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Εκπαιδευτικής και Κοινωνική Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

(Επιβλέπων Καθηγητής) 
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Επιτροπής) 
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Συμβουλευτικής Επιτροπής) 
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Κοινωνική Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Μέλος Επταμελούς 

Εξεταστικής Επιτροπής) 

5) Καθηγήτρια Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Μέλος 

Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής) 

6) Επίκουρος Καθηγητής Βαλκάνος Ευθύμιος, τμήμα Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνική Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Μέλος Επταμελούς 

Εξεταστικής Επιτροπής) 

7) Επίκουρος Καθηγητής Montgomery Anthony Jude, τμήμα Εκπαιδευτικής 

και Κοινωνική Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Μέλος Επταμελούς 

Εξεταστικής Επιτροπής).  
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Περίληψη 

Βασικός στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν η μελέτη 

προγραμμάτων εξΑΕ στη βάση των αναγκών και των δυνατοτήτων των ατόμων με 

πρόβλημα όρασης. Η υλοποίηση του στόχου αυτού διαρθρώθηκε σε 4 ερευνητικά 

στάδια.  

Στο 1ο ερευνητικό στάδιο μελετήθηκαν οι στάσεις των ατόμων με πρόβλημα 

όρασης προς την εξΑΕ υπό το πρίσμα α) των γνώσεων τους αναφορικά με την εξΑΕ 

και β) των συναισθημάτων τους ενώπιον της εξΑΕ. Επιπλέον, μελετήθηκαν οι 

αντιλήψεις των ατόμων με πρόβλημα όρασης για την εξΑΕ όπως αυτές προκύπτουν 

από τη σύγκριση της εξΑΕ με το παραδοσιακό μοντέλο εκπαίδευσης και 

διερευνήθηκαν οι πιθανές συσχετίσεις μεταξύ των στάσεων και των αντιλήψεων των 

συμμετεχόντων προς την εξΕΑ και των ατομικών/δημογραφικών τους στοιχείων – 

φύλο, ηλικία, ηλικία εμφάνισης του προβλήματος όρασης, κατάσταση της όρασης 

(μειωμένη όραση ή τύφλωση), μορφωτικό επίπεδο, εργασιακή κατάσταση (εργασιακή 

απασχόληση ή απουσία εργασιακής απασχόλησης) και συχνότητα χρήσης του Η/Υ.  

Στην έρευνα συμμετείχαν 41 ενήλικες με πρόβλημα όρασης οι οποίοι 

απάντησαν ένα ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από 3 υπο-κλίμακες και συνολικά 25 

ερωτήσεις. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες έχουν ελαφρώς θετικές 

στάσεις προς την εξΑΕ βάσει του συναισθηματικού συστατικού στοιχείου και θετικές 

αναφορικά με το γνωστικό στοιχείο και την πρόθεση συμμετοχής. Επιπλέον, οι 

συμμετέχοντες ανώτερου μορφωτικού επιπέδου όπως και οι συμμετέχοντες που 

χρησιμοποιούν περισσότερες ώρες τον Η/Υ σε καθημερινή βάση παρουσιάζουν 

θετικότερες στάσεις. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συμμετέχοντες εμφανίστηκαν επίσης 

θετικότεροι προς την εξΕΑ. 

Στο 2ο ερευνητικό στάδιο μελετήθηκε η ετοιμότητας συμμετοχής υπό το 

πρίσμα: α) των κινήτρων, β) των δεξιοτήτων, γ) της ικανότητας αυτοδιαχείρισης, δ) 

των αντιλήψεων για την αλληλεπίδραση στο πλαίσιο της εξΑΕ και ε) της επάρκειας 

(δηλ. της γνώσης χρήσης και της πρόσβασης) σε τεχνολογικά μέσα 

(συμπεριλαμβανομένης της υποστηρικτικής τεχνολογίας) των ατόμων με πρόβλημα 

όρασης. Επιπλέον, διερευνήθηκαν πιθανές συσχετίσεις μεταξύ της ετοιμότητας 

συμμετοχής των ατόμων με πρόβλημα όρασης σε πρόγραμμα εξΕΑ και των 
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ατομικών/δημογραφικών τους στοιχείων – ηλικία, φύλο, κατάσταση της όρασης 

(μειωμένη όραση ή τύφλωση), ηλικία εμφάνισης του προβλήματος όρασης, 

μορφωτικό επίπεδο, εργασιακή κατάσταση (εργασιακή απασχόληση ή απουσία 

εργασιακής απασχόλησης) και συχνότητα χρήσης του Η/Υ. 

Οι συμμετέχοντες ήταν οι ίδιοι με τους συμμετέχοντες του 1ου ερευνητικού 

σταδίου. Στο 2ο αυτό ερευνητικό στάδιο κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα 

ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από 5 υπο-κλίμακες και συνολικά 42 ερωτήσεις. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο βαθμός ετοιμότητας συμμετοχής σε 

προγράμματα εξΑΕ είναι ελαφρώς θετικός, αλλά θετικός αναφορικά με τα κίνητρα, 

τις δεξιότητες και την αυτοδιαχείριση και ουδέτερος αναφορικά με τις στάσεις για 

την αλληλεπίδραση στο πλαίσιο της εξΑΕ. Επιπλέον, αναδείχθηκαν δύο σημαντικές 

μεταβλητές πρόβλεψης της ετοιμότητας συμμετοχής, το μορφωτικό επίπεδο και η 

συχνότητα χρήσης του Η/Υ. 

Κατά το 3ο ερευνητικό στάδιο άτομα με πρόβλημα όρασης πήραν μέρος σε 

πρόγραμμα εξΑΕ αντικειμενικών συνθηκών με στόχο: α) την ανάδυση 

πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων παρακολούθησης ενός προγράμματος εξΑΕ μη 

προσαρμοσμένου στις ανάγκες και τις δυνατότητες των ατόμων με πρόβλημα όρασης, 

β) τη μελέτη των αναγκών που προκύπτουν, γ) τη λήψη προτάσεων για βελτίωση των 

συνθηκών εξΑΕ και δ) την παρατήρηση της αλλαγής των στάσεων και των 

αντιλήψεων για την εξΑΕ και της ετοιμότητας συμμετοχής.  

Στο εν λόγω ερευνητικό στάδιο συμμετείχαν 18 άτομα από το σύνολο των 

ατόμων που συμμετείχαν στα δύο προηγούμενα ερευνητικά στάδια. Τα προγράμματα 

εξΑΕ που παρακολούθησαν οι συμμετέχοντες ήταν δύο, 20 διδακτικών ωρών έκαστο. 

Η θεματική τους προέρχεται από το πεδίο της Ειδικής Αγωγής. Τα προγράμματα 

παρακολούθησαν και άτομα χωρίς πρόβλημα όρασης χωρίς συμμετοχή στην έρευνα. 

Επιπλέον, τα προγράμματα δεν ήταν προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις 

δυνατότητες των ατόμων με πρόβλημα όρασης.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα μειονεκτήματα αφορούν κυρίως σε εκείνες 

τις πτυχές των προγραμμάτων για τις οποίες δεν είχε καλυφθεί το ζήτημα της 

προσβασιμότητας αλλά και εγγενή χαρακτηριστικά όπως η απουσία επαφής με τα 

υπόλοιπα μέλη της τάξης. Ως βασικά πλεονεκτήματα του προγράμματος 

εμφανίστηκαν η δυνατότητα εξοικονόμησης χρόνου, απουσία μετακίνησης και η 

δυνατότητα εκπαίδευσης από τον προσωπικό χώρο. Επιπλέον, κατόπιν απόκτησης 

εμπειρίας οι συμμετέχοντες διατήρησαν τη θετική στάση τους προς την εξΑΕ. 
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Εμφανίστηκαν, ωστόσο, λιγότερο έτοιμοι για συμμετοχή σε προγράμματα εξΑΕ, 

αποτέλεσμα που αποδίδεται στην έλλειψη προσβασιμότητας που χαρακτήριζε 

βασικές πτυχές του προγράμματος.  

 Στο 4ο ερευνητικό στάδιο υλοποιήθηκαν εξ αποστάσεως δραστηριότητες από 

3 διαφορετικά προγράμματα: α) πρόγραμμα εκμάθησης ανάγνωσης και γραφής του 

κώδικα Braille, β) πρόγραμμα εκπαίδευσης στην κινητικότητα και τον 

προσανατολισμό και γ) πρόγραμμα ειδικής αγωγής. Βασικοί στόχοι του 4ου 

ερευνητικού σταδίου ήταν: α) η αξιολόγηση της πρόσβασης στην πληροφορία και της 

ευχρηστίας του υλικού, δεδομένων των μεθόδων υλοποίησης των εξ αποστάσεως 

δραστηριοτήτων, καθώς και της ικανοποίησης των συμμετεχόντων, β) η μελέτη των 

απόψεων των συμμετεχόντων περί της δυνατότητας απόκτησης γνώσεων και 

δεξιοτήτων στα συγκεκριμένα πεδία (Braille, κινητικότητα και προσανατολισμός, 

ειδική αγωγή) δεδομένων του είδους των δραστηριοτήτων, των μεθόδων και των 

εργαλείων υλοποίησης των δραστηριοτήτων από απόσταση, γ) η μελέτη των 

συναισθημάτων των συμμετεχόντων και δ) η λήψη προτάσεων για προσθήκες και 

τροποποιήσεις στα υλικά, τα εργαλεία/συσκευές και μεθόδους που 

χρησιμοποιήθηκαν. 

 Πέντε άτομα προερχόμενα από το δείγμα του 3ου ερευνητικού σταδίου 

συμμετείχαν στην εξ αποστάσεως υλοποίηση πολυάριθμων δραστηριοτήτων που 

καλύπτουν τις βασικές θεματικές ενότητες ενός προγράμματος εκπαίδευσης στον 

κώδικα Braille, ενός προγράμματος για την εκπαίδευση στην κινητικότητα και τον 

προσανατολισμό και ενός προγράμματος ειδικής αγωγής.  

 Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι: α) οι μαθητές μπορεί να έχουν διαφορετικές 

επιθυμίες και να μην υπάρχει σύγκλιση προτίμησης σε μία ορισμένη μορφή 

εκπαιδευτικού υλικού, β) η μορφή που θα επιλέξει να χρησιμοποιήσει ο μαθητής 

μπορεί να εξαρτάται από τις εγγενείς δυσκολίες (π.χ. βαθμό συνθετότητας) του 

περιεχόμενου του υλικού, γ) οι εγγενείς δυσκολίες φαίνεται να επηρεάζουν όχι μόνο 

την αντιλαμβανόμενη προσβασιμότητα, αλλά και την ευχρηστία και την ικανοποίηση 

του χρήστη, δ) είναι απαραίτητη η διάκριση και η ξεχωριστή αξιολόγηση της 

πρόσβασης και της ευχρηστίας, και ε) η έλλειψη πλήρους ευχρηστίας μπορεί να 

μειώνει την ικανοποίηση των μαθητών, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να επιφέρει 

απώλεια των κινήτρων για μάθηση και δημιουργία αρνητικών στάσεων. 
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Abstract 

The main goal of the present thesis was the study of Distance Education (DE) 

programs on the base of the needs and abilities of individuals with visual 

impairments. The realization of this goal has been structured upon 4 stages of 

research.  

At the 1st stage the attitudes of individuals with visual impairments towards 

DE were investigated under the prism of a) the participants’ knowledge of DE , and b) 

the participants’ emotions as far as DE is concerned as an optional model of their 

education. Moreover, their beliefs about DE were investigated when these arise from 

the comparison between DE and the traditional education model. Finally, possible 

correlations between participants’ attitudes/beliefs and their personal/demographic 

data – gender, age, age at loss of sight, vision status (residual vision or blindness), 

educational level, employment status (employed or unemployed/retired), frequency of 

computer usage – were also investigated.  

Forty-one individuals with visual impairments participated by answering a 

questionnaire of 3 sub-scales and 25 items in total. 

The results revealed that the participants had slightly positive attitudes towards 

DE based on the emotional component of attitudes, and positive attitudes based on the 

cognitive component and participants’ intention to participate in DE programs. 

Additionally, it was found that a) the participants of higher educational level, b) the 

participants with higher frequency of computer usage, as well as c) the elder 

participants present more positive attitudes towards DE than the rest participants.  

At the 2nd stage of research it was investigated the readiness of participation in 

a DE program under the prism of: a) motives, b) skills, c) self-management ability, d) 

beliefs about interaction in the context of DE, and e) adequacy (i.e. computer 

knowledge and skills, and access in technological means) with reference to 

technological means (including assistive technology) of individuals with visual 

impairments. Moreover, possible correlations between participants’ readiness of 

participation and their personal/demographic data – gender, age, age at loss of sight, 

vision status (residual vision or blindness), educational level, employment status 

(employed or unemployed/retired), frequency of computer usage – were also 

investigated. 
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The participants were those who previously had participated at the 1st stage of 

research. At the 2nd stage were called to answer a questionnaire of 5 sub-scales and 42 

items in total.  

The results indicated that the degree of readiness in a DE program is slightly 

positive. The degree of readiness appeared to be positive based on participants’ 

motives, skills and their self-management, but it was neutral based on their beliefs 

about interaction in the context of DE. Finally, two significant variables of readiness 

prediction – educational level and frequency of computer usage – resulted from the 

data analysis.  

At the 3rd stage of research individuals with visual impairments participated in 

real situation DE programs. The aims were: a) the emergence of advantages and 

drawbacks when individuals with visual impairments attend a DE class without any 

adaptation on their needs and abilities, b) the study of needs arisen from the 

participation in such a program, c) the reception of participants’ proposals towards the 

improvement of DE conditions, and d) the monitoring of possible changes in their 

attitudes and beliefs about DE and their participation readiness.  

At this stage, 18 out of the 41 individuals with visual impairments accepted to 

participate in DE programs. These programs lasted 20 academic hours and their 

subject was relative to special education scientific field. Attendants with no visual or 

other impairments participated in the programs without any contribution to the 

research. Moreover, no adaptations to the needs and abilities of individuals with 

visual impairments were realized.  

The results showed that the drawbacks were in majority related to those 

aspects of the programs where the absence of accessibility had been a significant 

obstacle. However, drawbacks concerning the inherent characteristics of DE, such as 

the absence of contact with the members of the class, were also mentioned. The main 

advantages of the programs appeared to be the ability to save time, the absence of 

mobility needs as well as the ability of education within your personal space. In 

addition, though having acquired this participation experience, the individuals 

retained their initial positive attitudes towards DE. However, they appeared to be less 

ready to participate in a DE program. This result was anticipated since the programs 

presented accessibility issues. 

 At the 4th stage of research DE tasks from 3 different programs – Braille 

reading and writing training program, Orientation and Mobility training program, and 
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Special Education program – have been pilot tested. The main goals of the 4th stage 

were: a) the assessment of information accessibility and material usability based on 

the methods of realizing the DE tasks, as well as the estimation of participants’ 

satisfaction, b) the study of participants’ views on the ability to acquire knowledge 

and skills in the specific fields (Braille, Orientation and Mobility, Special Education) 

given the type of activities, the methods and the tools used to complete the DE tasks 

c) the study of participants’ emotions, and d) the reception of proposals relative to 

possible additions and modifications on the materials, tools and methods used. 

Five individuals out of the 18 participants of the 3rd stage, accepted to 

participate in DE tasks relative to Braille reading and writing, Orientation and 

Mobility training and Special Education.  

 The results revealed that: a) students can possibly have different preferences of 

educational materials without any convergence in a specific form of educational 

material, b) the form of the educational materials that a student choose to use may 

depend on the inherent difficulties of the content (for instance, the degree of 

complexity), c) the inherent difficulties of the content seem to influence not only the 

perceived accessibility but also the usability of the materials as well as the user’s 

satisfaction, d) there is a necessity in distinguishing and separately assessing 

accessibility and usability, and e) the absence of complete usability can reduce the 

student’s satisfaction which, in turn, may result in motive loss and negative attitudes 

formation.  
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Εισαγωγή 

Η διά βίου μάθηση βρίσκεται στο επίκεντρο του προγραμματικού σχεδιασμού 

κυβερνήσεων, οργανισμών και εκπαιδευτικών φορέων επί πολλά έτη. Οι σύγχρονες 

κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες δημιουργούν ανάγκες διαρκούς εξειδίκευσης, δια 

βίου μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης. Προγράμματα εκπαίδευσης που 

μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες αυτές είναι τα προγράμματα εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευσης (εξΑΕ). Η εξΑΕ ως μοντέλο εκπαίδευσης εδράζεται σε άμβλυνση χωρο-

χρονικών περιορισμών, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζεται από την ομοιογένεια στα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων – κυρίως, την ηλικία, το 

εκπαιδευτικό υπόβαθρο και την επαγγελματική κατάσταση.  

Τα άτομα με πρόβλημα όρασης θα πρέπει να έχουν ισότιμες ευκαιρίες 

εκπαίδευσης στο πλαίσιο των νέων κοινωνικό-οικονομικών συνθηκών και τα 

προγράμματα δια βίου μάθησης, εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης πρέπει 

να είναι προσβάσιμα σε όλα τα άτομα που επιθυμούν να συμμετέχουν, ακόμη και στα 

άτομα με αναπηρία.  

Η παροχή προγραμμάτων εξΑΕ στα άτομα με πρόβλημα όρασης στοχεύει: α) 

στη μείωση του ποσοστού των ατόμων με πρόβλημα όρασης που καθυστερούν ή 

εγκαταλείπουν φοίτηση τους λόγω έλλειψης προσβασιμότητας χώρου, εκπαιδευτικού 

υλικού και εργαλείων εκπαίδευσης, β) στην ελαχιστοποίηση του ποσοστού των 

ατόμων με πρόβλημα όρασης που εγκλωβίζονται σε έναν προκαθορισμένο 

επαγγελματικό προσανατολισμό ή αδυνατούν να ανταποκριθούν στις διαρκώς 

αυξανόμενες απαιτήσεις του εργασιακού καθεστώτος και γ) στην ενίσχυση των 

ευκαιριών εκπαίδευσης ως προς τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, τη γεωγραφική 

διασπορά, το θεματικός εύρος και την αποτελεσματικότητα τους. 

Τα προγράμματα εκπαίδευσης που απευθύνονται στα άτομα με πρόβλημα 

όρασης προϋποθέτουν πολυεπίπεδο σχεδιασμό, ώστε να: α) εξασφαλιστεί η 

προσβασιμότητα (accessibility) και ευχρηστία (usability) τόσο του συστήματος 

παροχής εκπαίδευσης όσο και του εκπαιδευτικού υλικού, β) διασφαλιστεί η 

παιδαγωγική πληρότητα των εκπαιδευτικών μεθόδων, υλικών και εργαλείων 

(γενικότερα) και γ) σχεδιαστεί η εκπαιδευτική διαδικασία (συνολικά και στα 

επιμέρους στοιχεία) βάσει των εκπαιδευτικών αναγκών, συνηθειών (π.χ. συνήθης 

υποστηρικτική τεχνολογία) και ικανοτήτων των ατόμων με πρόβλημα όρασης.  
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Για το σχεδιασμό προγραμμάτων εξΑΕ τα οποία να πληρούν τις παραπάνω 

προδιαγραφές διαφάνηκε μία μέθοδος προσέγγισης. Η μέθοδος αυτή αποτέλεσε το 

δομικό άξονα της παρούσας έρευνας και διαρθρώθηκε μέσω της διαδοχικής 

ολοκλήρωσης των εξής ερευνητικών σταδίων: α) μελέτη των στάσεων και των 

αντιλήψεων για την εξΑΕ, β) μελέτη της ετοιμότητας συμμετοχής, γ) ανίχνευση των 

αναγκών, των στάσεων και των αντιλήψεων για την εξΑΕ, καθώς και της ετοιμότητας 

συμμετοχής κατόπιν άμεσης, βιωματικής εμπειρίας, και δ) πιλοτική εφαρμογή 

προσβάσιμων προγραμμάτων εξΑΕ για τη μελέτης της πρόσβασης στην πληροφορία, 

της ευχρηστίας του εκπαιδευτικού υλικού, των εργαλείων και των μεθόδων και 

τεχνικών εκπαίδευσης και της ικανοποίησης των συμμετεχόντων.  

Ως εκ τούτου, κατά το 1ο ερευνητικό στάδιο διερευνήθηκαν οι στάσεις και οι 

αντιλήψεις για την εξΑΕ των ατόμων με πρόβλημα όρασης που συμμετείχαν. Η 

μελέτη των στάσεων και των αντιλήψεων κρίθηκε αναγκαίο στάδιο, καθώς οι 

αρνητικές αντιλήψεις προς την εξΑΕ μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την έκβαση ενός 

προγράμματος εξΑΕ εξαιτίας της ενδεχόμενης διαρροής (διακοπή της συμμετοχής 

των εκπαιδευόμενων), της έλλειψη ικανοποίησης και της απώλεια κινήτρων για 

μάθηση (Muilenburg & Berge, 2005). Στον αντίποδα, η εξασφάλιση θετικών στάσεων 

προς την εξΑΕ μπορεί να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να διαχειριστούν το άγχος 

και να προετοιμαστούν καλύτερα για τη συμμετοχή τους.  

Εκτός από τη μελέτη των στάσεων και των αντιλήψεων για την εξΑΕ κρίθηκε 

εξίσου αναγκαία η διερεύνηση της ετοιμότητας συμμετοχής σε προγράμματα εξΑΕ 

(2ο ερευνητικό στάδιο). Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η εξΑΕ εισάγει ένα νέο πρότυπο 

σπουδαστή ο οποίος χρειάζεται να αυτενεργεί, να βρίσκει κίνητρα και να διαθέτει 

δεξιότητες αυτοδιαχείρισης, καθώς και ότι οι νέες τεχνολογίες διεισδύουν ολοένα και 

περισσότερο στην εκπαίδευση, κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος του ποιοι 

εκπαιδευόμενοι μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εξΑΕ και των 

τεχνολογικά δομημένων περιβαλλόντων εκπαίδευσης και ποιοι όχι. 

Κατά το 3ο ερευνητικό στάδιο κατεβλήθη η προσπάθεια να αναδυθούν τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ενός προγράμματος εξΑΕ μη προσαρμοσμένου 

στις ανάγκες και τις δυνατότητες των ατόμων με πρόβλημα όρασης, να μελετηθούν οι 

ανάγκες των συμμετεχόντων κατόπιν απόκτησης άμεσης βιωματικής εμπειρίας από 

πρόγραμμα εξΑΕ και να παρατηρηθούν οι αλλαγές στις στάσεις και τις αντιλήψεις 

για την εξΑΕ, καθώς και την ετοιμότητα συμμετοχής. Απώτερος σκοπός του 3ου 

ερευνητικού σταδίου ήταν ο σχεδιασμός προγραμμάτων εξΑΕ που, αφενός, θα 
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περιλαμβάνουν προσβάσιμα τεχνολογικά μέσα και, αφετέρου, θα στηρίζονται σε 

συγκεκριμένες ανάγκες των ατόμων με πρόβλημα όρασης. 

Στο τελευταίο (4ο) ερευνητικό στάδιο σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν 

δραστηριότητες εξΑΕ που προέρχονται από τρία διαφορετικά μεταξύ τους 

προγράμματα:  

α) πρόγραμμα εκμάθησης ανάγνωσης και γραφής του κώδικα Braille,  

β) πρόγραμμα εκπαίδευσης στην κινητικότητα και τον προσανατολισμό και  

γ) πρόγραμμα ειδικής αγωγής με δύο επιμέρους θεματικές ενότητες: 1. «Σχεδιασμός 

και Υλοποίηση της Διδασκαλίας στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» και 2. «Παιδιά 

με Αυτισμό».  

Στόχοι της πιλοτικής εφαρμογής των δραστηριοτήτων από απόσταση ήταν: α) 

ο έλεγχος της δυνατότητας πραγμάτωσης των εν λόγω προγραμμάτων από απόσταση, 

β) η αξιολόγηση της πρόσβασης στην πληροφορία και της ευχρηστίας του υλικού, 

δεδομένων των μεθόδων υλοποίησης των εξ αποστάσεως δραστηριοτήτων, γ) η 

ανίχνευση των απόψεων και των συναισθημάτων των συμμετεχόντων για την εξΑΕ 

υπό το πρίσμα των δραστηριοτήτων και δ) η λήψη προτάσεων για προσθήκες και 

τροποποιήσεις στα υλικά, τα εργαλεία/συσκευές και μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν 

ώστε τα προγράμματα στα οποία εντάσσονται οι δραστηριότητες να συγκλίνουν στην 

αποτελεσματικότητα της εξΑΕ και την ικανοποίηση των εκπαιδευόμενων.  
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1. Εκπαίδευση για ενήλικες και διά βίου μάθηση 

1.1. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση, εκπαίδευση για ενήλικες και διά βίου 
μάθηση 
 

Η έννοια της διά βίου μάθησης ήρθε στο προσκήνιο κάποιες δεκαετίες πριν 

και σε πολλές περιπτώσεις μελετήθηκε συνδυαστικά με την εκπαίδευση ενηλίκων και 

τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση (την κοινοτική εκπαίδευση κτλ.). Κατόπιν 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης, μπορεί κανείς εύκολα να συμπεράνει ότι η διά βίου 

εκπαίδευση συγχέεται συχνά με την εκπαίδευση ενηλίκων και τη συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση. Καθώς η σχολική ή η αρχική εκπαίδευση έχει μελετηθεί κατά κόρον και 

πολυδιάστατα, η θεωρητική μελέτη της διά βίου εκπαίδευσης ολοκληρώνεται συχνά 

δίνοντας έμφαση στη μελέτη και πρακτική εφαρμογή των παραμέτρων της 

εκπαίδευσης ενήλικων. 

Ένας έντονος διακειμενικός διάλογος περί της καταλληλότητας και πλήρους 

σημασίας των όρων «εκπαίδευση για ενήλικες» (education of adults), «εκπαίδευση 

ενηλίκων» (adult education), «διά βίου εκπαίδευση» (lifelong education) ξεκίνησε τη 

δεκαετία του ’80 (για ανασκόπηση βλέπε Jarvis, 2004, σ.39-66). Ο όρος «εκπαίδευση 

για ενήλικες» (education of adults) χαρακτηρίζει οποιαδήποτε διαδικασία εστιάζει 

στην προαγωγή της γνώσης και της κατανόησης των ατόμων που συμμετέχουν. Οι 

συμμετέχοντες στη διαδικασία αυτή δέχονται τον εαυτό τους και τους άλλους ως 

κοινωνικά ώριμα άτομα (Jarvis, 1995, σ.42). Σημειώνεται, επιπλέον, ότι η 

«εκπαίδευση για ενήλικες» μπορεί να αναφέρεται σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική 

διαδικασία διενεργείται από άτομα που έχουν ενηλικιωθεί είτε πρόκειται για 

ελεύθερη (εθελοντική) ενέργεια γενικού ή επαγγελματικού περιεχόμενου είτε όχι, είτε 

εντάσσεται στο πλαίσιο της ανώτερης εκπαίδευσης είτε αποτελεί μία 

αποϊδρυματοποιημένη ενέργεια (Jarvis, 1995, σ.22). Ακολουθώντας την πρόταση του 

Jarvis (1995, σ.22), ο όρος «εκπαίδευση για ενήλικες» κρίνεται καταλληλότερος από 

τον όρο «εκπαίδευση ενηλίκων» που μπορεί να χρησιμοποιείται στο πλαίσιο γενικής 

εκπαίδευσης αποδίδοντας παράλληλα αποχρώσεις του μοντέλου υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης. Η έννοια της εκπαίδευσης για ενήλικες συγχέεται συχνά με την έννοια 

της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, καθώς και οι δύο συνεπάγονται την εκπαίδευση που 

έπεται της σχολικής εκπαίδευσης και αναφέρονται σε πτυχές προσωπικής, 
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κοινωνικής, οικονομικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης (Jarvis, 1995, σ.25-27). 

Σημειωτέον είναι, ότι κανείς από τους όρους αυτούς δεν ταυτίζεται με τον όρο «διά 

βίου μάθηση» ο οποίος αναφέρεται στην εκπαίδευση που λαμβάνει χώρα καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής ενός ατόμου (Jarvis, 1995, σ.26-29). Εφόσον η «συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση» αναφέρεται στην εκπαίδευση που έπεται της «αρχικής»1, η «αρχική 

εκπαίδευση» και η «συνεχιζόμενη εκπαίδευση» δίνουν αθροιστικά την «διά βίου 

εκπαίδευση» (Κελπανίδης & Βρυνιώτη, 2004, σ.19-20).  

Επιπλέον, ο όρος «διά βίου εκπαίδευση» αναφέρεται σε κάθε ευκαιρία 

εκπαίδευσης ιδρυματικά δρομολογούμενη, η οποία έχει ανθρωπιστική βάση και 

στοχεύει στην ανάπτυξη του ατόμου σε οποιαδήποτε φάση της ζωής του (Jarvis, 

2004, σ.62). Η έννοια της διά βίου μάθησης συνδυάζει την προσωπική μάθηση με 

την ιδρυματική μάθηση. Αυτό σημαίνει ότι η έννοια της διά βίου μάθησης μπορεί να 

αναφέρεται στη μάθηση ως μία διαδικασία που το άτομο επιλέγει να ολοκληρώσει για 

τον εαυτό του κατά μήκος της ζωής του. Μπορεί, επιπλέον, να αναφέρεται σε μία 

διαδικασία που οργανώνεται και πραγματοποιείται από κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα - 

σε ένα είδος τυπικής μάθησης – ή κάποιο άλλο φορέα που παρέχει ευκαιρίες μάθησης 

πέρα από τα όρια του εκπαιδευτικού συστήματος (Jarvis, 2004, σ.64-65). Η διά βίου 

μάθηση, παρ’ όλο που συχνά συγχέεται με την αρκετά περιοριστική έννοια της 

εκπαίδευσης, βασίζεται στο γεγονός ότι η μάθηση δε μπορεί ποτέ να ολοκληρωθεί. 

Δε μπορεί να ολοκληρωθεί επειδή η αλήθεια βρίσκεται πάντα σε ένα στάδιο 

μετάβασης – αυτό που γνωρίζουμε πολλές φορές αλλάζει και εξελίσσεται, αυτό που 

πιστεύουμε μεταβάλλεται και αυτό που κατανοούμε δεν είναι στατικό (Barrow & 

Keeney, 2001, σ.53-60). 

 

1.2. Διά βίου μάθηση 
 

Η διά βίου μάθηση αποτελεί για παραπάνω από 20 χρόνια θέμα υψίστης 

σημασίας στην πολιτική ατζέντα διακυβερνητικών οργανισμών, πολυεθνικών 

επιχειρήσεων και κυβερνήσεων. Ήδη με την έναρξη της δεκαετίας του ’90 η ΕΕ 

επέδειξε αυξανόμενο ενδιαφέρον, ενώ εδώ και αρκετά χρόνια βρίσκεται στον πυρήνα 

της εκπαιδευτικής της πολιτικής. Η ΕΕ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διά βίου μάθηση, 

                                                
1 «Αρχική εκπαίδευση» είναι ο όρος που περιλαμβάνει συνολικά την υποχρεωτική εκπαίδευση, τη 
δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση (Κελπανίδης & Βρυνιώτη, 2004, σ.19-20).  
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καθώς διαβλέπει στο πεδίο αυτό τη λύση για τη διογκούμενη ανταγωνιστικότητα στη 

διεθνή αγορά, κυρίως, επιδιώκοντας την ευελιξία, την ανάπτυξη των εργασιακών 

προσόντων και της ατομικής ευθύνης (Hake, 1998, σ.32-43). Ωστόσο, για την 

εκπλήρωση των παραπάνω στόχων κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη μιας συνεπέστερης 

και περισσότερο ακέραιης, καλύτερα συντονισμένης και πολύπλευρης προσέγγισης 

της εκπαίδευσης, καθώς και η πραγμάτωση της «διά βίου μάθησης για όλους». Η 

υλοποίηση μιας κοινωνίας της μάθησης προϋποθέτει την επαναξιολόγηση των πηγών 

μάθησης, επαναπροσδιορισμό των στόχων την εκπαίδευσης και αναπροσανατολισμό 

των κατευθύνσεών της για την παροχή ευκαιριών σε όλους. Με τον τρόπο αυτό 

μπορεί αν επιτευχθεί η μάθηση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, δηλ. η διά βίου 

μάθηση (Aspin & Chapman, 2001, σ.3-33). 

Εκτός από τις αλλαγές που χρειάζεται η εκπαίδευση εν γένει, τα μοντέλα 

εκπαίδευσης υπόκεινται με τη σειρά τους σε αλλαγές που οφείλονται στις κοινωνικές 

εξελίξεις, τις αλλαγές και την παγκοσμιοποίηση που εν πολλοίς προκαλούνται από 

την πληροφοριακή τεχνολογία (Jarvis, 2004, σ.218). Από την αλληλεπίδραση των 

χαρακτηριστικών της σύγχρονης κοινωνίας και ενός εγγενούς χαρακτηριστικού της 

ανθρώπινης φύσης προκύπτει, σύμφωνα με τον Jarvis (1995, σ.1-15˙ 2004, σ.1-38), η 

ανάγκη για διά βίου μάθηση. Η συμπεριληπτική έκφραση «χαρακτηριστικά της 

σύγχρονης κοινωνίας» αναφέρεται: α) στον ταχύ ρυθμό κοινωνικών και πολιτισμικών 

αλλαγών, β) στην έντονη ανάγκη διαρκούς αναβάθμισης της τεχνολογικής γνώσης, γ) 

στην αύξηση του ελεύθερα διαθέσιμου χρόνου και στην αύξηση του μεγέθους του 

πληθυσμού τρίτης ηλικίας, καθώς και δ) στην ανάγκη για πρόοδο προς μία 

περισσότερο δημοκρατική κοινωνία. Ως εγγενές χαρακτηριστικό της ανθρώπινης 

φύσης, ο Jarvis (1995, σ.1-15˙ 2004, σ.1-38) αναφέρει την ανάγκη για μάθηση καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου. Η ανάγκη αυτή ικανοποιείται με την παροχή 

συνεχιζόμενης και διά βίου μάθησης.  

 Τη σχέση αλληλεπίδρασης των κοινωνικών εξελίξεων και της ανθρώπινης 

φύσης, ως βάση της διά βίου μάθησης, διατυπώνουν και οι Aspin και Chapman 

(2001), οι οποίοι κάνουν λόγο για την τριαδική φύση της διά βίου μάθησης. Την 

τριαδική αυτή φύση απαρτίζουν: α) η οικονομική πρόοδος και ανάπτυξη, β) η 

προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση και γ) η κοινωνική συμπερίληψη και η 

δημοκρατική δραστηριότητα. Τα τρία αυτά στοιχεία δεν νοούνται ξεχωριστά αλλά σε 

σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλοανάπτυξης. Η σχέση αυτή θεωρείται θεμελιώδης 

για την επίτευξη: α) μιας δημοκρατικής πολιτείας και των κοινωνικών φορέων όπου 
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οι αρχές και τα ιδεώδη της κοινωνικής συμπερίληψης, της δικαιοσύνης και της 

ισότητας είναι εμφανή, β) μίας εύρωστης και ανταγωνιστικής οικονομίας και γ) της 

παροχής περισσότερων δραστηριοτήτων όπου τα μέλη της κοινωνίας μπορούν να 

συμμετέχουν με στόχο την προσωπική ανταμοιβή και ικανοποίηση (Aspin & 

Chapman, 2001, σ.3-33). 

 Ίσως η ισχυρότερη κινητήρια δύναμη για τη διάδοση της διά βίου μάθησης ως 

θεσμού είναι οι αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς. Η έντονη κινητικότητα του 

εργατικού δυναμικού, η διόγκωση του τριτογενή τομέα παραγωγής σε συνδυασμό με 

την αυτοματοποίηση και άνθιση της πληροφοριακής τεχνολογίας, καθώς και η 

διαρκής ανάγκη για επαγγελματική εξειδίκευση, είναι συνθήκες που δημιουργούν 

ανάγκες για ευέλικτο και καταρτισμένο εργατικό δυναμικό, το οποίο δύναται να 

συμβαδίζει με τους γρήγορους ρυθμούς εξέλιξης. Συμφυές με την ανάγκη για 

ευέλικτο και καταρτισμένο εργατικό δυναμικό είναι η απουσία εννοιολογικής και 

πρακτικής διάκρισης μεταξύ άτυπης και τυπικής μάθησης, ελεύθερης ή 

επαγγελματικής εκπαίδευσης (Leicester & Parker, 2001, σ.109-118). Με άλλα λόγια, 

οι σύγχρονες κοινωνικές, εργασιακές και οικονομικές συνθήκες και οι ανάγκες που 

δημιουργούν οι συνθήκες αυτές δε μπορούν να καλυφθούν από περιοριστικές μορφές 

εκπαίδευσης, δηλαδή από την εκπαίδευση που υπόκειται σε περιορισμούς χρόνου, 

χώρου και αντικειμένων εκπαίδευσης.  

Μία μορφή εκπαίδευσης που μπορεί να ικανοποιήσει τις σύγχρονες 

απαιτήσεις δεδομένης της απουσίας χωρο-χρονικών περιορισμών είναι η εξΑΕ. Η 

εξΑΕ εντάσσεται και απευθύνεται κατά κανόνα στην εκπαίδευση για ενήλικες (βλ. 

επόμενη ενότητα). Ο Jarvis (2004, σ.219) ορίζει την εξΑΕ ως τις μορφές εκείνες 

εκπαίδευσης όπου οι οργανωμένες ευκαιρίες εκπαίδευσης παρέχονται στους 

εκπαιδευόμενους, συνήθως, μέσω τεχνολογικών μέσων. Βάσει του ίδιου ορισμού οι 

εκπαιδευόμενοι σπουδάζουν κατά κανόνα ατομικά και έχουν κάποια απόσταση σε 

χώρο και σε χρόνο από τον εκπαιδευτή. Στη συνέχεια, προσδιορίζοντας 

λεπτομερεστέρα την εξΑΕ ο Jarvis (2004, σ.221) αναφέρει ότι η εξΑΕ είναι μία 

μορφή εκπαίδευσης η οποία χρησιμοποιεί όλα τα είδη πληροφοριακής τεχνολογίας 

για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και έχει διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά 

ανάλογα με τον τρόπο πραγμάτωσης της εκπαίδευσης και των μέσων πληροφοριακής 

τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση.  

 Το όφελος της εξΑΕ προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από την ενσωμάτωση των 

τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση. Πράγματι, η 
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αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ στην εκπαίδευση μπορεί να προκαλέσει 

ραγδαίες αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης της εκπαίδευσης. Η εισαγωγή των ΤΠΕ 

στην εκπαίδευση κρίνεται αναγκαία τόσο λόγω των αλλαγών που συμβαίνουν στον 

επαγγελματικό τομέα εξαιτίας της ένταξης των ΤΠΕ στην εργασία όσο και λόγω των 

δυνατοτήτων που προσφέρουν στην εκπαίδευση (Guile & Young, 2002, σ.146-160). 

 

1.3. Ο εκπαιδευτής και ο εκπαιδευόμενος στο πλαίσιο της 
εκπαίδευσης για ενήλικες. 
 

Εξετάζοντας τη διά βίου μάθηση από το στάδιο της εκπαίδευσης ενήλικων 

εκπαιδευόμενων και εξής, παρατηρούνται αποκλίσεις μεταξύ ενήλικων και ανήλικων 

εκπαιδευόμενων, μεταξύ εκπαιδευτή ενήλικων και εκπαιδευτή ανήλικων ατόμων, 

μεταξύ ειδών (και μεθόδων) διδασκαλίας για ενήλικους και ανήλικους 

εκπαιδευόμενους. 

Βάσει των χαρακτηριστικών του, ο ενήλικος εκπαιδευόμενος, διαφοροποιείται 

σημαντικά από τον ανήλικο ως προς το ότι οι πληροφορίες (η γνώση και τα 

ερεθίσματα από την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον) που λαμβάνει μπορούν να 

λειτουργούν ενισχυτικά των εμπειριών του. Στην περίπτωση που η σύνδεση μεταξύ 

των πληροφοριών που δέχεται και των προσωπικών του εμπειριών είναι περισσότερο 

χαλαρή, η γνώση που λαμβάνει το άτομο είναι πιο γνήσια (Jarvis, 1995, σ.45-46). Το 

στοιχείο της εμπειρίας του ενήλικου εκπαιδευόμενου θεωρείται προνόμιο στην 

εκπαίδευση για ενήλικες, καθώς μπορεί να αποτελεί ενισχυτικό παράγοντα της 

εκπαίδευσης, όταν συνδυάζεται με μία μαθητο-κεντρική μέθοδο εκπαίδευσης. Ένας 

κίνδυνος που ελλοχεύει στην περίπτωση αυτή είναι η εμπειρία να λαμβάνεται ως 

δεδομένο από τον εκπαιδευτικό (Usher, Bryant & Johnston, 2002 σ.85-89).  

Ίσως το πιο βασικό χαρακτηριστικό του ενήλικου εκπαιδευόμενου είναι η 

αυτονομία. Ως «αυτονομία» ορίζεται η κατάσταση όπου ένα άτομο κατευθύνεται 

μόνο από τον ίδιο του τον εαυτό και επηρεάζεται και ελέγχεται από μία δύναμη που 

προέρχεται μόνο από τον ίδιο του τον εαυτό. Η αυτονομία, ως το πιο βασικό 

χαρακτηριστικό του ενήλικου εκπαιδευόμενου, παρέχει και το στόχο και την 

προσέγγιση της εκπαιδευτικής πρακτικής. Αυτό σημαίνει ότι η εκπαίδευση για 

ενήλικες χρειάζεται και να αναδείξει και να πραγματώσει την αυτονομία του 

εκπαιδευόμενου. Στο στοιχείο αυτό έγκειται και το ζήτημα της ενδυνάμωσης που 



 32 

συχνά αναλύεται στο πλαίσιο της θεωρητικής προσέγγισης της εκπαίδευσης για 

ενήλικες (Usher et al., 2002, σ.78-79).  

Επιπλέον, ο ενήλικος εκπαιδευόμενος έχει αναπτύξει το προσωπικό στυλ 

μάθησης κατά τη διάρκεια της ζωής του και το χρησιμοποιεί στα «επεισόδια 

μάθησης» είτε αυτή συμβαίνει με φυσικό τρόπο είτε στοχευμένα και διά μέσω 

δομημένου τρόπου. Τα επεισόδια της μάθησης υπενθυμίζουν ότι οι εκπαιδευόμενοι 

είναι ήδη έμπειροι εκπαιδευόμενοι. Για το λόγο αυτό, ο εκπαιδευτής ενηλίκων 

επιλαμβάνεται του καθήκοντος να αναπτύξει περαιτέρω το προσωπικό στυλ μάθησης 

και να το επεκτείνει ώστε η μάθηση να είναι πιο σταθερή στο χρόνο, να 

διευκολύνεται ο εκπαιδευόμενος στη διαμόρφωση γενικών αρχών και θεωριών βάσει 

συγκεκριμένων στοιχείων (Rogers, 2002, σ.8-24). Επιπλέον, στην εκπαίδευση 

ενηλίκων είναι κυρίαρχη η παρουσία του εκπαιδευτή που δρα ως ειδικός με 

ψυχοδιαγνωστικές ικανότητες, καθώς και ως ειδικός με ικανότητες διευκόλυνση της 

μάθησης (Zukas & Malcolm, 2002, σ.204-208).  

Ο διαφοροποιημένος ρόλος του εκπαιδευτή συνδέεται άρρηκτα και πλάθεται 

βάσει του είδους (ή των ειδών) της διδασκαλίας που θεωρείται αποτελεσματικότερος 

για την εκπαίδευση ενηλίκων ατόμων. Σύμφωνα με την ανασκόπηση και κριτική 

ανάλυση των διαφόρων ειδών διδασκαλίας του Jarvis (1995, σ.101-114 και 2004, 

σ.139-156), η διδασκαλία μπορεί να διακριθεί σε τρία είδη: τη διδακτική διδασκαλία, 

τη σωκρατική και την εμψυχωτική διδασκαλία. Μεταξύ των τριών, η σωκρατική και 

η εμψυχωτική διδασκαλία θεωρούνται καταλληλότερες για την εκπαίδευση ενηλίκων 

παρ’ όλο που ένας εκπαιδευτής μπορεί να χρησιμοποιεί και τη διδακτική διδασκαλία. 

Η σωκρατική και η εμψυχωτική διδασκαλία φαίνεται να συνάδουν περισσότερο με τις 

μαθητοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας – είτε η εστίαση στον εκπαιδευόμενο γίνεται 

στο πλαίσιο της ομάδας είτε ως μεμονωμένη οντότητα – οι οποίες δίνουν έμφαση 

στην ανάπτυξη του εκπαιδευόμενου. Οι μέθοδοι αυτοί διδασκαλίας που προσεγγίζουν 

την ανθρωπιστική φιλοσοφία της μάθησης θεωρούνται καταλληλότερες για την 

εκπαίδευση ενηλίκων ατόμων (Jarvis, 1995, σ.142). 

 Τέλος, για τη διαμόρφωση του πλαισίου της διά βίου εκπαίδευσης είναι 

απαραίτητο να λαμβάνεται υπ’ όψιν η διάσταση της ανομοιογένειας του μαθητικού 

πληθυσμού. Η διά βίου μάθηση οφείλει να ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές 

ανάγκες όλων των ατόμων. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να υπάρξει ένα 

ακέραιο, ολοκληρωμένο και ενιαίο περιβάλλον εκπαίδευσης. Το ζήτημα της 

ακεραιότητας καλύπτεται όταν όλοι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση μπορούν να 
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αλληλεπιδρούν. Ένα περιβάλλον που δεν είναι ακέραιο θα γίνει σε σύντομο χρονικό 

διάστημα δυσλειτουργικό. Η ολοκλήρωση σε ένα περιβάλλον επιτυγχάνεται όταν στο 

πλαίσιο αυτού καλύπτονται όλοι οι διαφορετικοί στόχοι και τρόποι εκπαίδευσης και 

όταν αυτό συμβαίνει χωρίς να υπάρχουν σημεία διάσπασης – η εκπαίδευση, δηλαδή, 

έχει συνοχή και πραγματώνεται ως ολότητα. Τέλος, ένα περιβάλλον είναι ενιαίο όταν 

κανένα άτομο δεν αποκλείεται και καμία εκπαιδευτική ανάγκη δε θεωρείται 

παράταιρη (Visser, 2001, σ.456-459).  
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2. Γενικές αρχές της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης  

2.1. Η εξΑΕ ως απάντηση στις σύγχρονες κοινωνικές και 
εκπαιδευτικές απαιτήσεις 
 

Η εξΑΕ μπορεί να αποτελεί έναν άκρως αποτελεσματικό τρόπο πραγμάτωσης 

της διά βίου μάθησης και, κυρίως, της εκπαίδευσης για ενήλικες. Προϋποθέσεις της 

εκπαίδευσης για ενήλικες, όπως η απουσία χωρικών και χρονικών περιορισμών και η 

αυτονομία του εκπαιδευόμενου, πληρούνται σε μεγάλο βαθμό στο πλαίσιο της εξΑΕ. 

Η εξΑΕ εξ ορισμού περιλαμβάνει το στοιχείο τη φυσικής-γεωγραφικής απόστασης 

μεταξύ διδάσκοντος και διδασκομένου. Έχουν δοθεί αρκετοί ορισμοί για την εξΑΕ˙ 

θεμελιώδη στοιχεία σύγκλισης των ορισμών αυτών είναι: α) η χωρική (και χρονική, 

σε πολλές περιπτώσεις) απόσταση μεταξύ των συμμετεχόντων (διδάσκοντος και 

διδασκομένων) σε σχεδόν μόνιμη βάση, β) οι διαδικασίες εξ αποστάσεως 

διδασκαλίας σε συνδυασμό με τις διαδικασίες εξ αποστάσεως μάθησης, γ) η χρήση 

τεχνικών μέσων για τη μεταφορά του περιεχομένου της εκπαίδευσης και δ) η 

δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ του διδάσκοντος και του διδασκομένου 

(Keegan, 2000, σ.63-69). Για την αντανάκλαση του εμποτισμού της εξΑΕ με 

τεχνολογικά μέσα και εργαλεία, παρατίθεται ο επαναπροσδιορισμός της εξΕΑ βάσει 

του οποίου, η εξΑ είναι τυπική εκπαίδευση υπό την αιγίδα ιδρύματος όπου η 

εκπαιδευτική ομάδα είναι γεωγραφικά διαμοιρασμένη και τηλεπικοινωνιακά 

συστήματα αλληλεπίδρασης χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν τους 

εκπαιδευόμενους, της πηγές και τους εκπαιδευτές μεταξύ τους (Simonson, Smaldino, 

Albright, Zvacek, 2000, σ.7). 

Την ανάγκη για παροχή προγραμμάτων εξΑΕ δημιουργούν οι σύγχρονες 

κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες και απαιτήσεις μιας εποχής διαρκούς εξειδίκευσης, 

δια βίου μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης. Η εξΑΕ ως το πλαίσιο του νέου 

συστήματος παροχής εκπαίδευσης και το φάσμα των μεθόδων εκπαίδευσης ως οι 

τρόποι πρακτικής εφαρμογής της εξΑΕ, φαίνεται να ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτές 

(O’Malley & McCraw, 1999). Ειδικά όταν η εξΑΕ υλοποιείται με τη χρήση των ΤΠΕ 

και του διαδικτύου, μπορεί να ικανοποιήσει μία πληθώρα σύγχρονων εκπαιδευτικών 

αναγκών. Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) θεωρείται ένας 

σημαντικό τρόπος μετάβασης από τα παραδοσιακά συστήματα στις περισσότερο 
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αποτελεσματικές μεθόδους απόκτησης και διάδοσης της γνώσης – μεθόδους που 

συναρτώνται με το σύγχρονο τρόπο ζωής και τις νέες τεχνολογίες (Buzzi, Buzzi, 

Leporini & Mori, 2012).  

 Η εξΑΕ παρουσιάζει μία σειρά από πλεονεκτήματα τα οποία μαρτυρούν 

μεταξύ των άλλων και τους λόγους διάδοσης, με ανοδικές τάσεις, του μοντέλου της 

εξΑΕ. Οι Bisciglia και Monk-Turner (2002) αναφέρουν συνοπτικά κάποια από τα 

σημαντικότερα πλεονεκτήματα της εξΑΕ, μεταξύ των οποίων είναι: α) η 

μαθητοκεντρική προσέγγιση της μάθησης, με την έννοια ότι κάθε εκπαιδευόμενος 

είναι ο ίδιος υπεύθυνος για την επίτευξη της μάθησης, β) η πρόσβαση στο υλικό σε 

οποιαδήποτε χρονική στιγμή και από οποιοδήποτε χώρο (Graff, 2003), γ) η 

εξοικονόμηση χρόνου λόγω της απουσίας μετακινήσεων, δ) η δυνατότητα 

προσαρμογής του χρονοδιαγράμματος εκπαίδευσης στο προσωπικό πρόγραμμα του 

εκπαιδευόμενου, ε) η εξοικονόμηση κόστους λόγω της δυνατότητας απασχόλησης 

λίγων εκπαιδευτικών σε πολλά ιδρύματα (ή παρόχους εκπαίδευσης, γενικότερα) και 

της επαναλαμβανόμενης χρήσης των τεχνολογικών μέσων για την εκπαίδευση νέων 

μαθητικών ομάδων, και ζ) η δυνατότητα των επαγγελματιών να αναβαθμίζουν τις 

γνώσεις τους χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν για το λόγο αυτό (Concannon, 

Flynn & Campbell, 2005). Γενικά, η ευκολία πρόσβασης σε υλικό και υπηρεσίες 

(Concannon et al., 2005) και η ευελιξία στην εκπαίδευση – με την έννοια ότι ο 

εκπαιδευόμενος μπορεί να ορίσει ο ίδιος την πορεία της εκπαίδευσής του – (Graff, 

2003) έχει αποδειχτεί ότι είναι θεμελιώδη πλεονεκτήματα της εξΑΕ (Concannon et 

al., 2005). 

 Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η άνθιση της εξΑΕ αποδόθηκε στο παρελθόν 

στην ευελιξία που ενείχε το συγκεκριμένο μοντέλο εκπαίδευσης, η αυξανόμενη 

ζήτηση στο παρόν σχετίζεται σύμφωνα με κάποιους μελετητές με την οικονομική 

πτώση που παρατηρείται (Roberts, Crittenden & Crittenden, 2011). Η εξοικονόμηση 

οικονομικών πόρων παρατηρείται εκατέρωθεν, τόσο για τον πάροχο του 

εκπαιδευτικού προγράμματος όσο και για το συμμετέχοντα. Ως προς τα οικονομικά 

οφέλη του παρόχου, εκτός από τις δυνατότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω 

αναφορικά με την απασχόληση λιγότερων εκπαιδευτικών και την επαναλαμβανόμενη 

χρήση των τεχνολογικών μέσων, τονίζεται επιπρόσθετα η πτώση του αρχικού 

κόστους των μέσων τεχνολογίας (προσωπικοί υπολογιστές, συστήματα 

τηλεπικοινωνιών, πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης κτλ.) που χρησιμοποιούνται ως 

εργαλεία στην εξΑΕ. Επιπλέον, όσο μειώνονται οι δαπάνες του παρόχου για την 
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αγορά του εξοπλισμού τόσο μειώνεται και το συνολικό κόστος του παρόχου και, κατ’ 

επέκταση, το κόστος συμμετοχής για τους εκπαιδευόμενους (O’Malley & McCraw, 

1999). Τέλος, η απουσία μετακινήσεων των συμμετεχόντων συμβάλλει στην 

εξοικονόμηση του κόστους μετακίνησης.  

Τους λόγους της ευρείας διάδοσης της εξΑΕ μπορεί κανείς να αντιληφθεί, 

επιπλέον, εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων που επιλέγουν το 

μοντέλο της εξΑΕ. Συγκεκριμένα, η ανομοιογένεια που εντοπίζεται στα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων σε συνδυασμό με τη διαρκώς αυξανόμενη 

ανάγκη για απόκτηση νέων δεξιοτήτων είχε ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση νέων 

μοντέλων εκπαίδευσης, με βασικότερο όλων την εξΑΕ. Αυτή η ποικιλομορφία στα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στην αναγκαιότητα της 

εξΑΕ. Η έγγαμη κατάσταση με ή χωρίς παιδιά (Tekinarslan, 2008) και η εργασία 

πλήρους ωραρίου (Bisciglia & Monk-Turner, 2002) είναι μερικά από τα πιο βασικά 

δημογραφικά χαρακτηριστικά της εκπαιδευόμενων που επιλέγουν την εξΑΕ. Γίνεται 

κατανοητό ότι οι αυξημένες υποχρεώσεις των ατόμων που επιθυμούν τη συνέχιση της 

εκπαίδευσης τους υποδεικνύουν ένα μοντέλο εκπαίδευσης με ευελιξία στους χωρο-

χρονικούς περιορισμούς της διδακτικής πράξης, όπως είναι η εξΑΕ, ως το 

καταλληλότερο μοντέλο εκπαίδευσης. Πιθανόν, αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο 

ενήλικες ή μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευόμενοι εμφανίζουν θετικότερες στάσεις 

προς την εξΑΕ (Bisciglia & Monk-Turner, 2002˙ Tekinarslan, 2008). Οι μεγαλύτεροι 

σε ηλικία εκπαιδευόμενοι φαίνεται να έχουν ισχυρότερα κίνητρα (Erdogan, Bayram 

& Deniz 2008), ενώ ταυτόχρονα η ανάγκη για αλληλεπίδραση με τους 

συνεκπαιδευόμενους εμφανίζεται περισσότερο περιορισμένη (Sorensen, 1995).  

Έτσι, ενώ το σχολείο – στην παραδοσιακή του μορφή – προσπάθησε να 

τυποποιήσει την εκπαίδευση, η εξΑΕ ήρθε αντιμέτωπη με την πρόκληση να 

ανταποκριθεί στις ατομικές διαφορές και να διαφοροποιήσει τη διδασκαλία στο 

μέγιστο δυνατό βαθμό. Με τον τρόπο αυτό, εξΑΕ κλήθηκε, ουσιαστικά, να καλύψει 

τις απαιτήσεις του μεταβιομηχανικού πολιτισμού, η επιβίωση του οποίου εξαρτάται 

περισσότερο από την καινοτομία και τη διαφορετικότητα και λιγότερο από την 

ομοιομορφία (Saba, 2003, σ.17-18). Έχει υποστηριχτεί, λοιπόν, ότι η εξΑΕ 

εκδημοκρατίζει την εκπαίδευση και ότι λόγω του οικονομικά βιώσιμου χαρακτήρα 

της μπορεί να εξυπηρετήσει μελλοντικά αιτήματα των αναπτυσσόμενων χωρών (Pant, 

2005).  

 



 37 

2.2. Η εξΑΕ ενώπιον του παραδοσιακού μοντέλου εκπαίδευσης 
 

Το δίλημμα μεταξύ παραδοσιακού μοντέλου εκπαίδευσης και εξΑΕ μπορεί 

πολλές φορές να εξαφανιστεί ευνοώντας το παραδοσιακό μοντέλο. Αυτό συμβαίνει 

γιατί η εξΑΕ θεωρείται ότι έχει κάποια μειονεκτήματα, όπως: α) οι δυσκολίες στην 

κατανόηση των πληροφοριών του μαθήματος, οι οποίες μεγεθύνονται λόγω της 

φυσικής απόστασης και της ελλιπούς αποσαφήνισης των προσδοκιών που υπάρχουν 

στο πλαίσιο του μαθήματος και β) οι περιορισμένες ευκαιρίες αλληλεπίδρασης και 

επικοινωνίας, οι οποίες συνεπάγονται μία μονότονη και ανελαστική δομή 

διδασκαλίας (Bisciglia & Monk-Turner, 2002). Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι τα 

τελευταία χρόνια η τεχνολογική πλαισίωση των προγραμμάτων εξΑΕ είχε ως 

αποτέλεσμα να ενισχυθεί η διδακτική πράξη με εργαλεία που συμβάλλουν τόσο στην 

καταληπτότητα του εκπαιδευτικού υλικού όσο και στην ανάπτυξη των διαδραστικών 

ενεργειών (διάλογος, εργασίες κτλ.). 

 Από τη συνέντευξη πέντε ειδικών στην online εκπαίδευση αναδύονται κάποιοι 

βασικοί παράγοντες εξαιτίας των οποίων ευνοείται, ενδεχομένως, το παραδοσιακό 

μοντέλο έναντι της εξΑΕ. Οι παράγοντες αυτοί είναι: α) η ελλιπής γνώση των 

πλεονεκτημάτων της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται στην οnline εκπαίδευση, β) το 

μειωμένο ενδιαφέρον για μελέτη του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούν οι 

εκπαιδευόμενοι την τεχνολογία και των παιδαγωγικών δομών στην online 

εκπαίδευση, γ) η απουσία εκπαίδευσης για την πλεονεκτικότερη χρήση της 

τεχνολογίας, δ) η έλλειψη γνώσης των δυνατοτήτων που προσφέρει το διαδίκτυο για 

διαδραστικές δραστηριότητες, και ε) η έλλειψη γνώσης ότι τα συνεργατικά 

περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης προάγουν την αλληλεπίδραση και δεν 

ενισχύουν την παθητική παρουσία του εκπαιδευόμενου στην εικονική τάξη (Bisoux, 

2007).  

Κυρίως, εξαιτίας της άποψης για περιορισμένη αλληλεπίδραση στην εικονική 

τάξη, η εξΑΕ έχει χρεωθεί κατά καιρούς την έλλειψη «εκπαιδευτικού» χαρακτήρα. 

Για το λόγο αυτό, είθισται μία μεθοδολογία μεικτού τύπου να θεωρείται περισσότερο 

επαρκής και να μειώνει το αίσθημα της απομόνωσης, το οποίο, επίσης πολύ συχνά, 

συναντάται στη βιβλιογραφία ως μειονέκτημα της εξΑΕ (Leporini & Buzzi 2007).  

Ωστόσο, οι τόποι συζήτησης (forums ή fora) και άλλες υπηρεσίες 

επικοινωνίας του διαδικτύου μπορούν να βοηθήσουν τους χρήστες να ξεπεράσουν 

τέτοιου είδους αισθήματα και να τους ενθαρρύνουν να οργανώσουν επαφές με τη 
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φυσική παρουσία των προσώπων, καθώς και ομάδες αυτοβοήθειας (Leporini & Buzzi 

2007). Με άλλα λόγια, οι υπηρεσίες διαδικτύου μπορούν να αντικρούσουν πολλά από 

τα επιχειρήματα που έχουν ειπωθεί στο παρελθόν ενάντια στο μοντέλο της εξΑΕ. 

Επιπλέον, υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι η επίδοση των εκπαιδευόμενων της εξ 

αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης μπορεί να κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με την 

επίδοση των εκπαιδευόμενων του παραδοσιακού μοντέλου εκπαίδευσης. Όλες αυτές 

οι έρευνες που είτε καταδεικνύουν τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα της εξΑΕ 

μέσω της χρήσης τεχνολογικών εργαλείων είτε αποδεικνύουν ότι η εξΑΕ δε 

μειονεκτεί ενώπιον του παραδοσιακού μοντέλου εκπαίδευσης (για παράδειγμα, 

Erdogan et al., 2008) δίνουν ισχυρή ώθηση στο μοντέλο της εξΑΕ.  

 

2.3. Οι απαρχές της εξΑΕ και η εξέλιξη στο χρόνο 

2.3.1. Μοντέλα εξΑΕ 
 

Με βάση το είδος της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του 

προγράμματος εξΑΕ, βιβλιογραφικά ορίζονται τρεις «γενιές» της εξΑΕ. Η πρώτη 

μορφή της εξΑΕ βασίζονταν στην ένας-προς-έναν επικοινωνία μέσω αλληλογραφίας 

και την ανταλλαγή έντυπου ή ψηφιακού υλικού μεταξύ εκπαιδευτή και 

εκπαιδευόμενου (Δημητριάδης et al., 2008, σ.47˙ Hanna, 2003, σ.71). Η ανάπτυξη 

αυτού του είδους εκπαίδευσης αποτέλεσε σημαντική κοινωνική εξέλιξη, επειδή 

έδωσε την ευκαιρία σε πολλά άτομα (κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, 

εργαζόμενους και γυναίκες) να εκπαιδευτούν και να μορφωθούν (Δημητριάδης et al., 

2008, σ.47). Το ποσοστό των συμμετεχόντων που ολοκληρώνουν προγράμματα που 

βασίζονται σε αυτό το είδος εκπαίδευσης είναι αρκετά χαμηλό (Hanna, 2003, σ.71-

72). 

Στις αρχές του 20ου αιώνα, η εξΑΕ πραγματώνεται με τη χρήση μη 

διαδραστικών ηλεκτρονικών μέσων, όπως το εκπαιδευτικό ραδιόφωνο, η 

εκπαιδευτική τηλεόραση και το βίντεο (2η γενιά). Τα μέσα αυτά δεν εξασφαλίζουν 

την αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων του προγράμματος· προσφέρουν, 

όμως, τη δυνατότητα παρουσίασης του υλικού από τον εκπαιδευτή προς πολλούς 

εκπαιδευόμενους ταυτόχρονα (Δημητριάδης et al., 2008, σ.48). 

Στα τέλη του 20ου αιώνα εμφανίζεται η 3η γενιά της εξΑΕ, η οποία βασίζεται 

σε διαδραστικά μέσα εκπαίδευσης μέσω δορυφορικής τεχνολογίας και δικτύων 
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επικοινωνίας, τα οποία πραγματοποιούν την αμφίδρομη επικοινωνία με εικόνα και 

ήχο. Την ίδια χρονική περίοδο εμφανίζονται οι εκπαιδευτικές εφαρμογές σε CD-

ROM που διευκολύνουν την αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση. Επιπλέον, ορισμένοι 

μελετητές κάνουν λόγο για εξΑΕ 4ης γενιάς, η οποία χαρακτηρίζεται από το 

συνδυασμό έντονης διαδραστικότητας και ισχυρά μαθητοκεντρικής εκπαίδευσης. 

Δεδομένων των δύο αυτών στοιχείων, το εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί απλώς το 

έναυσμα της αλληλεπίδρασης για την επίτευξη της εκπαίδευσης και της μάθησης 

(Δημητριάδης et al., 2008, σ.48-49).  

Ένα σύγχρονο πρόγραμμα εξΑΕ από μεθοδολογικής άποψης μπορεί να 

πραγματωθεί: α) με εξ ολοκλήρου online εκπαίδευση (όπου όλες οι δραστηριότητες, 

συμπεριλαμβανομένων της αλληλεπίδρασης μεταξύ διδασκόντων και 

εκπαιδευόμενων, αξιολογήσεων και διδασκαλίας) γίνονται μέσω δικτύου και β) μέσω 

ενός υβριδικού μοντέλου το οποίο συνδυάζει την online εκπαίδευση με το 

παραδοσιακό μοντέλο και λέγεται ‘blended’ ή ‘hybrid’ (Allen & Seaman, 2010˙ 

Salomoni, Mirri, Ferretti & Roccetti, 2008). Το υβριδικό μοντέλο στοχεύει στο 

συγκερασμό των πλεονεκτημάτων της ηλεκτρονικής μάθησης και της 

αποτελεσματικότητας του παραδοσιακού μοντέλου εκπαίδευσης. Το μοντέλο αυτό 

εξΑΕ περιλαμβάνει ένα φάσμα μορφών διδασκαλίας, καθώς ο βαθμός της πρόσωπο 

με πρόσωπο διδασκαλίας και της εξ αποστάσεως διδασκαλίας μπορεί να ποικίλλει 

αρκετά. Για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα μπορεί δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε όλα 

τα θεωρητικά μαθήματα να γίνονται από απόσταση και όλα τα πρακτικά να γίνονται 

με τη φυσική παρουσία των συμμετεχόντων σε κάποιο χώρο (Salomoni et al., 2008). 

 Επιπλέον, ένα σύγχρονο πρόγραμμα εξΑΕ μπορεί να υλοποιείται στη βάση 

σύγχρονων υπηρεσιών, ασύγχρονων υπηρεσιών ή συνδυασμού αμφότερων. 

Σύγχρονες είναι οι υπηρεσίες όπου οι συμμετέχοντες επικοινωνούν μεταξύ τους σε 

πραγματικό χρόνο, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, στην περίπτωση επικοινωνίας 

μέσω εικονοδιάσκεψης. Στις ασύγχρονες υπηρεσίες, ο κάθε συμμετέχων επικοινωνεί 

στο δικό του χρόνο, ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, όπως 

συμβαίνει στην επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Δημητριάδης et al., 

2008, σ.78). 

Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι σύνδεσης του εκπαιδευτή με τους 

εκπαιδευόμενους είναι η ηχοδιάσκεψη, η εικονοδιάσκεψη ή διάσκεψη μέσω 

υπολογιστή σε προγραμματισμένες χρονικές στιγμές. Το μοντέλο αυτό της 

εκπαίδευσης μέσω σύγχρονων υπηρεσιών κατάφερε να ισορροπήσει το ποσοστό των 
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εκπαιδευόμενων που ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους και να μειώσει τη 

διαφοροποίηση της εξΑΕ από την παραδοσιακή εκπαίδευση. Ωστόσο, ο περιορισμός 

που θέτει η προγραμματισμένη συνεύρεση των συμμετεχόντων αποτελεί εμπόδιο για 

τη συμμετοχή ορισμένων ατόμων, κυρίως των ενηλίκων που συνήθως έχουν 

αυξημένες υποχρεώσεις (Hanna, 2003, σ.72).  

Στο μοντέλο της εξΑΕ όπου η σύνδεση ενός εκπαιδευτή με πολλούς 

εκπαιδευόμενους πραγματώνεται μέσω ασύγχρονων υπηρεσιών, οι εκπαιδευόμενοι 

έχουν ποικίλες ευκαιρίες για συχνή και διαρκή ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ τους ή 

με το διδάσκοντα/εκπαιδευτή (Hanna, 2003, σ.72). Επιπλέον, ένα πρόγραμμα εξΑΕ 

μπορεί να συνδυάζει και τα δύο είδη υπηρεσιών και μάλιστα ποικιλοτρόπως, 

πολλαπλασιάζοντας τις ευκαιρίες επικοινωνίας των συμμετεχόντων. Έτσι, μπορεί, για 

παράδειγμα, η διδασκαλία να πραγματοποιείται σύγχρονα, ενώ οι εκπαιδευόμενοι να 

δύνανται να ανταλλάσσουν απόψεις επί του μαθήματος μέσω ασύγχρονων 

υπηρεσιών.  

Οι υπηρεσίες και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την πραγμάτωση ενός 

προγράμματος εξΑΕ προσδιορίζουν και το είδος του προγράμματος εξΑΕ. 

Εμφανίζονται διάφορα είδη εκπαίδευσης, γενικότερα, με αρκετά, πολλές φορές, κοινά 

στοιχεία και επικαλύψεις μεταξύ τους, τα οποία ταυτίζονται ενίοτε με την εξΑΕ ένεκα 

δομικών στοιχείων. Μερικά από αυτά τα είδη είναι: α) η Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευση (Open & Distance Learning) – είδος εξΑΕ που συνδυάζει την «ανοιχτή» 

εκπαίδευση, δηλαδή την εκπαίδευση με ελεύθερη πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόμενο, 

και την εξΑΕ, β) η Τηλεκπαίδευση (Tele-education) – εκπαίδευση με τη χρήση 

ηλεκτρονικών και διαδικτυακών μέσων επικοινωνίας, γ) η Online μάθηση (Online 

Learning) – μάθηση με τη χρήση σύγχρονων, κυρίως, υπηρεσιών διαδικτύου, δ) η 

Κατάρτιση μέσω διαδικτύου (Web based Training) – χρήση του παγκόσμιου ιστού για 

εξ αποστάσεως προγράμματα εξειδίκευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και 

επιμόρφωσης, ε) η Ηλεκτρονική μάθηση (E-learning) – μάθηση με τη συστηματική 

χρήση ηλεκτρονικών και διαδικτυακών μέσων και ζ) η Μάθηση με φορητές 

τεχνολογίες (Mobile Learning ή M-learning) – μάθηση με τη χρήση ασύρματων 

τεχνολογιών για χρήστες εν κινήσει (Δημητριάδης et al., 2008, σ.42-44). 

Οι συχνότερα εμφανιζόμενοι όροι είναι η online μάθηση και η ηλεκτρονική 

μάθηση. Η ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) είναι όρος που αναφέρεται συνολικά 

στην μάθηση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ). Η ηλεκτρονική μάθηση ως 

μορφή εκπαίδευσης ή εκπαιδευτική εμπειρία βρίσκεται στο σημείο όπου η τεχνολογία 
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πληροφορίας και επικοινωνίας συναντά την εκπαίδευση. Τα συστήματα που 

στηρίζουν την ηλεκτρονική μάθηση είναι κατάλληλα διαμορφωμένα ώστε να 

καλύπτουν τις ανάγκες ευελιξίας της εκπαίδευσης, αυτομάθησης και δια βίου 

μάθησης (Li, 2010). Μπορεί να περιλαμβάνει διαδικτυακά εκπαιδευτικά υλικά και 

υπερμέσα, γενικότερα, πολυμέσα ή ιστοσελίδες, πίνακες συζητήσεων (discussion 

boards), λογισμικά συνεργασίας ομάδων (collaborative software ή groupware), 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ιστολόγια (blogs), ιστότοπους που επιτρέπουν τη 

δημιουργία και επεξεργασία (π.χ. προσθήκη γραπτού κειμένου) από όλους του 

χρήστες (wikis), συνομιλία με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων κειμένου (chat), 

προσομοιώσεις περιβαλλόντων (simulations), λογισμικά διαχείρισης της μάθησης κ.ά. 

(Leporini & Buzzi 2007). 

 Η συστηματική και οργανωμένη χρήση ηλεκτρονικών μέσων που 

χαρακτηρίζει την ηλεκτρονική μάθηση, χρειάζεται να διέπει εξίσου και την εξΑΕ του 

21ου αιώνα, ειδικά όταν η εξΑΕ μελετάται υπό το πρίσμα της ειδικής αγωγής και 

εκπαίδευσης. Υπάρχουν βασικοί λόγοι για τους οποίους ένα μοντέλο εκπαίδευσης 

από απόσταση χρειάζεται να δομείται σε σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Αφενός, το 

διαδίκτυο έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ένα δίκαιο περιβάλλον όπου άτομα 

διαφορετικού πολιτισμού, γλώσσας, θρησκείας, φύλου και ικανοτήτων μπορούν να 

συμμετέχουν ισότιμα (Erdogan et al., 2008). Αφετέρου, η εκπαίδευση μέσω 

διαδικτύου και ηλεκτρονικών συστημάτων μπορεί να ενισχύσει το κίνητρο και το 

ενδιαφέρον για μάθηση (Erdogan et al., 2008). Επιπλέον, φαίνεται ότι οι ΤΠΕ 

εισδύουν στη διδασκαλία και τη μάθηση γενικότερα, με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό 

(Kirkwood & Price 2005). Ειδικότερα στην εξΑΕ, όπου η γεωγραφική απόσταση 

μεταξύ των συμμετεχόντων είναι δεδομένη, τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα 

αλληλεπίδρασης χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν τους συμμετέχοντες μεταξύ 

τους (Simonson et al., 2000, σ.7) αλλά και για να προσφέρουν την παιδαγωγική 

πληρότητα στην εκπαίδευση.  

 Ως εκ τούτου στο παρόν κείμενο η εξΑΕ χρησιμοποιείται με την έννοια της εξ 

αποστάσεως ηλεκτρονικής και διαδικτυακής εκπαίδευσης, ενώ οι όροι ηλεκτρονική 

μάθηση (από ακριβή μετάφραση του όρου e-learning), διαδικτυακή 

εκπαίδευση/μάθηση και εξΑΕ χρησιμοποιούνται, αν και δεν είναι, ως συνώνυμοι για 

να αποδώσουν την παραπάνω έννοια.  
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2.3.2. Η εξΑΕ υπό το πρίσμα της τεχνολογίας 
 

Η κοινωνία στη σύγχρονη μορφή της στηρίζεται στη γνώση. Η γνώση 

θεωρείται θεμέλιο όλων των πτυχών της κοινωνίας και της οικονομίας εν γένει και, 

συνεπώς, η δυνατότητα γρήγορης απόκτησης γνώσης είναι πιο αναγκαία από ποτέ 

(Li, 2010). Τις τελευταίες δύο δεκαετίες η ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει 

δώσει μεγάλη ώθηση στην εξέλιξη των μορφών εκπαίδευσης διεθνώς (Li, 2010) με 

στόχο τη γρήγορη και συνεχή απόκτηση γνώσης, τη δια βίου μάθηση και κατάρτιση. 

Η δια βίου μάθηση και η ανομοιογένεια των εκπαιδευόμενων ως προς τα 

δημογραφικά τους χαρακτηριστικά και την επαγγελματική απασχόληση, θεωρούνται 

καθοριστικοί παράγοντες για τη συνένωση εκπαίδευσης και τεχνολογίας (Concannon 

et al., 2005). 

Καθώς, λοιπόν, η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει σημαντικές λύσεις και 

διεξόδους εκπαίδευσης στα άτομα που δε μπορούν να ακολουθήσουν ένα τυπικό 

πρόγραμμα εκπαίδευσης, τα τελευταία χρόνια η εξΑΕ έχει αποκτήσει έναν εντελώς 

διαφορετικό χαρακτήρα, καθώς στηρίζεται στη χρήση προηγμένων ΤΠΕ. Οι ΤΠΕ 

εξυπηρετούν την εφαρμογή μιας σειράς εκπαιδευτικών μεθόδων για την προώθηση 

της ενεργητικής συμμετοχής των εκπαιδευόμενων στη δημιουργία της γνώσης (Atan, 

Rahman & Idrus, 2004). Βασικές εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού που διέπονται 

από σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία, υποστηρίζουν την αποτελεσματική 

επικοινωνιακή αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευόμενων και προάγουν την 

ενασχόληση διδασκόντων και εκπαιδευόμενων με διδακτικές και εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες (Atan et al., 2004).  

 Η τεχνολογία διέπει τη χρήση δύο διαφορετικών αλλά αλληλένδετων 

στοιχείων ενός προγράμματος εξΑΕ, του εκπαιδευτικού αντικειμένου και του 

συστήματος διαχείρισης της μάθησης. Ο όρος μαθησιακό αντικείμενο (learning 

object) περιγράφει μία οντότητα, ψηφιακή ή μη ψηφιακή που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για μάθηση (learning), εκπαίδευση (education) ή πρακτική εξάσκηση 

(trainining) (IEEE, 2007). Στη βάση του, το μαθησιακό αντικείμενο είναι μία 

οντότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά διδακτικά πλαίσια (De 

Marsico, Kimani, Mirabella, Norman & Catarci, 2006).  

 Οι De Marsico, Kimani, Mirabella, Norman και Catarci, (2006) επισημαίνουν 

μία βασική διάκριση των μαθησιακών αντικειμένων μεταξύ τους: α) τα μαθησιακά 

αντικείμενα που δίνουν έμφαση στα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη σύστασή τους 
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(media-centric type), δηλαδή, στα πολυμεσικά (multimedia) στοιχεία (εικόνες, 

κείμενο, βίντεο κτλ.) και β) τα μαθησιακά αντικείμενα που δίνουν έμφαση στο 

μήνυμα (message-centric type), δηλαδή, στο βαθμό συνθετότητας του εκπαιδευτικού 

περιεχομένου και, συνεπώς, στον τρόπο με τον οποίο συνδυάζονται τα επιμέρους 

συστατικά στοιχεία. Επίσης, οι ίδιοι προτείνουν διαφορετικά είδη μαθησιακών 

αντικειμένων, ταξινομημένα σε κατηγορίες, προσδιορίζοντας παράλληλα το που δίνει 

έμφαση η κάθε κατηγορία. Η 1η κατηγορία αποτελείται από επεξηγήσεις, περιγραφές 

και ορισμούς (έμφαση στο μήνυμα), η 2η αποτελείται από αφηγήσεις, ταινίες και 

μελέτες περιπτώσεων (έμφαση, πρωτίστως, στα μέσα), η 3η από παραδείγματα και 

εικόνες (έμφαση, πρωτίστως, στα μέσα), η 4η από οδηγίες και διαδικασίες (έμφαση 

στα μέσα και στο μήνυμα), η 5η από ασκήσεις, προβλήματα και εξετάσεις (έμφαση στα 

μέσα και στο μήνυμα) και η 6η κατηγορία αποτελείται από σχέδια μαθήματος, 

εκπαιδευτικούς στόχους, περιγράμματα μαθήματος και διδακτέα ύλη (έμφαση στο 

μήνυμα) (De Marsico et al., 2006). 

 Για το σχεδιασμό μαθησιακών αντικειμένων έχουν αναπτυχθεί βασικά 

πρότυπα (Shareable Content Object Reference Model - SCORM), τα οποία, όμως, δεν 

είναι απόλυτα συμβατά με τις κατευθυντήριες προσβασιμότητας (accessibility) της 

κοινοπραξίας W3C (βλ. ενότητα 4) (Salomoni et al., 2008). 

 Ένα (ολοκληρωμένο) σύστημα διαχείρισης της μάθησης (Learning 

Management System - LMS) είναι ένα πακέτο λογισμικού το οποίο επιτρέπει τη 

διαχείριση και την παροχή εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή στους 

εκπαιδευόμενους. Τα περισσότερα συστήματα διαχείρισης της μάθησης είναι 

διαδικτυακές πλατφόρμες που επιτρέπουν την εγγραφή του εκπαιδευόμενου, την 

πραγμάτωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και της αξιολόγησης του 

εκπαιδευόμενου, καθώς και την σύγχρονη ή/και ασύγχρονη online εκπαίδευση 

(Leporini & Buzzi 2007). 

 Οι Buzzi, Buzzi, Leporini και Mori (2012) σημειώνουν ότι ο σχεδιασμός ενός 

συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης χρειάζεται να θεμελιωθεί πάνω σε τρεις βασικές 

αρχές: α) στην εξατομίκευση (λαμβάνοντας, δηλαδή, υπ’ όψιν το γνωστικό υπόβαθρο 

του εκπαιδευόμενου, τους στόχους του, το χρόνο και το ρυθμό του), β) στη βιωματική 

μάθηση (δηλαδή, τη μάθηση μέσω πρακτικής εξάσκησης, προσομοιώσεων, εικονικών 

εργαστηρίων κτλ.) και γ) στην ενεργητική συμμετοχή και συνεργασία με τους 

υπόλοιπους εκπαιδευόμενους της εικονικής τάξης.  
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 Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βιωματική μάθηση, την αλληλεπίδραση των 

εκπαιδευόμενων και τη μεταξύ τους συνεργασία. Η μάθηση μέσω συνεργασίας, 

αναζήτησης πληροφοριών, επεξεργασίας του εκπαιδευτικού υλικού, πρακτικής 

εφαρμογής των πληροφοριών και τριβής με το αντικείμενο της μάθησης είναι 

ενεργητική μάθηση. Σύμφωνα με τον κώνο της μάθησης του Dale (1969) (βλ. 

ενότητα 6, υπο-ενότητα 6.5.) η ενεργητική μάθηση συμβάλλει στη διατήρηση 

μεγαλύτερου όγκου πληροφοριών στη μνήμη και ως εκ τούτου στην ταχύτερη 

ανάπτυξη της γνώσης. Είναι υψίστης σημασίας, λοιπόν, να εξασφαλίζονται οι 

δυνατότητες βιωματικής μάθησης και αλληλεπίδρασης των εκπαιδευόμενων και να 

αποφεύγεται η μηχανιστική διαδικασία της εκπαίδευσης, όπου ο διδάσκων μεταδίδει 

τις πληροφορίες και οι εκπαιδευόμενοι τις αναπαράγουν πιστά με στόχο την τελική 

αξιολόγηση.  

Έτσι, ένα σύστημα διαχείρισης της μάθησης χρειάζεται να περιλαμβάνει μία 

σειρά από εργαλεία αμφίδρομης επικοινωνίας και μέσα διδασκαλίας, ώστε να 

εξασφαλίζεται η αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων. Όταν ένα πρόγραμμα 

χρησιμοποιεί μόνο ένα μέσο διδασκαλίας τότε είτε υπάρχει μονόδρομη επικοινωνία 

είτε παρέχεται αποτελεσματικά μόνο η μονόδρομη επικοινωνία (Moore, 1993). 

Αντιθέτως, είναι ανάγκη τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούνται στην εξΑΕ να 

μπορούν να μεταφέρουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης των εκπαιδευόμενων μιας 

πραγματική τάξης σε μία εικονική τάξη εκπαίδευσης. Αξιοποιώντας, πρωτίστως, τις 

σύγχρονες υπηρεσίες μπορεί κανείς να πραγματοποιήσει διαλέξεις σε εικονικά 

περιβάλλοντα συνάντησης (π.χ. μία εικονική τάξη), ομαδικές δραστηριότητες και 

αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτικών. Επιπλέον, οι ασύγχρονες 

υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εύκολη παροχή εκπαιδευτικού 

υλικού και τη διάδοση πηγών πληροφόρησης, την υλοποίηση εργασιών και τη 

διεξαγωγή συζητήσεων (Rao & Tanners, 2011). 

Σύγχρονες υπηρεσίες είναι η τηλεδιάσκεψη (ηχοδιάσκεψη και 

εικονοδιάσκεψη, δηλαδή, επικοινωνία απομακρυσμένων χρηστών μέσω ήχου ή 

συγχρονισμένης μετάδοσης εικόνας και ήχου, αντίστοιχα), ο διαμοιραζόμενος 

λευκοπίνακας (shared whiteboard) (επιφάνεια σχεδίασης όπου μπορούν να 

σχεδιάζουν ταυτόχρονα δύο ή περισσότερα άτομα που συνδέονται από διαφορετικούς 

υπολογιστές), εργαλεία για διαμοίραση εφαρμογών (shared application tools) 

(προγράμματα που επιτρέπουν πολλούς απομακρυσμένους μεταξύ τους 

συμμετέχοντες να βλέπουν και να ελέγχουν μία εφαρμογή), η συνδιάλεξη μέσω 
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γραπτών μηνυμάτων (chat) και τα συνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα (collaborative 

virtual environments) (περιβάλλοντα συνάντησης και αλληλεπίδρασης χρηστών, 

όπως, οι πολυχρηστικοί χώροι επικοινωνίας – MUDs: Multi-User Dungeons) 

(Δημητριάδης et al., 2008, σ.164-168). 

Ασύγχρονες υπηρεσίες είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), η 

υπηρεσία ειδήσεων (news) (δηλαδή, σύνολο ηλεκτρονικών πινάκων ανακοινώσεων 

όπου κάθε χρήστης αναρτά τις ανακοινώσεις του και διαβάζει τις ενημερώσεις 

άλλων), οι λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mailing lists) (δηλαδή, ανταλλαγή 

μηνυμάτων μεταξύ μεγάλων ομάδων ατόμων), η μεταφορά αρχείων (file transfer) 

(δηλαδή, μεταφορά αρχείων μέσω δικτύου δεδομένων και δικτυακών συνδέσεων), τα 

weblogs (ή blogs) (δηλαδή, ηλεκτρονικό ημερολόγιο ή αρχείο καταγραφής 

δεδομένων που βρίσκεται στον παγκόσμιο ιστό), τα συστήματα πίνακα 

ανακοινώσεων (bulletin board systems) (δηλαδή, συστήματα που παρέχουν τη 

δυνατότητα συζήτησης μέσω γραφής και ανάρτησης μηνυμάτων σε πίνακα 

ανακοινώσεων και ανάγνωσης των μηνυμάτων των υπολοίπων χρηστών που είναι 

εγγεγραμμένοι, π.χ. forums/fora) κ.ά. (Δημητριάδης et al., 2008, σ.159-164). 

Παρά την πληθώρα των τεχνολογικών μέσων που μπορεί κανείς να επιλέξει 

για την οργάνωση ενός προγράμματος εξΑΕ, η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης 

και η παιδαγωγική πληρότητα του προγράμματος, όπως αυτά απορρέουν από τη 

χρήση των εργαλείων αυτών, χρειάζεται να μελετηθεί εκτενώς. Ο Peters (2003, σ.87-

105) παρουσιάζει συνοπτικά, με την παράθεση μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί, 

τεχνολογικά μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εξΑΕ για την επίτευξη του 

εκπαιδευτικού στόχου, αλλά και τη διαχείριση βασικών ζητημάτων που ανακύπτουν 

στην εξΑΕ, όπως το ζήτημα της απομόνωσης/ αποξένωσης των εκπαιδευόμενων και 

το ζήτημα της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων. Ωστόσο, ο ίδιος επισημαίνει ότι 

μία σημαντική έλλειψη στο πεδίο αυτό είναι η κατάδειξη των παιδαγωγικών 

αποτελεσμάτων όπως αυτά προκύπτουν από την εμπειρική και διεπιστημονική χρήση 

των μέσων αυτών στην εξΑΕ. 

 

2.3.3. Ο εξ αποστάσεως εκπαιδευτής και ο εξ αποστάσεως εκπαιδευόμενος  
 

 Σύμφωνα με τον Moore (1983, σ.153-168), η απόσταση που υπάρχει στην 

εξΑΕ δεν είναι μόνο φυσική-γεωγραφική, αλλά εκπαιδευτική και ψυχολογική, καθώς 
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είναι απόσταση που υπάρχει στη σχέση εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Όπως, 

φάνηκε και από την παραπάνω ανάλυση, η γεφύρωση του εκπαιδευτή και του 

εκπαιδευόμενου ή των εκπαιδευόμενων μεταξύ τους μπορεί να υλοποιηθεί με τη 

χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων (Saba, 2003, σ.6-18). Εφαρμογές και 

υπηρεσίες πληροφορικής που εξυπηρετούν την επικοινωνία, σύγχρονα ή ασύγχρονα, 

μπορούν να δημιουργήσουν τις συνθήκες για τη διαπροσωπική επαφή και να 

ανασυγκροτήσουν την ομάδα στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής τάξης. Τονίζεται, 

ωστόσο, ότι η εστίαση του ενδιαφέροντος πρέπει να γίνεται, όχι στην επαφή και την 

επικοινωνία εν γένει, αλλά στο διάλογο συγκεκριμένα (Saba, 2003, σ.17).  

Έτσι, ο ρόλος του δασκάλου εμφανίζεται διαφοροποιημένος στην εξΑΕ. 

Εκτός από τις δεξιότητες που χρειάζεται να έχει ως μέντορας και επικεφαλής της 

τάξης, ο διδάσκων στην εξΑΕ αναλαμβάνει δραστικότερο ρόλο ως οργανωτής της 

εκπαιδευτικής πράξης και διευκολυντικός παράγων της αλληλεπίδρασης και του 

διαλόγου μεταξύ των συμμετεχόντων. Επιπλέον, πρέπει να μπορεί να εισάγει και να 

προσαρμόζει τις τεχνικές διαχείρισης του μαθήματος, να προάγει την επικοινωνία των 

συμμετεχόντων μεταξύ τους με τα κατάλληλα μέσα, να κατανέμει με ευελιξία το 

διαθέσιμο χρόνο και να αξιολογεί τακτικά τις παιδαγωγικές μεθόδους που 

χρησιμοποιεί στο πλαίσιο της εικονικής τάξης (Easton, 2003).  

Αντίστοιχα, και ο ρόλος του εκπαιδευόμενου στο πλαίσιο της εξΕΑ 

εμφανίζεται διαφοροποιημένος. Οι Börje Holmberg, Charles A. Wedemeyer και 

Michael G. Moore – τρεις από τους βασικότερους θεωρητικούς στο χώρο της εξΑΕ – 

θέτουν τον εκπαιδευόμενο και την αλληλεπίδρασή του με τους άλλους στο κέντρο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι ίδιοι θεωρούν διακριτικό χαρακτηριστικό της εξΑΕ το 

γεγονός ότι ο εκπαιδευόμενος βρίσκεται στο επίκεντρο (Saba, 2003, σ.4). 

Αναφερόμενος στη μελέτη του Börje Holmberg του 1995, ο Saba (2003, σ.4) τονίζει 

ότι η κεντρική θέση του εκπαιδευόμενου στην εκπαιδευτική διαδικασία συνεπάγεται 

την προσωπική του ευθύνη για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και της μάθησης. 

Μάλιστα, ορισμένοι μελετητές έχουν διαπιστώσει ότι ο εκπαιδευόμενος που μπορεί 

να συμμετάσχει επιτυχώς σε αυτό το εν πολλοίς διαφορετικό από το παραδοσιακό 

πλαίσιο εκπαίδευσης, διαθέτει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά είναι: α) η οικειοθελής αναζήτηση της μάθησης, β) τα υψηλά 

κίνητρα και η αυτοπειθαρχία, γ) η αυξημένη ηλικία, δ) προθυμία για αναζήτηση 

βοήθειας από το διδάσκοντα, ε) η ωριμότητα προς την ανάληψη καθηκόντων μελέτης 

και ζ) η προηγούμενη κτήση πτυχίου ανώτερης εκπαίδευσης (Brent & Bugbee, 1993). 
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Οι Allen και Seaman (2010) αναφέρουν ότι στις Η.Π.Α. παρατηρείται μία 

διαρκής αύξηση του αριθμού των εγγεγραμμένων ατόμων σε μαθήματα online, ενώ ο 

αριθμός αυτός το 2008-2009 υπερέβη με μεγάλη διαφορά την αύξηση του αριθμού 

των ατόμων που εγγράφονται στην ανώτερη εκπαίδευση εν γένει. Η αύξηση του 

αριθμού των ατόμων που εγγράφονται σε προγράμματα εξΑΕ θα έχει ως αποτέλεσμα 

να γίνεται ολοένα και πιο εμφανής η ανομοιογένεια που χαρακτηρίζει τον πληθυσμό 

των ατόμων που παρακολουθούν μαθήματα εξΑΕ, συμπεριλαμβανομένων των 

εκπαιδευόμενων με αναπηρία (Rao & Tanners, 2011). Ως εκ τούτου, θα γίνεται 

επιπλέον ολοένα και πιο επιτακτική η ανάγκη για μελέτη των ειδικότερων συνθηκών 

και προϋποθέσεων της επιτυχούς εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εκπαίδευσης των 

ιδιαίτερων μαθησιακών πληθυσμών.  
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3. Το πρόβλημα όρασης στο πλαίσιο της εξΑΕ 

 

Δύο ανεξάρτητοι μεταξύ τους παράγοντες συνηγορούν υπέρ της έμφασης στο 

πρόβλημα όρασης στο πλαίσιο της εξΑΕ. Αφενός, ο αριθμός των ατόμων με 

πρόβλημα όρασης – και, συνεπώς, ο αριθμός των εκπαιδευόμενων με πρόβλημα 

όρασης – είναι μεγάλος και, αφετέρου, η ολοένα ανοδική πορεία της εξΑΕ. Σε έκθεση 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health Organization, 2011) αναφέρεται 

ότι ο αριθμός των παιδιών με τύφλωση κάτω των 15 ετών υπολογίζεται στα 1,4 

εκατομμύρια, ενώ ο αριθμός των παιδιών με μειωμένη όραση είναι πολύ 

μεγαλύτερος, αφού ο συνολικός αριθμός των παιδιών με πρόβλημα όρασης αυτή της 

ηλικίας υπολογίζεται στα 19 εκατομμύρια. Επιπλέον, στην ίδια έκθεση επισημαίνεται 

ότι ο συνολικός αριθμός των ατόμων με πρόβλημα όρασης παγκοσμίως είναι περίπου 

284 εκατομμύρια (245 εκατομμύρια άτομα με μειωμένη όραση και 39 εκατομμύρια 

με τύφλωση). Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν το φαινόμενο της ύπαρξης ενός 

διόλου ευκαταφρόνητου αριθμού εκπαιδευόμενων με πρόβλημα όρασης.  

Επιπλέον, η εξΑΕ ως μοντέλο εκπαίδευσης φαίνεται ότι βρίσκεται σε στάδιο 

ανάπτυξης, καθώς έχει αναφερθεί ότι οι εγγραφές σε προγράμματα εξΑΕ αυξάνονται 

με ρυθμό αρκετά ταχύτερο, συγκριτικά με τις εγγραφές σε προγράμματα του 

παραδοσιακού μοντέλου εκπαίδευσης (Allen & Seaman, 2010˙ Roberts et al., 2011). 

Όσο, λοιπόν, αυξάνονται τα προγράμματα εξΑΕ τόσο περισσότερες ευκαιρίες 

εκπαίδευσης προσφέρονται για τα άτομα που δε μπόρεσαν να ολοκληρώσουν 

επιτυχώς την εκπαίδευσή τους στο παρελθόν ή δε μπόρεσαν να συμμετάσχουν σε 

κάποιο πλαίσιο ή πρόγραμμα εκπαίδευσης. Στα άτομα αυτά περιλαμβάνεται σαφώς 

και η ομάδα των ατόμων με αναπηρίες (Roberts et al., 2011). Εύλογα, λοιπόν, 

καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι, καθώς η εξΑΕ διαδίδεται με ταχύτατους 

ρυθμούς, ένα μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευόμενων με πρόβλημα όρασης θα θελήσει 

να ενσωματωθεί στις μαθητικές ομάδες που εκπαιδεύονται από απόσταση.  
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3.1. Η αναπηρία ως στόχος της εξΑΕ 
 

Η ιδεολογική βάση της εξΑΕ έχει, πέρα από οικονομικές και κοινωνικές 

προεκτάσεις βασισμένες στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, 

συνδηλώσεις ενός αισθήματος εκδημοκρατισμού της εκπαίδευσης μέσω της ισότητας 

των ευκαιριών (Pant, 2005˙ Schmetzke, 2001). Το αίσθημα αυτό του 

εκδημοκρατισμού της εκπαίδευσης έγκειται στη δυνατότητα της εξΑΕ να προσφέρει 

ένα πιο δίκαιο περιβάλλον, όπου άνθρωποι διαφορετικών πολιτισμικών καταβολών, 

διαφορετικής γλώσσας και θρησκείας και άνθρωποι με διαφορετικές δυνατότητες και 

ποικίλα φυσικά-σωματικά χαρακτηριστικά μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στην 

εκπαίδευση. Άλλωστε, σε μία εξελιγμένη κοινωνία η δυνατότητα εκπαίδευσης πρέπει 

να είναι διαθέσιμη σε κάθε άτομο, ανεξαρτήτως πολιτισμικής ή οικονομικής 

διαφοροποίησης και αναπηρίας (Li, 2010), αφού η εκπαίδευση δύναται να κατευθύνει 

τον άνθρωπο στην επιτυχία, βοηθώντας τον να αναπτύξει τη δυναμική του, να ζήσει 

τη ζωή του βάσει των επιλογών του και να ενσωματωθεί πλήρως στο κοινωνικό 

περιβάλλον (Salomoni et al., 2008). 

Εξάλλου, ο θεμελιώδης στόχος της ανοιχτής και εξΑΕ είναι να δημιουργήσει 

ευκαιρίες εκπαίδευσης για εκείνα τα άτομα που απέτυχαν ακαδημαϊκά κατά τον 

πρότερο βίο τους, αλλά επιθυμούν να συνεχίσουν τις προσπάθειες για εκπαίδευση στο 

δικό τους ρυθμό χωρίς χρονικούς και χωρικούς περιορισμούς (Monk & Hitchen, 

2005). Με άλλα λόγια η ανοιχτή και εξΕΑ στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών 

εκπαίδευσης για τα άτομα που δεν έχουν τη δυνατότητα να παρευρεθούν ή να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που δημιουργούνται σε μία συμβατική αίθουσα 

διδασκαλίας (Pant, 2005).  

Τα μαθήματα μέσω διαδικτύου εξ ορισμού μπορούν να προσφέρουν 

εναλλακτικές λύσεις και προσαρμογές. Για τα άτομα με σωματική αναπηρία (για 

παράδειγμα, προβλήματα στην κινητικότητα) η εξΑΕ μέσω διαδικτύου δίνει τη 

δυνατότητα πρόσβασης στην μάθηση και την εκπαίδευση σε οποιοδήποτε χρόνο και 

από οποιοδήποτε χώρο. Το ψηφιακό περιβάλλον διευκολύνει τις προσαρμογές στο 

εκπαιδευτικό υλικό για τα άτομα με αισθητηριακά προβλήματα, ενώ προσφέρει 

εναλλακτικές μορφές εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τα άτομα με μαθησιακές 

δυσκολίες (Rao, 2012). Έτσι, η εξΑΕ προσφέροντας δυνατότητες πρόσβασης στο 

ψηφιακό διδακτικό υλικό και στις τεχνολογίες μάθησης και εκπαίδευσης, 

πολλαπλασιάζει τις ευκαιρίες για βελτίωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων. Η 
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πλήθυνση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τα άτομα των οποίων οι ευκαιρίες είναι 

περιορισμένες και μπορεί να επαναπροσδιορίσει τη θέση τους στην κοινωνία της 

γνώσης και της μάθησης. 

Ειδικότερα, η ανάπτυξη ευκαιριών ηλεκτρονικής μάθησης συνέβαλε 

ουσιαστικά στη μείωση του ψηφιακού διαχωρισμού και του εκπαιδευτικού 

διαχωρισμού για πολλές πληθυσμιακές ομάδες, όπως τις ομάδες ατόμων με σωματική 

αναπηρία (Doush & Pontelli, 2010). Με αυτόν τον τρόπο η ηλεκτρονική μάθηση έχει 

τη δυνατότητα να προσφέρει με επιτυχία και αποτελεσματικότητα την εκπαίδευση 

στα άτομα με ειδικές ανάγκες (Debevc, Stjepanovič, Povalej, Verlič & Kokol, 2007) 

και να φέρει τα άτομα με αναπηρία από το περιθώριο των εκπαιδευτικών ευκαιριών 

στη πρώτη γραμμή των καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων (Evans & Douglas, 

2008, αναφορά σε O’Connor, 2000). Τα άτομα με πρόβλημα όρασης θα πρέπει να 

έχουν ισότιμες ευκαιρίες απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων στο πλαίσιο των νέων 

κοινωνικό-οικονομικών συνθηκών και να μη στερούνται της δυνατότητας να 

ακολουθήσουν τους ρυθμούς της σύγχρονης εποχής, ώστε να είναι ανταγωνιστικές 

μονάδες στην αγορά εργασίας.  

Ωστόσο, εξαιτίας της απουσίας προσβάσιμων ψηφιακών περιβαλλόντων και 

της σποραδικότητας προσβάσιμων προγραμμάτων εκπαίδευσης, τα άτομα με 

πρόβλημα όρασης μπορεί να χρειαστεί να υπερπηδήσουν σημαντικά εμπόδια 

προκειμένου να ολοκληρώσουν τη φοίτηση τους στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να συνεχίσουν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, 

να μεταβούν σε μεταπτυχιακές σπουδές ή να παρακολουθήσουν σεμινάρια 

εξειδίκευσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.  

Το πρόβλημα όρασης επιφέρει, επιπλέον, δυσκολίες στην εκπαίδευση των 

ατόμων με πρόβλημα όρασης, ιδιαίτερα στην κινητικότητα από και προς τους χώρους 

εκπαίδευσης και την πρόσβαση σε περιβάλλοντα και υλικά εκπαίδευσης κατά τη 

διάρκεια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μετά από αυτή. Οι δυσκολίες αυτές 

επιζητούν δραστικές λύσεις οι οποίες μπορεί να συνεπάγονται ολική αναμόρφωση της 

διδακτικής μεθοδολογίας και των μέσων ή/και του υλικού που χρησιμοποιούνται. Η 

εξΑΕ μπορεί να παράσχει την ευελιξία που χρειάζεται ώστε να πραγματοποιηθούν οι 

προσαρμογές αυτές (Monk & Hitchen, 2005). 

Κεντρικοί στόχοι, λοιπόν, είναι: α) η μείωση του ποσοστού των ατόμων με 

πρόβλημα όρασης που καθυστερούν ή εγκαταλείπουν φοίτηση τους, β) η 

ελαχιστοποίηση του ποσοστού των ατόμων με πρόβλημα όρασης που εγκλωβίζονται 
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σε έναν προκαθορισμένο επαγγελματικό προσανατολισμό ή αδυνατούν να 

ανταποκριθούν στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις του εργασιακού καθεστώτος 

και γ) να ενισχυθούν οι ευκαιρίες εκπαίδευσης ως προς τα ποιοτικά τους 

χαρακτηριστικά, τη γεωγραφική διασπορά, το θεματικός εύρος και την 

αποτελεσματικότητα τους.  

 Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι κρίσιμη η αξιοποίηση της εξΑΕ 

η οποία:  

Α. Μπορεί να προσφέρει εκπαίδευση που χαρακτηρίζεται από ευελιξία και άνεση. 

Η δυνατότητα πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό και χρήσης ενός εικονικού 

περιβάλλοντος εκπαίδευσης σύγχρονα ή ασύγχρονα μπορεί να είναι πολύτιμη για τα 

άτομα με πρόβλημα όρασης που έχουν δυσκολίες με το χώρο (δηλ. τη μετακίνηση) ή 

το χρόνο (Leporini & Buzzi 2007). 

Β. Περιλαμβάνει την επικοινωνία μέσω υπολογιστή που μπορεί να συμβάλλει 

θετικά στις κοινωνικές σχέσεις και να επιφέρει ένα είδος αλληλεπίδρασης 

απαλλαγμένο από προκαταλήψεις (Arrigo, 2005˙ Kirkwood & Price, 2005). Οι ΤΠΕ 

μπορούν να δημιουργήσουν για τα άτομα με πρόβλημα όρασης ευκαιρίες 

αλληλεπίδρασης με τους συνεκπαιδευόμενους και με το εκπαιδευτικό υλικό μέσω της 

ενεργητικής επικοινωνίας επιτυγχάνοντας τόσο τους κοινωνικούς όσο και τους 

ακαδημαϊκούς στόχους της εκπαίδευσης (Evans & Douglas, 2008). Ειδικότερα, η 

χρήση τεχνολογικών μέσων αλληλεπίδρασης που περιλαμβάνουν τη γραπτή 

επικοινωνία και αποκλείουν την ακουστική και οπτική επαφή προάγει ένα 

διαφορετικό είδος επικοινωνίας το οποίο είναι ανέπαφο από τις προκαταλήψεις και 

την αρνητική προδιάθεση που συνδέονται με τα φυσικά χαρακτηριστικά ορισμένων 

εκπαιδευόμενων. Έτσι, οι εκπαιδευόμενοι αυτοί μπορούν πλέον να συμμετέχουν στην 

εκπαίδευση ανεπηρέαστοι, αφιερώνοντας την προσοχή τους στη διδακτική πράξη, 

κάτι που με την πρόσωπο με πρόσωπο επαφή των εκπαιδευόμενων μεταξύ τους δεν 

ήταν πάντα εφικτό (Kirkwood & Price, 2005). 

Γ. Διαθέτει τα μέσα για την προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού και της 

διδακτικής μεθοδολογίας στις ανάγκες του εκπαιδευόμενου (Leporini & Buzzi 2007). 

Το εκπαιδευτικό υλικό που απευθύνεται σε άτομα με διαφορετικές δυνατότητες 

πρέπει να παρουσιάζεται με πολλαπλούς παράλληλους ή εναλλακτικούς τρόπους, 

προσαρμοσμένο, δηλαδή, στις δυνατότητες και τις ανάγκες του εκπαιδευόμενου. 

Έτσι, το υλικό που στηρίζεται στη χρήση οπτικών, ακουστικών κτλ. μέσων πρέπει να 
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δίδεται με διαφορετική κωδικοποίηση, ώστε να μπορεί κάθε εκπαιδευόμενος να το 

αντιληφθεί μέσω άλλων αισθήσεων που διαθέτει (De Marsico et al., 2006). 

Δ. Μεγαλύτερη ποικιλία στις εκπαιδευτικές εμπειρίες μέσω της εισαγωγής των 

πολυμέσων και των πολλαπλών τρόπων παρουσίασης του διδακτικού υλικού 

(Leporini & Buzzi 2007). 

 Κατά συνέπεια, με την προϋπόθεση ότι τα εργαλεία και το υλικό είναι 

απόλυτα προσβάσιμα στα άτομα πρόβλημα όρασης ή άλλη αναπηρία, η «σε 

οποιοδήποτε χώρο και οποιοδήποτε χρόνο» φύση της εξ αποστάσεως (ηλεκτρονικής) 

εκπαίδευσης μπορεί να είναι μοναδική ευκαιρία εκπαίδευσης για τα άτομα αυτά (Li, 

2010), καθώς μπορεί να προάγει την ένταξη στην ανώτερη εκπαίδευση (Fichten, 

Asuncion, Barile, Ferraro & Wolforth, 2009˙ Moisey, 2004), την επαγγελματική 

εξειδίκευση και τη διά βίου μάθηση. 

 

3.2. Η διά νόμου υπαγόρευση της πρόσβασης στην πληροφορία και 
την εκπαίδευση 
 

Η ψηφιακή τεχνολογία δημιουργεί μία απόκλιση των προσπαθειών για πλήρη 

ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία, η οποία δεν ανταποκρίνεται στα αιτήματα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για: α) μία Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους και β) 

ηγετικό ρόλο της εκπαίδευσης στην εξάλειψη του φαινομένου του κοινωνικού 

αποκλεισμού (Klaus, 2004). Η έλλειψη προσβάσιμων ψηφιακών περιβαλλόντων και 

προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης μπορεί να οφείλεται είτε στο κόστος που 

συνεπάγεται η εφαρμογή προσαρμογών με στόχο την προσβασιμότητα είτε στις 

απαιτήσεις της πλειοψηφίας των χρηστών για πολυσύνθετα και προηγμένα ψηφιακά 

περιβάλλοντα (βλ. ενότητα 4). Σε πολλές περιπτώσεις, όμως, η απουσία προσπάθειας 

για παροχή προσβάσιμων προγραμμάτων ψηφιακής εκπαίδευσης από φορείς και 

πανεπιστήμια μπορεί να οφείλεται στην απουσία άμεσων περιοριστικών αιτημάτων 

από την πλευρά του νομικού πλαισίου (Carnevale, 1999). Αυτό σημαίνει ότι σε 

κάποιες περιπτώσεις δραστικές μεταρρυθμίσεις μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω 

της άνωθεν παρέμβασης, δηλαδή μέσω νομοθετικής παρέμβασης.  

Η διά νόμου θέσπιση της πρόσβασης στην πληροφοριακή τεχνολογία, το 

διαδίκτυο ή/και τις υπηρεσίες εκπαίδευσης για όλους τους ανθρώπους σε ορισμένα 
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κράτη, αποτέλεσε τη βασική αιτία άνθισης των προσπαθειών παροχής ηλεκτρονικής 

μάθησης σε προσβάσιμη μορφή. 

Στις Η.Π.Α. ειδική νομοθεσία – το τμήμα 508 (Section 508) των 

τροποποιητικών νομοθετικών ρυθμίσεων της Πράξης για την Αποκατάσταση 

(Rehabilitation Act Amendement) του 1998 και η Πράξη για τους Αμερικανούς με 

Αναπηρίες (Americans with Disabilities Act – ADA) του 1990 – ρυθμίζει την 

πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε τεχνολογίες πληροφορίας που αποκτούν και 

χρησιμοποιούν ομοσπονδιακά τμήματα και οργανισμοί (Section 508) και σε 

προγράμματα και υπηρεσίες εν γένει, των πανεπιστημίων (ADA) (Schmetzke, 2001).  

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 2001 η κυβέρνηση εισήγαγε την Πράξη για τις 

Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και την Αναπηρία (Special Educational Needs and 

Disability Act – SENDA) ενσωματώνοντας τον τομέα της εκπαίδευσης στη 

νομοθεσία περί εξάλειψης των διακρίσεων του 1995 (Jahankhani, Lynch & 

Stephenson, 2002˙ Kelly, Phipps & Howell, 2005). Η Πράξη αυτή καλύπτει ένα ευρύ 

φάσμα ζητημάτων προσβασιμότητας στην εκπαίδευση και δεν αφορά αποκλειστικά 

στην προσβασιμότητα του διαδικτύου (Jahankhani et al., 2002). Την ίδια χρονιά η 

Κοινή Επιτροπή Πληροφοριακών Συστημάτων (Joint Information Systems 

Committee – JISC) έθεσε σε εφαρμογή την υπηρεσία TechDis η οποία έχει επιληφθεί 

των θεμάτων που πηγάζουν από το συνδυασμό της τεχνολογίας και της αναπηρίας 

στην εκπαίδευση συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μάθησης (Kelly et al., 

2005). 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των δράσεων eEurope 2002 και eEurope 

2005 πήρε πρωτοβουλίες για τη δημιουργία μίας κοινωνίας της πληροφορίας για 

όλους. Το αποτέλεσμα αυτών και άλλων συναφών πρωτοβουλιών είναι ο ορισμός δια 

νόμου σε κάποιες χώρες (π.χ. Ιταλία, Γερμανία, Η.Π.Α.) ή μέσω πολιτικών (π.χ. 

European Parliament, 2002) της προσβασιμότητας του διαδικτύου. Ωστόσο, ένα 

μεγάλο ποσοστό των πληροφοριών που κοινοποιούνται μέσω διαδικτύου δεν πληρούν 

τις προδιαγραφές προσβασιμότητας (Klironomos, Antona, Basdekis & Stephanidis, 

2006). Για το λόγο αυτό, η ψηφιακή ενσωμάτωση (e-inclusion) – δηλ. η ενσωμάτωση 

όλων των πολιτών στην Κοινωνία της Πληροφορίας ώστε να εξασφαλίζεται η 

πρόσβαση τους στις ΤΠΕ (κυρίως, τους Η/Υ και το διαδίκτυο) – έχει αναχθεί σε 

μείζον ζήτημα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών-μελών της ΕΕ 

(Wright & Wadhwa, 2010). Επιπλέον, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007, Τίτλος ΙΙΙ, άρθρο 21) αναφέρει ρητά ότι «απαγορεύεται 
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κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής 

προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 

πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, 

περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού». Δεδομένης 

της διασφάλισης της ισότητας μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών, οι εκπαιδευόμενοι με 

αναπηρία δικαιωματικά αναμένουν το ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης με τους 

συνεκπαιδευόμενούς τους. Επιπρόσθετα, διατηρούν το δικαίωμα της πρόσβασης στα 

εκπαιδευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη γενική εκπαίδευση, 

συμπεριλαμβανομένων των ΤΠΕ, που θεωρούνται ευρέως εργαλεία της ηλεκτρονικής 

μάθησης (Bocconi, Dini, Ferlino, Martinoli & Ott, 2007).  

Στην Ελλάδα, το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση εν γένει 

καθιερώθηκε μόλις πριν λίγες δεκαετίες. Για τα άτομα με πρόβλημα όρασης, 

συγκεκριμένα, το ελληνικό κράτος υποχρεώνεται να εξασφαλίσει την εκπαίδευση 

τους με το νόμο 904/1951 (Κουλικούρδη, 2009). Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποια 

συγκεκριμένη διάταξη του νόμου που να επιτάσσει την πλήρη πρόσβαση στην 

εκπαίδευση ή την παροχή ισότιμης εκπαίδευσης με αυτή των ατόμων τυπικής 

ανάπτυξης. 

Έτσι, ακόμη και σήμερα, τα άτομα με αναπηρία ζουν στον κόσμο του 

πληροφοριακού απαρτχάιντ (Κουλικούρδη, 2009). Στη σημερινή εποχή, την εποχή 

της κοινωνίας της πληροφορίας, οι πληθυσμιακές ομάδες που μειονεκτούν ή 

βρίσκονται στο περιθώριο, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων χωρίς προσόντα, των 

αναπήρων και των ηλικιωμένων, έρχονται αντιμέτωπες με τον κίνδυνο της περαιτέρω 

περιθωριοποίησης. Καθώς η πρόσβαση στην πληροφορία είναι βασικό δικαίωμα, ο 

αποκλεισμός ατόμων από διάδοση της πληροφορίας με εύκολο και προσβάσιμο 

τρόπο είναι ιδιαίτερα κρίσιμος, ειδικά για εκείνα τα άτομα που ήδη αντιμετωπίζουν 

τον κίνδυνο περιθωριοποίησης εξαιτίας άλλων δυσχερειών (Klironomos et al., 2006). 

 Όταν τα άτομα με αναπηρία περιηγούνται στο διαδίκτυο, δεν επωφελούνται 

από τα πλεονεκτήματά του στον ίδιο βαθμό με τα άτομα χωρίς αναπηρία. Εικάζεται 

ότι αυτός είναι ένας βασικός λόγος για τον οποίο τα άτομα με αναπηρίες δε 

συμμετέχουν σε προγράμματα εξΑΕ (Rodríguez, Domingo, Ribera, Ηill & Jardí, 

2006). Συγκεκριμένα, τα άτομα με πρόβλημα όρασης μειονεκτούν ολοένα και 

περισσότερο, καθώς τα περιβάλλοντα εκπαίδευσης τείνουν να ενσωματώνουν 

περισσότερα και πιο σύνθετα εκπαιδευτικά υλικά και μεθόδους ηλεκτρονικής 

μάθησης (Armstrong, Murray & Permvattana, 2006). Έτσι, ενώ η ηλεκτρονική 
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μάθηση μπορεί να αποτελέσει μεγάλη εκπαιδευτική ευκαιρία για τα άτομα με 

πρόβλημα όρασης, μπορεί εξίσου να προκαλέσει τελικά τον αποκλεισμό τους από το 

εκπαιδευτικό περιβάλλον, όταν τα εργαλεία αλληλεπίδρασης και το εκπαιδευτικό 

υλικό δε διασφαλίζουν την πλήρη πρόσβαση (Buzzi, Buzzi & Leporini, 2009). 

 Συνοψίζοντας, γίνεται κατανοητό ότι:  

α) παρά τις προσπάθειες που γίνονται για την πλήρη ενσωμάτωση των ατόμων με 

πρόβλημα όρασης (ή άλλη) αναπηρία σε περιβάλλοντα ψηφιακής πληροφορίας και 

εκπαίδευσης και  

β) παρά το γεγονός ότι πολλά άτομα με αναπηρία στρέφονται προς την εξΑΕ με 

στόχο να παρακάμψουν προβλήματα προσβασιμότητας που εμφανίζονται σε 

ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης του παραδοσιακού μοντέλου διδασκαλίας 

(Richardson, 2009), λαμβάνοντας, επιπλέον, υπ’ όψιν ότι βασικός στόχος της εξΑΕ 

είναι η παροχή εκπαίδευσης σε οποιονδήποτε, οπουδήποτε και οποτεδήποτε, 

γ) οι στόχοι αυτοί δε μπορούν να εκπληρωθούν αν τα προγράμματα εξΑΕ δε 

σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο που να είναι προσβάσιμα από όλους τους δυνάμει 

εκπαιδευόμενους, ακόμα και από τα άτομα με αναπηρία (Burgstahler, Corrigan & 

McCarter, 2004). 
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4. Η προσβασιμότητα των εργαλείων εξΑΕ και το ζήτημα 

της ευχρηστίας 

4.1. Η προσβασιμότητα του διαδικτύου 
 

Η τεχνολογική ανάπτυξη μπορεί να διευκολύνει τα άτομα με αναπηρίες να 

βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους, ενώ οι ΤΠΕ, ειδικότερα, προσφέρουν 

περισσότερες ευκαιρίες για κοινωνική ένταξη (για ανασκόπηση βλέπε Arrigo, 2005). 

Με την ψηφιοποίηση πολλών δημοσίων υπηρεσιών (εκπαίδευση, τραπεζικές και 

άλλες συναλλαγές, χρήση βιβλιοθηκών κτλ.) η ζωή των ατόμων με αναπηρία 

εξομοιώνεται με τη ζωή των ατόμων χωρίς αναπηρία, καθώς οι πρώτοι μπορούν να 

άγουν μία περισσότερο ανεξάρτητη ζωή και να ενσωματώνονται στο ευρύτερο 

κοινωνικό πλαίσιο. Ωστόσο, αν δεν εξασφαλιστεί η ανεμπόδιστη πρόσβαση των 

ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες αυτές τότε, όχι μόνο δεν επιτυγχάνεται ο στόχος 

της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της ανεξαρτησίας, αλλά ελλοχεύει ο κίνδυνος της 

άμβλυνσης του χάσματος μεταξύ ατόμων με αναπηρία και ατόμων χωρίς αναπηρία 

και της δημιουργίας ενός νέου διαχωρισμού, του ψηφιακού διαχωρισμού, μεταξύ 

αυτών που μπορούν να κάνουν χρήση των ΤΠΕ και αυτών που αδυνατούν (Arrigo, 

2005). Έτσι, βασικός στόχος του σχεδιασμού για την πρόσβαση σε ψηφιακές 

υπηρεσίες είναι η εξάλειψη του «ψηφιακού διαχωρισμού» ή του διαφορετικά 

ειπωμένου «φαινομένου του ηλεκτρονικού χάσματος» (e-gap phenomenon) (Li, 

2010). 

 Το διαδίκτυο ως βασικό εργαλείο της εξΑΕ συνιστά μία μεγάλη πρόκληση για 

τους ειδήμονες στο πεδίο της προσβασιμότητας. Η εισαγωγή των γραφικών στα 

περιβάλλοντα διεπαφής, είναι η βασικότερη αιτία αποκλεισμού των ατόμων με 

πρόβλημα όρασης από εφαρμογές και υπηρεσίες του διαδικτύου και του Η/Υ, 

γενικότερα (Juozenas, Kasparaitis, Ratkevicius, Rudinskas, Rudzionis, Rudzionis & 

Sidaras, 2007). Το πρόβλημα όρασης δημιουργεί δυσχέρειες στην οπτική και 

οπτικοκινητική αλληλεπίδραση του χρήστη με το σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι η 

αδυναμία οπτικής αντίληψης ενός περιβάλλοντος διεπαφής συνεπάγεται την ανάγκη 

παροχής εναλλακτικών τρόπων περιήγησης σε ψηφιακά γραφικά περιβάλλοντα (για 

παράδειγμα, αντικατάσταση του ποντικιού), εισαγωγής (για παράδειγμα, χρήση 

πληκτρολογίου μπράιγ) και λήψης δεδομένων (για παράδειγμα, λήψη πληροφοριών 
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μέσω του λογισμικού ανάγνωσης οθόνης) (Kamaludin, Yatim & Nordin, 2010). Η 

προσβασιμότητα στο διαδίκτυο στη βάση της εξΑΕ είναι πολύ σημαντική για τη 

συλλογή πληροφοριών και εκπαιδευτικού υλικού. Είναι, όμως, υψίστης σημασίας για 

τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε συνεργατικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης, όπου 

οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία δημιουργίας της γνώσης 

(Mesiti, Ribaudo, Valtolina, Barricelli, Boccacci & Dini, 2011). 

Το ευρύτερα διαδεδομένο έργο για την πρόσβαση στο διαδίκτυο έχει 

προσφέρει η κοινοπραξία W3C (World Wide Web Consortium) (Seale & Cooper, 

2010). Η W3C είναι μία διεθνής κοινοπραξία, την οποία συναποτελούν οργανισμοί, 

προσωπικό και μεμονωμένα άτομα και φορείς με στόχο το σχεδιασμό προτύπων 

διαδικτύου (web standards). Μία ομάδα, μέλος της W3C, επιμελείται της 

Πρωτοβουλίας για την Προσβασιμότητα στο Διαδίκτυο (Web Accessibility Initiative 

– WAI), δηλαδή του καθορισμού των προϋποθέσεων και των προαπαιτούμενων για 

την προσβασιμότητα του διαδικτύου, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των ατόμων με 

και χωρίς αναπηρία, των οργανισμών και των κυβερνήσεων διεθνώς (W3C, 2012). 

Από το 1999 η W3C έχει προτείνει κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες (Web Content 

Accessibility Guidelines – WCAG) για την ανάπτυξη της προσβασιμότητας των 

διαδικτυακών περιβαλλόντων. Μέχρι την παρούσα χρονική στιγμή οι κατευθυντήριες 

οδηγίες παρουσιάζονται μέσω δύο διαφορετικών εκδόσεων. Η πρώτη έκδοση 

(WCAG 1.0) είναι πιο τεχνική και ορίζει τις οδηγίες και τις λίστες ελέγχου οι οποίες 

πρέπει να πληρούνται προκειμένου να επιτυγχάνεται η προσβασιμότητα 

διαδικτυακών περιβαλλόντων (Mesiti et al., 2011). Η δεύτερη έκδοση των 

κατευθυντήριων οδηγιών για την πρόσβαση στο διαδίκτυο (WCAG 2.0) 

κοινοποιήθηκε στα τέλη του 2008 και περιλαμβάνει καθολικές αρχές και γενικές 

οδηγίες, κριτήρια επιτυχίας συμμόρφωσης ενός ιστότοπου με τις κατευθυντήριες 

οδηγίες, καθώς και μία σειρά από τεχνικές και πιθανά σφάλματα σε συνδυασμό με 

παραδείγματα, υπερ-συνδέσμους και κώδικα προγραμματισμού. Οι οδηγίες αυτές 

έχουν αναπτυχθεί υπό το πρίσμα της χρήσης του διαδικτύου από άτομα με αναπηρίες 

ή άλλες δυσχέρειες, αλλά και της επίτευξης της ευχρηστίας2 (usability) του 

                                                
2 Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον ορισμό του Λεξικού της Κοινής Νεοελληνικής (του Ινστιτούτου 
Νεοελληνικών Σπουδών) (2003, σ.549) για τον όρο «ευχρηστία» («η ιδιότητα του εύχρηστου», όπου 
«εύχρηστο» είναι «κάτι που μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει ή να το χειριστεί εύκολα, χάρη στην 
απλή ή καλά μελετημένη κατασκευή ή συγκρότησή του») προτιμάται ο όρος αυτός για την απόδοση 
του όρου «usability», αντί των όρων «χρηστικότητα» ή «χρησικανότητα» που εντοπίζονται μεν σε 
κείμενα αλλά είτε δεν αποδίδουν ακριβώς την έννοια usability είτε δεν εμφανίζονται σε κάποιο λεξικό 
της νεοελληνικής γλώσσας. Επιπλέον, από την ανάλυση του περιεχομένου του όρου «ευχρηστία» στην 
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διαδικτύου για το σύνολο των χρηστών (Valverde, Aborn, Brautigam, Johnson, 

Vasquez & Vigallon, 2011).  

Υπάρχουν τέσσερις βασικές αρχές που διέπουν τις κατευθυντήριες για την 

πρόσβαση στο περιεχόμενο του διαδικτύου. Βάσει των αρχών αυτών, το περιεχόμενο 

πρέπει να εύληπτο (perceivable) (για παράδειγμα, παροχή κειμένου ως εναλλακτικού 

στοιχείου αντί των εικόνων), λειτουργικό (operable) (για παράδειγμα, δυνατότητα 

χρήσης όλων των λειτουργιών μέσω του πληκτρολογίου), καταληπτό 

(understandable) (για παράδειγμα, τροποποίηση όλων των κειμένων ώστε να είναι 

ευανάγνωστα και καταληπτά) και συμβατό με τις εφαρμογές ή συσκευές που 

χρησιμοποιούν οι χρήστες (robust) (για παράδειγμα, συμβατό με τα μέσα 

υποστηρικτικής τεχνολογίας). Σημειωτέον είναι, ότι και οι τέσσερις αρχές πρέπει να 

πληρούνται, ώστε το περιεχόμενο του διαδικτύου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 

τα άτομα με αναπηρία (Valverde et al., 2011). 

 Βάσει των κριτηρίων συμμόρφωσης ενός ιστοτόπου με τις κατευθυντήριες 

οδηγίες, μπορεί ένας ιστότοπος να αξιολογηθεί και, δεδομένων των αποτελεσμάτων 

της αξιολόγησης, να διαμορφωθεί το επίπεδο συμμόρφωσης του ιστότοπου – Α: 

χαμηλό επίπεδο, ΑΑ: μεσαίο επίπεδο και ΑΑΑ: υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης. Έχουν 

αναπτυχθεί διάφορα εργαλεία για την αξιολόγηση της προσβασιμότητας ενός 

ιστότοπου, όπως το ‘Bobby’ το οποίο δημιούργησε το Κέντρο για την Εφαρμοσμένη 

Ειδική Τεχνολογία (Center for Applied Special Technology) (Jahankhani et al., 2002˙ 

Schmetzke, 2001), το WAVE (WAVE, 2012) που δημιουργήθηκε μέσω της 

πρωτοβουλίας WebAIM του Κέντρου για Άτομα με Αναπηρίες (Center for Persons 

with Disabilities) και του Πανεπιστημίου της Πολιτείας Γιούτα (Utah State 

University) (WebAIM, 2012). Στο παρελθόν, η αποτελεσματικότητα τέτοιων 

εργαλείων αμφισβητήθηκε αρκετά με βασικό επιχείρημα την αδυναμία παρουσίασης 

μίας ολοκληρωμένης αναφοράς των προβλημάτων προσβασιμότητας που 

παρουσιάζει ένας ιστότοπος και του τρόπου επίλυσης των προβλημάτων αυτών 

(Faulkner & Arch, 2003).  

 Για να γίνει κατανοητή η ανεπάρκεια των εργαλείων αξιολόγησης της 

προσβασιμότητας, οι Saitο, Fukuda, Takagi και Asakawa (2005) αναφέρουν ένα 

παράδειγμα. Σύμφωνα με το παράδειγμα αυτό, η παράθεση κειμένου στη θέση μίας 

εικόνας καθιστά μία ιστοσελίδα προσβάσιμη ως προς αυτό το κριτήριο και, κατά 
                                                                                                                                       
υπο-ενότητα 4.3.1. καταδεικνύεται η έμφαση των μελετητών στην «ευκολία χρήσης ενός συστήματος» 
και με τον τρόπο αυτό αιτιολογείται έγκυρα η επιλογή του όρου. 
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συνέπεια, το εργαλείο αξιολόγησης δε θα παρουσιάσει σφάλμα για τη συγκεκριμένη 

ιστοσελίδα. Ωστόσο, το εργαλείο αξιολόγησης δεν αποφαίνεται για την 

καταλληλότητα ή μη του τρόπου παράθεσης του εναλλακτικού χαρακτηριστικού 

(ALT Attribute), του κειμένου δηλαδή. Έτσι, η σελίδα μπορεί να είναι προσβάσιμη 

χωρίς να είναι, όμως, εξίσου εύχρηστη. Για το λόγο αυτό, οι Kelly, Phipps και Howell 

(2005) επισημαίνουν ότι όταν τα εργαλεία αξιολόγησης της προσβασιμότητας 

χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το χειροκίνητο έλεγχο προσβασιμότητας ενός 

ιστότοπου, η συνεισφορά τους είναι πολύτιμη (Kelly et al., 2005).  

Για τον ίδιο λόγο έχουν δεχθεί κριτική και οι ίδιες οι κατευθυντήριες οδηγίες 

της Πρωτοβουλίας για την Προσβασιμότητα στο Διαδίκτυο, κυρίως στην πρώτη τους 

έκδοση (Kelly, Sloan, Brown, Seale, Petrie, Lauke, Ball, 2007˙ Moss, 2008). Έτσι, 

ενώ κάποιοι ιστότοποι φέρονται ως προσβάσιμοι δεν είναι ούτε πλήρως προσβάσιμοι 

ούτε εύχρηστοι. Η επιτροπή για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (Disability 

Rights Commission) ανέφερε ότι κατόπιν ελέγχου ιστοτόπων το 45% των 

προβλημάτων προσβασιμότητας και ευχρηστίας δεν αποτελούσαν παράβαση των 

οδηγιών προσβασιμότητας (WCAG 1.0) και, συνεπώς, θα μπορούσαν να βρίσκονται 

σε οποιονδήποτε ιστότοπο που φέρεται ότι πληροί τις βασικές αρχές 

προσβασιμότητας (Phipps & Kelly, 2006). 

 Άξια λόγου, στο σημείο αυτό, είναι μία εμπειρική μελέτη για την αξιολόγηση 

της χρησιμότητας των κατευθυντήριων γραμμών για την πρόσβαση στο διαδίκτυο με 

τη συμμετοχή ατόμων με αναπηρίες. Από τη μελέτη δύο ιστότοπων φάνηκε ότι μόνο 

το 27% των συνολικών σφαλμάτων προσβασιμότητας θα μπορούσαν να 

προβλεφθούν με τη χρήση των οδηγιών WCAG 1.0, ενώ μόνο κατά 5% μειώθηκαν τα 

σφάλματα με τη χρήση των οδηγιών WCAG 2.0. Τα σημαντικότερα σφάλματα 

προσβασιμότητας που επισήμαναν οι συμμετέχοντες με πρόβλημα όρασης είναι η 

χρήση συνδέσμων και άλλων κειμενικών πληροφοριών που αρχίζουν με το ίδιο 

γράμμα και διαβάζονται σχεδόν με πανομοιότυπο τρόπο, η χρήση παρόμοιων 

συνδέσμων για την παραπομπή σε διαφορετικά σημεία και η ύπαρξη πολυάριθμων 

και περιττών συνδέσμων. Επιπλέον, αναφέρθηκε και η δυσχρηστία των ιστότοπων, 

κυρίως, εξαιτίας των πολλαπλών επιπέδων περιήγησης, της έλλειψης οδηγιών για 

προηγμένες λειτουργίες και φόρμες και της διαχείρισης αναδυόμενων παραθύρων 

(pop-ups). Οι ερευνητές που πραγματοποίησαν τη συγκεκριμένη μελέτη 

συμπεραίνουν ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες δεν αρκούν για την πρόσβαση στο 

διαδίκτυο και προτείνουν οι επόμενες εκδόσεις, αφενός, να στηριχτούν σε εμπειρικά 
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δεδομένα και, αφετέρου, να συμπεριλάβουν οδηγίες ευχρηστίας (βλ. υπο-ενότητα 

4.3.), όπως εισηγούνται και οι αρχές προσβασιμότητας ISO3 (Rømen & Svanæs, 

2012). 

 Υπάρχουν και άλλα προβλήματα χρήσης του διαδικτύου από τα άτομα με 

πρόβλημα όρασης, τα οποία δεν επιλύουν πλήρως οι κατευθυντήριες οδηγίες της 

πρωτοβουλίας WAI της κοινοπραξίας W3C. Τα προβλήματα αυτά είναι, κυρίως, α) η 

ανάγνωση πολυάριθμων κειμενικών πληροφοριών στη σειρά, η οποία προκαλεί την 

υπερφόρτωση του χρήστη με φωνητικές πληροφορίες, β) η αδυναμία πρόσληψης μιας 

συνολικής «εικόνας» του περιβάλλοντος διεπαφής, γ) η έλλειψη διαχωρισμού των 

στοιχείων δομής και περιεχόμενου ενός περιβάλλοντος με αποτέλεσμα να 

μεταφέρονται αδιακρίτως στο χρήστη μέσω του λογισμικού ανάγνωσης οθόνης και δ) 

η ανακοίνωση πληροφοριών από το λογισμικό ανάγνωσης με λανθασμένη σειρά 

(ανάλογα πάντα με τη δομή του κώδικα HTML) (Buzzi et al., 2009˙ Buzzi et al., 

2012). Για περαιτέρω επίλυση των παραπάνω προβλημάτων, τα μέλη της 

πρωτοβουλίας WAI της κοινοπραξίας W3C μελετούν τις προδιαγραφές (Accessible 

Rich Internet Applications specification – WAI-ARIA) για την πρόσβαση σε 

εμπλουτισμένες εφαρμογές διαδικτύου (Buzzi et al., 2012).  

Όπως φαίνεται, οι προσπάθειες για την πλήρη πρόσβαση των ατόμων με 

αναπηρίες στο διαδίκτυο συνεχίζονται εντατικά. Τα αποτελέσματα αυτά θα 

βελτιώσουν άρδην τη χρήση του διαδικτύου ως εκπαιδευτικού υλικού ή ως εργαλείου 

εκπαίδευσης (π.χ. εικονικές τάξεις εκπαίδευσης που στηρίζονται στο διαδίκτυο) σε 

προγράμματα εξΑΕ που είναι «φιλόξενα» για τα άτομα με αναπηρίες. Ευκολότερα 

προσβάσιμες μπορούν να γίνουν οι ιστοσελίδες, ενώ υπάρχει μία ποικιλία έτοιμων 

εφαρμογών (ιστοσελίδες, βιβλία, οδηγίες, παραδόσεις μαθημάτων και εργαστήρια) 

που είναι διαθέσιμες σε όλους όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν προσβάσιμους 

ιστότοπους (Schmetzke, 2001). 

 

 

 

                                                
3 Για τις αρχές προσβασιμότητας ISO βλ. ενότητα 4.2.1. Αρχές προσβασιμότητας σε περιβάλλοντα 
ηλεκτρονικής μάθησης 
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4.2. Η προσβασιμότητα στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής μάθησης και 
εκπαίδευσης 
 

Η προσβασιμότητα στα εργαλεία της ηλεκτρονικής μάθησης και εκπαίδευσης 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο. Ωστόσο, 

υπάρχουν κάποιες διαφορές και κάποιες πτυχές της ηλεκτρονικής μάθησης που 

πρέπει να μελετηθούν ξεχωριστά, καθώς ορισμένα από τα εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται στην εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση και εκπαίδευσης δε 

βασίζονται στη χρήση του διαδικτύου (Salomoni et al., 2008). 

Έτσι, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει για τη βελτίωση της 

προσβασιμότητας στο διαδίκτυο, οι εκπαιδευόμενοι με αναπηρία αποκλείονται από 

τις εικονικές τάξεις εξΑΕ. Αυτό, κατά κύριο λόγο, οφείλεται στη συνθετότητα των 

συστημάτων της ηλεκτρονικής μάθησης και εκπαίδευσης, τα οποία στοχεύοντας στην 

βελτίωση της εμπειρίας των εκπαιδευόμενων και την αποτελεσματικότητα της 

διδασκαλίας στηρίζονται αρκετά στη χρήση πολυμέσων και διαδραστικών 

εφαρμογών (Salomoni et al., 2008).  

Οι πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης και εκπαίδευσης, συχνά, παρουσιάζουν 

πολλαπλά προβλήματα προσβασιμότητας, τα οποία είναι μεν πιο εύκολα ως προς την 

επίλυσή τους από ότι οι εφαρμογές πολυμέσων και διάδρασης, αλλά εξίσου 

καθοριστικά στην αναχαίτιση της πρόσβασης των ατόμων με πρόβλημα όρασης. 

Τέτοια προβλήματα είναι η χρήση μικρού μεγέθους χαρακτήρων, επιβαρυμένες 

σελίδες με πληροφορίες, αναδυόμενα παράθυρα, μενού με τη μορφή εικονιδίων, 

σύνθετες φόρμες συμπλήρωσης κτλ. Η διάθεση εναλλακτικών μορφών των στοιχείων 

για την κατάλληλη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος θα μπορούσε να συνεισφέρει 

σημαντικά στην προσπάθεια εξασφάλισης της προσβασιμότητας. Ωστόσο, το γεγονός 

ότι το φάσμα των προβλημάτων όρασης είναι αρκετά ευρύ και διαφορετικοί τύποι 

προβλήματος όρασης επιτάσσουν διαφορετικές λύσεις, δυσχεραίνει αρκετά την 

κατάσταση αυτή (Bocconi et al., 2007). 

Γίνεται εμφανές ότι το ζήτημα της προσβασιμότητας στο πλαίσιο εξΑΕ είναι 

εξίσου ή και περισσότερο σύνθετο με το ζήτημα της προσβασιμότητας στο διαδίκτυο. 

Γενικότερα, η προσβασιμότητα στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής μάθησης και 

εκπαίδευσης (όπου μπορεί να συμπεριλαμβάνονται εικονικά περιβάλλοντα 

εκπαίδευσης, βάσεις δεδομένων για την αποθήκευση εκπαιδευτικού υλικού, 

πολυμεσικές εφαρμογές, διαδικτυακές πύλες, πίνακες συζητήσεων κ.ά.) συνεπάγεται 
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ότι κανένας εκπαιδευόμενος δεν αποκλείεται από την πρόσβαση στα τεχνολογικά 

μέσα, το υλικό ή την εκπαιδευτική εμπειρία συνολικά, λόγω της αναπηρίας (Seale & 

Cooper, 2010). Ειδικότερα, η έννοια της προσβασιμότητας αναφέρεται στην ανάγκη 

για πρόσβαση στην πληροφορία από άτομα με διαφορετικές ικανότητες, ανάγκες και 

προτιμήσεις σε διάφορα (εκπαιδευτικά) πλαίσια χρήσης της πληροφορίας (Li, 2010).  

Για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό περιβαλλόντων ηλεκτρονικής μάθησης 

και εκπαίδευσης, ώστε κανένας εκπαιδευόμενος να μην αποκλείεται, πρέπει κανείς να 

λάβει υπ’ όψιν δύο βασικές διαστάσεις της προσβασιμότητας: την τεχνολογική και τη 

μεθοδολογική. Έτσι, ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον εκπαίδευσης που απευθύνεται 

σε άτομα με και χωρίς πρόβλημα όρασης μπορεί να έχει προσβάσιμα εργαλεία και 

εφαρμογές, αλλά η εκπαιδευτική μεθοδολογία να έχει σχεδιαστεί αγνοώντας τις 

διαφορετικές ανάγκες και δυνατότητες των ατόμων με πρόβλημα όρασης με 

αποτέλεσμα το περιβάλλον να είναι τελικά μη προσβάσιμο (Arrigo, 2005). 

 Όπως αναφέρθηκε και στην υπο-ενότητα 2.3.2., ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής 

μάθησης και εκπαίδευσης αποτελείται από δύο κύρια συστατικά στοιχεία: το 

ενοποιημένο σύστημα (integrated system) (ή σύστημα διαχείρισης της μάθησης) το 

οποίο χρησιμοποιείται για την πραγμάτωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς 

ενσωματώνει διάφορα υποσυστήματα (λειτουργίες και εφαρμογές) σε ένα σύστημα 

και το μαθησιακό αντικείμενο (learning object), δηλαδή το περιεχόμενο της 

διδασκαλίας (εκπαιδευτικό υλικό) το οποίο παρέχεται μέσω του ενοποιημένου 

συστήματος. Ένα μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να είναι είτε μία παράγραφος 

κειμένου είτε ένα πλήρες μάθημα online καταγεγραμμένο σε HTML αρχείο ή αρχείο 

κειμένου, προσομοιώσεις, JAVA/Flash/QuickTime βίντεο. Για να είναι ένα 

περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης και εκπαίδευσης προσβάσιμο σε άτομα με 

αναπηρίες θα πρέπει να είναι προσβάσιμο και εύχρηστο τόσο το ενοποιημένο 

σύστημα όσο και το μαθησιακό αντικείμενο. Αν κάποιο από τα δύο αυτά συστατικά 

στοιχεία δεν είναι προσβάσιμο και εύχρηστο, η μεθοδολογία της εξΑΕ, που 

προϋποθέτει την αλληλεπίδραση του χρήστη με το σύστημα και το μαθησιακό 

αντικείμενο, κινδυνεύει να είναι αναποτελεσματική για τα άτομα που είναι 

αναγκασμένα να αλληλεπιδρούν διά της χρήσης υποστηρικτικής τεχνολογίας (Buzzi 

& Leporini, 2010˙ Leporini & Buzzi 2007). Τα σύγχρονα συστήματα διαχείρισης 

μάθησης (learning management systems) – ή απλώς ενοποιημένα συστήματα – 

παρέχουν πολλαπλά συστατικά στοιχεία και εργαλεία για την εκπαιδευτική πράξη 

δημιουργώντας κατάλληλα οργανωμένα περιβάλλοντα εξΑΕ. Ωστόσο, η χρήση των 
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συστατικών και των εργαλείων αυτών μπορεί να μην είναι δυνατή για τα άτομα με 

πρόβλημα όρασης (Doush & Pontelli, 2010). Το ίδιο ισχύει και το μαθησιακό 

αντικείμενο. Ειδικά, όμως, ένα μαθησιακό αντικείμενο, εκτός από την τεχνολογική 

προσβασιμότητα και ευχρηστία, πρέπει να μπορεί να συμβάλλει στην αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων ενός εκπαιδευόμενου. Για παράδειγμα, μία εικόνα ή ένα κινούμενο 

σχέδιο που προσφέρεται στους εκπαιδευόμενους με όραση γιατί συμβάλλει στην 

καλύτερη κατανόηση ενός θέματος, μπορεί να δοθεί σε μορφή περιγραφικού 

κειμένου για τους εκπαιδευόμενους με τύφλωση· ωστόσο, ένα αρχείο ήχου μπορεί να 

είναι πολύ πιο αποτελεσματικό για ένα άτομο με τύφλωση. Συνεπώς, ο τρόπος με τον 

οποίο σχεδιάζεται και δομείται ένα μαθησιακό αντικείμενο είναι πολύ σημαντικός 

(Leporini & Buzzi 2007). 

Για το λόγο αυτό, η διαχείριση της προσβασιμότητας για την ενσωμάτωση 

των ατόμων με αναπηρία σε ένα ψηφιακό περιβάλλον εκπαίδευσης χρειάζεται να 

γίνεται υπό το πρίσμα της λειτουργικότητας, δηλαδή των δυνατοτήτων και των 

αδυναμιών, καθώς και των ειδικών αναγκών των εκπαιδευόμενων αυτών. 

Προσεγγίζοντας την προσβασιμότητα των εκπαιδευόμενων με αναπηρία βάσει της 

λειτουργικότητας τους, πρέπει κανείς να εστιάσει σε δύο βασικά σημεία: α) στο ποιος 

είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος εισαγωγής των δεδομένων (πληροφοριών, εντολών 

κτλ.) στον Η/Υ για τον εκπαιδευόμενο με αναπηρία και β) στο ποιος είναι ο 

καλύτερος δυνατός τρόπος λήψης των δεδομένων από το ίδιο αυτό άτομο (Cooper, 

2006). 

 

4.2.1. Αρχές προσβασιμότητας σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης και 
εκπαίδευσης 
 

 Καθώς η ηλεκτρονική μάθηση και εκπαίδευση διαδίδεται με ταχύτατους 

ρυθμούς και αποτελεί βασική μέθοδο πραγμάτωσης εκπαίδευσης για πανεπιστήμια 

και ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης η ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στο 

εκπαιδευτικό αυτό πλαίσιο επείγει. Έτσι, διάφοροι οργανισμοί ή φορείς έχουν 

προσπαθήσει να διαμορφώσουν τις προδιαγραφές προσβασιμότητας που πρέπει να 

πληροί ένα πρόγραμμα εξΑΕ, καθώς και βάσεις δεδομένων αποθήκευσης υλικού για 

την ταχύτερη διαμόρφωση των μαθησιακών αντικειμένων. 
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Η κοινοπραξία για την παγκόσμια μάθηση IMS (IMS Global Learning 

Consortium) είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ασχολείται με την 

ανάπτυξη και την ενίσχυση της χρήσης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Παρέχει 

γενικές αρχές και εύστοχες κατευθυντήριες οδηγίες για την ηλεκτρονική μάθηση και 

εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, παρουσιάζει κάποιες από τις καταλληλότερες πρακτικές 

για την παραγωγή προσβάσιμων διαδικτυακών και μη εφαρμογών και εκπαιδευτικού 

υλικού που χρησιμοποιείται στην εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση (IMS 

GLOBAL, 2012). Υπάρχουσες λύσεις εξετάζονται υπό το πρίσμα της εφαρμογής 

τους, των ευκαιριών και των στρατηγικών που διευκολύνουν, ενώ ορίζονται οι 

εκπαιδευτικές περιοχές όπου πρόσθετο έργο είναι αναγκαίο να γίνει, ώστε να 

καλυφθούν υπάρχοντα κενά. Για παράδειγμα, δίδονται προτάσεις για την διδασκαλία 

συγκεκριμένων επιστημονικών πεδίων, όπως τα μαθηματικά, η μουσική ή η χημεία. 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες της εν λόγω κοινοπραξίας ταξινομούνται βάσει τριών 

αξόνων: α) οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμων πολυμεσικών μαθησιακών 

αντικειμένων, β) οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμων εκπαιδευτικών εργαλείων 

ηλεκτρονικής μάθησης και εκπαίδευσης (π.χ. εργαλεία επικοινωνίας, αξιολόγησης, 

περιβάλλοντα αλληλεπίδρασης) και γ) εξειδικευμένες οδηγίες για τη διδασκαλίας 

συγκεκριμένων επιστημονικών πεδίων (π.χ. μαθηματικά) (Salomoni et al., 2008). 

Αναφορικά με τα άτομα με αισθητηριακά προβλήματα οι προδιαγραφές 

προσβασιμότητας της κοινοπραξίας IMS περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: α) 

δυνατότητα προσαρμογής ενός περιβάλλοντος βάσει των προτιμήσεων του χρήστη, β) 

παροχή οπτικής και ακουστικής πρόσβασης στο περιεχόμενο στον ίδιο βαθμό, 

ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη, γ) εξασφάλιση συμβατότητας του 

περιβάλλοντος με την υποστηρικτική τεχνολογία και διασφάλιση της πλήρους 

πρόσβασης μέσω του πληκτρολογίου και δ) παροχή πληροφοριών για το περιεχόμενο 

και την ευκολότερη πλοήγηση του χρήστη. Επιπλέον, παρέχονται οδηγίες για το 

σχεδιασμό περιβαλλόντων και εφαρμογών αλληλεπίδρασης και συνεργασίας (IMS 

GLOBAL, 2012).  

Συμπληρωματική υποστήριξη για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε 

ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής εκπαίδευσης μπορούν να παράσχουν και οι αρχές 

προσβασιμότητας ISO. Επιγραμματικά αναφέρονται, στο σημείο αυτό, οι αρχές ISO 

9241-171:2008 οι οποίες εστιάζουν σε εργονομικές οδηγίες και προδιαγραφές 

σχεδίασης προσβάσιμων λογισμικών για χρήση σε εργασιακό, εκπαιδευτικό ή οικιακό 

περιβάλλον (ISO, 2012).  
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Επιπλέον, μεγάλης εμβέλειας είναι η υποστήριξη που παρέχει η υπηρεσία 

JISC TechDis. Πρόκειται για μία εξέχουσα υπηρεσία προερχόμενη από την Αγγλία, η 

οποία προσφέρει συμβουλευτική στήριξη σε θέματα χρήσης της τεχνολογίας για την 

πρόσβαση και την ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία (JISC TechDis, 2012). 

Παρεμφερής είναι η πηγή οδηγιών προσβασιμότητας LEXDIS, η οποία σχεδιάστηκε 

από ερευνητές και εκπαιδευόμενους με αναπηρία για την παροχή πληροφοριών και 

συμβουλευτικής καθοδήγησης σε θέματα χρήσης των τεχνολογικών μέσων στην 

εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία (Seale & Cooper, 2010). Στον ίδιο ιστότοπο 

διατίθεται ένα πλήθος οδηγιών για τη δημιουργία προσβάσιμων εκπαιδευτικών 

εργαλείων (Lexdis, 2012). Υπάρχουν πολλές ακόμη πηγές που παρέχουν οδηγίες για 

τη δημιουργία προσβάσιμων εκπαιδευτικών εργαλείων και υλικών για την ενίσχυση 

προγραμμάτων εξΑΕ4.  

Οι Valverde, Aborn, Brautigam, Johnson, Vasquez, Vigallon (2011) 

αναφέρουν συγκεντρωτικά τις βασικές αρχές (όπως αυτές μπορούν να βρουν ισχύ 

δεδομένης της σχετικής νομοθεσίας στις Η.Π.Α.) της εξΑΕ υπό το πρίσμα της 

προσβασιμότητας: 

Α. Όλα τα εργαλεία της εξΑΕ χρειάζεται να εξασφαλίζουν την πρόσβαση στα άτομα 

με αναπηρίες οπουδήποτε και οποτεδήποτε, αφού αυτός είναι και ο βασικός στόχος 

της εξΑΕ. Επομένως, τα άτομα με αναπηρίες πρέπει να μπορούν να έχουν την 

ευκαιρία για «οπουδήποτε και οποτεδήποτε» πρόσβαση χωρίς την ανάγκη εξωτερικής 

βοήθειας (π.χ. διερμηνείς νοηματικής γλώσσας, βοηθούς). 

Β. Τα εργαλεία της εξΑΕ πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν 

να προσαρμόζονται στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων με 

αναπηρία (π.χ. κλειστοί ή ανοιχτοί υπότιτλοι, περιγραφική διήγηση) και να 

συλλειτουργούν με την υποστηρικτική τεχνολογία.  

Γ. Το έντυπο υλικό θα πρέπει να δίνεται σε εναλλακτική μορφή (μπράιγ, ηχητικά, 

μεγεθυμένες εκτυπώσεις, ψηφιακό κείμενο, DAISY κτλ.). Η μορφή του υλικού 

μπορεί να εξαρτάται και από το περιεχόμενό του (π.χ. αν είναι πολύ ή λιγότερο 

σημαντικό, μακροσκελές ή σύντομο). 

Δ. Η προσφυγή σε βοηθούς (π.χ. διερμηνείς νοηματικής, βοηθούς ανάγνωσης) θα 

πρέπει να αποτελεί την έσχατη λύση. 
                                                
4 Επειδή η επέκταση στην περιγραφή των υπηρεσιών αυτών δεν είναι σκοπός της παρούσης 
θεωρητικής ανασκόπησης, ο αναγνώστης μπορεί για περισσότερες πληροφορίες να ανατρέξει στο 
Παράρτημα Δ και να επισκεφτεί τους ιστότοπους όπου γίνεται παραπομπή μέσω των αντίστοιχων 
υπερ-συνδέσμων.  
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Ε. Τα εργαλεία και τα μέσα (ηχητικά, οπτικά, πολυμεσικά, κειμενικά στοιχεία μιας 

ιστοσελίδας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δωμάτια συζητήσεων λογισμικά εκπαίδευσης 

κ.ά.) της εξΑΕ τα οποία είναι εγγενώς μη προσβάσιμα, επιβαρύνουν το φορέα 

παροχής εξΑΕ με το έργο εξασφάλισης της πρόσβασης ή της παροχής υλικού σε 

εναλλακτική μορφή. 

Ζ. Το προγράμματα εξΑΕ θα πρέπει να υλοποιούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε η 

επικοινωνία και η εκπαιδευτική εμπειρία να είναι ίδια για τα άτομα με και χωρίς 

αναπηρία.  

H. Ο φορέας (διοίκηση, προσωπικό, εκπαιδευτές και λοιποί) παροχής ενός 

προγράμματος εξΑΕ οφείλει να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες προσαρμογές σε 

κάθε πτυχή του προγράμματος (τεχνολογικά μέσα και εργαλεία, εκπαιδευτικό υλικό 

κτλ.). Ακόμη κι όταν αποδεικνύεται η μεγάλη δυσκολία ή το τεράστιο κόστος 

ολοκλήρωσης των προσαρμογών, ο φορέας οφείλει να παράσχει εναλλακτική λύση 

εξίσου αποτελεσματική (Valverde et al., 2011). 

 Τέλος, ένα αδιαμφισβήτητο συστατικό στοιχείο της προσβασιμότητας είναι η 

συμβολή πολλών ειδικοτήτων στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος. 

Όλοι όσοι ασχολούνται με την εξΑΕ των ατόμων με αναπηρίες ή δυσκολίες μάθησης 

πρέπει να γνωρίζουν λεπτομερώς τα θέματα προσβασιμότητας, ώστε να 

αποφεύγονται οι υποθέσεις περί του τι αποτελεί περιορισμό πρόσβασης και τι όχι και 

να εξασφαλίζεται ο σωστός χρόνος εφαρμογής των παραμέτρων προσβασιμότητας. Η 

προσπάθεια διασφάλισης της προσβασιμότητας όταν η ανάπτυξη των εργαλείων 

εκπαίδευσης έχει ολοκληρωθεί ή το πρόγραμμα εκπαίδευσης έχει ήδη ξεκινήσει, 

μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκείς μόνο λύσεις ή/και πολυέξοδες ενέργειες (Cooper, 

2006).  

Ειδικά η συμβολή των ειδικών προσβασιμότητας προς αυτή την κατεύθυνση 

μπορεί να είναι μεγάλη. Οι ειδικοί προσβασιμότητας είναι μπορούν να επιδράσουν 

καθοριστικά ακόμη και στην επιλογή, οργάνωση και διαμόρφωση του εκπαιδευτικού 

υλικού ώστε να αποφεύγονται κωλύματα προσβασιμότητας. Βάσει της αναπηρίας των 

εκπαιδευόμενων και της διδακτικής μεθοδολογίας που πρόκειται να ακολουθηθεί, το 

εκπαιδευτικό υλικό, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, σχεδιάζεται εκ νέου, ώστε να είναι 

κατάλληλο για τους εκπαιδευόμενους με αναπηρία και να ανταποκρίνεται στους 

διδακτικούς στόχους ενός μαθήματος που διενεργείται εξ αποστάσεως (Li, 2010). Οι 

ειδικοί προσβασιμότητας μπορούν να προτείνουν εναλλακτικούς τρόπους απόδοσης 

του περιεχομένου, ώστε να διευκολύνεται η κατανόηση για τους εκπαιδευόμενους, η 



 67 

διενέργεια της διδασκαλίας για τους διδάσκοντες και να αποφεύγονται κωλύματα 

προσβασιμότητας που διακόπτουν τη ροή του μαθήματος. 

 Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, η συνεργασία υπευθύνων διαφόρων 

ειδικοτήτων είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας και της 

εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας ενός προγράμματος εξΑΕ. Η Seale (2006a) 

μελετώντας μοντέλα προσβασιμότητας, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διεπιστημονική 

και συνεργατική προσπάθεια επίτευξης της προσβασιμότητας στην ηλεκτρονική 

εκπαίδευσης. Αυτό που, κυρίως, τόνισε η Seale (2006a) είναι ότι ο ρόλος των 

υπευθύνων (stakeholders) διαφόρων ειδικοτήτων (ειδικοί εκπαιδευτικής τεχνολογίας, 

προσβασιμότητας, διοικητικό προσωπικό, εκπαιδευτικοί κτλ.) και οι πρακτικές που 

αναπτύσσουν και υιοθετούν χρειάζεται να ερμηνεύονται με βάση το πλαίσιο στο 

οποίο λειτουργούν. Το πλαίσιο αυτό διαμορφώνεται τόσο από νόμους, κανονισμούς ή 

θεσμούς προσβασιμότητας και τις κατευθυντήριες οδηγίες όσο και από τις 

απόψεις/στάσεις και τις ερμηνείες των υπευθύνων σε θέματα προσβασιμότητας, 

ευχρηστίας, αναπηρίας και αναγκών που υπάρχουν. Συνεπώς, τονίζεται ότι για την 

επίτευξη της προσβασιμότητας στο μέγιστο βαθμό χρειάζεται να μελετηθούν εξίσου 

και οι απόψεις των υπευθύνων ενός προγράμματος (Seale, 2006a). 

 Στον αντίποδα όλων αυτών των μελετών για την επίτευξη της 

προσβασιμότητας και της ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία σε προγράμματα 

εξΑΕ βρίσκονται αναφορές και στοιχεία που καταδεικνύουν τη διάσταση που υπάρχει 

μεταξύ μελετών και πραγματικότητας. Η αξιολόγηση της προσβασιμότητας σε 

δεκαέξι φορείς μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και παροχής προγραμμάτων εξΑΕ 

των Η.Π.Α. το 2006, έδειξε ότι πολλοί από αυτούς τους φορείς δεν πληρούν τις 

προδιαγραφές προσβασιμότητας των προγραμμάτων εξΑΕ και ότι οι αλλαγές προς 

την κατεύθυνση πλήρους ενσωμάτωσης των εκπαιδευόμενων με αναπηρία μπορεί να 

πραγματοποιούνται με αρκετά αργούς ρυθμούς (Burgstahler, 2006b). 

 Ο Schmetzke (2001) επισημαίνει τρεις βασικούς λόγους για τους οποίους 

διάφοροι ιστότοποι της εξΑΕ παραμένουν μη προσβάσιμοι παρά την πρόοδο που έχει 

γίνει προς αυτή την κατεύθυνση τεχνολογικά, νομικά και θεσμικά. Αρχικά, αναφέρει 

ότι οι σχεδιαστές προγραμμάτων εξΑΕ έχουν μία σειρά από λειτουργικές – τεχνικές 

και διοικητικές – πτυχές του προγράμματος να σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να 

πραγματοποιήσουν, ώστε το θέμα της προσβασιμότητας των ατόμων με πρόβλημα 

όρασης να φαίνεται τελικά επουσιώδες. Στη συνέχεια, αναφέρει ότι η αναπηρία δε 

γίνεται εμφανής και μένει απαρατήρητη, λόγω της φυσικής απόστασης και της 
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έλλειψης επαφής μεταξύ των σχεδιαστών των προγραμμάτων εξΑΕ και των ατόμων 

με αναπηρία. Ο τρίτος λόγος που αναφέρει ο Schmetzke είναι η έλλειψη σχετικής 

γνώσης επί του θέματος αυτού μεταξύ των φορέων που ηγούνται τέτοιων 

προγραμμάτων (Schmetzke, 2001). Σύμφωνα δε με άλλους μελετητές, το μεγαλύτερο 

πρόβλημα είναι η σύγκρουση συμφερόντων, δηλαδή το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα 

στις ανάγκες των χρηστών με αναπηρία και των προσδοκιών των υπολοίπων 

χρηστών, των οποίων οι ανάγκες γίνονται ολοένα και πιο σύνθετες (Jahankhani et al., 

2002).  

 Ως αντίλογο στις πρακτικές αυτές, η Burgstahler (2006b) συνοψίζει τους 

τέσσερις βασικούς λόγους για τους οποίους ο σχεδιασμός προσβάσιμων 

προγραμμάτων εξΑΕ καθίσταται αναγκαίος: 

1. Θεωρείται ανήθικο να αποκλείεται η πρόσβαση σε άτομα που έχουν τη 

δυνατότητα να συμμετάσχουν. 

2. Σε πολλές χώρες οι φορείς παροχής εκπαίδευσης υποχρεούνται δια νόμου να 

εξασφαλίσουν την πρόσβαση. 

3. Η πλήρωση των προδιαγραφών προσβασιμότητας θεωρείται ωφέλιμη για το 

σύνολο των εκπαιδευόμενων ενός προγράμματος. 

4. Η τροποποίηση ενός προγράμματος για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας 

μπορεί να είναι πολυδάπανη, όταν γίνεται μετά τον αρχικό σχεδιασμό και 

αφού έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή. 

 

4.2.2. Καθολική σχεδίαση 
 

 Μία πολυσυζητημένη θεωρητική και πρακτική διάσταση της έννοιας 

«προσβασιμότητα» είναι η καθολική σχεδίαση (ή καθολικός σχεδιασμός – universal 

design) ή σχεδίαση για όλους (design for all). Ο όρος ‘universal design’ (καθολικός 

σχεδιασμός ή καθολική σχεδίαση ή σχεδίαση για όλους) εισήχθη από τον αρχιτέκτονα 

Ron Mace για την περιγραφή του φυσικού χώρου, ο οποίος έχει σχεδιαστεί ώστε να 

είναι λειτουργικά προσβάσιμος από την πλειονότητα των χρηστών, με και χωρίς 

αναπηρίες (Rao & Tanners, 2011).  

Οι Klironomos, Antona, Basdekis και Stephanidis (2006) περιγράφοντας τη 

«σχεδίαση για όλους» στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας, κάνουν λόγο για 

α) προϊόντα, υπηρεσίες και εφαρμογές οι οποίες είναι κατάλληλες για τους 
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περισσότερους χρήστες χωρίς επιπλέον προσαρμογές, β) προϊόντα που πληρούν τις 

προδιαγραφές, ώστε να είναι προσβάσιμες από χρήστες μέσω ειδικών συσκευών 

(υποστηρικτική τεχνολογία) και γ) προϊόντα τα οποία είναι προσαρμόσιμα στις 

ατομικές ανάγκες των χρηστών.  

Στην εκπαίδευση, η χρήση του όρου συνεπάγεται συνδηλώσεις διδακτικών 

μεθόδων και εκπαιδευτικών πρακτικών προσβάσιμων από όλους εκπαιδευόμενους 

(Rose, Harbour, Johnston, Daley, & Abarbanell, 2006). Ο καθολικός σχεδιασμός 

(universal design) ορίζει κατά βάση το σχεδιασμό διδακτικών στρατηγικών, 

εκπαιδευτικών υλικών και περιβαλλόντων εκπαίδευσης που επιτρέπουν όλους 

ανεξαιρέτως τους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό 

χωρίς να υπάρχει η ανάγκη για προσαρμογές, ειδικό σχεδιασμό και περαιτέρω κόστος 

(McGuire, Scott & Shaw, 2003). Αναφορικά με την εξΑΕ, ο καθολικός σχεδιασμός 

συνεπάγεται εκπαιδευτικά υλικά και περιβάλλοντα τα οποία έχουν παραχθεί 

λαμβάνοντας υπ’όψιν την ενδεχόμενη χρήση τους από άτομα με διάφορες αναπηρίες 

(Burgstahler, 2006a). 

Οι Rao και Tanners (2011) συνοψίζουν τις βασικές αρχές που διέπουν τον 

καθολικό διδακτικό σχεδιασμό (Universal Instructional Design-UID), τον καθολικό 

σχεδιασμό για τη μάθηση (Universal Design for Learning-UDL) και τον καθολικό 

σχεδιασμό της διδασκαλίας (Universal Design of Instruction-UDI). Οι τρεις αυτές 

προσεγγίσεις της καθολικής σχεδίασης είναι συμπληρωματικές και συγκλίνουν σε μία 

δυναμική σχεδίαση και υλοποίηση της εκπαίδευσης, αλλά και σε μία δυναμική 

προσέγγιση της αναπηρίας και της διαφορετικότητας (Rao, 2012). Οι αρχές της 

καθολικής σχεδίασης μπορούν να διέπουν το συνολικό σχεδιασμό ενός 

προγράμματος ή μέρος αυτού, όπως τη διδακτική μεθοδολογία και το εκπαιδευτικό 

υλικό (Rao & Tanners, 2011).  

Οι Rao και Tanners (2011) παραθέτουν τη μελέτη των Goff και Higbee (2008) 

στην οποία αναφέρονται οι εξής 8 αρχές για τον καθολικό διδακτικό σχεδιασμό: α) η 

δημιουργία τάξεων για την υποδοχή των εκπαιδευόμενων, β) ο καθορισμός των 

βασικών συστατικών στοιχείων ενός μαθήματος, γ) ο σαφής προσδιορισμός των 

προσδοκιών, δ) η παροχή έγκαιρης και εποικοδομητικής ανατροφοδότησης, ε) η 

διερεύνηση της χρήσης των μέσων υποστήριξης της μάθησης, συμπεριλαμβανομένων 

των τεχνολογικών μέσων, ζ) ο σχεδιασμός διδακτικών μεθόδων που συνάδουν με τα 

διαφορετικά στυλ μάθησης, τις διαφορετικές ικανότητες και τους ποικίλους τρόπους 

μάθησης, την προηγούμενη εμπειρία και το γνωστικό υπόβαθρο των εκπαιδευόμενων, 
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η) η παροχή πολλαπλών ευκαιριών στους εκπαιδευόμενους για παρουσίαση της 

γνώσης τους και θ) η προαγωγή της αλληλεπίδρασης στους εκπαιδευόμενους, στους 

διδάσκοντες και της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης (Rao & Tanners, 2011, αναφορά σε 

Goff & Higbee, 2008). 

Αναφορικά με τον καθολικό σχεδιασμό για τη μάθηση υπάρχουν τρεις 

θεμελιώδεις αρχές: α) η παροχή πολλαπλών μέσων αναπαράστασης του 

εκπαιδευτικού υλικού, β) η παροχή πολλαπλών μέσων δράσης και έκφρασης του 

εκπαιδευόμενου και γ) η παροχή πολλαπλών μέσων για την επίτευξη της συμμετοχής 

του εκπαιδευόμενου (ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος, διατήρηση της προσπάθειάς 

του και υποστήριξη της αυτο-ρύθμισής του) (National Center on Universal Design for 

Learning, 2010). 

Επιπλέον, για τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού της διδασκαλίας εκτενή 

αναφορά κάνει η Burgstahler (2009). Οι οχτώ βασικές αρχές που αναφέρει η 

Burgstahler είναι α) η ατμόσφαιρα στην τάξη, β) η αλληλεπίδραση, γ) το φυσικό 

περιβάλλον και τα προϊόντα (υλικά και εξοπλισμός), δ) οι μέθοδοι παρουσίασης του 

εκπαιδευτικού υλικού, ε) οι πηγές και τα τεχνολογικά μέσα πληροφόρησης, ζ) η 

ανατροφοδότηση, η) η αξιολόγηση και θ) η διευκόλυνση των εκπαιδευόμενων.  

Η Rao (2012) συνδέει τις βασικές αυτές αρχές της καθολικής σχεδίασης με 

συγκεκριμένες δυσκολίες που ανακύπτουν στο πλαίσιο της εξΑΕ. Συγκεκριμένα 

αναφέρει ότι: 

Α. Η δημιουργία τάξεων για την υποδοχή των εκπαιδευόμενων, ο καθορισμός των 

βασικών συστατικών στοιχείων ενός μαθήματος και ο σαφής προσδιορισμός των 

προσδοκιών (καθολικός διδακτικός σχεδιασμός) μπορούν να δημιουργήσουν εκείνες 

τις συνθήκες που θα μειώσουν το αίσθημα της αβεβαιότητας και της αταξίας, που 

μπορεί να δημιουργήσει η απουσία της φυσικής επαφής με συνεκπαιδευόμενους, 

εκπαιδευτικούς και διοικητικό προσωπικό. Εκπαιδευτικές στρατηγικές που 

αποτελούν το μέσον προς αυτή την κατεύθυνση είναι: α) οι προσωπικές συστάσεις 

των συμμετεχόντων, β) η συνεπής και οργανωμένη χρήση του συστήματος 

διαχείρισης του μαθήματος (course management system) και γ) η σαφής παρουσίαση 

της διδακτέας/εξεταστέας ύλης και των προσδοκιών του διδάσκοντος. 

Β. Η διερεύνηση της χρήσης των (τεχνολογικών και μη) μέσων υποστήριξης της 

μάθησης και εκπαίδευσης, ο σχεδιασμός διδακτικών μεθόδων για την πλαισίωση των 

διαφορετικών στυλ μάθησης και ικανοτήτων, των προηγούμενων εμπειριών και του 

γνωστικού υποβάθρου των εκπαιδευόμενων, και η παροχή πολλαπλών ευκαιριών 
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στους εκπαιδευόμενους για την παρουσίαση της γνώσης τους, είναι αρχές του 

καθολικού διδακτικού σχεδιασμού που συμβάλλουν στη δημιουργία ευνοϊκών 

συνθηκών εκπαίδευσης για τα άτομα που δυσκολεύονται στη γραπτή επικοινωνία. 

Εκπαιδευόμενοι με μαθησιακές δυσκολίες, αναπηρίες ή επί μακρόν απέχοντες από 

την εκπαίδευση μπορεί να συναντήσουν δυσκολίες στη γραπτή επικοινωνία, που κατά 

κόρον χρησιμοποιείται στην εξΑΕ. Στρατηγικές που μπορούν να διευκολύνουν την 

υλοποίηση των παραπάνω αρχών της καθολικής σχεδίασης είναι: α) η εισαγωγή 

πολυαισθητηριακών πηγών πληροφόρησης, β) η παροχή κειμένων σε ψηφιακή μορφή 

ή/και ηχητικών αρχείων και γ) η δημιουργία εναλλακτικών τρόπων παρουσίασης της 

γνώσης, ώστε να αποφεύγεται η εκτενής ανταλλαγή πληροφοριών μέσω πηγών 

κειμενικής φύσης.  

Γ. Η δημιουργία τάξεων για την υποδοχή των εκπαιδευόμενων, η παροχή έγκαιρης 

και εποικοδομητικής ανατροφοδότησης, η παροχή πολλαπλών ευκαιριών στους 

εκπαιδευόμενους για παρουσίαση της γνώσης τους και η προαγωγή της 

αλληλεπίδρασης των εκπαιδευόμενων και των διδασκόντων μεταξύ τους είναι αρχές 

του καθολικού διδακτικού σχεδιασμού που συμβάλλουν στην υποβάθμιση των 

συναισθημάτων αποξένωσης και της αίσθησης απουσίας της μαθησιακής ομάδας. 

Επιμέρους στρατηγικές που μπορούν να στηρίξουν τις προσπάθειες για δημιουργία 

ευκαιριών κοινωνικής αλληλεπίδρασης είναι οι διαδικτυακές συναντήσεις σε 

πραγματικό χρόνο, η ενασχόληση των εκπαιδευόμενων με μικρής έκτασης εργασίες 

σε τακτική βάση και η έγκαιρη ανατροφοδότηση ώστε να μη νιώθουν αποκομμένοι 

από την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Οι Rao και Tanners (2011) περιγράφουν το σχεδιασμό προγραμμάτων εξΑΕ 

όπου εφαρμόζονται οι αρχές του καθολικού διδακτικού σχεδιασμού και του καθολικού 

σχεδιασμού για τη μάθηση, με λεπτομερή αναφορά στην εφαρμογή των αρχών στη 

σχεδίαση του εκπαιδευτικού υλικού και των εκπαιδευτικών στρατηγικών και στη 

χρήση της ασύγχρονης και της σύγχρονης τεχνολογίας. Σύμφωνα με τους Rao και 

Tanners (2011), το πρόγραμμα online εκπαίδευσης, που σέβεται και εφαρμόζει αρχές 

της καθολικής σχεδίασης, δίνει τη δυνατότητα επιλογής της μορφής (κείμενο, ήχος, 

βίντεο) του περιεχομένου του μαθήματος που θα λάβει ο εκπαιδευόμενος, αλλά και 

της μορφής του μηνύματος το οποίο θα στείλει ο εκπαιδευόμενος στο πλαίσιο της 

συμμετοχής του σε μία ομαδική δραστηριότητα. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα των 

εν λόγω μελετητών σχολίασαν θετικά τη δυνατότητα επιλογής της μορφής του υλικού 
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υπογραμμίζοντας ότι κάτι τέτοιο ήταν χρήσιμο και έδινε κίνητρο στους 

εκπαιδευόμενους (Rao & Tanners, 2011).  

Σύμφωνα με ορισμένους μελετητές, η προσέγγιση ενός προγράμματος 

εκπαίδευσης που δομείται στη βάση του καθολικού σχεδιασμού διαφοροποιείται από 

το πρόγραμμα που βασίζεται στην προσέγγιση της προσβασιμότητας. Στην πρώτη 

περίπτωση στόχος είναι η συμπερίληψη όλων των εκπαιδευόμενων σε εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα όπου τα εμπόδια για την πρόσβαση και τη συμμετοχή εξαλείφονται εν 

τη γενέσει τους, στα πρώτα δηλαδή στάδια του σχεδιασμού του μαθήματος. Έτσι, αν 

οι αρχές του καθολικού σχεδιασμού εφαρμοστούν από την αρχή, οι προσαρμογές που 

πρέπει να γίνουν σε ένα πρόγραμμα για την υποδοχή συμμετεχόντων με αναπηρίες θα 

είναι ποιοτικά καλύτερες. Συνεπώς, πρόκειται για μία προσέγγιση πρόληψης όπου 

στόχος είναι η εξασφάλιση της προσβασιμότητας για όσο το δυνατόν περισσότερους 

εκπαιδευόμενους και ο μετριασμός της ανάγκης για τροποποιήσεις εκ των υστέρων. 

Στη δεύτερη περίπτωση, η εξασφάλιση της προσβασιμότητας είναι μία ενέργεια που, 

συνήθως, λαμβάνει χώρα προσθετικά στην πορεία ενός προγράμματος (Valverde et 

al., 2011). Ωστόσο, κοινό σημείο των δύο προσεγγίσεων είναι η συνεργατική και 

διεπιστημονική προσπάθεια. Όπως και ο σχεδιασμός προσβάσιμων προγραμμάτων 

εξΑΕ, η σχεδίαση ενός προγράμματος στη βάση του καθολικού σχεδιασμού είναι 

επίσης πολυσύνθετη ενέργεια, που προϋποθέτει τη συμμετοχή του προσωπικού και 

των εκπαιδευτών του φορέα του προγράμματος, των συντονιστών της εξΑΕ, των 

ειδικών προσβασιμότητας, του προσωπικού για την παροχή εναλλακτικών μέσων 

εκπαίδευσης και των ατόμων της διοίκησης του φορέα (Valverde et al., 2011). 

Σημειωτέον είναι, ότι και για την καθολική σχεδίαση δεν απουσιάζει ο 

αντίλογος. Η Seale (2006b) επισημαίνει ότι καθώς κεντρικό σημείο στη προσέγγιση 

του καθολικού σχεδιασμού είναι η ελαχιστοποίηση ή η εξάλειψη της ανάγκης για 

περαιτέρω τροποποιήσεις ή προσαρμογές, το στοιχείο της μετέπειτα προσαρμογής 

εκλείπει. Έτσι, πολλοί όμως μελετητές θεωρούν πιο ρεαλιστικό τον όρο «σχεδίαση 

για την πλειοψηφία» από τον όρο «σχεδίαση για όλους». Αυτό σημαίνει ότι μία 

εφαρμογή, ένα σύστημα ή ένα περιβάλλον που έχει σχεδιαστεί για όλους, θα 

χρειαστεί, πιθανόν, επιπλέον προσαρμογές. Συνεπώς, εικάζεται ότι η προσέγγιση του 

σχεδιασμού για την προσαρμογή ενός συστήματος (adaptable design approach) θα 

πρέπει να συνυπάρχει με την προσέγγιση της καθολικής σχεδίασης (Seale, 2006b). 

Σύμφωνα με την Burgstahler (2006b), η δραστηριοποίηση με στόχο την πρόληψη 

δυσχερειών (εφαρμόζοντας, για παράδειγμα, την καθολική σχεδίαση) σε συνδυασμό 
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με τη δραστηριοποίηση με στόχο την εισαγωγή προσαρμογών έχει ως αποτέλεσμα τη 

δυνατότητα ενσωμάτωσης περισσότερων εκπαιδευόμενων και την εξάλειψη της 

ανάγκης μεταγενέστερων προσαρμογών για συγκεκριμένους εκπαιδευόμενους. Για το 

λόγο αυτό, υπάρχει το κοινό αίτημα τόσο τα περιβάλλοντα διεπαφής με το χρήστη 

(user interfaces) όσο και το εκπαιδευτικό υλικό να περιέχουν το στοιχείο της 

προσβασιμότητας (accessibility) συν το στοιχείο της προσαρμοστικότητας 

(adaptivity) – δηλαδή, τη δυνατότητα προσαρμογής του περιεχομένου στις ανάγκες, 

τις δυνατότητες και την προηγούμενη γνώση ή/και εμπειρία του χρήστη (Debevc et 

al., 2007). 

Συνοψίζοντας, λοιπόν, η εφαρμογή των αρχών του καθολικού σχεδιασμού δεν 

εκμηδενίζει την ανάγκη πρόσθετων τροποποιήσεων και προσαρμογών για την 

εκπαίδευση ενός ατόμου με συγκεκριμένη αναπηρία. Δημιουργεί, ωστόσο, ένα 

περιβάλλον που μπορεί να «φιλοξενήσει» πολλούς και διαφορετικούς μεταξύ τους 

εκπαιδευόμενους και ελαχιστοποιεί την ανάγκη για ριζικές προσαρμογές στο 

πρόγραμμα για την επίτευξη της προσβασιμότητας (Burgstahler, 2006b). 

 

4.3. Ευχρηστία 

4.3.1. Ευχρηστία: Ανάλυση του όρου και σύνδεση με την «προσβασιμότητα» 
 

Στην έρευνα των Rømen και Svanæs (2012) που περιγράφηκε στην ενότητα 

4.1. κάποια από τα προβλήματα που επισημάνθηκαν από τους συμμετέχοντες με 

πρόβλημα όρασης (πολλαπλά επίπεδα περιήγησης σε μία ιστοσελίδα, χρήση σχεδόν 

πανομοιότυπων υπερ-συνδέσμων για παραπομπή σε διαφορετικά σημεία κ.ά.) δεν 

είναι κατά βάση προβλήματα προσβασιμότητας, αλλά ευχρηστίας. Αυτό σημαίνει ότι 

διαθέτοντας περισσότερο χρόνο και υπομονή, οι συμμετέχοντες της έρευνας θα 

μπορούσαν τελικά να κάνουν «αποτελεσματική» χρήση των ιστότοπων που 

μελετήθηκαν. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι που δεν επετεύχθη. Περί αυτού, λοιπόν, 

πρόκειται η ευχρηστία, δηλαδή, περί των πραγματικών προβλημάτων που 

πραγματικοί χρήστες βιώνουν με πραγματικά συστήματα (Rømen & Svanæs, 2012). 

 Γίνεται κατανοητό ότι ένα ψηφιακό περιβάλλον μπορεί να είναι ταυτόχρονα 

προσβάσιμο και δύσχρηστο. Τα άτομα με πρόβλημα όρασης, για παράδειγμα, 

περιηγούνται σε ένα περιβάλλον με τη χρήση του λογισμικού ανάγνωσης το οποίο 

μεταδίδει ηχητικά όλες τις κειμενικές πληροφορίες του περιβάλλοντος. Αν το 
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περιβάλλον αυτό δεν είναι κατάλληλα δομημένο – π.χ. αν δεν επισημαίνονται οι 

καίριες πληροφορίες – ο χρήστης με πρόβλημα όρασης θα πρέπει να ακούσει με τη 

σειρά όλες τις πληροφορίες. Αυτό, όμως, μπορεί να συνεπάγεται σοβαρές δυσκολίες 

στην κατανόηση της δομής του περιεχομένου και προβλήματα, όπως η επιβάρυνση 

της μνημονικής ικανότητας του χρήστη, λόγω της παροχής πολλών και ενδεχομένως 

περιττών ηχητικών πληροφοριών (Mori, Buzzi, Buzzi, Leporini & Penichet, 2011). 

 Με το παραπάνω παράδειγμα γίνεται εμφανές ότι η υιοθέτηση των αρχών 

προσβασιμότητας δεν επαρκούν για τη συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία στον 

ψηφιακό κόσμο. Όμοια, τα πολύ χαμηλά επίπεδα ευχρηστίας του διαδικτύου για τα 

άτομα με αναπηρία δείχνουν ότι η εστίαση στις κατευθυντήριες οδηγίες 

προσβασιμότητας από ειδικούς ανάπτυξης ιστότοπων είναι ένα μικρό μόνο βήμα προς 

την ενσωμάτωση των ατόμων αυτών στο διαδικτυακό κόσμο (Sloan, Heath & 

Hamilton, Kelly, Petrie & Phipps, 2006).  

 Συνεχίζοντας στο θέμα της διάκρισης προσβασιμότητας και ευχρηστίας, ο 

Ball (2009) επισημαίνει ότι ο όρος «προσβασιμότητα» αναφέρεται στο σχεδιασμό ή 

τις προσαρμογές που πραγματοποιούνται για την ενσωμάτωση των ατόμων με 

αναπηρία. Ωστόσο, το όφελος για τους υπόλοιπους χρήστες μπορεί να είναι αρκετά 

περιορισμένο. Ο όρος «ευχρηστία», αντιθέτως, αναφέρεται στο σωστό σχεδιασμό, 

ώστε το προϊόν να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά από όλους, ανεξάρτητα 

από τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του κάθε χρήστη. Σημείο σύγκλισης και 

επιθυμητός στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, ίσως είναι η εκκίνηση από την εξασφάλιση 

της προσβασιμότητας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και η κατάληξη στην επίτευξη 

της ευχρηστίας στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 

 Ο Nielsen (1993) πρότεινε πέντε βασικές αρχές ευχρηστίας: α) την 

αποτελεσματικότητα στην ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας (η αποτελεσματικότητα 

κρίνεται με βάση την ταχύτητα και τη γνωστική προσπάθεια), β) τα λάθη που 

γίνονται (θα πρέπει τα λάθη που κάνει ο χρήστης να είναι λίγα και να διορθώνονται 

με κάποια σχετική ευκολία), γ) την ικανοποίηση του χρήστη από την αλληλεπίδραση 

με το σύστημα, δ) την απομνημόνευση των στοιχείων και των λειτουργιών του 

συστήματος και ε) την ευκολία στην εκμάθηση του συστήματος. Ως προσβασιμότητα 

νοείται η πρόσβαση και ο έλεγχος όλων των πληροφοριών από όλους τους χρήστες. 

Βάσει των ορισμών αυτών η ευχρηστία και η προσβασιμότητα άπτονται δύο 

διαφορετικών πτυχών της χρήσης ενός συστήματος (μιας εφαρμογής, ηλεκτρονικής 
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υπηρεσίας κτλ.), η ευχρηστία στην ποιότητα της χρήσης και η προσβασιμότητα στην 

πρόσβαση στην πληροφορία κατά τη χρήση (Vieritz, Schilberg & Jeschke, 2010).  

Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η προσβασιμότητα είναι προϋπόθεση 

της ευχρηστίας, αφού για να αποφανθεί κανείς για την ποιότητα της χρήσης ενός 

συστήματος, πρέπει να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε αυτό. Το γεγονός, όμως, ότι η 

πρoσβασιμότητα αναφέρεται στην πρόσβαση όλων των χρηστών σε όλες τις 

πληροφορίες, ενώ η ευχρηστία δε λαμβάνει υπ’ όψιν στον ορισμό της την ποιότητα 

για το σύνολο των χρηστών, οδηγεί ορισμένους μελετητές στο συμπέρασμα ότι η 

προσβασιμότητα αποτελεί τμήμα της ευχρηστίας (Shneiderman, 2000). Αυτό 

σημαίνει ότι όταν ένας τυπικός χρήστης έχει πλήρη πρόσβαση σε ένα σύστημα, η 

ευχρηστία είναι μία από τις πιθανότητες. Όταν, όμως, ο χρήστης χρησιμοποιεί ειδικά 

λογισμικά για την πρόσβαση στο σύστημα (για παράδειγμα, λογισμικό ανάγνωσης 

οθόνης) και δεν είναι εξασφαλισμένη η πλήρης πρόσβαση στο σύστημα, τότε δε 

μπορεί να γίνει λόγος για ευχρηστία. Σε αυτή την περίπτωση, η προσβασιμότητα είναι 

προϋπόθεση της ευχρηστίας. 

 Ανεξάρτητα, ωστόσο, από το αν η προσβασιμότητα είναι προϋπόθεση της 

ευχρηστίας ή το αντίστροφο, είναι δεδομένο και αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι ότι 

και τα δύο αυτά στοιχεία είναι απαραίτητα για την ενσωμάτωση των ατόμων με 

αναπηρία στην ηλεκτρονική μάθηση και εκπαίδευση, καθώς το ένα εξασφαλίζει την 

εξάλειψη των εμποδίων με στόχο την πλήρη πρόσβαση σε εφαρμογές και υλικό 

(Buzzi & Leporini, 2010) και το άλλο στοιχείο την ευκολία στην κατανόηση (Li, 

2010), την εκμάθηση και τη χρήση των εφαρμογών και του υλικού (De Marsico et al., 

2006). Τονίζεται, μάλιστα, ότι στην περίπτωση όπου ένα σχεδιαζόμενο περιβάλλον 

προορίζεται για τη χρήση ως εργαλείο παροχής εκπαίδευσης, το πρόβλημα της 

ευχρηστίας είναι ακόμη πιο σύνθετο. Συγκεκριμένα, το ζητούμενο δεν είναι απλώς η 

ευκολία του χρήστη στην κατανόηση και εκμάθηση του περιβάλλοντος, αλλά η 

διευκόλυνση του χρήστη-εκπαιδευόμενου να κατακτήσει καινούργια γνώση μέσω 

ενός εργαλείου με το οποίο δεν είναι εξοικειωμένος. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να 

μπορεί, χρησιμοποιώντας ένα νέο περιβάλλον, να συνδυάσει τις καινούργιες 

πληροφορίες με την υπάρχουσα γνώση και να προβεί σε μεταγνωστικές διαδικασίες, 

δηλαδή στο συλλογισμό, την αυτοαξιολόγηση και την ανταλλαγή ιδεών και 

επιχειρημάτων με άλλα άτομα (συνεκπαιδευόμενους και διδάσκοντες) (Li, 2010). 

 Συμπληρωματικά με τα στοιχεία της ευκολίας στην κατανόηση, εκμάθηση και 

χρήση ενός συστήματος, τα λάθη που επιτρέπει το σύστημα στο χρήστη, την 
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ικανοποίηση του χρήστη και την αποτελεσματικότητα του συστήματος στην 

προαγωγή μεταγνωστικών διαδικασιών, προτείνονται πρόσθετα χαρακτηριστικά 

μέτρησης και αξιολόγησης της ευχρηστίας. Ένα βασικό χαρακτηριστικό θεωρείται η 

χρησιμότητα (usefulness) – δηλαδή, το κατά πόσο ένα σύστημα προσφέρει αυτά που 

ο χρήστης αιτείται από αυτό (De Marsico et al., 2006) – και το εσωτερικό κίνητρο του 

χρήστη να μάθει (Zaharias, 2006). Αναφορικά, με το τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό, 

ο Zaharias (2006) διεξήγαγε δύο εκτεταμένες εμπειρικές έρευνες αποδεικνύοντας την 

αξιοπιστία του εσωτερικού κινήτρου ενός εκπαιδευόμενου για την απόκτηση νέας 

γνώσης, ως δείκτη μέτρησης της ευχρηστίας εφαρμογών ηλεκτρονικής μάθησης και 

εκπαίδευσης. Οι Holzinger, Searle, Kleinberger, Seffah και Javahery (2008) 

παρουσίασαν ένα μοντέλο μέτρησης της ευχρηστίας εφαρμογών για ηλικιωμένους 

βάσει έντεκα χαρακτηριστικών. Το μοντέλο Quality in Use Integrated Map (QUIM) 

αποτελείται από τους έντεκα παράγοντες – αποδοτικότητα (efficiency), 

αποτελεσματικότητα (effectiveness), παραγωγικότητα (productivity), ικανοποίηση 

(satisfaction), ευκολία στη μάθηση (learnability), ασφάλεια (safety), αξιοπιστία 

(trustfulness), προσβασιμότητα (accessibility), καθολικότητα (universality), 

χρησιμότητα (usefulness), αποδοχή (acceptability) – οι οποίοι αντιστοιχούν σε 

διαφορετικές διαστάσεις της ευχρηστίας (Holzinger et al., 2008).  
 

4.3.2. Τεχνικές βελτίωσης της ευχρηστίας για τα άτομα με πρόβλημα όρασης 
 

Οι Kelly, Phipps και Howell (2005) αναφέρουν ένα παράδειγμα για να 

δείξουν τη διάσταση μεταξύ προσβασιμότητας και ευχρηστίας. Σημειώνουν, λοιπόν, 

ότι ακόμη κι αν κανείς δημιουργήσει μία προσβάσιμη εναλλακτική πρόταση για να 

παρουσιάσει στα άτομα με πρόβλημα όρασης την τρισδιάστατη διαδραστική 

οπτικοποίηση ενός μορίου που προσφέρεται στα άτομα χωρίς πρόβλημα όρασης στο 

πλαίσιο μίας διδακτικής ενότητας ενός προγράμματος ηλεκτρονικής μάθησης και 

εκπαίδευσης, δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι εύχρηστη και είναι πολύ πιθανόν να 

αποδειχθεί οικονομικά ασύμφορη λύση. 

Για να επιτύχει και να βελτιώσει κανείς την προσβασιμότητα και την 

ευχρηστία του διαδικτύου ή ενός ψηφιακού περιβάλλοντος, γενικότερα, για τα άτομα 

με αναπηρίες, θα πρέπει να έχει ως αφετηρία το σχεδιασμό με επίκεντρο το χρήστη 

(user-centered design) και να συνεχίσει με την αξιολόγηση της ευχρηστίας από τους 
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ίδιους τους χρήστες στους οποίους επικεντρώθηκε ο σχεδιασμός (Rømen & Svanæs, 

2012). Έχοντας, λοιπόν, ως αφετηρία τις ανάγκες των χρηστών, τα συστήματα 

ηλεκτρονικής μάθησης θα πρέπει να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία 

του περιεχόμενου σε πολλαπλά επίπεδα – από την πρόσβαση του χρήστη μέχρι τη 

χρήση του περιεχομένου με στόχο τη δημιουργία – και, φυσικά, να λαμβάνουν υπ’ 

όψιν τις διαφορετικές ικανότητες, δεξιότητες και ανάγκες του εκάστοτε χρήστη 

ανεξάρτητα από το πλαίσιο χρήσης του συστήματος ή τα πρόσθετα τεχνολογικά μέσα 

που θα χρειαστεί να ενσωματωθούν (Stephanidis, 2001). 

Επιπλέον, σύμφωνα με τη Li (2010) τα εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης 

(πλατφόρμες, εφαρμογές κτλ.) πρέπει να υποκρύπτουν τη συνθετότητά τους και να 

εξασφαλίζουν την άνετη και ευέλικτη αλληλεπίδραση με το χρήστη. Έτσι, ο 

εκπαιδευόμενος θα μπορεί να διοχετεύει την ενέργειά του στην κατανόηση του 

εκπαιδευτικού υλικού και να αποφεύγει την απώλεια ενέργειας για την κατανόηση 

του τρόπου λειτουργίας ενός εργαλείου εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα για τα άτομα με 

πρόβλημα όρασης, ένα σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης θα πρέπει μεταξύ άλλων να 

περιλαμβάνει:  

α) Μία καλά οργανωμένη αρχική σελίδα (είτε πρόκειται για σελίδα ιστότοπου – 

δηλαδή, για μία διαδικτυακή πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης – είτε για ένα περιβάλλον 

μάθησης και εκπαίδευσης μη διαδικτυακό), όπου όλες οι απαραίτητες πληροφορίες 

θα ιεραρχούνται, ώστε να ακολουθούν μία λογική δομή (Li, 2010). Ο Arrigo (2005) 

προτείνει τη δημιουργία μίας σύνοψης της δομής ενός περιβάλλοντος του διαδικτύου 

σε συνδυασμό με φωνητική υποστήριξη, ώστε να υποστηρίζεται ο χρήστης με 

πρόβλημα όρασης, ο οποίος συχνά αντιμετωπίζει το πρόβλημα του 

αποπροσανατολισμού στο διαδίκτυο λόγω της συνθετότητας των ιστοσελίδων.  

β) Πρόσθετες πληροφορίες οι οποίες θα βοηθούν το χρήστη να αντιληφθεί σε ποιο 

σημείο του ιστοτόπου βρίσκεται και σε ποιο σημείο μπορεί να μεταβεί (Li, 2010). Για 

τους χρήστες με τύφλωση είναι κρίσιμο να μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για 

το σημείο το οποίο βρίσκονται, πώς να γυρίζουν στην αρχική σελίδα και πώς να 

μεταβούν σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο (Debevc, Verlič, Kosec, & Stjepanovič, 

2007). 

γ) Χρήση της ορολογίας με συνέπεια σε ένα περιβάλλον (Li, 2010).  

δ) Παροχή επιλογών με σαφήνεια, ώστε να μπορεί ο χρήστης να αντιληφθεί τις 

ενέργειες που δύναται να πραγματοποιήσει σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή (Li, 

2010). Οι σύνδεσμοι συστήνεται να είναι αυτοπεριγραφικοί, δηλαδή, να παρέχουν 
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επαρκείς πληροφορίες για το που παραπέμπουν και να γίνονται αντιληπτοί χωρίς την 

υποστήριξη από περιβάλλοντα κείμενα ή γραφικά (Jahankhani et al., 2002). 

 Η σωστή δόμηση μίας ιστοσελίδας ή ενός περιβάλλοντος διεπαφής μπορεί να 

βοηθήσει ουσιαστικά το χρήστη στην περιήγηση, στην ταχύτερη εύρεση 

πληροφοριών και στην νοητική αναπαράσταση του ψηφιακού περιβάλλοντος. Η 

σήμανση των βασικών πληροφοριών, η σαφής διάκριση και οριοθέτηση κειμένων και 

συγκειμενικών πληροφοριών και η παροχή πληροφοριών για την υποστήριξη του 

χρήστη στην αντίληψη ενός ιστοτόπου ως όλου, μπορούν να δώσουν λύση σε βασικά 

προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χρήστης με τύφλωση κατά την περιήγηση σε ένα 

ψηφιακό περιβάλλον. Τέτοια προβλήματα είναι η σειριακή λήψη των πληροφοριών 

ενός περιβάλλοντος μέσω του λογισμικού ανάγνωσης και η δυσκολία στην 

κατανόηση των στοιχείων του περιβάλλοντος διεπαφής (σύνδεσμοι, περιεχόμενο, 

ετικέτες και άλλες συγκειμενικές πληροφορίες) (Buzzi et al., 2009˙ Buzzi, et al., 

2012˙ Buzzi & Leporini, 2010˙ Leporini & Buzzi, 2007). 

Ακριβώς, λοιπόν, επειδή η περιήγηση σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, ειδικά στο 

διαδίκτυο, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι πολύωρη, επίπονη και πολλές 

φορές αναποτελεσματική, η αναζήτηση λύσεων για τη βελτίωση της ευχρηστίας 

συνεχίζει να βρίσκεται στο ερευνητικό επίκεντρο. Ένα σημαντικό παράδειγμα τρόπου 

αύξησης της ευχρηστίας του λογισμικού ανάγνωσης σε συνδυασμό με τη χρήση του 

διαδικτύου είναι καταρχήν η παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο περιηγείται 

ένα άτομο με πρόβλημα όρασης στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο 

εργαλείο υποστηρικτικής τεχνολογίας και, στη συνέχεια, η προσαρμογή του τρόπου 

εμφάνισης των αποτελεσμάτων που δίνει μία μηχανή αναζήτησης. Συναφές με το 

παράδειγμα αυτό είναι το WebTrax. Οι Bigham και Murray (2010) περιγράφουν το 

WebTrax, το οποίο είναι ένα εργαλείο που οπτικοποιεί τη διαδικασία με την οποία οι 

χρήστες με τύφλωση χρησιμοποιούν το λογισμικό ανάγνωσης για να περιηγούνται 

στο διαδίκτυο. Ένα τέτοιο εργαλείο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους σχεδιαστές και 

κατασκευαστές εφαρμογών, οι οποίοι μπορούν πλέον να παρακολουθούν τη 

συμπεριφορά του χρήστη και τα εμπόδια που συναντά, ώστε να παράγουν εφαρμογές 

με μεγαλύτερη ευχρηστία για το χρήστη με τύφλωση. 

Η βελτίωση της ευχρηστίας δύναται επιπλέον να επιτευχθεί όταν κατά το 

σχεδιασμό ενός περιβάλλοντος λάβει κανείς υπ’ όψιν του τον τρόπο αλληλεπίδρασης 

του χρήστη με πρόβλημα όρασης με τον Η/Υ. Οι Leporini και Paterno (2004), 

αναγνωρίζοντας τη σημασία της βελτίωσης της ευχρηστίας για τα άτομα με 
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πρόβλημα όρασης, συνέστησαν και κατέταξαν θεμελιώδη κριτήρια ευχρηστίας 

προσβάσιμων ιστοτόπων. Παρακάτω αναφέρονται βασικές συστάσεις βελτίωσης της 

ευχρηστίας ψηφιακών περιβαλλόντων για τα άτομα με πρόβλημα όρασης.  

Κατά το σχεδιασμό ενός συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης θα πρέπει κανείς 

να λάβει υπ’ όψιν του ότι τα άτομα με πρόβλημα όρασης δείχνουν προτίμηση στη 

χρήση του πλήκτρου Tab ή στη χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου (shortcuts) 

έναντι των πλήκτρων με τα βελάκια, καθώς έτσι μπορούν να περιηγούνται πιο εύκολα 

και να μετακινούνται από το ένα διαδραστικό στοιχείο (interactive element) στο 

άλλο. Έτσι, οι συντομεύσεις μπορούν να συνδεθούν με τα πιο σημαντικά στοιχεία 

ενός περιβάλλοντος, ενώ η πληκτρολόγηση του πλήκτρου Tab μπορεί να σχετίζεται 

με μία λίστα στοιχείων τα οποία κατηγοριοποιούνται βάσει της σπουδαιότητας τους 

για το χρήστη-εκπαιδευόμενου του προγράμματος εκπαίδευσης (Leporini & Buzzi 

2007). Η οργάνωση της σειράς με την οποία το πλήκτρο Tab οδηγεί το χρήστη από το 

ένα στοιχείο στο άλλο μπορεί να γίνει εύκολα στον κώδικα HTML με το στοιχείο 

TABINDEX5 (Jahankhani et al., 2002).  

 Σημαντική διευκόλυνση στο χρήστη με πρόβλημα όρασης μπορεί να 

παράσχει, επίσης, η προσεκτική μορφοποίηση ενός αρχείου ή και ενός 

περιβάλλοντος. Η σημασία της χρωματικής διαφοροποίησης είναι μεγάλη στα 

πλαίσια ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος εκπαίδευσης. Σημαίνουσες πληροφορίες, 

σημάδια που κατευθύνουν την πλοήγηση και ενδείξεις σύνδεσης διαφορετικών 

σημείων επισημαίνονται με τη χρήση χρωμάτων. Για τα άτομα με διαταραχές στην 

όραση, η χρήση χρωμάτων σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα μπορεί να προκαλεί 

σύγχυση ή να είναι αποτρεπτική για τη χρήση τους (Juneau, 2004). Προτείνεται η 

αποφυγή της χρήσης κόκκινων, βιολετί, πράσινων, καφεκίτρινων και γκρι συνδέσμων 

ή συνδέσμων που μετατρέπονται σε αυτά τα χρώματα όταν τους επισκεφτεί ο 

χρήστης, καθώς τα χρώματα αυτά δεν παρέχουν επαρκή χρωματική αντίθεση για ένα 

χρήστη που παρουσιάζει διαταραχές στη διάκριση των χρωμάτων (Juneau, 2004). Το 

φόντο προτείνεται να είναι σε μονό, ατόφιο (solid) χρώμα. Σε κάθε περίπτωση, το 

χρώμα του φόντου ή των γραμμάτων είναι δευτερεύουσας σημασίας, ενώ 

πρωτεύουσας σημασίας είναι η δημιουργία της κατάλληλης αντίθεσης φόντου-

γραμμάτων (Jahankhani et al., 2002˙ Papadopoulos & Goudiras, 2005). Επιπλέον, η 

προσοχή εφιστάται στην αποφυγή της υπογράμμισης κειμένου που δεν αποτελεί 
                                                
5 Η HTML είναι η κύρια γλώσσα σήμανσης για τις ιστοσελίδες, και τα στοιχεία της (ετικέτες), όπως το 
TABINDEX, είναι τα βασικά δομικά στοιχεία των ιστοσελίδων (Wikipedia, 2012).  
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υπερ-σύνδεσμο, στην αποφυγή χρήσης γραμματοσειράς που έχει καλλιγραφικά 

στοιχεία (serifs) ή είναι συμπυκνωμένοι (condensed) οι χαρακτήρες και στην 

αποφυγή συστηματικής χρήσης κεφαλαιογράμματης γραφής, καθώς δυσχεραίνεται η 

ανάγνωση για τους χρήστες με μειωμένη όραση (Jahankhani et al., 2002). 

Προβλήματα και δυσκολίες στην περιήγηση σε ένα περιβάλλον μπορούν, 

επιπλέον, να επιλυθούν μέσω της παρουσίασης του περιεχομένου σε ηχητική μορφή 

και προσφέροντας ταχύτερους τρόπους περιήγησης. Μία τεχνική για ταχύτερη 

περιήγηση θα ήταν ο προσδιορισμός λογικών τμημάτων του περιβάλλοντος διεπαφής 

μέσω του κώδικα HTML. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τίτλοι 

(headings) – ετικέτες τίτλου (heading tags) στον κώδικα HTML – για την οριοθέτηση 

τμημάτων ομοιογενούς περιεχομένου. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να αντιλαμβάνεται 

άμεσα τη δομή ενός περιβάλλοντος και να περιηγείται πολύ γρήγορα, καθώς το 

λογισμικό ανάγνωσης συγκεντρώνει τους τίτλους σε λίστα και τους παρουσιάζει ως 

ευρετήριο στο χρήστη (Buzzi & Leporini, 2010˙ Leporini & Buzzi 2007). 

Πληροφορίες μεγάλης σημασίας συστήνεται να τοποθετούνται σε αρχικά 

σημεία ενός περιβάλλοντος προκειμένου να διευκολύνεται η ανάγνωση. Η θέση των 

πληροφοριών μεγάλης σημασίας είναι ουσιαστική για τη διευκόλυνση του τυφλού 

χρήστη, ο οποίος επιθυμεί να διέρχεται από όσο το δυνατόν λιγότερες πληροφορίες. 

Σε ένα σύστημα που χρησιμοποιείται για την πραγμάτωση της εκπαίδευσης είναι 

πολύ χρήσιμο για το χρήστη με τύφλωση να τοποθετούνται στην αρχή του 

περιβάλλοντος οι σημαίνουσες πληροφορίες, καθώς αυτό συνεισφέρει καθοριστικά 

στο αποτέλεσμα της μάθησης και της εκπαίδευσης (Leporini & Buzzi 2007). 

 Επίσης, μεγάλης σημασίας είναι και η ακουστική ανατροφοδότηση προς τον 

τυφλό χρήστη. Η ακουστική ανατροφοδότηση έχει την ιδιότητα της συσχέτισης ενός 

ήχου με μία δεδομένη κατάσταση (π.χ. επιλογή ενός στοιχείου, ολοκλήρωση μίας 

δραστηριότητας με επιτυχία ή αποτυχία) (Leporini & Buzzi 2007).  

Τέλος, μία αξιοσημείωτη πρόταση είναι η προσεκτική μελέτη του χρόνου και 

του ρυθμού των ατόμων με πρόβλημα όρασης. Καθώς τα άτομα με τύφλωση 

προσλαμβάνουν τις πληροφορίες ενός κειμένου ακουστικά και χρησιμοποιούν το 

πληκτρολόγιο αντί του ποντικιού για να περιηγούνται εντός μίας σελίδας ή μεταξύ 

των σελίδων, η διαδικασία ανάγνωσης και λήψης των πληροφοριών είναι μία 

χρονοβόρα και πολλές φορές δύσκολη διαδικασία (Leporini & Buzzi 2007). Έτσι, ο 

χρόνος που διατίθεται στους εκπαιδευόμενους με πρόβλημα όρασης χρειάζεται να 

είναι μεγαλύτερος από το χρόνο που διατίθεται στους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους. 
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Οι Evans και Douglas (2008) παραθέτουν μία σειρά από έρευνες οι οποίες 

παρακολούθησαν τη διαχείριση του συστήματος της ηλεκτρονικής μάθησης από 

άτομα με πρόβλημα όρασης. Οι έρευνες αυτές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο 

χρόνος που χρειάζονται τα άτομα με πρόβλημα όρασης και οι δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν κατά τη χρήση του συστήματος (περιήγηση σε ιστοσελίδες, αδυναμία 

ολοκλήρωσης δραστηριοτήτων και ανάγκη παρέμβασης άλλων προσώπων στη 

διαδικασία) είναι σημαντικά μεγαλύτερα συγκριτικά με το χρόνο που χρειάστηκαν 

και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν τα άτομα χωρίς πρόβλημα όρασης. 

 Συνοψίζοντας, παρά το γεγονός ότι η προσβασιμότητα και η ευχρηστία είναι 

απαραίτητα συστατικά ενός προγράμματος εξΑΕ, η μελέτη των θεμάτων αυτών δε 

συμβαδίζει με την εξέλιξη της τεχνολογίας, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευόμενοι να 

αποκλείονται από τα εν λόγω προγράμματα (Buzzi & Leporini, 2010). Ωστόσο, για τη 

δημιουργία ενός πολύτιμου προϊόντος τόσο η προσβασιμότητα για την 

αλληλεπίδραση του εκπαιδευόμενου με το σύστημα και το περιεχόμενο όσο και η 

ευχρηστία για την ποιοτική αλληλεπίδραση είναι στοιχεία υψίστης σημασίας, που 

πρέπει να μελετηθούν ενδελεχώς ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού του συστήματος 

και του περιεχομένου (Mori et al., 2011). Ειδικά στην περίπτωση που σύστημα 

χρησιμοποιείται στην (εξ αποστάσεως) εκπαίδευση και καθώς το περιβάλλον 

ηλεκτρονικής μάθησης δύναται να είναι τεχνολογικά προσβάσιμο, χωρίς να 

διευκολύνει το χρήστη στην πραγμάτωση των εκπαιδευτικών στόχων, είναι 

απαραίτητο:  

α) ο έλεγχος της τεχνολογικής προσβασιμότητας να γίνεται συνδυαστικά με τον 

έλεγχο της ευχρηστίας, της κάλυψης των παιδαγωγικών αρχών (Cooper, 2006), της 

παιδαγωγικής και μαθησιακής αποτελεσματικότητας (Buzzi et al., 2009) ώστε ο 

εκπαιδευόμενος να έχει πρόσβαση στη μάθηση, και  

β) να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ανάγκες και οι δυνατότητες των χρηστών προς τους 

οποίους απευθύνονται το περιβάλλον εκπαίδευσης και το εκπαιδευτικό υλικό, ώστε 

να ανταποκρίνονται τελικά στις προσδοκίες τους. Συνεπώς, πριν την έναρξη του 

σχεδιασμού είναι σημαντικό να δημιουργείται ένα λεπτομερές προφίλ του 

μελλοντικού χρήστη (Leporini & Buzzi 2007).  

Συγκεκριμένα για τους εκπαιδευόμενους με πρόβλημα όρασης, είναι κρίσιμο 

η εκπαιδευτική διαδικασία να συντονίζεται με τον ατομικό τους «ρυθμό» (Buzzi et 

al., 2009) και η προσοχή των εκπαιδευόμενων να διοχετεύεται απερίσπαστη στο 

εκπαιδευτικό υλικό και την εκπαιδευτική δραστηριότητα (Buzzi & Leporini, 2010). 
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4.3.3. Η ολιστική προσέγγιση 
 

 Σημείο επαφής της προσβασιμότητας και της ευχρηστίας θα μπορούσε να 

θεωρήσει κανείς το μοντέλο της ολιστικής προσέγγισης (holistic model). Οι Kelly, 

Phipps και Howell (2005) προτείνουν το ολιστικό μοντέλο για την πρόσβαση στην εξ 

αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση και εκπαίδευση, το οποίο τοποθετεί τον 

εκπαιδευόμενο στο κέντρο του σχεδιασμού του προγράμματος. Ο θεμέλιος λίθος του 

μοντέλου αυτού είναι η παραδοχή ότι αν το εκπαιδευτικό υλικό ή τα εργαλεία 

εκπαίδευσης δεν μπορούν να γίνουν προσβάσιμα, τότε χρειάζεται να προετοιμαστεί 

μία ισοδύναμη εμπειρία online εκπαίδευσης (Phipps & Kelly, 2006). Με άλλα λόγια, 

δε χρειάζεται απαραιτήτως να είναι προσβάσιμα από όλους τα εκπαιδευτικά 

βοηθήματα όσο το αποτέλεσμα της εκπαίδευσης, δηλαδή η μάθηση καθαυτή (Kelly et 

al., 2005). Έτσι, η ολιστική προσέγγιση υποστηρίζει και προάγει την πρόσβαση σε 

εκπαιδευτικές εμπειρίες και όχι, απαραιτήτως, την πρόσβαση σε εμπειρίες 

ηλεκτρονικής αποκλειστικά μάθησης. Κατά συνέπεια, η ολιστική προσέγγιση συνάδει 

περισσότερο με το μεικτό μοντέλο εκπαίδευσης (δηλαδή, εξΑΕ σε συνδυασμό με 

συναντήσεις σε πραγματικό χρόνο και χώρο).  

Επιπλέον, η ολιστική προσέγγιση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο και την 

εξασφάλιση της ευχρηστίας και των παιδαγωγικών στόχων των μέσων ηλεκτρονικής 

μάθησης, σε θέματα προσβασιμότητας της δομής και των μέσων εκπαίδευσης και, 

τελικά, στην παροχή λύσεων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες του 

εκπαιδευόμενου (Phipps & Kelly, 2006). Αυτό σημαίνει ότι η προσέγγιση αυτή 

θεωρεί το άτομο με αναπηρία ως εκπαιδευόμενο με διαφορετικό μαθησιακό στυλ και 

δεν πλαισιώνει την εκπαίδευση του ατόμου με αναπηρία δίνοντας έμφαση στην 

αναπηρία καθαυτή (Sloan et al., 2006). 

Ως παράδειγμα εφαρμογής της ολιστικής προσέγγισης, ο Sloan και οι 

συνεργάτες του (2006) αναφέρουν τη χρήση διαφανειών παρουσίασης του 

εκπαιδευτικού υλικού που έχουν δημιουργηθεί μέσω του προγράμματος Microsoft 

PowerPoint. Η συνήθης πρακτική ενός φορέα εκπαίδευσης, που σέβεται τις 

κατευθυντήριες οδηγίες προσβασιμότητας της κοινοπραξίας W3C, θα ήταν να δώσει 

στους εκπαιδευόμενους έναν υπερ-σύνδεσμο ο οποίος οδηγεί σε έναν προσβάσιμο 

τύπο αρχείου (π.χ. ΗTML) που περιλαμβάνει το περιεχόμενο των διαφανειών 
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παρουσίασης. Ωστόσο, αυτό, σύμφωνα με τους συγκεκριμένους μελετητές, 

συνεπάγεται μεν την τεχνολογική προσβασιμότητα, δε διασφαλίζει όμως την 

προσβασιμότητα στη μάθηση. Για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στο 

εκπαιδευτικό αποτέλεσμα, το βασικό ερώτημα που πρέπει να τεθεί εν προκειμένω 

είναι ποιος είναι ο αρχικός στόχος των διαφανειών παρουσίασης. Αν ο αρχικός 

στόχος των διαφανειών ήταν να αποτελέσουν μνημονικό βοήθημα για τον ομιλητή 

και το ακροατήριο, τότε η ανάρτηση εναλλακτικής μορφής κειμένου στο διαδίκτυο 

πολύ μικρή σημασία μπορεί να έχει για την μετάδοση των πληροφοριών που δόθηκαν 

κατά την εισήγηση και συνεπώς, δύσκολα εξασφαλίζεται η πρόσβαση στην εμπειρία 

της εισήγησης. Σε αυτή την περίπτωση, την πρόσβαση στην εμπειρία της εισήγησης 

μπορεί κανείς να προσεγγίσει χρησιμοποιώντας ηχητική καταγραφή ή βίντεο της 

εισήγησης σε συνδυασμό με υπότιτλους στο βίντεο, έντυπο κείμενο ή ηχητική 

περιγραφή, αντί της μηχανιστική εφαρμογής των κατευθυντήριων οδηγιών WCAG 

(Sloan et al., 2006). 

Γενικότερα, για τη χρήση πολυμεσικών εφαρμογών υπό το πρίσμα της 

ολιστικής προσέγγισης προτείνεται να ληφθούν υπ’ όψιν κάποια βασικά ερωτήματα 

(Sloan, Stratford & Gregor, 2006): 

α) Ποιος είναι ο σκοπός και οι παιδαγωγικοί στόχοι της πολυμεσικής εφαρμογής και 

με ποιο τρόπο συνδέεται η εφαρμογή με το υπόλοιπο περιβάλλον εκπαίδευσης; 

β) Θα χρησιμοποιηθεί από το σύνολο των εκπαιδευόμενων; Είναι απαραίτητο να 

χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή για την ολοκλήρωση του μαθήματος ή για την 

αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου; 

γ) Που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή, σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον – 

ένα εργαστήριο/αίθουσα – ή οπουδήποτε; Τι υποθέσεις μπορούν να γίνουν για τα 

διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα πρόσβασης στην εφαρμογή των εκπαιδευόμενων;  

δ) Ποια είναι τα ενδεχόμενα εμπόδια κατά τη χρήση της πολυμεσικής εφαρμογής για 

το στόχο που πρέπει να εξυπηρετήσει; Τι βαθμός αισθητηριακών ή κινητικών 

ικανοτήτων προαπαιτείται; Με ποιο τρόπο μπορούν μαθησιακές δυσκολίες ή 

γνωστικές δυσχέρειες να επηρεάσουν τη δυνατότητα χρήσης της εφαρμογής; 

ε) Ποιες εναλλακτικές λύσεις παροχής των πληροφοριών υπάρχουν και τι είδους 

εναλλακτικές λύσεις μπορούν να αναπτυχθούν; Ποιος ήταν ο βασικός τρόπος 

διδασκαλίας του αντικειμένου πριν την εισαγωγή της εφαρμογής; 

ζ) Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος παρουσίασης των πληροφοριών ώστε: 1. ο 

μεγαλύτερος δυνατός αριθμός εκπαιδευόμενων να μπορεί να επιτύχει τους 
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εκπαιδευτικούς στόχους χρησιμοποιώντας την εφαρμογή και 2. οι εκπαιδευόμενοι 

που συναντούν τα προβλήματα προσβασιμότητας να επιτύχουν τους ίδιους 

εκπαιδευτικούς στόχους με την καλύτερη για εκείνους μέθοδο; 

Γίνεται εμφανές ότι οι προσβάσιμες λύσεις, βάσει της ολιστικής προσέγγισης, 

μπορούν να είναι πολλές και διαφορετικής φύσης· μπορούν να είναι online 

βοηθήματα, μπορούν να είναι μη διαδικτυακά ή μη ηλεκτρονικά υλικά και μπορούν 

να προϋποθέτουν την παρέμβαση ενός άλλου προσώπου. Η επιλογή εξαρτάται κάθε 

φορά από το στόχο στον οποίο αποσκοπεί το αρχικό (μη προσβάσιμο) υλικό και τις 

ανάγκες του εκπαιδευόμενου (Sloan et al., 2006). 
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5. Υποστηρικτική Τεχνολογία 
 

Με τη χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας (assistive technology) τα άτομα 

με αναπηρίες μπορούν να επωφεληθούν κατά κόρον των πλεονεκτημάτων της εξ 

αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης και εκπαίδευσης, κυρίως της συμμετοχής σε εξ 

αποστάσεως και ευέλικτες εκπαιδευτικές διαδικασίες (Salomoni et al., 2008). Ο όρος 

υποστηρικτική τεχνολογία χρησιμοποιείται για να δηλώσει συνολικά τις συσκευές και 

τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη, την προσαρμογή και την 

αποκατάσταση των ατόμων με κινητικά και αισθητηριακά προβλήματα και την 

εξάλειψη των εμποδίων πρόσβασης σε τεχνολογικά μέσα (ISO, 2012). Η 

υποστηρικτική τεχνολογία διευκολύνει τα άτομα με αναπηρία να εκτελέσουν 

ενέργειες, που χωρίς τη χρήση των μέσων αυτών θα ήταν δύσκολο ή αδύνατο να 

εκτελεστούν, και προάγει τη σχολική, επαγγελματική και κοινωνική ενσωμάτωση 

(Bouraoui, Jemni & Laabidi, 2007). 

Τα μέσα υποστηρικτικής τεχνολογίας μπορούν να διακριθούν α) στα εργαλεία 

για την εισαγωγή των δεδομένων (input) με στόχο την παραγωγή πληροφοριών και β) 

στα εργαλεία για εξαγωγή/λήψη δεδομένων (output) με στόχο την πρόσβαση σε 

πληροφορίες. Στην πρώτη κατηγορία (εισαγωγή δεδομένων), υπάγονται τα εργαλεία 

για τη διευκόλυνση στην πληκτρολόγηση (π.χ. εναλλακτικές μορφές πληκτρολογίου, 

συστήματα αναγνώρισης της φωνής) και στη χρήση του ποντικιού (π.χ. εναλλακτικές 

μορφές ή συσκευές ποντικιού, εφαρμογές προσαρμογής του δείκτη του ποντικιού) και 

στη δεύτερη κατηγορία (εξαγωγή/λήψη δεδομένων), υπάγονται τα εργαλεία για την 

ανάγνωση κειμένων (π.χ. λογισμικά ανάγνωσης ή μεγέθυνσης οθόνης, ανανεώσιμη 

πινακίδα μπράιγ) και την πρόσληψη ηχητικών πληροφοριών (π.χ. εφαρμογές 

εισαγωγής υπότιτλων για την περιγραφή των ακουστικών πληροφοριών) (Mesiti et 

al., 2011). 

Σε μια πιο αναλυτική κατάταξη των μέσων υποστηρικτικής τεχνολογίας για τα 

άτομα με πρόβλημα όρασης, η διάκριση μπορεί να γίνει μεταξύ των εργαλείων για τη 

λήψη κειμενικών πληροφοριών, των εργαλείων για τη λήψη απτικών πληροφοριών, 

και των μέσων για τη λήψη πληροφοριών που προέρχονται από γραφικά. Στο παρόν 

σύγγραμμα εξετάζονται μόνο τα ηλεκτρονικά μέσα υποστηρικτικής τεχνολογίας· 

απλά εργαλεία που αποτελούν εξίσου μέσα υποστηρικτικής τεχνολογίας, όπως 
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γραφομηχανές μπράιγ, πινακίδες γραφής μπράιγ, μεγεθυντικοί φακοί κτλ., δεν 

περιγράφονται καθόλου· εμφανίζονται, ωστόσο, στον πίνακα του παραρτήματος Γ. 
 

5.1. Μέσα υποστηρικτικής τεχνολογίας για τη λήψη κειμενικών 
πληροφοριών 
 

 Οι πληροφορίες με τη μορφή κειμένου είναι το πιο συνηθισμένο είδος 

ψηφιακής πληροφορίας και το είδος που χρησιμοποιείται συχνότερα για την 

πρόσβαση στην πληροφορία από τα άτομα με πρόβλημα όρασης. Η σωστή 

μορφοποίηση ενός κειμένου μπορεί να βελτιώσει την αναγνωσιμότητα και την 

ευχρηστία του, καθώς η εισαγωγή της κατάλληλης δομής στο κείμενο μπορεί να 

διευκολύνει την πλοήγηση στο κείμενο και την αλληλεπίδραση του χρήστη με το 

περιεχόμενο. Ένα κατάλληλα μορφοποιημένο HTML αρχείο αποτελεί την κατάλληλη 

επιλογή για την πρόσβαση, την ευχρηστία και τη δόμηση του περιεχομένου. 

Επιπλέον, ένα αρχείο HTML δημιουργείται και διαμοιράζεται εύκολα και είναι 

συμβατό με τις περισσότερες συσκευές, εφαρμογές και λογισμικά (Valverde et al., 

2011). 

 

5.1.1. Ηχητική παρουσίαση του κειμένου 
 

 Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η φωνητική απόδοση πληροφοριών αποτελεί τον 

πιο προσφιλή τρόπο λήψης πληροφοριών για τα άτομα με αναπηρίες. Η σύνθεση 

φωνής για την ηχητική απόδοση κειμένου (text-to-speech synthesis), μαζί με την 

αναγνώριση φωνής, είναι τα βασικότερα εργαλεία για την πρόσβαση των ατόμων με 

αναπηρία σε τεχνολογίες πληροφορικής και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές (Juozenas 

et al., 2007). 

 Ένα κείμενο μπορεί να αποδοθεί ηχητικά είτε με τη μορφή ηχογράφησης είτε 

μέσω της χρήσης ενός λογισμικού ανάγνωσης οθόνης με συνθετική. Οι ηχογραφήσεις 

για την παραγωγή ηχητικών βιβλίων (audio books) – ή αλλιώς ομιλούντων βιβλίων 

(talking books) (Presley & D’Andrea, 2008, σ.63) – ήταν για πολλές δεκαετίες μία 

προσφιλής μέθοδος ανάγνωσης για τον ευρύτερο πληθυσμό, ενώ η διανομή των 

ηχητικών βιβλίων για τα άτομα με πρόβλημα όρασης συνεχίζεται μέχρι και σήμερα 

(Power & Jürgensen, 2010).  
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Με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη της τεχνολογίας, τα ομιλούντα 

βιβλία αντικαταστάθηκαν από τα ψηφιακά ομιλούντα βιβλία (digital talking books). 

Τα ψηφιακά ομιλούντα βιβλία βασίζονται στη χρήση ενός συγκεκριμένου 

μορφότυπου (format), του Digital Accessible Information System – DAISY, το οποίο 

περιλαμβάνει συγκεκριμένες οδηγίες και δομή για την παραγωγή βιβλίου σε ψηφιακή 

μορφή (DAISY Consortium, 2012). Τα βιβλία με το συγκεκριμένο μορφότυπο 

εξασφαλίζουν ταχύτερη ανάγνωση και μεγαλύτερη ευκολία περιήγησης στο 

περιεχόμενο του βιβλίου (Rodríguez et al., 2006). Τα πιο χρήσιμα αρχεία DAISY 

περιλαμβάνουν και ηχητική και κειμενική μορφή ψηφιακού βιβλίου· ορισμένα, όμως, 

υπάρχουν μόνο σε ηχητική ή μόνο σε κειμενική μορφή το οποίο διαβάζεται μέσω 

συνθετικής ομιλίας (Presley & D’Andrea, 2008, σ.66). Τα αρχεία DAISY που δεν 

είναι μόνο αρχεία ήχου μπορούν να τυπωθούν δίνοντας κατάλληλα δομημένα βιβλία 

σε Braille 1ης ή 2ης βαθμίδας6 (Christensen, 2010).  

 Ηχητικά βιβλία διατίθενται σε αφθονία στα βιβλιοπωλεία και στο διαδίκτυο 

σε απλές μορφές αρχείων ήχου (π.χ. mp3). Επιπρόσθετα, αυξάνονται ραγδαία τα 

βιβλία σε ψηφιακή μορφή (ως ηλεκτρονικά κείμενα) για χρήση μέσω συσκευών ή 

προγραμμάτων που χρησιμοποιούν συνθέτη φωνής (Presley & D’Andrea, 2008, 

σ.68). Ένα από σημαντικότερα βοηθήματα των ατόμων με πρόβλημα όρασης που 

χρησιμοποιεί το συνθέτη φωνής είναι το λογισμικό ανάγνωσης οθόνης (screen 

reader). Πρόκειται για πρόγραμμα που μετατρέπει το κείμενο που βρίσκεται στην 

οθόνη (μενού, πλαίσια διαλόγου κτλ.) του υπολογιστή σε ηλεκτρικά σήματα τα οποία 

καθοδηγούν το συνθέτη φωνής στην παραγωγή των αντίστοιχων ήχων (Presley & 

D’Andrea, 2008, σ.107-108). Τα ευρύτερα διαδεδομένα είναι το Jaws, το Hal, το 

NVDA και το VoiceOver. Με το συνθέτη φωνής μπορεί να συλλειτουργήσει και ο 

ομιλών επεξεργαστής κειμένου (talking word processor), ο οποίος είναι πρόγραμμα 

γραφής φωνητικής ανατροφοδότησης που επιτρέπει το χρήστη να ακούει αυτό που 

γράφει τη στιγμή που το πληκτρολογεί. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να 

διαμορφώσει τη γραμμή εργαλείων και ρυθμίσει τα οπτικά χαρακτηριστικά του 

κειμένου (γραμματοσειρά, χρώματα και αντιθέσεις), καθώς και να σώσει τις αλλαγές 

                                                
6 Ο κώδικας Braille 1ης βαθμίδας περιλαμβάνει σχηματισμούς μπράιγ για να αποδώσει γράμματα του 
αλφαβήτου, αριθμούς, σημεία στίξης, δείκτες και ορθογραφικά σημεία. Ο κώδικας Braille 2ης βαθμίδας 
περιλαμβάνει σχηματισμούς για να αποδώσει πολύ περισσότερα στοιχεία συμπεριλαμβανομένων, 
εκτός από τα στοιχεία του κώδικα 1ης βαθμίδας, συντομεύσεις αλλά και στοιχεία τον οποίων ο τρόπος 
ανάγνωσης εξαρτάται από τη θέση τους στη λέξη ή στη φράση (Παπαδόπουλος, 2005, σ.71). 
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αυτές ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Ορισμένα γνωστά προγράμματα επεξεργασίας 

κειμένου είναι τα Outloud, Intellitalk, eReader και Type&Talk (NCIP, 1994).  

 Μία σειρά από συσκευές που αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα του συνθέτη 

φωνής, προσφέρει τη δυνατότητα για σάρωση του κειμένου, μετατροπή της εικόνας 

σε ψηφιακό κείμενο και φωνητική ανάγνωση αυτού (Presley & D’Andrea, 2008, 

σ.69). Η πιο γνωστή συσκευή αυτού του είδους είναι η Kurzweil (Power & Jürgensen, 

2010), ενώ έχουν παραχθεί και φορητές συσκευές με τις παραπάνω δυνατότητες, 

όπως προσβάσιμα PDA7 με κάμερα, λογισμικό οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων 

(OCR) και λογισμικό ανάγνωσης οθόνης.  

 Επιπλέον, μία κατηγορία συσκευών, η λειτουργία των οποίων στηρίζεται στη 

χρήση συνθέτη φωνής και λογισμικού ανάγνωσης οθόνης, είναι οι συσκευές 

καταγραφής σημειώσεων (notetakers). Πρόκειται για φορητές συσκευές που 

διευκολύνουν το χρήστη 1) να κρατήσει σημειώσεις, 2) να κάνει ασκήσεις και 

εργασίες, 3) να μεταφορτώσει τα αρχεία που έχει δημιουργήσει σε κάποιο Η/Υ, 4) να 

συνδέσει μία εξωτερική συσκευή αποθήκευσης αρχείων και 5) να συνδέσει τη 

συσκευή με κάποιο εκτυπωτή (μπράιγ ή τυπικό) για να τυπώσει τα αρχεία σε απλή 

έντυπη ή σε μπράιγ μορφή (η συσκευή διαθέτει λογισμικό μετατροπής κειμένου σε 

μπράιγ) (NCIP, 1994). Το μέγεθος, η φορητότητα, το κόστος και η απουσία θορύβου 

κατά τη χρήση είναι τα χαρακτηριστικά των συσκευών αυτών που τις έχουν κάνει 

ιδιαίτερα δημοφιλή εργαλεία εκπαιδευόμενων και εργαζομένων με πρόβλημα όρασης 

(Schreier, Levanthal & Uslan, 1991). Κάποιες από αυτές διαθέτουν πληκτρολόγιο 

μπράιγ (π.χ. η Braille ’n Speak, η VoiceNote BT), κάποιες πληκτρολόγιο Qwerty (π.χ. 

η VoiceNote QT), κάποιες διαθέτουν ανανεώσιμη πινακίδα μπράιγ (βλ. υπο-ενότητα 

5.1.3.) με πληκτρολόγιο μπράιγ (π.χ. η BrailleNote BT και η Braille Lite) ή Qwerty 

(π.χ. η BrailleNote QT), ενώ υπάρχει συσκευή (π.χ. Mountbatten) που τυπώνει το 

κείμενο σε μπράιγ (χωρίς να χρειάζεται, δηλαδή, να συνδεθεί με μπράιγ εκτυπωτή). 

 Τέλος, έχει αναπτυχθεί ειδικό πρόγραμμα μετατροπής κειμένου σε 

εναλλακτικές μορφές. Πρόκειται για πρόγραμμα που μετατρέπει γρήγορα και 

                                                
7 Ο προσωπικός ψηφιακός βοηθός ή υπολογιστής παλάμης (Personal Digital Assistant – PDA) είναι 
μία συσκευή που λειτουργεί ως ηλεκτρονική ατζέντα, επιτρέπει τη σύνδεση στο διαδίκτυο και μπορεί 
να λειτουργεί και ως κινητό τηλέφωνο. Τα τελευταία χρόνια ο προσωπικός ψηφιακός βοηθός έχει 
αντικατασταθεί από τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smart phones) (Wikipedia, 2012). Ο προσωπικός 
ψηφιακός βοηθός για άτομα με πρόβλημα όραση (accessible PDA) είναι μεγαλύτερος σε μέγεθος από 
τον απλό, διαθέτει πληκτρολόγιο μπράιγ ή Qwerty και λογισμικό ανάγνωσης οθόνης και ουσιαστικά 
αποτελεί την εξέλιξη των συσκευών καταγραφής σημειώσεων (notetakers) (Presley & D’Andrea, 2008, 
σ.112-113). 
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εύκολα ένα κείμενο (απλό ή εμπλουτισμένο) από Microsoft Word, PDF, HTML, Text 

σε εναλλακτικές μορφές για χρήση μέσω ψηφιακών βιβλίων DAISY, ομιλούντων 

βιβλίων, εφαρμογών μετατροπής απλών κειμένων σε μπράιγ, αρχείων MP3 ή άλλων 

κειμένων (για παράδειγμα, το Alternative Format – Dolphin Easy Converter) 

 

5.1.2. Οπτική παρουσίαση κειμένου 
 

 Τα άτομα με μειωμένη όραση διαβάζουν ένα κείμενο χρησιμοποιώντας 

προγράμματα και συσκευές μεγέθυνσης. Τα προγράμματα για τη μεγέθυνση κειμένου 

μπορούν να είναι είτε απλές εφαρμογές μεγέθυνσης ενός τμήματος της οθόνης είτε 

λογισμικά μεγέθυνσης οθόνης (screen magnification software) με πολλαπλές 

δυνατότητες. Λογισμικά αυτού είδους παρέχουν δυνατότητες που διευκολύνουν την 

πλοήγηση με τον κέρσορα, την αλλαγή των χρωμάτων της οθόνης, τον εντοπισμό 

καίριων σημείων της οθόνης κτλ. Μερικά από πιο γνωστά λογισμικά μεγέθυνσης 

οθόνης είναι τα SuperNova, ZoomText, InLARGE, Lunar και MAGic. 

 Η βασικότερη συσκευή μεγέθυνσης οθόνης είναι το κλειστό κύκλωμα 

τηλεόρασης (Closed Circuit Television – CCTV) (Schreier et al., 1991). Το κλειστό 

κύκλωμα τηλεόρασης συνδυάζει τη χρήση μίας σταθερά τοποθετημένης κάμερας ή 

μίας φορητής κάμερας και μίας οθόνης επιτρέποντας τη μεγέθυνση των πληροφοριών 

που λαμβάνει η κάμερα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η ρύθμιση των χρωμάτων, της 

εστίασης και η γενικότερη επεξεργασία της εικόνας είναι επίσης εφικτή μέσω των 

εφαρμογών που συνοδεύουν το σύστημα αυτό. Το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης 

εμφανίζεται σε διάφορες παραλλαγές: α) φορητή κάμερα η οποία συνδέεται με 

κάποια οθόνη τηλεόρασης ή Η/Υ, β) κάμερα ενσωματωμένη στην οθόνη του 

υπολογιστή, γ) κάμερα και οθόνη ενσωματωμένες σε μία συσκευή, δ) φορητή 

συσκευή που περιλαμβάνει κάμερα και οθόνη, ε) σαρωτής που δίνει τη δυνατότητα 

μεγέθυνσης του κειμένου (Presley & D’Andrea, 2008, σ.32-56).  

 

 

5.1.3. Απτική παρουσίαση κειμένου 
 

 Η απτική παρουσίαση κειμένου αφορά στην μεταγραφή ενός κειμένου σε 

μπράιγ και στην ανάγνωση του μπράιγ κειμένου μέσω της αφής. Ειδικά λογισμικά 
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μετατροπής κειμένου σε μπράιγ (Braille conversion software) μετατρέπουν ένα 

ψηφιακό κείμενο σε ψηφιακό κείμενο μπράιγ. Τα λογισμικά αυτά συνοδεύουν κατά 

κανόνα εκτυπωτές μπράιγ (Braille embossers) οι οποίοι παρέχουν τη δυνατότητα 

εκτύπωσης μπράιγ κειμένων. Βασικά μειονεκτήματα των μπράιγ εκτυπωτών είναι ο 

θόρυβος που παράγουν και το κόστος που προϋποτίθεται για να τους προμηθευτεί 

κανείς (Schreier et al., 1991).  

 Η απτική ανάγνωση ενός ψηφιακού κειμένου μπορεί να γίνει, επιπλέον, μέσω 

της ανανεώσιμης πινακίδας μπράιγ (refreshable/electronic Braille display). 

Πρόκειται για συσκευές που αποτελούνται από μία σειρά πλαστικών ακίδων 

τοποθετημένων σε ομάδες των 6 (για εξάστιγμους κώδικες) ή των 8 (για 

οχτάστιγμους κώδικες)8 ακίδων. Οι χαρακτήρες του κώδικα εμφανίζονται μέσω 

ακίδων οι οποίες ανασηκώνονται για να σχηματίσουν κάποιον χαρακτήρα μπράιγ. 

Έτσι, ένα κείμενο σε ψηφιακή μορφή μπορεί να εμφανίζεται σε μπράιγ μορφή 

χαρακτήρα προς χαρακτήρα ή σειρά προς σειρά (αναλόγως με το μέγεθος της 

πινακίδας) καθώς τυπώνεται ή καθώς ο κέρσορας μετακινείται μέσα σε ένα υπάρχον 

κείμενο (NCIP, 1994). Μία ανανεώσιμη πινακίδα μπράιγ μπορεί είτε συνδέεται με 

τον Η/Υ είτε να συνοδεύει συσκευές καταγραφής σημειώσεων ή προσωπικούς 

ψηφιακούς βοηθούς (Presley & D’Andrea, 2008, σ.100-103). Συνιστά ένα πολύ 

χρήσιμο εργαλείο για τον ορθογραφικό έλεγχο ενός κειμένου, καθώς εμφανίζει τις 

λέξεις ακριβώς όπως έχουν τυπωθεί και, συνεπώς, εμφανίζει κάθε είδους σφάλμα 

στην πληκτρολόγηση (αντικατάσταση ή παράλειψη γραμμάτων, διπλά κενά μεταξύ 

των λέξεων ή κεφαλαία γράμματα κτλ.). Η τιμή των συσκευών αυτών είναι το 

βασικότερο μειονέκτημα τους (Schreier et al., 1991). 

 

5.2. Μέσα υποστηρικτικής τεχνολογίας για τη λήψη απτικών 
πληροφοριών  
 

Τα τελευταία τεχνολογικά επιτεύγματα για την πρόσβαση των ατόμων με 

πρόβλημα όρασης στην πληροφορία είναι οι απτικές συσκευές. Οι απτικές συσκευές 

χρησιμοποιούνται από το χρήστη για την αλληλεπίδραση με τον Η/Υ και τη λήψη 

ψηφιακών πληροφοριών μέσω της αίσθησης της αφή. Τα απτικά ερεθίσματα που 

                                                
8 Ένας εξάστιγμος κώδικας αποτελείται από χαρακτήρες που σχηματίζονται χρησιμοποιώντας από 1 
έως 6 κουκκίδες, ενώ σε έναν οχτάστιγμο κώδικα οι χαρακτήρες σχηματίζονται χρησιμοποιώντας από 
1 έως 8 κουκκίδες (Παπαδόπουλος, 2005, σ.50, 71).  
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δέχεται ο χρήστης κατά τη χρήση απτικών συσκευών μπορεί να είναι κιναισθητικές 

δυνάμεις, δόνηση, θερμοκρασία και αέρας.  

 Με την εισαγωγή των απτικών συσκευών άρχισε να αυξάνεται διαρκώς και το 

ενδιαφέρον των μελετητών και των σχεδιαστών εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω 

υπολογιστή για τις απτικές συσκευές και τις πολυτροπικές εφαρμογές (multimodal 

applications). Η δυνατότητα πρόσληψης ερεθισμάτων μέσω διαφορετικών αισθήσεων 

– ακοής, αφής ή/και όρασης - την ίδια χρονική στιγμή θεωρείται ότι βελτιώνει τη 

εκπαιδευτική εμπειρία (Pietrzak, Martin, Pecci, Saarinen, Raisamo, Järvi, 2007). 

Όμοια, ο συνδυασμός λεκτικών και μη λεκτικών αναπαραστάσεων της γνώσης και η 

χρήση πολυτροπικών παραστάσεων δημιουργούν πιο αποτελεσματικά περιβάλλοντα 

εκπαίδευσης (Moreno & Mayer, 2007). Κατά συνέπεια, για τα άτομα με πρόβλημα 

όρασης η δυνατότητα ταυτόχρονης αξιοποίησης ακοής και αφής (αλλά και της 

υπολειπόμενης όρασης) ίσως είναι πολύ σημαντική. Σε κάθε περίπτωση, η ανάπτυξη 

εφαρμογών που στοχεύουν στην αξιοποίηση αυτή παρουσιάζει αυξητική τάση.  

 Το 2006 παρουσιάστηκε ένα νέο είδος απτικού ποντικιού το οποίο ενισχύει 

την αλληλεπίδραση του χρήστη με τον Η/Υ με την παροχή απτικού ερεθίσματος στα 

δάχτυλα. Το VTPlayer δεν παρέχει απτική ανάδραση μέσω δόνησης, όπως άλλα 

απτικά ποντίκια, αλλά απτικό ερέθισμα στα δύο δάχτυλα (το δείκτη και το μέσο) του 

χεριού (Power & Jürgensen, 2010). 

Άλλες συσκευές που εισάγουν την αφή για συνδυαστική χρήση με την όραση 

και την ακοή είναι η Phantom, η Novint Falcon, καθώς και οι ForceDimension Delta 

και Sigma (Raisamo, Hippula, Patomäki, Tuominen, Pasto & Hasu, 2006). 

Συγκεκριμένα, η χρήση της συσκευής Phantom βασίζεται στην ανάδραση δύναμης 

και επιτρέπει την αναγνώριση ενός τρισδιάστατου ψηφιακού αντικειμένου μέσω της 

αφής· εντάσσεται ολοένα και συχνότερα σε εκπαιδευτικές ή άλλες εφαρμογές για 

άτομα με πρόβλημα όρασης. Για παράδειγμα έχει χρησιμοποιηθεί για την απτική 

περιήγηση στο διαδίκτυο (Kaklanis, Votis, Moustakas & Tzovaras, 2010), την απτική 

πρόσληψη τρισδιάστατων αντικειμένων που χρησιμοποιούνται στις θετικές επιστήμες 

(βλ. για παράδειγμα Pietrzak et al., 2007˙ Ramloll, Yu, Brewster, Riedel, Burton & 

Dimigen, 2000) και σε εκπαιδευτικά παιχνίδια (Raisamo, 2005˙ Raisamo et al., 2006). 

Ειδικά οι υψηλής τεχνολογίας συσκευές, όπως η Phantom και η Cybergrasp, που 

προσφέρουν πολύ έντονη ανάδραση δύναμης φαίνεται πως βελτιώνουν την επίδοση 

σε δραστηριότητες απτικής αλληλεπίδρασης σε σχέση με απλούστερα τεχνολογικά 

εργαλεία (Yu & Brewster, 2002).  
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Οι Shimomura, Hvannberg και Hafsteinsson (2012) χρησιμοποίησαν τη 

συσκευή Phantom για την αναγνώριση τρισδιάστατων γεωμετρικών σχημάτων από 

εκπαιδευόμενους με πρόβλημα όρασης. Οι εκπαιδευόμενοι χωρίς προηγούμενη 

εκπαίδευση μπορούσαν να αναγνωρίζουν απλά αντικείμενα και διαφορετικά μέρη 

αυτών, αλλά όχι λεπτομέρειες. Οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι ενώ οι απτικές 

συσκευές προσφέρουν αρκετές δυνατότητες για την εκπαίδευση των ατόμων με 

πρόβλημα όρασης, χρειάζεται ακόμη αρκετή μελέτη για την αξιοποίηση της απτικής 

τεχνολογίας στο μέγιστο δυνατό βαθμό.  

Εκτός από τη μεγάλη μελέτη που χρειάζεται να ολοκληρωθεί σχετικά με τον 

τρόπο και το πλαίσιο χρήσης, καθώς και την παιδαγωγική και εκπαιδευτική επίδραση 

της χρήσης τέτοιων συσκευών, αποτρεπτικός είναι, επιπλέον, και ο παράγοντας του 

κόστους. Το υψηλό κόστος των εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας και των 

συσκευών που συνοδεύουν τη λειτουργία τους σε συνδυασμό με τον σχετικά 

περιορισμένο πληθυσμό των ατόμων με πρόβλημα όρασης (συγκριτικά με τον 

υπόλοιπο πληθυσμό) καθιστά τη διάδοσή τους ιδιαίτερα δύσκολη (Jones & Riceberg, 

1995). 

 

5.3. Μέσα υποστηρικτικής τεχνολογίας για τη λήψη πληροφοριών 
που προέρχονται από γραφικά 
  

 Τα γραφικά διακρίνονται σε ακριβείς αναπαραστάσεις της πραγματικότητας – 

δηλαδή, σε εικόνες – και σε αφηρημένες αναπαραστάσεις ιδεών του πραγματικού 

κόσμου – δηλαδή, σε διαγράμματα. Βασική διαφορά των δύο είναι ότι στα 

διαγράμματα είναι εύκολο να διαχωριστεί το νόημα από την αναπαράσταση (π.χ. τα 

ίδια δεδομένα μπορούν να αναπαρασταθούν από δύο διαφορετικά διαγράμματα, ένα 

ιστόγραμμα και μία πίτα). 

Μία προσέγγιση για την πρόσβαση των ατόμων με πρόβλημα όρασης σε 

διαγράμματα περιλαμβάνει την ανάλυση του διαγράμματος και, στη συνέχεια, την 

ηχητική απόδοση του διαγράμματος. Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την 

προσβασιμότητα στο διαδίκτυο προτείνουν την παροχή κειμένου για την περιγραφή 

της εικόνας. Έτσι, για την παροχή κειμένου ως εναλλακτική επιλογή όταν υπάρχει 

εικόνα σε μία ιστοσελίδα ή σε ένα HTML αρχείο γενικότερα, μπορεί να τοποθετηθεί 

στη θέση της εικόνας στον κώδικα, η ετικέτα εναλλακτικού χαρακτηριστικού (‘alt’ 
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tag), η οποία επιτρέπει την τοποθέτηση κειμένου μικρής έκτασης στη θέση της 

εικόνας, ή το στοιχείο εκτενούς περιγραφής (‘longdesc’ attribute) για μεγαλύτερης 

έκτασης κείμενα (π.χ. πίνακες, γραφήματα). Εναλλακτικά, προτείνεται η 

ενσωμάτωση της περιγραφής της εικόνας στο κείμενο, ως λεζάντας της εικόνας, για 

παράδειγμα, ή η παραπομπή στην περιγραφή μέσω υπερ-συνδέσμου, ώστε πρόσβαση 

στην περιγραφή του κειμένου να έχουν όλοι οι χρήστες και όχι μόνο οι χρήστες που 

διαθέτουν λογισμικό ανάγνωσης οθόνης (Valverde et al., 2011).  

Εκτός από την παραδοσιακή πλέον μέθοδο αντικατάστασης της εικόνας με 

κειμενική περιγραφή αυτή, μελέτες έχουν διεξαχθεί για την ανάπτυξη περισσότερο 

αυτοματοποιημένων τρόπων ηχητικής απόδοσης ενός γραφήματος. Οι Blenkhorn και 

Evans (1998) παρουσίασαν την ηχητική απόδοση ιστογραμμάτων μέσω διαδοχικών 

ήχων το ύψος των οποίων είναι ανάλογο του ύψους της μπάρας του ιστογράμματος. 

Ο Redeke (2001) περιγράφει το Image & Graphic Reader το οποίο αναλύει γραφικά 

(π.χ. ραβδογράμματα, πίτες) και τα ανακοινώνει ως κείμενο μέσω του συνθέτη 

φωνής. Το πρόγραμμα ΤeDUB (Technical Drawings Understanding for the Blind) 

έδωσε επίσης έμφαση στην ανάλυση διαγραμμάτων, κυρίως των διαγραμμάτων 

UML9. Μέσω ειδικού λογισμικού που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος 

ΤeDUB τα διαγράμματα UML αναλύονται αυτόματα και ο χρήστης μπορεί 

χρησιμοποιώντας ένα τυπικό πληκτρολόγιο ή/και έναν απλό μοχλό (joystick) και έναν 

συνθέτη φωνής να έχει πρόσβαση στο διάγραμμα λαμβάνοντας όχι μόνο κειμενικές 

πληροφορίες, αλλά και χωρικές πληροφορίες σχετικά με τη διάταξη των στοιχείων 

του διαγράμματος (Födisch, Crombie & Ioannidis, 2002˙ Tedub, 2012).  

Μία δεύτερη προσέγγιση για την πρόσβαση σε γραφήματα είναι η μετατροπή 

τους σε απτική μορφή. Η ευρύτερα διαδεδομένη και μελετημένη μορφή απτικής 

εικόνας είναι οι απτικοί χάρτες (Power & Jürgensen, 2010). Η δημιουργία 

δυσδιάστατων απτικών γραφικών δε γίνεται αυθαίρετα, αλλά στηρίζεται στη χρήση 

και τις αρχές μίας «απτικής γλώσσας» (Papadopoulos & Karanikolas, 2009). Αυτό 

ισχύει τόσο για τους χάρτες αφής (Papadopoulos & Karanikolas, 2009) όσο και για 

εικόνες που απεικονίζουν τρισδιάστατα αντικείμενα σε δισδιάστατη μορφή (Kurze, 

1997). Ο BANA10 εξέδωσε το 2010 τις πρότυπες κατευθυντήριες οδηγίες για την 

                                                
9 UML (Unified Modeling Language) είναι μία γλώσσα μοντελοποίησης η οποία χρησιμοποιείται για 
τη γραφική απεικόνιση των στοιχείων ενός συστήματος λογισμικού (Wikipedia, 2012). 
 
10 O BANA (Braille Authority of North America) είναι φορέας προτυποποίησης του κώδικα Braille και 
απτικών γραφικών (BANA, 2012)  
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παραγωγή απτικών γραφικών. Επιπλέον, για την παραγωγή απτικών γραφικών 

χρησιμοποιείται συγκεκριμένη μέθοδος η όποια βασίζεται στη χρήση συσκευών 

ανάπτυξης γραφικών, όπως η PIAF, και μικροκαψουλικού χαρτιού, δηλαδή, ειδικού 

χαρτιού το όποιο διογκώνεται στα σημεία όπου υπάρχει μαύρη μελάνη, όταν 

θερμανθεί, στις συσκευές ανάπτυξης γραφικών (Tactile Graphics, 2012). Στο 

πλαίσιο του προγράμματος TACTICS αναπτύχθηκε ένα σύστημα για την παραγωγή 

απτικών εικόνων από φωτογραφίες. Με τη χρήση τεχνικών επεξεργασίας εικόνων 

αναγνωρίζονται από το σύστημα τα όρια των αντικειμένων της εικόνας και οι 

διαφορές στο ύψος για την παραγωγή στατικών απτικών εικόνων (Power & 

Jürgensen, 2010).  

Εκτός από τις συνήθεις απτικές εικόνες, έχουν μελετηθεί τρόποι για την 

παραγωγή εικόνων με κουκκίδες. Το TGD-Pro, εμπορικό προϊόν, είναι πρόγραμμα 

που επιτρέπει την δημιουργία εικόνων από κουκκίδες. Οι εικόνες αυτές προέρχονται 

είτε από υπάρχοντα αρχεία εικόνων είτε τις δημιουργεί ο χρήστης μέσω άλλων 

εφαρμογών σχεδίασης του προγράμματος. Επιπλέον, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα 

γραφικά ASCII11 τα οποία συνδυάζουν κείμενο και γραφικά που παρουσιάζονται με 

τα γράμματα ASCII. Τα πλεονεκτήματα για το χρήστη με πρόβλημα όρασης είναι 

μπορεί να έχει πρόσβαση στα διαγράμματα αυτά μέσω μίας ανανεώσιμης πινακίδας 

μπράιγ και να δημιουργεί διαγράμματα και εικόνες και ο ίδιος (Μüller & 

Constantinescu, 2010). Βασικό μειονέκτημα των ASCII γραφικών είναι ότι 

προϋποθέτουν μεγάλη μνημονική προσπάθεια από το χρήστη ο οποίος εξερευνά το 

διάγραμμα σειρά προς σειρά μέσω της ανανεώσιμης πινακίδας μπράιγ (Μüller & 

Constantinescu, 2010), ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει υπάρξει προτυποποίηση 

για τον τρόπο χρήσης των ASCII γραμμάτων σε γραφικά.  

 Η τρίτη προσέγγιση εδράζεται στη χρήση πολυτροπικής παρουσίασης των 

γραφικών, δηλαδή στην παρουσίαση ενός γραφικού με την παροχή ακουστικών (και 

οπτικών) πληροφοριών και την ταυτόχρονη χρήση απτικών γραφικών. Για την 

επίτευξη της πολυτροπικής παρουσίασης χρησιμοποιείται η ταμπλέτα αφής (touch 

tablet). Η ταμπλέτα αφής δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να λαμβάνει πληροφορίες 

μέσω της αφής σαρώνοντας απτικές εικόνες και ταυτόχρονα να λαμβάνει ακουστικές 

πληροφορίες για κάθε σημείο που πιέζει με τα δάχτυλα των χεριών του. Επιπλέον, 

                                                
11 ASCII λέγεται το κωδικοποιημένο σύνολο των λατινικών χαρακτήρων όπως εμφανίζεται στην 
Αγγλική γλώσσα και χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση κειμένου στους υπολογιστές (Wikipedia, 
2012).  
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μπορεί να έχει και οπτική πρόσβαση στην ψηφιακή εικόνα μέσω της οθόνης του 

υπολογιστή. Υπάρχουν δύο γνωστές συσκευές αυτού του τύπου το T3 και το IVEO. 

Η συσκευή αυτή έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμη σε εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες· ωστόσο, αποτελούν σημαντικά εμπόδια για την διάδοση της χρήσης 

η έλλειψη γνώσεων στους εκπαιδευτικούς για την παραγωγή απτικών εικόνων 

(McMullen & Fitzpatrick, 2010˙ Sheppard & Aldrich, 2001), ο χρόνος και το κόστος 

προετοιμασίας του υλικού (Blenkhorn & Evans, 1998), αλλά και η δυσκολία χρήσης 

των ίδιων αρχείων σε διαφορετικά πλαίσια (σημειωτέον είναι, ότι τα ψηφιακά αρχεία 

που δημιουργούνται για χρήση με μία ταμπλέτα αφής συνδέονται με συγκεκριμένη 

απτική εικόνα) (McMullen & Fitzpatrick, 2010). 

Στο τελευταίο αυτό εμπόδιο επιχειρήθηκε να δοθεί λύση μέσω του 

προγράμματος AHVITED. Το επιδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα AHVITED 

στόχευσε την ένταξη της ταμπλέτας αφής στο πλαίσιο της εξΑΕ. Για την επίτευξη του 

στόχου επιχειρήθηκε: α) η απλοποίηση επεξεργασίας της ψηφιακής εικόνας και της 

παραγωγής της απτικής εικόνας που θα χρησιμοποιηθούν με την ταμπλέτα αφής, β) η 

κωδικοποίηση των απτικών εικόνων με τη χρήση ενός μοναδικού κωδικού σε κάθε 

εικόνα, ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμη η εικόνα χωρίς της χρήση της απτικής 

συσκευής, γ) η απλοποίηση της διαδικασίας βαθμονόμησης (calibration) και δ) η 

δημιουργία αρχείου με όλες τις ψηφιακές πληροφορίες που περιέχει μία εικόνα για 

τον άμεσο εντοπισμό της κάθε πληροφορίας και την εύκολη επεξεργασία της 

(Fitzpatrick & McMullen, 2008˙ McMullen, 2008˙ McMullen & Fitzpatrick, 2008).  

 Επιπρόσθετα, υπάρχουν εγγενή προβλήματα στις ταμπλέτες αφής, όπως η 

ανεπιθύμητη έναρξη και διακοπή της ηχητικής πληροφορίας, λόγω της διαρκούς 

επαφής των δαχτύλων του χρήστη με την επιφάνεια της ταμπλέτας, καθώς και η 

ανακριβής ηχητική πληροφόρηση του χρήστη, λόγω της δυσκολίας εντοπισμού του 

σημείου τοποθέτησης των δαχτύλων σε ορισμένες περιπτώσεις (Power & Jürgensen, 

2010).  

 Τέλος, είναι άξια αναφοράς στο σημείο αυτό η έρευνα των Fichten, Asuncion, 

Barile, Ferraro και Wolforth (2009), η οποία μελέτησε μεταξύ άλλων τη συχνότητα 

χρήσης των μέσων υποστηρικτικής σε 170 περίπου φοιτητές με πρόβλημα όρασης 

στον Καναδά. Σχεδόν το σύνολο των ατόμων με τύφλωση και οι μισοί συμμετέχοντες 

με πρόβλημα όρασης δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν κάποιο λογισμικό ανάγνωσης 

οθόνης, ενώ το 90% των συμμετεχόντων με τύφλωση και το 1/3 των ατόμων με 

μειωμένη όραση δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν πρόγραμμα οπτικής αναγνώρισης 
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χαρακτήρων (OCR). Περισσότεροι από τα 2/3 των ατόμων με τύφλωση 

χρησιμοποιούν ανανεώσιμη πινακίδα μπράιγ, ενώ τα άτομα με μειωμένη όραση, στο 

ίδιο ποσοστό, χρησιμοποιούν λογισμικό μεγέθυνσης οθόνης. 

 Στην ίδια έρευνα, όλοι οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι νιώθουν αρκετά άνετοι 

να χρησιμοποιούν την απαραίτητη για εκείνους υποστηρικτική τεχνολογία μέσα στο 

χώρο εκπαίδευσης (Fichten et al., 2009). Αυτό δείχνει ότι παρά το κόστος των 

εργαλείων αυτών, η χρήση τους είναι αρκετά διαδεδομένη, ειδικά σε ορισμένες 

χώρες. Για την διευκόλυνση της πρόσβασης σε εργαλεία υποστηρικτικής τεχνολογίας 

οι Pino, Kouroupetroglou, Kacorri, Sarantidou και Spiliotopoulos (2010) 

συγκέντρωσαν ορισμένα ελεύθερα διαθέσιμα εργαλεία (λογισμικά και εφαρμογές), τα 

κατέταξαν και τα παρουσίασαν, βάσει της αναπηρίας στην οποία απευθύνονται, στον 

ιστότοπο της Μονάδας Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ATHENA, 2012). 
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6. Παιδαγωγικά ζητήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

ατόμων με πρόβλημα όρασης 

 

Οι σχεδιαστές συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης οφείλουν να λάβουν υπ’ 

όψιν τους τρεις βασικές παραμέτρους: την ευχρηστία, την προσβασιμότητα και την 

εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα. Συνεπώς, η πρόκληση είναι να σχεδιαστούν 

συστήματα που είναι προσβάσιμα από όλους και εύκολα στη χρήση, ενώ διατηρούν 

την απαραίτητη παιδαγωγική και εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα (Leporini & 

Buzzi 2007).  

Ωστόσο, η υπερβολική επιστημονική και ερευνητική έμφαση στην 

τεχνολογική προσβασιμότητα είχε ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της σημασίας του 

παιδαγωγικού πλαισίου (Seale & Cooper, 2010), της γνωστικής και διδακτικής 

προσβασιμότητας (Li, 2010). Η συνήθης πρακτική συμπερίληψης των ατόμων με 

πρόβλημα όρασης σε ένα ψηφιακό περιβάλλον εκπαίδευσης είναι η δημιουργία 

εναλλακτικών μορφών αποστολής και λήψης της πληροφορίας. Τα περισσότερα 

περιβάλλοντα εξασφαλίζουν την τεχνολογική προσβασιμότητα και θεωρούνται 

σύννομα βάσει της νομοθεσίας ή του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εκπαίδευση 

και ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες σε εθνικό επίπεδο (Kamaludin et al., 

2010). 

Καθώς, λοιπόν, η μέριμνα για την προσβασιμότητα διοχετεύεται στην επίλυση 

τεχνολογικών προβλημάτων και στην παροχή εναλλακτικών τρόπων αλληλεπίδρασης 

με το σύστημα, υποσκάπτεται η μαθησιακή ευχρηστία και η πρόσβαση στη μάθηση. 

Έτσι, μπορεί αφενός να εξασφαλίζεται η τεχνολογική προσβασιμότητα όπου το 

σύστημα παρέχει δυνατότητες εναλλακτικής αλληλεπίδρασης με το χρήστη και το 

υλικό παρέχεται σε διαφορετικό μορφότυπο, ωστόσο, η μάθηση δεν ολοκληρώνεται 

επιτυχώς (Kamaludin et al., 2010). Είναι βάσιμη, λοιπόν, η άποψη εκείνων των 

μελετητών που κάνουν λόγο για περιορισμένη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία 

στην εκπαίδευση, όταν οι εκπαιδευτικές ανάγκες, απόρροια της αναπηρίας, δεν 

λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά το σχεδιασμό τόσο του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος όσο 

και του εκπαιδευτικού υλικού (Kamaludin et al., 2010). 

Επομένως, στόχος των παιδαγωγών στην εξΑΕ δεν είναι η τεχνολογική 

προσβασιμότητα, αλλά η πρόσβαση των εκπαιδευόμενων με αναπηρίες στην 
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εκπαίδευση. Αυτό που χρειάζεται να εξασφαλίσει καταρχήν ο παιδαγωγός στην 

εκπαίδευση μέσω διαδικτύου είναι η διασάφηση των εκπαιδευτικών στόχων είτε 

πρόκειται για τους εκπαιδευτικούς στόχους του μαθήματος, συνολικά, είτε πρόκειται 

για τους εκπαιδευτικούς στόχους των δραστηριοτήτων που θα δοθούν 

εξατομικευμένα στον εκπαιδευόμενο με αναπηρία. Ο ακριβής καθορισμός των 

εκπαιδευτικών στόχων μπορεί να δώσει, επιπλέον, απαντήσεις σε θεμελιώδη 

ερωτήματα πρόσβασης στη μάθηση και την εκπαίδευση, όπως το ερώτημα για το αν 

είναι προτιμότερο να δοθεί ένας εναλλακτικός τρόπος παρουσίασης του υλικού (για 

παράδειγμα, κείμενο αντί κάποιας εικόνας για τα άτομα με πρόβλημα όρασης) ή να 

δημιουργηθεί εκ νέου μία εξ ολοκλήρου διαφορετική δραστηριότητα για την επίτευξη 

ενός συγκεκριμένου εκπαιδευτικού στόχου (Cooper, 2006).  

Κατά συνέπεια, οι σχεδιαστές προγραμμάτων εξΑΕ δεν επωμίζονται μόνο το 

βάρος της σωστής ερμηνείας και εφαρμογής των οδηγιών προσβασιμότητας της 

κοινοπραξίας W3C, αλλά και το βάρος της διασφάλισης της παιδαγωγικής επάρκειας 

των λύσεων που θα δοθούν (Kelly, Phipps & Swift, 2004). Επιπλέον, η ερμηνεία της 

έννοιας της προσβασιμότητας διαφοροποιείται βάσει του υλικού που χρησιμοποιείται 

κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος και του στόχου που πρέπει να 

εκπληρώσει το υλικό αυτό. Αυτό σημαίνει ότι η πρόσβαση στο υλικό που δίδεται με 

στόχο τη λήψη πληροφοριών χρειάζεται να συνεπάγεται την πρόσβαση του 

εκπαιδευόμενου στην πληροφορία. Η πρόσβαση, όμως, στο υλικό που στοχεύει στην 

απόκτηση νέας γνώσης, δε συνεπάγεται την πρόσβαση στην πληροφορία καθαυτή, 

αλλά την πρόσβαση στις διαδικασίες εύρεσης, συνδυασμού, σύγκρισης και 

αξιολόγησης των πληροφοριών, δηλαδή σε όλες τις διαδικασίες που συντελούν στη 

μάθηση (Sloan et al., 2006).  

Γίνεται κατανοητό ότι για την εξασφάλιση της πρόσβασης στη μάθηση και 

την εκπαίδευση προϋποτίθεται ο σχεδιασμός εργαλείων και υλικού για τα οποία 

έχουν επιλυθεί τόσο τεχνολογικά ζητήματα όσο και εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά 

(Seale & Cooper, 2010). Ορισμένοι μελετητές, μάλιστα, θεωρούν την παιδαγωγική 

πληρότητα εγγενές χαρακτηριστικό της έννοιας της προσβασιμότητας, καθώς στην 

αντίθετη περίπτωση οι δάσκαλοι δε θα είχαν καμία μέριμνα και ευθύνη για την 

προσβασιμότητα (Seale & Cooper, 2010). Αυτό που ουσιαστικά πρέπει να αλλάξει 

είναι ο τρόπος θεώρησης της έννοιας «προσβασιμότητας». Θα πρέπει να γίνει 

κατανοητό ότι στη βάση της εκπαίδευσης, ως προσβασιμότητα νοείται η πρόσβαση 

στη μάθηση και την εκπαίδευση και όχι σε συγκεκριμένα εργαλεία. Έτσι, μπορεί να 
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γίνει σαφές ποια είναι η αξία της τεχνολογικής προσβασιμότητας, πως αυτή 

αλληλεπιδρά με την παιδαγωγική πληρότητα, που έγκειται η ανάγκη για ευχρηστία 

και τι χρειάζεται να καθορίζει τις επιλογές των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση ενός 

προγράμματος εξΑΕ.  

Ως παιδαγωγική πληρότητα ορίζεται η διαμόρφωση της διδασκαλίας με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να είναι αποτελεσματική και παραγωγική, δηλαδή, να οδηγεί σε 

αποτελεσματική και παραγωγική μάθηση. Για την αποτελεσματική εξ αποστάσεως 

διδασκαλία και μάθηση χρειάζεται να μελετηθούν ενδελεχώς η παιδαγωγική 

επίδραση βασικών συστατικών στοιχείων της εκπαίδευσης, όπως α) η αλληλεπίδραση 

μεταξύ των μελών της μαθησιακής ομάδας, β) η επίδοση του εκπαιδευτικού υλικού, 

γ) η αξιολόγηση και η ανατροφοδότηση και δ) η συμβολή των τεχνολογικών μέσων 

στην παιδαγωγική επάρκεια του προγράμματος εκπαίδευσης. Επιπλέον, είναι 

αναγκαία η εκ βάθος διερεύνηση των αναγκών των ατόμων με αναπηρία για την 

κάλυψη των παιδαγωγικών αναγκών στο πλαίσιο της εξΑΕ ατόμων με αναπηρία. 

 

6.1. Αλληλεπίδραση και επικοινωνία στη μαθησιακή ομάδα της εξΑΕ 
 

Η συζήτηση με ηλεκτρονικά μέσα θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα 

πλεονεκτήματα του διαδικτύου, όταν χρησιμοποιείται ως διδακτικό εργαλείο. Η 

δυνατότητα των εκπαιδευόμενων να συζητούν μεταξύ τους ανταλλάσσοντας απόψεις 

για το περιεχόμενο του μαθήματος ενισχύει την εκπαιδευτική διαδικασία και 

προσδίδει στην εκπαίδευση διαστάσεις που η παραδοσιακή τάξη αδυνατεί να 

προσφέρει (Alghazo, 2006). Στην ηλεκτρονική συζήτηση γνώμες και σκέψεις 

εκφράζονται σε γραπτή μορφή. Αυτό επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να διαβάζουν 

και να αναλύουν προσεκτικά τις απαντήσεις των συνεκπαιδευόμενων τους και να 

ανατρέχουν σε προηγούμενες απαντήσεις. Έτσι, διευκολύνονται και οι ίδιοι στο να 

διατυπώνουν εύστοχα τις απαντήσεις τους και να είναι πιο αποτελεσματικοί στη 

συζήτηση (Tiene, 2000). Ο Bernard και οι συνεργάτες του (2004) αναφέρονται σε μία 

σειρά από έρευνες οι οποίες συγκλίνουν στην άποψη ότι ο γραπτός λόγος και η 

αλληλεπίδραση μέσω του γραπτού λόγου συνεπάγεται αυξημένη σκέψη επί του 

θέματος, εξέλιξη των δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου, ποιοτικά ανώτερη 

επίδοση, λόγω της επίδρασης που μπορεί να ασκούν οι συνομήλικοι ως πρότυπα ή ως 

μέντορες, ακόμη και υψηλότερου επιπέδου δεξιότητες σκέψης.  
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Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η διατύπωση απόψεων και σκέψεων μέσω του 

γραπτού λόγο, των γραφικών και της γενικότερης μη λεκτικής επικοινωνίας που 

υποστηρίζει το σύστημα, αποκλείει άλλα στοιχεία, όπως τις μη γλωσσικές νύξεις, 

καθιστώντας την επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας πιο δύσκολη (Graff, 

2003). Στην περίπτωση των ατόμων με πρόβλημα όρασης, όμως, οι δυσκολίες 

αλληλεπίδρασης εξαιτίας της δύσκολης ή αδύνατης πρόσληψης οπτικών νύξεων 

εντοπίζονται στην πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία (Evans, 2002). Για το λόγο 

αυτό η επικοινωνία απουσία της οπτικής επαφής μπορεί να συνεπάγεται για τα άτομα 

με πρόβλημα όρασης συμμετοχή επί ίσοις όροις (Cain & Merrill, 2001). Άλλωστε 

έχει υποστηριχτεί γενικότερα ότι η ηλεκτρονική συζήτηση κάνει τους συμμετέχοντες 

να αισθάνονται αρκετά ασφαλείς, λόγω της απόστασης, με αποτέλεσμα να φοβούνται 

λιγότερο την αποτυχία και να αναλαμβάνουν αυξημένους ρόλους (Alghazo, 2006). 

 Για την ενίσχυση της επικοινωνίας σε εικονικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης 

όπου συμμετέχουν άτομα με αναπηρίες, το πρόγραμμα ALERT12 κατέληξε στις 

παρακάτω προτάσεις (Alert Guidelines, 2006). Για την παιδαγωγική χρήση της 

ασύγχρονης επικοινωνίας (δηλαδή, της επικοινωνίας σε μη πραγματικό χρόνο) ενός 

εικονικού περιβάλλοντος εκπαίδευσης προτείνεται: 

1. Η ενθάρρυνση της ανάπτυξης συλλογισμού μέσω της επαναλαμβανόμενης 

χρήσης των τόπων συζήτησης (fora). 

2. Η διατήρηση της ανωνυμίας, όπου αυτό είναι επιθυμητό, για την ενθάρρυνση 

της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων οι οποίοι δε νιώθουν άνετα να 

συμμετέχουν αποκαλύπτοντας την ταυτότητα τους. 

3. Να γίνεται αποδεκτή η απουσία συμμετοχής ορισμένων εκπαιδευόμενων από 

τους πίνακες συζήτησης (discussion boards). Οι ίδιοι αυτοί εκπαιδευόμενοι 

είναι πολύ πιθανόν να αλληλεπιδρούν παθητικά, χρησιμοποιώντας μόνο τα 

σχόλια των άλλων συνεκπαιδευόμενων. 

4. Η εξήγηση του τρόπου χρήσης του πίνακα συζήτησης και του είδους των 

πληροφοριών για τη μετάδοση των οποίων θα χρησιμοποιείται. 

                                                
12 Στόχος του προγράμματος ALERT (Accessibility in Learning Environments and Related 
Technologies) ήταν η διερεύνηση της συμβολής των εικονικών περιβαλλόντων μάθησης στη 
εκπλήρωση των παιδαγωγικών στόχων για τα άτομα με αναπηρίες. Το αποτέλεσμα του προγράμματος 
ήταν η κατόπιν διετούς διερεύνησης σύνθεση μίας λίστας προτάσεων για τη χρήση προσαρμοσμένων 
εικονικών περιβαλλόντων μάθησης τα οποία θα αποτελούν το κατάλληλο πλαίσιο για την 
αποτελεσματική μάθηση (δηλ. παγίωση της γνώσης στη βάση της εκπλήρωσης παιδαγωγικών στόχων) 
των ατόμων με αναπηρία (Alert Guidelines, 2006).  
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5. Η ενθάρρυνση της αλληλοϋποστήριξης των εκπαιδευόμενων μέσω της 

δημιουργίας μικρότερων ομάδων συζήτησης για την άτυπη αλληλεπίδραση 

των εκπαιδευόμενων μεταξύ τους. 

Για την παιδαγωγική χρήση της σύγχρονης επικοινωνίας (δηλαδή, της επικοινωνίας 

σε πραγματικό χρόνο) προτείνεται: 

1. Η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τα τεχνολογικά μέσα που θα 

χρησιμοποιηθούν. Συγκεκριμένα, προτείνεται η πρότερη χρήση του 

συστήματος σύγχρονης επικοινωνίας με στόχο την κοινωνική αλληλεπίδραση 

των εκπαιδευόμενων και κατόπιν η χρήση του για τις συζητήσεις 

ακαδημαϊκού περιεχομένου. 

2. Η παρουσίαση των δυνατοτήτων των εργαλείων σύγχρονης συζήτησης και η 

ενθάρρυνση των εκπαιδευόμενων χρήσης του συστήματος ως μέσου 

επικοινωνίας. 

3. Η προτροπή των εκπαιδευόμενων για ηχογράφηση της συζήτησης ώστε να 

εξαλείφεται η ανάγκη χειρόγραφης καταγραφής σημειώσεων. 

4. Ο προγραμματισμός των συναντήσεων στα δωμάτια συζητήσεων (chat 

rooms), ώστε να διευκολύνεται ο προγραμματισμός των λοιπών 

δραστηριοτήτων των εκπαιδευόμενων. 

Γίνεται εμφανές ότι η ενίσχυση της παρουσίας της μαθησιακής ομάδας είναι 

απαραίτητη, ειδικά σε προγράμματα εκπαίδευσης που διενεργούνται από απόσταση. 

Στην έρευνα των Gunawardena και Zittle (2011), η αίσθηση ότι η παρουσία ενός 

ατόμου γίνεται αντιληπτή στην εικονική τάξη αποδείχτηκε ότι μπορεί να αποτελέσει 

ισχυρό παράγοντα πρόβλεψης της ικανοποίησης ενός ατόμου από την εξΑΕ. Η 

αίσθηση της κοινωνικής παρουσίας φάνηκε ότι συμβάλλει στη βελτίωση της 

κοινωνικο-συναισθηματικής εμπειρίας από την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική 

εκπαίδευση (Gunawardena & Zittle, 2011). Ορισμένοι μελετητές δίνουν ιδιαίτερη 

έμφαση στην ομάδα και δη στην ομάδα, όπου η αλληλεπίδραση και ο στοχασμός 

γύρω από κάποιο θέμα, η μελέτη και η κριτική επί των ιδεών που ανταλλάσσονται 

καθώς και η κριτική διερεύνηση ακαδημαϊκών ζητημάτων, προάγονται μέσω 

δομημένων και συστηματικά οργανωμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (όπου ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού είναι περισσότερο συντονιστικός), καθώς και μέσω σαφούς 

ορισμού των προσδοκιών από την ομάδα και την αλληλεπίδραση των μελών της 

(Garrison & Cleveland-Innes, 2005). Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται, επιπλέον, έμφαση 

στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων, ενώ προάγεται η 
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βιωματική μάθηση (Buzzi et al., 2012). Η Sheila Amato (2009), διδάσκουσα του 

κώδικα Braille η οποία επιχείρησε τη μεταφορά της διδασκαλίας της σε πρόγραμμα 

εξΑΕ διαπίστωσε ήδη από τα πρώτα στάδια ότι η παρουσία της ομάδας και της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης και η παροχή ευκαιριών μάθησης και εκπαίδευσης μέσω 

της συνεργασίας σε διαδικτυακό χώρο, είναι απαραίτητη για την επιβίωση του 

προγράμματος και τη μαθησιακή αποτελεσματικότητα. 

Για την εκπλήρωση των παιδαγωγικών στόχων της ομαδικής εργασίας στο 

πλαίσιο ενός εικονικού περιβάλλοντος εκπαίδευσης προτείνεται: 

1. Η επισήμανση των προσδοκιών από τους εκπαιδευόμενους, ανάλογα με τη 

δραστηριότητα που πραγματοποιείται κάθε φορά (για παράδειγμα, 

αυθόρμητες απαντήσεις σε μία απλή ομαδική συζήτηση, αλλά περισσότερο 

στοχαστικές απαντήσεις σε μία διερευνητική ομαδική συζήτηση). 

2. Η παρατήρηση του τρόπου συμμετοχής των εκπαιδευόμενων σε ομαδικές 

συζητήσεις που γίνονται σε πραγματικό χρόνο και η υποστήριξη της πλήρους 

επίγνωσης του ατομικού ρόλου του εκπαιδευόμενου στη συζήτηση για την 

προώθηση της αποτελεσματικότερης εκπαίδευσης του συνόλου των 

συμμετεχόντων (Alert Guidelines, 2006). 

 

6.2. H επίδοση του εκπαιδευτικού υλικού στην εξΑΕ 
 

 Εκτός από το ζήτημα της προσβασιμότητας και της ευχρηστίας του 

εκπαιδευτικού υλικού – ζητήματα που αναλύθηκαν λεπτομερώς σε προηγούμενη 

ενότητα – υπάρχουν διαστάσεις της επίδοσης του εκπαιδευτικού υλικού που 

συνδέονται ευθέως με την παιδαγωγική πληρότητα του μαθήματος. Για τη 

διασφάλιση της παιδαγωγικής πληρότητας υπό το πρίσμα του εκπαιδευτικού υλικού 

προτείνεται από το πρόγραμμα ALERT: 

1. Η εκ των προτέρων παροχή του υποστηρικτικού υλικού των online διαλέξεων 

(ίσως, σε προηγούμενες διαλέξεις που γίνονται με τη φυσική παρουσία) για 

την καλύτερη προετοιμασία και την εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με 

βασικές έννοιες. 

2. Η διευκόλυνση των εκπαιδευόμενων στην προσαρμογή του εκπαιδευτικού 

υλικού στις δικές τους ανάγκες με την παράδοση του υποστηρικτικού υλικού 

μέσω του εικονικού περιβάλλοντος εκπαίδευσης. 
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3. Η προαγωγή της ανεξαρτησίας των εκπαιδευόμενων με τη διασφάλιση της 

γνώσης των τρόπων πρόσβασης στο βασικό εκπαιδευτικό υλικό και στο 

βοηθητικό-συμπληρωματικό υλικό. 

4. Να συμβουλεύονται οι εκπαιδευόμενοι να κάνουν επαναλήψεις του 

εκπαιδευτικού υλικού που έχει δοθεί στο πλαίσιο ενοτήτων που έχουν 

διδαχθεί. Για την εξομάλυνση της διαδικασίας αυτής οι εκπαιδευόμενοι θα 

πρέπει να καθοδηγούνται για τη συνεπή αρχειοθέτηση του υποστηρικτικού 

υλικού (Alert Guidelines, 2006).  

Επιπλέον, οι δραστηριότητες πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του 

σχεδιασμού των παιδαγωγικών μεθόδων που θα ακολουθηθούν σε ένα πρόγραμμα 

εξΑΕ (Atan et al., 2004). Οι συχνές εργασίες, μικρής κυρίως διάρκειας και έκτασης, 

μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός δυναμικού περιβάλλοντος 

εκπαίδευσης. Ειδικά στην περίπτωση που η βαρύτητα των εργασιών αυτών στη 

συνολική εκτίμηση της επίδοσης του εκπαιδευόμενου δεν είναι μεγάλη, οι 

εκπαιδευόμενοι δεν αποθαρρύνονται και δε φοβούνται τη συμμετοχή (Rao, 2012). Η 

αξία των εργασιών είναι μεγάλη, καθώς είναι ευρέως αποδεκτό ότι η ενεργητική 

συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία κάνει τους εκπαιδευόμενους να 

αισθάνονται ότι συμμετέχουν δραστικά στην εκπαιδευτική διαδικασία (Buzzi et al., 

2012) και συμβάλλει στην επίτευξη καλύτερων επιδόσεων και στην ευκολότερη και 

διαρκέστερη απομνημόνευση της καινούργιας γνώσης (Atan et al., 2004). 

Επιπρόσθετα, οι εργασίες μπορούν: α) να λειτουργήσουν ως «σκαλωσιά» για την 

οικοδόμηση της γνώσης, β) να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους στην καλύτερη 

επαφή με το εκπαιδευτικό υλικό και τη διαχείριση του χρόνου και γ) να μειώσουν την 

αίσθηση αποκοπής από την εκπαιδευτική διαδικασία, ειδικά όταν συνδυάζονται με 

έγκαιρη ανατροφοδότηση από το διδάσκοντα (Rao, 2012). 

 

6.3. Η αξιολόγηση και η ανατροφοδότηση στην εξΑΕ 
 

Το διαδίκτυο παρέχει τη δυνατότητα για ένα νέο τρόπο αξιολόγησης των 

εκπαιδευόμενων, καθώς είναι ανεξάρτητο από χρονικούς και χωρικούς περιορισμούς. 

Αυτού του είδους η αξιολόγηση διακρίνεται σε δύο τύπους, τη σχηματική (formative) 

και την αθροιστική (summative). Η σχηματική διεξάγεται στο τέλος μίας περιόδου 

εκπαίδευσης και τα αποτελέσματά της χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του 
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αποτελέσματος της εξέτασης. Η αθροιστική μπορεί να διενεργείται σε διάφορες 

χρονικές στιγμές κατά μήκος της περιόδου εκπαίδευσης για τον έλεγχο της 

εκπαιδευτικής πορείας (Graff, 2003). Οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 

παρακολουθούν με αυτόν τον τρόπο την πρόοδο που σημειώνουν. Μεταξύ των 

πλεονεκτημάτων της online αξιολόγησης αναφέρονται η δυνατότητα λήψης ενός τεστ 

σχεδόν οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί ο εκπαιδευόμενος, η δυνατότητα άμεσης 

ανατροφοδότησης και, συνεπώς, η αυτό-αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου (Graff, 

2003).  

Η Penniston (2005) – παιδαγωγός ατόμων με πρόβλημα όρασης και ειδικός 

κινητικότητας και προσανατολισμού – αναφέρει ότι με τη χρήση εικονοδιάσκεψης η 

διαδικασία παρατήρησης της προόδου των εκπαιδευόμενων της που βρίσκονται σε 

απομακρυσμένες περιοχές μπορεί να διενεργείται με μεγαλύτερη συχνότητα από ότι 

με συναντήσεις και αποδεικνύεται ολοένα και πιο αποτελεσματική, καθώς οι 

συμμετέχοντες εξοικειώνονται ολοένα και περισσότερο. Επιπλέον, η καταγραφή της 

επικοινωνίας μέσω της εικονοδιάσκεψης διευκολύνει τη συστηματική μελέτη του 

υλικού αξιολόγησης (Penniston, 2005). 

Για την παιδαγωγική επάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης μέσω του 

εικονικού περιβάλλοντος εκπαίδευσης προτείνεται: 

1. Η αξιολόγηση σε τακτική βάση για την έγκαιρη αναγνώριση των θεμάτων τα 

οποία δεν έχουν γίνει πλήρως κατανοητά από τους εκπαιδευόμενους.  

2. Η επάρκεια του διαθέσιμου χρόνου ολοκλήρωσης της αξιολόγησης για όλους 

τους εκπαιδευόμενους. 

3. Η παροχή συνεπούς ανατροφοδότησης στους εκπαιδευόμενους και 

δυνατότητας απάντησης/αιτιολόγησης από την πλευρά τους. 

Η ανατροφοδότηση είναι ένα ζήτημα της εξΑΕ που χρήζει ιδιαίτερης 

προσοχής. Η έγκαιρη ανατροφοδότηση από το διδάσκοντα μπορεί: α) να εμπνεύσει το 

σεβασμό στους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι διακρίνουν τη συνεχή διαθεσιμότητα και 

υποστήριξη του εκπαιδευτικού, β) να τους κάνει να νιώσουν περισσότερο 

συνδεδεμένοι με το διδάσκοντα και την εκπαιδευτική διαδικασία (η αίσθηση της 

αποκοπής από την εκπαιδευτική διαδικασία είναι φαινόμενο που μπορεί να 

παρατηρηθεί εξαιτίας της φυσικής απόστασης μεταξύ των προσώπων), γ) να 

συγκρατήσει τους εκπαιδευόμενους οι οποίοι μπορούν να αποκοπούν, λόγω 

αυξημένων υποχρεώσεων και δ) να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να 

παρακολουθήσουν την ατομική τους πρόοδο και να εντοπίσουν τις ελλείψεις τους 
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(Rao, 2012). Για τους λόγους αυτούς, η ανάγκη λήψης συστηματικής υποστήριξης 

από το διδάσκοντα είναι ένα ζήτημα που επισημαίνεται ως πρόταση ενάντια στη λύση 

της ανοιχτής και ευέλικτης αξιολόγησης που μπορεί να πραγματοποιηθεί οπουδήποτε 

και οποτεδήποτε σε ένα πρόγραμμα εξΑΕ (Concannon et al., 2005). 

 Επιπλέον, η ενθάρρυνση και η υποστήριξη των εκπαιδευόμενων είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διέγερση του ενδιαφέροντος του εκπαιδευόμενου και την 

κινητροδότηση και μπορεί κατ’ επέκταση να βοηθήσει σημαντικά στην προσπάθεια 

συνέχισης και ολοκλήρωσης της φοίτησης στο πρόγραμμα εξΑΕ (Liao, 2006). 

Δεδομένης της σύνδεση αυτής η παροχή υποστήριξης και καθοδήγησης έχει, για 

ορισμένους μελετητές, εξίσου μεγάλη σημασία με την ανάπτυξη της 

προσβασιμότητας για την επιτυχία της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία στην 

εξΑΕ (Moisey, 2004).  

 

6.4. Η συμβολή των τεχνολογικών μέσων στην παιδαγωγική επάρκεια 
του προγράμματος εκπαίδευσης  
  

Η κατάλληλη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού και η επιλογή 

προσβάσιμων εργαλείων που απηχούν το παιδαγωγικό περιεχόμενο του μαθήματος 

είναι συστατικά ιδιαίτερης σημασίας. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η σημασία τους όταν 

οι εκπαιδευόμενοι είναι άτομα με αναπηρία, τα οποία δύνανται να ωφεληθούν σε 

πολύ μεγάλο βαθμό από τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης (Li, 2010). 

Εκτός από την πρόσβαση στην πληροφορία και σε ευκαιρίες εκπαίδευσης, τα 

τεχνολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην εξΑΕ μπορούν να ενισχύσουν την 

κοινωνικοποίηση και τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία. Για παράδειγμα, στην 

έρευνα των Cain και Merrill (2001) οι συμμετέχοντες με πρόβλημα όρασης δήλωσαν 

ότι επικοινωνία μέσω τηλεδιάσκεψης ήχου τους κάνει να νιώθουν περισσότερο 

ενταγμένους στην ομάδα της τάξης, καθώς η συμμετοχή όλων των μελών χωρίς 

οπτική επαφή σημαίνει ισότιμη συμμετοχή για όλους. 

 Για την αποτελεσματική χρήση ενός εικονικού περιβάλλοντος εκπαίδευσης το 

πρόγραμμα ALERT προτείνει: 

1. Την εισαγωγή των εκπαιδευόμενων στο εικονικό περιβάλλον εκπαίδευσης, 

της παρουσίασης των χαρακτηριστικών του και των δυνατοτήτων που 

προσφέρει, κατά τη διάρκεια μαθημάτων που γίνονται με τον παραδοσιακό 
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τρόπο. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η αυτοπεποίθηση των εκπαιδευόμενων 

ενώπιον της κατοπινής χρήσης του περιβάλλοντος ως εργαλείου εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. 

2. Η ενθάρρυνση των εκπαιδευόμενων για συμμετοχή σε ομάδες με στόχο την 

ανάπτυξη συνεργασιών στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται 

online.  

3. Η εξασφάλιση της πρόσβασης των εκπαιδευόμενων στην εκπαιδευτική 

εμπειρία μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων του περιβάλλοντος (για 

παράδειγμα, ενίσχυση της χρήσης του πίνακα συζήτησης για την υποστήριξη 

των εκπαιδευόμενων που δυσκολεύονται να συμμετάσχουν σε συζητήσεις που 

γίνονται πρόσωπο με πρόσωπο ή μέσω συστήματος τηλεδιάσκεψης). 

Τέλος, αρκετοί είναι οι μελετητές που υπογραμμίζουν τη σημασία της χρήσης 

πολυάριθμων τεχνολογικών εργαλείων για την πρόσβαση των εκπαιδευόμενων στη 

μάθηση και την επικοινωνία. Οι Valverde, Aborn, Brautigam, Johnson, Vasquez και 

Vigallon (2011), επισημαίνουν ότι οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ανάγκη επιλογών και 

ευελιξίας για την έκφραση και παρουσίαση της γνώσης τους. Η δυνατότητα 

παρουσίασης της γνώσης μέσω εργασιών σε διαφορετική μορφή – κειμενική, 

ηχητική, πολυμεσική (βίντεο, παρουσιάσεις κτλ.) μπορεί να βοηθήσει τους 

εκπαιδευόμενους να καταδείξουν τις γνώσεις τους χρησιμοποιώντας τα μέσα στα 

οποία είναι πιο αποτελεσματικοί και να παρουσιάσουν, έτσι, τη δυναμική και την 

πρόοδό τους (Rao, 2012).  

Από την πλευρά του εκπαιδευτικού, η επιλογή εναλλακτικών μορφών 

παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού – για παράδειγμα, βίντεο, ηχητικές 

πληροφορίες κτλ. – μπορεί να είναι ιδιαίτερα βοηθητική για τους εκπαιδευόμενους 

που δυσκολεύονται να διαβάσουν μεγάλης έκτασης κείμενα ή να συγκεντρώσουν την 

προσοχή και το ενδιαφέρον τους σε ένα μοναδικό μέσο παρουσίασης του υλικού. Τα 

πολλαπλά εκπαιδευτικά βοηθήματα μπορούν να διευκολύνουν την 

επαναλαμβανόμενη επισκόπηση του υλικού, να υποστηρίζουν τη μνήμη, την 

οργάνωση και την προσοχή (Rao, 2012). Άλλωστε, όπως αναφέρθηκε και στην αρχή 

της παρούσας ενότητας, η πρόσβαση στη μάθηση εξ ορισμού συνεπάγεται παροχή 

πολλαπλών εκπαιδευτικών πηγών, ώστε να βρίσκει τη δυναμική του το μαθησιακό 

στυλ του εκάστοτε εκπαιδευόμενου στο εκάστοτε εκπαιδευτικό πλαίσιο (Salomoni et 

al., 2008˙ Sloan et al., 2006).  
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6.5. Οι εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές ανάγκες των ατόμων με 
πρόβλημα όρασης 
 

Για να μπορέσει κανείς να κατανοήσει και να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές 

ανάγκες των ατόμων με πρόβλημα όρασης δεν αρκεί να λάβει πληροφορίες για το 

βαθμό της αναπηρίας και άλλες επιμέρους ιδιαιτερότητες της οπτικής αντίληψης του 

εκπαιδευόμενου (οπτικό πεδίο, αντίληψη χρωμάτων κτλ.). Οι εκπαιδευτικές 

συνήθειες των ατόμων με πρόβλημα όρασης, οι γνωστικοί περιορισμοί (για 

παράδειγμα, βλ. θεωρία γνωστικού φορτίου) που μπορεί να συνοδεύουν το πρόβλημα 

όρασης και ο τρόπος χρήσης των εκπαιδευτικών εργαλείων είναι παράγοντες που 

χρήζουν συστηματικής μελέτης. Σύμφωνη με την άποψη αυτή είναι η μελέτη των 

Kamaludin, Yatim και Nordin (2010), οι οποίοι αναφέρονται σε γνωστικές, 

αντιληπτικές και ψυχοκινητικές δυσκολίες που μπορεί να έχει ένα άτομο με 

πρόβλημα όρασης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαφορετικές εκπαιδευτικές 

προτιμήσεις. Εξηγώντας τις γνωστικές, αντιληπτικές και κινητικές δυσκολίες των 

ατόμων με πρόβλημα όρασης, οι Buzzi και Leporini (2010) αναφέρουν ότι: 

Α) Επειδή ένα άτομο λαμβάνει ακουστικά τις ηλεκτρονικές πληροφορίες μέσω του 

λογισμικού ανάγνωσης οθόνης και δεν περιηγείται μέσω του ποντικού, αλλά μέσω 

του πληκτρολογίου, η ανάγνωση μπορεί να είναι χρονοβόρα και να προκαλεί 

σύγχυση, αν δεν σχεδιαστεί προσεκτικά το περιεχόμενο του μαθήματος.  

Β) Χρειάζεται να αναλυθεί προσεκτικά το περιεχόμενο ως προς την ισχύ που μπορεί 

να έχει στην γνωστική εξέλιξη, καθώς πολλές εκπαιδευτικές τεχνικές απευθύνονται 

μόνο σε άτομα που αντιλαμβάνονται το περιεχόμενο οπτικά. Σε αυτή την περίπτωση 

εναλλακτικές μορφές παρουσίασης του υλικού είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν. 

Γ) Καθώς ένα άτομο με τύφλωση ενδέχεται να αναπτύξει ένα εντελώς διαφορετικό 

νοητικό μοντέλο των διαδικασιών αλληλεπίδρασης και μάθησης, χρειάζεται να 

παρέχεται μία εύκολη θεώρηση των περιεχομένων του μαθήματος. 

 Πρόσθετες δυσκολίες στη γνωστική επεξεργασία των πληροφοριών και τη 

μάθηση των ατόμων με πρόβλημα όρασης μπορούν να ερμηνευθούν υπό το πρίσμα 

της θεωρίας του γνωστικού φορτίου (cognitive load theory)13. Σύμφωνα με τη θεωρία 

                                                
13 Η θεωρία του γνωστικού φορτίου επισημαίνει τους περιορισμούς της εργαζόμενης μνήμης (working 
memory) ως καθοριστικούς παράγοντες της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Το 
γνωστικό φορτίο αποτελείται από το ενδογενές (ή εσωτερικό) γνωστικό φορτίο (intrinsic cognitive 
load) και το εξωγενές (ή εξωτερικό) γνωστικό φορτίο (extraneous cognitive load). Το ενδογενές 
γνωστικό φορτίο είναι εγγενές χαρακτηριστικό του υλικού που παρουσιάζεται και δε μπορεί να 
μεταβληθεί με διδακτικές τεχνικές και μεθόδους. Το εξωγενές γνωστικό φορτίο προκύπτει από τον 
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αυτή, ο σωστός σχεδιασμός της διδασκαλίας και του εκπαιδευτικού υλικού μπορεί να 

μειώσει το εξωγενές (ή εξωτερικό) γνωστικό φορτίο (extraneous cognitive load) και 

να αυξήσει το συναφές γνωστικό φορτίο (germane cognitive load), ώστε να 

διευκολύνεται η δημιουργία γνωστικών σχημάτων14 στη μακροπρόθεσμη (long-term 

memory) μνήμη (Sweller, Van Merrienboer & Paas, 1998) και να επιτυγχάνεται η 

αποτελεσματική μάθηση. Με βάση τα παραπάνω, σωστός σχεδιασμός του 

εκπαιδευτικού υλικού σημαίνει ότι οι πληροφορίες δίνονται ενοποιημένες ώστε να 

αποφορτίζεται η εργαζόμενη μνήμη και να επιταχύνεται η μάθηση. Στην αντίθετη 

περίπτωση όπου συναφείς πληροφορίες δίδονται ξεχωριστά (π.χ. ένα διάγραμμα και 

ένα κείμενο που να αναφέρεται στο διάγραμμα), η εργαζόμενη μνήμη αναλαμβάνει 

την ενοποίηση των πληροφοριών με αποτέλεσμα να αυξάνεται δραματικά το 

γνωστικό φορτίο και να δυσχεραίνεται η μάθηση (Chandler & Sweller, 1991).  

 Αναφορικά με την επίτευξη της μάθησης στα άτομα με πρόβλημα όρασης 

υπάρχουν δύο «συνθήκες» που, δεδομένης της ισχύς τους, εύλογα προκύπτει η 

υπόθεση για τη δυσκολία στην επίτευξη της μάθησης. Αφενός, όπως προκύπτει από 

τη θεωρία του γνωστικού φορτίου, η οργάνωση των πληροφοριών, ώστε να 

εισάγονται στην εργαζόμενη μνήμη ενοποιημένες, διευκολύνει την κατηγοριοποίηση 

σε γνωστικά σχήματα, αποφορτίζει την εργαζόμενη μνήμη και, τελικά, επιταχύνεται η 

δημιουργία της γνώσης. Αφετέρου, η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών 

ερεθισμάτων (απτικών, ακουστικών κτλ.) θεωρείται ότι προάγεται με τη μεσολάβηση 

της οπτικής αντίληψης (Warren, 1994, σ.98-99 και 163-166). Ομοίως έχει αναφερθεί 

ότι η όραση μεταφέρει τις πληροφορίες, τρόπον τινά, «παράλληλα», ενώ η ακοή 

«σειριακά» (Buzzi et al., 2012, αναφορά σε Pitt & Edwards, 2003). Εικάζεται, λοιπόν, 

ότι η έλλειψη οπτικής αντίληψης επιβαρύνει σημαντικά το έργο της ενοποίησης των 

πληροφοριών, το οποίο αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η εργαζόμενη μνήμη, και 

καθυστερεί την επίτευξη της μάθησης.  

                                                                                                                                       
τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται το υλικό και, συνεπώς, μπορεί να μεταβληθεί με την κατάλληλη 
διδακτική παρέμβαση. Μία επιπλέον διάκριση μπορεί να γίνει μεταξύ του εξωγενούς και του συναφούς 
γνωστικού φορτίου (germane cognitive load). Τόσο το εξωγενές όσο και το γνωστικό φορτίο μπορούν 
να μεταβληθούν με τις κατάλληλες διδακτικές παρεμβάσεις· ωστόσο, το εξωγενές αναφέρεται στην 
προσπάθεια που χρειάζεται να καταβάλει κανείς για να διαχειριστεί το υλικό της διδασκαλίας, ενώ το 
συναφές αντανακλά την προσπάθεια που χρειάζεται για τη δημιουργία γνωστικών σχημάτων (Sweller, 
Van Merrienboer & Paas, 1998). 
14 Η έννοια «γνωστικό σχήμα» περιγράφει τον τρόπο με το οποίο η γνώση καταχωρείται στη 
μακροπρόθεσμη μνήμη. Τα σχήματα επιτρέπουν μεμονωμένες πληροφορίες να κατηγοριοποιηθούν 
σύμφωνα με τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθούν. Τα σχήματα που έχουν καταχωρηθεί στη 
μακροπρόθεσμη μνήμη διευκολύνουν την επεξεργασία των πληροφοριών που εισέρχονται στην 
εργαζόμενη μνήμη (Sweller, 2002). 
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Αν ισχύει η υπόθεση αυτή τότε αναπόφευκτα όλα τα βοηθήματα που 

σχηματοποιούν το εκπαιδευτικό υλικό και στοχεύουν στην παροχή ενοποιημένων 

πληροφοριών για την διευκόλυνση της μάθησης – δηλαδή, βοηθήματα όπως γραφικά, 

βίντεο, άλλες πολυμεσικές εφαρμογές κ.ά. – χάνουν την ισχύ τους στην περίπτωση 

των ατόμων με πρόβλημα όρασης, κυρίως των ατόμων με τύφλωση. Οι Evans και 

Douglas (2008) αναφέρουν ότι το γνωστικό φορτίο είναι πολύ μεγαλύτερο όταν 

απουσιάζουν εξωτερικά μνημονικά βοηθήματα (εικόνες, νύξεις κτλ.) που στηρίζουν 

την καθοδήγηση του ατόμου και το βοηθούν να εστιάσει σε σημαίνοντα σημεία. 

Αυτό σημαίνει η εκπαίδευση των ατόμων με πρόβλημα όρασης πλήττεται διττά, τόσο 

εξαιτίας της έλλειψης του πλεονεκτήματος της όρασης να ενοποιεί τις πληροφορίες 

όσο και λόγω της ανικανότητας αξιοποίησης των βοηθημάτων που αξιοποιούν το 

πλεονέκτημα της όρασης και επιταχύνουν σημαντικά τη μάθηση. Συμπεραίνει κανείς, 

ότι η οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού που απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους με 

τύφλωση χρειάζεται εμβριθή μελέτη, ώστε η προσεκτικά οργανωμένη δόμηση – 

δηλαδή, η οργάνωση των πληροφοριών με τέτοιο τρόπο που να αλληλεπιδρούν ή να 

συνδέονται μεταξύ τους (Sweller, 1994) – να ισορροπήσει, ει δυνατόν να 

αντισταθμίσει, τις προκλήσεις στη μάθηση.  

Τις δυσκολίες στη μάθηση των ατόμων με πρόβλημα όρασης μπορεί να 

αιτιολογήσει και ο κώνος της μάθησης του Edgar Dale (1969). Ο Dale διεξήγαγε μία 

έρευνα σχετικά με την επίδραση του ακουστικού και του οπτικού υλικού στην 

αποτελεσματικότητα της εμπειρικής μάθησης και της μάθησης μέσω της απλής, 

παθητικής λήψης πληροφοριών. Τα αποτελέσματα της έρευνας του Dale έδειξαν ότι 

με το πέρας δύο εβδομάδων είχε διατηρηθεί στη μνήμη μόνο το 10% της γνώσης που 

αποκτήθηκε μέσω ανάγνωσης κειμενικών πληροφοριών, μόνο το 20% της γνώσης 

από λήψη ακουστικών πληροφοριών, το 30% της γνώσης που αποκτήθηκε μέσω 

εικόνων και το 50% της γνώσης από οπτικοαουστικά βοηθήματα. Αν, λοιπόν, δεχτεί 

κανείς ότι η εκπαίδευση των ατόμων με πρόβλημα όρασης, κυρίως των ατόμων με 

τύφλωση, εδράζεται σε μεγάλο στη λήψη ακουστικών πληροφοριών τότε βάσει της 

έρευνας του Dale (1969) οι πληροφορίες που διατηρούνται στη μνήμη υπολείπονται 

κατά πολύ των πληροφοριών που θα μπορούσαν να διατηρήσουν με τη χρήση 

οπτικοακουστικών μέσων. 

Συμπέρασμα των ανωτέρω θεωριών – που, σημειωτέον, μόνο υπό τη μορφή 

υπόθεσης θα μπορούσε να διατυπωθεί – είναι ότι τα άτομα με σοβαρά μειωμένη 
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όραση ή τύφλωση δυσκολεύονται καθοριστικά όχι μόνο στην απόκτηση νέας γνώσης, 

αλλά και στη διατήρηση αυτής.  

 Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με 

πρόβλημα όρασης στη μάθηση, χρήσιμο είναι εξεταστούν οι θεωρίες μάθησης ως 

παιδαγωγικό εργαλείο στην εξΑΕ. Η επιλογή μίας συγκεκριμένης θεωρίας μάθησης 

μπορεί, αφενός, να σημαίνει πρόσβαση των ατόμων με πρόβλημα όρασης στη 

μάθηση (Seale & Cooper, 2010) και, αφετέρου, να συνεπάγεται διαφορετικού είδους 

δραστηριότητες/ασκήσεις και να προϋποθέτει συγκεκριμένες εφαρμογές και εργαλεία 

του ψηφιακού περιβάλλοντος (Li, 2010).  

Οι Mayes και De Freitas (2004) διακρίνουν τρία βασικά είδη θεωριών 

μάθησης που μπορούν να εφαρμοστούν στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής μάθησης: τις 

συσχετιστικές θεωρίες (associative theories), τις γνωστικές θεωρίες (cognitive 

theories) και τις θεωρίες της μάθησης ως κοινωνικής πρακτικής15 (situative theories). 

Οι συσχετιστικές θεωρίες περιλαμβάνουν τις θεωρίες συμπεριφορικής μάθησης και, 

ως εκ τούτου, δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη συμπεριφορικών στόχων, στην ανάλυση 

έργου και την επιλεκτική ενίσχυση. Η μάθηση είναι ακραιφνώς εξ ατομικευμένη, η 

συμμετοχή σε δραστηριότητες είναι ατομική και η άμεση ανατροφοδότηση είναι 

συστατικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η διάσταση της προσβασιμότητας 

διαφαίνεται στις συσχετιστικές θεωρίες στην ευελιξία και στο στοιχείο της 

προσαρμογής των παραγόντων (συστήματα, υλικό, μέθοδοι) της μάθησης, τα οποία 

απορρέουν από την ιδιαίτερη έμφαση στην εξ ατομίκευση. 

 Οι γνωστικές θεωρίες προκύπτουν από την παράδοση του δομισμού στη 

μάθηση και, ως εκ τούτου, εστιάζουν στην πρόσκτηση γνώσης κατόπιν 

αλληλεπίδρασης των νέων εμπειριών και πληροφοριών με τις δομές (τη γνώση) που 

έχουν ήδη δημιουργηθεί. Η αντίληψη, λοιπόν, δομείται από τις δραστηριότητες και 

τις εκπαιδευτικές εμπειρίες και επιφέρει την αύξηση και τη βελτίωση των δεξιοτήτων. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητικός στη διαδικασία αυτή της δόμησης 

της γνώσης. Η ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων στη βάση των 

προηγούμενων γνώσεων και εμπειριών ενέχει το στοιχείο της προσαρμογής του 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και του εκπαιδευτικού υλικού, προκειμένου να δοθεί η 

                                                
15 Ο τίτλος θεωρίες της μάθησης ως κοινωνικής πρακτικής επιλέγεται εδώ για την περιφραστική 
απόδοση του όρου ‘situative theories’ λαμβάνοντας υπ’ όψιν κατ’ αρχήν την περιγραφή του 
περιεχομένου του ίδιου όρου από τους Mayes και De Freitas (2004). 
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απαραίτητη ευελιξία για την αξιοποίηση της προηγούμενης γνώσης. Η προσαρμογή 

αυτή απηχεί βασικές αρχές της πρόσβασης στη μάθηση.  

 Οι θεωρίες της μάθησης ως κοινωνικής πρακτικής ορίζουν τη μάθηση ως το 

αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης με τους άλλους και, συνεπώς, δίνουν έμφαση στη 

συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες. Έτσι, η εκπαίδευση εστιάζει στις ικανότητες 

των εκπαιδευόμενων να συμμετέχουν και να δραστηριοποιούνται σε ομαδικά 

περιβάλλοντα μάθησης. Τονίζεται, επιπλέον, ότι εφόσον η έμφαση των θεωριών 

μάθησης ως κοινωνικής πρακτικής δίδεται στην αλληλεπίδραση του εκπαιδευόμενου 

με το εκπαιδευτικό περιβάλλον, η πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του περιβάλλοντος 

(τεχνολογικά μέσα, επικοινωνία με τα άλλα μέλη, εκπαιδευτικό υλικό κτλ.) είναι 

προαπαιτούμενο (Mayes & De Freitas, 2004).  

 Κατόπιν της συνοπτικής αυτής ανασκόπησης των θεωριών μάθησης, τίθεται 

το ερώτημα για το ποια θεωρία θα μπορούσε να κριθεί καταλληλότερη για την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση των ατόμων με πρόβλημα όρασης. Παραπάνω διατυπώθηκε 

η υπόθεση ότι τα άτομα με τύφλωση δυσκολεύονται στην κατηγοριοποίηση των 

πληροφοριών σε γνωστικά σχήματα καθώς, λόγω της απουσίας οπτικής αντίληψης, 

λαμβάνουν τις πληροφορίες αποσπασματικά, χωρίς την ενοποίηση που θα διευκόλυνε 

την εργαζόμενη μνήμη στην επεξεργασία τους για την καταχώρηση στην 

μακροπρόθεσμη μνήμη. Εφόσον, λοιπόν, η δημιουργία γνωστικών σχημάτων και, 

κατά συνέπεια, η απόκτηση νέας γνώσης δυσχεραίνεται, μπορεί κανείς να εικάσει ότι 

η αξιοποίηση της προηγούμενης γνώσης και εμπειρίας για την απόκτηση νέας γνώσης 

αποτελεί διέξοδο για τη μάθηση στα άτομα με πρόβλημα όρασης (σοβαρά μειωμένης 

όρασης ή τύφλωσης). Αν δηλαδή το εκπαιδευτικό υλικό οργανωθεί με τέτοιο τρόπο 

ώστε οι νέες πληροφορίες να αλληλεπιδρούν ή να συνδέονται με υπάρχουσες γνώσεις 

(δηλαδή με υπάρχοντα γνωστικά σχήματα), τότε η κατηγοριοποίηση των 

πληροφοριών θα διευκολύνεται και η μάθηση θα επιταχύνεται. Δεδομένων όλων 

αυτών, οι γνωστικές θεωρίες, οι οποίες εστιάζουν στη δόμηση της νέας γνώσης επί 

των προηγούμενων γνώσεων, φαντάζουν καταλληλότερες για την εκπαίδευση των 

ατόμων με πρόβλημα όρασης.  

Εξάλλου, οι γνωστικές θεωρίες εναποθέτουν τον κεντρικό ρόλο στον ίδιο το 

εκπαιδευόμενο, ενώ ο διδάσκων έχει καθοδηγητικό ρόλο. Συνεπώς, σε ένα 

πρόγραμμα εξΑΕ όπου ο ρόλος του εκπαιδευτικού περιορίζεται και ο ρόλος του 

εκπαιδευόμενου ενισχύεται λόγω της φυσικής απόστασης μεταξύ των δύο 

(Kamaludin et al., 2010) και δη σε ένα πρόγραμμα εξΑΕ ατόμων με πρόβλημα 
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όρασης, οι γνωστικές θεωρίες δύνανται να βρουν το καταλληλότερο πλαίσιο 

εφαρμογής. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι και για τη δια βίου μάθηση τα είδη 

διδασκαλίας που εστιάζουν στο μαθητή (μαθητοκεντρικά), όπως η σωκρατική και η 

εμψυχωτική διδασκαλία (βλ. ενότητα 1, υπο-ενότητα 1.3.), θεωρούνται τα 

καταλληλότερα. Εξετάζοντας, λοιπόν, το ζήτημα της δια βίου μάθησης των ατόμων 

με πρόβλημα όρασης, εύλογα συγκλίνει στις γνωστικές θεωρίες μάθησης.  

 Συνοψίζοντας, γίνεται κατανοητό ότι όταν σχεδιάζει κανείς ένα πρόγραμμα 

οnline εκπαίδευσης υπάρχουν δύο βασικοί παράγοντες που πρέπει να μελετήσει 

διεξοδικά, τον παράγοντα της τεχνολογίας εξίσου με τον παράγοντα του 

παιδαγωγικού πλαισίου (Rao & Tanners, 2011). Μάλιστα, η παιδαγωγική προσέγγιση 

χρειάζεται και να διαφοροποιείται δεδομένης της αναπηρίας και να πλαισιώνει 

αναλόγως την τεχνολογική προσβασιμότητα (Savidis, Grammenos & Stephanidis, 

2006). Η εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση που διέπεται από βασικές 

παιδαγωγικές αρχές και μεριμνά για την ανατροφοδότηση, την πρόσβαση στο υλικό 

και τα μέσα αλληλεπίδρασης θεωρείται πρόοδος στην προσπάθεια ποιοτικής 

αναβάθμισης της εκπαίδευσης.  
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7. Ορισμός Ερευνητικού Προβλήματος 

 

Τα άτομα με πρόβλημα όρασης βιώνουν πολλαπλές δυσκολίες πρόσβασης στη 

μάθηση ήδη από την έναρξη της σχολικής εκπαίδευσης. Οι δυσκολίες αυτές 

σχετίζονται με την πρόσβαση στην πληροφορία και τη μάθηση, κυρίως, λόγω 

έλλειψης πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό και ακατάλληλων μεθόδων 

διδασκαλίας. Καθώς η ηλεκτρονική μάθηση μπορεί να διευκολύνει την πρόσβαση 

στην πληροφορία, μπορεί να συμβάλει στην εξάλειψη του εκπαιδευτικού 

διαχωρισμού (Doush & Pontelli, 2010). Επιπλέον, η εξ αποστάσεως ηλεκτρονική 

μάθηση μπορεί να πολλαπλασιάσει τις ευκαιρίες μάθησης και εκπαίδευσης και να 

αποτελέσει μοναδική ευκαιρία εκπαίδευσης για τα άτομα με πρόβλημα όρασης (Li, 

2010). Έτσι, τα άτομα με πρόβλημα όρασης δύνανται να έχουν ίσες ευκαιρίες 

απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τα επιτρέψουν να ακολουθήσουν τους 

ρυθμούς της σύγχρονης εποχής· μιας εποχής όπου η διάδοση της πληροφορίας και η 

ψηφιοποίηση πληροφοριών και υπηρεσιών είναι ταχύτερη από ποτέ. 

 Ωστόσο, για την εξασφάλιση της πρόσβασης στη μάθηση και την πληροφορία 

χρειάζεται να δημιουργηθούν προγράμματα εκπαίδευσης προσαρμοσμένα στις 

ανάγκες και τις δυνατότητες των ίδιων των ατόμων με πρόβλημα όρασης. Για να 

επιτευχθεί κάτι τέτοιο, είναι κρίσιμο να μελετήσει κανείς τις ανάγκες και το προφίλ 

των εκπαιδευόμενων που θα συμμετέχουν (Buzzi & Leporini, 2010). Η κατανόηση 

των αναγκών του χρήστη αποτελεί το θεμέλιο λίθο του επιτυχημένου σχεδιασμού 

ενός προγράμματος εξΑΕ. Συνεπώς, τα άτομα με αναπηρία χρειάζεται να είναι 

αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού (De Marsico et al., 2006˙ Li, 2010). 

Ειδικά η συνεισφορά των ατόμων με αναπηρία που φέρουν την ιδιότητα του 

δασκάλου μπορεί να είναι πολύτιμη (Li, 2010). 

 Ως εκ τούτου, βασικός στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η 

μελέτη προγραμμάτων εξΑΕ υπό το πρίσμα των αναγκών και των δυνατοτήτων των 

ατόμων με πρόβλημα όρασης. Αφετηρία για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η 

μελέτη των στάσεων και των αντιλήψεων των ατόμων με πρόβλημα όρασης για την 

εξΑΕ, καθώς και η ετοιμότητα συμμετοχής τους σε προγράμματα εξΑΕ. Οι αρνητικές 

στάσεις και αντιλήψεις, καθώς και η έλλειψη ετοιμότητας συμμετοχής είναι 

προάγγελος της αποτυχίας οποιουδήποτε προγράμματος εξΑΕ. Δεδομένου ότι η εξΑΕ 
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δεν είναι διαδεδομένος τρόπος εκπαίδευσης στον ελληνικό πληθυσμό των ατόμων με 

πρόβλημα όρασης, πιθανολογείται ότι η απόκτηση πραγματικής βιωματικής εμπειρίας 

από την εξΑΕ θα επιφέρει αλλαγές στις στάσεις προς την εξΑΕ και την ετοιμότητα 

συμμετοχής. Επιμέρους στόχος, συνεπώς, είναι η μελέτη των αλλαγών στις στάσεις 

και τις αντιλήψεις για την εξΑΕ, καθώς και στην ετοιμότητα συμμετοχής μετά την 

απόκτηση εμπειρίας. Με τη συμμετοχή ατόμων με πρόβλημα όρασης σε πρόγραμμα 

εξΑΕ αντικειμενικών συνθηκών στοχοθετείται επιπλέον η ανάδυση και η μελέτη των 

ιδιαίτερων αναγκών που προκύπτουν. Οι ανάγκες αυτές θα θέσουν τη βάση για τη 

μελέτη των παραγόντων που δύνανται να εξασφαλίσουν ισότιμη συμμετοχή σε 

προγράμματα εξΑΕ. Για την ενδελεχή μελέτη των ιδιαίτερων αναγκών των ατόμων 

με πρόβλημα όρασης στο πλαίσιο της εξΑΕ, τίθεται ως τελικός στόχος η συμμετοχή 

των ατόμων σε πιλοτική εφαρμογή προσαρμοσμένων δραστηριοτήτων εξΑΕ. Η εκ 

βάθος μελέτη των αναγκών τους, που θα ακολουθήσει την πιλοτική εφαρμογή, θα 

δώσει πρόσθετα στοιχεία, εξίσου πολύτιμα για το σχεδιασμό προγραμμάτων εξΑΕ με 

άξονες α) την πρόσβαση στην πληροφορία, β) την ευχρηστία των υλικών και των 

εργαλείων και γ) την ικανοποίηση των συμμετεχόντων· ως εκ τούτου την 

αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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Α. ΕΡΕΥΝΑ: Στάσεις και αντιλήψεις προς την εξΑΕ 

Α.1. Εισαγωγή 

 

Η επιτυχία ενός προγράμματος εξΑΕ σχετίζεται με τις προσδοκίες των 

υποψήφιων εκπαιδευόμενων από το πρόγραμμα (Stevenson, MacKeogh, & Sander, 

2006). Φαίνεται ότι κατά την έναρξη ενός προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι τρέφουν 

διάφορες προσδοκίες αναφορικά με τις υπηρεσίες και την υποστήριξη που θα τους 

παρασχεθεί από τους εκπαιδευτικούς. Η γνωστοποίηση των προσδοκιών αυτών 

εικάζεται ότι είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους 

ίδιους τους εκπαιδευόμενους, καθώς δύναται αν οδηγήσει σε αύξηση της 

ικανοποίησης των εκπαιδευόμενων και μείωση της μαθητικής διαρροής που 

παρατηρείται σε προγράμματα εξΑΕ (Stevenson et al., 2006).  

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της εξΑΕ είναι η διευρυμένη ανομοιογένεια των 

συμμετεχόντων ως προς τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά και το πολιτισμικό 

υπόβαθρο. Η ανομοιογένεια αυτή συνεπάγεται αναπόφευκτα το διαφορετικό σύστημα 

αξιών των συμμετεχόντων, το οποίο με τη σειρά του διαμορφώνει διαφορετικές 

στάσεις (Nevid & Rathus, 1987). Εκτός από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και το 

πολιτισμικό υπόβαθρο, η διαφοροποίηση των στάσεων προς την εξΑΕ φαίνεται ότι 

μπορεί να προέρχεται από το αν ο εκπαιδευόμενος είναι εργαζόμενος ή όχι, καθώς 

και τις δεξιότητες στη χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου και το μορφωτικό επίπεδο. 

Οι εργαζόμενοι ή μη εργαζόμενοι εκπαιδευόμενοι συμπλέουν, γενικότερα, στα 

(θετικά και αρνητικά) χαρακτηριστικά της εξΑΕ˙ οι εργαζόμενοι, όμως, 

εκπαιδευόμενοι τείνουν να έχουν θετικότερα συναισθήματα προς την εξΑΕ και την εξ 

αποστάσεως επικοινωνία (Tekinarslan, 2008). Επιπλέον, θετικότερες εμφανίζονται οι 

στάσεις προς την εξΑΕ σε άτομα, των οποίων οι δεξιότητες και η συχνότητα χρήσης 

του Η/Υ και του διαδικτύου είναι αυξημένες, καθώς και σε άτομα υψηλότερου 

μορφωτικού επιπέδου (Al Saif, 2007).  

Για την επιτυχία, λοιπόν, ενός προγράμματος, ένα βασικό εναρκτήριο βήμα 

είναι η μελέτη των δημογραφικών χαρακτηριστικών τους, των δεξιοτήτων, των 

αναγκών και των προσδοκιών τους (Patterson-Lorenzetti, 2005). Εξίσου απαραίτητη 

και αναγκαία, όμως, είναι η διερεύνηση των στάσεων καθαυτών και των αντιλήψεων 

προς την εξΑΕ. Η λεπτομερής απεικόνιση των στάσεων προς την εξΑΕ μπορεί να 
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διευκολύνει σημαντικά την ενημέρωση που χρειάζονται οι υπεύθυνοι του 

προγράμματος σχετικά με τις προσδοκίες των συμμετεχόντων. Η μελέτη των 

στάσεων ενδέχεται να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο αντίληψης 

ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, τις εκπαιδευτικές και διδακτικές μεθόδους, καθώς 

και με το ρόλο του εκπαιδευόμενου και του δασκάλου. Εφόσον, το σύνολο των 

πληροφοριών αυτών χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό του προγράμματος εξΑΕ 

καθίσταται αρκετά πιθανή η επιτυχία του προγράμματος (Erdogan et al., 2008). 

Ακριβώς για το λόγο αυτό, η μελέτη των στάσεων και των προσδοκιών των 

εκπαιδευόμενων αποτελεί έρεισμα της εκπαίδευσής τους σε ένα κατάλληλα 

προετοιμασμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Επιπλέον, η εξασφάλιση θετικών στάσεων προς την εξΑΕ και τις βασικές 

πτυχές της μπορεί να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να διαχειριστούν το άγχος και να 

προετοιμαστούν για τυχόν ανάγκες και προβλήματα που θα προκύψουν στο πλαίσιο 

ενός προγράμματος. Οι αντιλήψεις, αυτό που οι Bernard, Brauer, Abrami και Surkes 

(2004) αποκαλούν «πλαίσιο του νου» (“frame of mind”), μπορούν θέσουν σε κίνδυνο 

τα αποτελέσματα ενός εγχειρήματος. Ο Bernard και οι συνεργάτες του (2004) 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι αντιλήψεις για την εξΑΕ αποτελούν θετικό 

παράγοντα πρόβλεψης της επιτυχίας σε προγράμματα εξΑΕ. 

Από την άλλη πλευρά, αρνητικές αντιλήψεις προς την εξΑΕ είναι πιθανόν να 

θέσουν σε κίνδυνο την έκβαση ενός προγράμματος εξΑΕ (Muilenburg & Berge, 

2005). Χαρακτηριστικά έχει διατυπωθεί η άποψη ότι αρνητικές αντιλήψεις μπορεί να 

επιφέρουν μεγαλύτερη μαθητική διαρροή, περιορισμό της ικανοποίησης των 

εκπαιδευόμενων και απώλεια κινήτρων για μάθηση και εκπαίδευση (για ανασκόπηση 

βλέπε Muilenburg & Berge, 2005). 

Παρά το γεγονός ότι η διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων προς την 

εξΑΕ, των δημογραφικών στοιχείων, των ανησυχιών και των προσδοκιών των 

εκπαιδευόμενων συμβάλλει καθοριστικά στην ποιότητα των παρεχόμενων 

προγραμμάτων εξΑΕ, η συγκέντρωση των πληροφοριών αυτών μπορεί να είναι 

ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της φυσικής γεωγραφικής απόστασης (Macht & Preece, 

2002). 
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Α.1.2. Εννοιολογικό πλαίσιο «στάσεων»  

 

«Στάση» είναι αυτό που οι άνθρωποι νιώθουν ή πιστεύουν (Pant, 2005). 

Καθώς είναι δύσκολο να εξακριβώσουν τι πραγματικά νιώθουν ή πιστεύουν οι 

άνθρωποι, οι ερευνητές στηρίζονται κατά κανόνα σε αυτό που οι άνθρωποι 

εκφράζουν ως αίσθημα ή πεποίθηση (Best & Kahn, 2001). 

Επιχειρώντας την εννοιολογική προσέγγιση του όρου «στάση» είναι πιθανόν 

να συναντήσει κανείς μία πολυδιάστατη εννοιολογική κατασκευή. Κάποιο μελετητές 

ισχυρίστηκαν ότι η «στάση» δομείται πάνω σε τρεις άξονες: το γνωστικό, το 

συναισθηματικό και το συμπεριφορικό (για ανασκόπηση βλέπε Shaw & Wright, 

1967, σ.2). Οι Krech, Crutchfield και Ballachey (1962) διατύπωσαν την άποψη ότι η 

«στάση» είναι ένα διαρκές σύστημα συνθηκών, συναισθημάτων και προθέσεων 

αντίδρασης αναφορικά με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Οι Rosenberg και Hovland 

(1960) από τη μεριά τους θεωρούν τη «στάση» ως την προδιάθεση ενός ατόμου 

απέναντι σε μία κατάσταση ή ένα αντικείμενο και τις γνωστικές, συναισθηματικές ή 

συμπεριφορικές αντιδράσεις που επιφέρει η προδιάθεση αυτή. Άλλοι μελετητές 

διακρίνουν δύο συστατικά στοιχεία στα οποία βασίζεται η «στάση»: το γνωστικό και 

συναισθηματικό συστατικό στοιχείο (για ανασκόπηση βλέπε Lawton, Conner & 

McEachan, 2009). Οι Shaw και Wright (1967) επέλεξαν την εννοιολογική 

προσέγγιση όπου η «στάση» εμφανίζεται ως συναισθηματική κατάσταση η οποία 

βρίσκεται σε σχέση αλληλεξάρτησης με γνωστικές διαδικασίες. Στην παρούσα 

μελέτη η «στάση» νοείται ως μία σύνθετη εννοιολογική κατασκευή όπου το γνωστικό 

και το συναισθηματικό συστατικό στοιχείο και το στοιχείο της 

πρόθεσης/προδιάθεσης είναι θεμελιώδη. Συνεπώς, όταν ο στόχος είναι η πρόβλεψη 

της συμπεριφοράς/αντίδρασης ενός ατόμου, πρέπει κανείς να μελετήσει και τα τρία 

αυτά θεμελιώδη στοιχεία.  

Σημειωτέον είναι ότι η διερεύνηση των συναισθηματικών στοιχείων 

αναφορικά με τη μάθηση και εκπαίδευση είναι εξίσου σημαντική με τη διερεύνηση 

των γνωστικών στοιχείων, καθώς οι εκπαιδευτικοί στόχοι δεν ταυτίζονται με την 

επιτυχία στα ακαδημαϊκά θέματα αποκλειστικά. Σύμφωνα με την Pant (2005), έχει 

αποδειχτεί ότι οι ψυχολογικές στάσεις των εκπαιδευόμενων επηρεάζουν καθοριστικά 

την αποτελεσματικότητά τους σε διάφορες πτυχές της εξΑΕ.  
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Α.2. Ερευνητικοί στόχοι 
 

Οι στόχοι της παρούσας έρευνας ήταν:  

α) η διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων (συνολικά) των ατόμων με 

πρόβλημα όρασης για την εξΑΕ,  

β) η διερεύνηση των στάσεων των ατόμων με πρόβλημα όρασης προς την εξΕΑ υπό 

το πρίσμα των γνώσεων τους αναφορικά με την εξΑΕ, 

γ) η διερεύνηση των στάσεων των ατόμων με πρόβλημα όρασης προς την εξΕΑ υπό 

το πρίσμα των συναισθημάτων τους ενώπιον της εξΑΕ 

δ) η διερεύνηση των αντιλήψεων των ατόμων με πρόβλημα όρασης για την εξΑΕ 

όπως αυτές προκύπτουν από τη σύγκριση της εξΑΕ με το παραδοσιακό μοντέλο 

εκπαίδευσης και 

ε) η διερεύνηση των πιθανών συσχετίσεων μεταξύ των στάσεων και των αντιλήψεων 

των συμμετεχόντων προς την εξΕΑ και των ατομικών/δημογραφικών τους στοιχείων 

– φύλο, ηλικία, ηλικία εμφάνισης του προβλήματος όρασης, κατάσταση της όρασης 

(μειωμένη όραση ή τύφλωση), μορφωτικό επίπεδο, εργασιακή κατάσταση (εργασιακή 

απασχόληση ή απουσία εργασιακής απασχόλησης) και συχνότητα χρήσης του Η/Υ. 

 

Α.3. Μεθοδολογία 

Α.3.1. Συμμετέχοντες 

 

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 41 ενήλικες με πρόβλημα όρασης. 

Από τους 41 συμμετέχοντες, οι 27 είναι άντρες και οι 14 γυναίκες. Η ηλικία των 

συμμετεχόντων κυμαίνεται από 20 ετών και 8 μηνών έως 39 ετών και 11 (M = 28.19, 

SD = 5.14). Οι συμμετέχοντες είναι κάτοικοι της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης και 

μέλη του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών όπου και εξ αρχής έγινε η αναζήτηση του 

δείγματος. Αρχικά, η ερευνήτρια επικοινώνησε τηλεφωνικά με 60 άτομα με 

πρόβλημα όρασης από τα οποία τα 41 δέχθηκαν τελικώς να συμμετάσχουν στην 

έρευνα.  

 Είκοσι ένας συμμετέχοντες (51.2%) είναι άτομα με τύφλωση ή σοβαρό 

πρόβλημα όρασης, δηλαδή οπτική οξύτητα μικρότερη των 20/400 (ή αλλιώς οπτική 
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οξύτητα <1/20). Οι υπόλοιποι 20 συμμετέχοντες (48.8%) έχουν μειωμένη όραση, 

δηλαδή οπτική οξύτητα μεταξύ των 20/200 και 20/400 (ή αλλιώς 1/10> οπτική 

οξύτητα > 1/20). Το δείγμα το συμμετεχόντων διακρίθηκε, επίσης, σε δύο ομάδες με 

κριτήριο τη μορφή του εκπαιδευτικού υλικού και τα μέσα υποστηρικτικής 

τεχνολογίας που χρησιμοποιούν για να μελετήσουν. Έτσι, δημιουργήθηκε η ομάδα 

των ατόμων με τύφλωση ή σοβαρό πρόβλημα όρασης που χρησιμοποιούν 

αναγκαστικά το λογισμικό ανάγνωσης οθόνης για την πρόσβαση σε ψηφιακές 

πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό σε μπράιγ ή ηχητική μορφή και η ομάδα των 

ατόμων που χρησιμοποιεί λογισμικό μεγέθυνσης οθόνης και άλλα εργαλεία για τη 

μεγέθυνση του έντυπου υλικού. Στην πρώτη ομάδα υπάγονται 19 από τους 41 

συμμετέχοντες (46.3%) και στη δεύτερη οι υπόλοιποι 22 συμμετέχοντες (53.7%). 

Επιπλέον, στους 13 από τους 41 συμμετέχοντες (31.7%) το πρόβλημα όρασης είναι 

εκ γενετής, ενώ στους υπόλοιπους 28 συμμετέχοντες (68.3%) το πρόβλημα 

εμφανίστηκε μετά την ηλικία των 6 ετών.  

Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο, οι 26 από τους 41 συμμετέχοντες 

(63.4%) είναι απόφοιτοι λυκείου, 14 συμμετέχοντες (31.4%) είναι απόφοιτοι 

πανεπιστημίου και 1 συμμετέχων είναι απόφοιτος γυμνασίου. Από τους 41 

συμμετέχοντες, οι 22 (53.7%) δήλωσαν ότι εργάζονται, οι 18 συμμετέχοντες (43.9%) 

δήλωσαν ότι είναι άνεργοι και 1 ότι δεν εργάζεται και λαμβάνει αναπηρική σύνταξη.  

Όλοι οι συμμετέχοντες της έρευνας διαθέτουν προσωπικό Η/Υ, 

διαφοροποιούνται, ωστόσο, ως προς τη συχνότητα χρήσης του. Περίπου οι μισοί 

συμμετέχοντες (51.2%) χρησιμοποιούν τον υπολογιστή περισσότερες από 2 ώρες την 

ημέρα, 14 συμμετέχοντες (34.1%) τον χρησιμοποιούν από 1 έως 2 ώρες την ημέρα, 5 

συμμετέχοντες (12.2%) χρησιμοποιούν τον Η/Υ 1-2 ώρες την εβδομάδα και 1 

συμμετέχουσα δεν τον χρησιμοποιεί καθόλου.  

Τονίζεται ότι κανένας από τους συμμετέχοντες δεν είχε προσωπική εμπειρία 

συμμετοχής σε πρόγραμμα εξΑΕ.  

 

Α.3.2. Εργαλεία – Διαδικασία  

 

Το πρώτο εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα είναι ένα 

ερωτηματολόγιο 14 ερωτήσεων που αναπτύχθηκε από την ερευνήτρια με στόχο τη 

συλλογή των ατομικών/δημογραφικών στοιχείων: φύλο, τόπος διαμονής, ηλικία, 
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ηλικία απώλεια της όρασης, βαθμός αναπηρίας (ολική τύφλωση, βαριά οπτική 

αναπηρία ή μέτρια οπτική αναπηρία), οπτική οξύτητα, οπτικό πεδίο, πάθηση, μέσα 

ανάγνωσης, μορφωτικό επίπεδο και εργασιακή κατάσταση. 

Το δεύτερο εργαλείο είναι ένα ερωτηματολόγιο που αποτελείται από 3 υπο-

κλίμακες με στόχο τη διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων των ατόμων με 

πρόβλημα όρασης για την εξΑΕ. Δεδομένου ότι δε έχει γίνει άλλη έρευνα με τον ίδιο 

στόχο στα άτομα με πρόβλημα όρασης, το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε από την 

ερευνήτρια.  

Η διαδικασία σύνθεσης του ερωτηματολογίου αποτελούνταν από 6 διαδοχικά 

στάδια:  

Α) Αρχικά, διενεργήθηκε ενδελεχής μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας για την 

ανάσυρση πληροφοριών (στοιχείων και υπαρχόντων ερωτήσεων) που συνδέονται με 

στάσεις και αντιλήψεις για την εξΑΕ.  

Β) Διαμορφώθηκε ένα αρχικό ερωτηματολόγιο 37 ερωτήσεων κλειστού τύπου και 5-

βαθμης κλίμακας απαντήσεων (κλίμακα Likert)  

Γ) Το ερωτηματολόγιο των 37 ερωτήσεων δόθηκε προς απάντηση σε 300 άτομα του 

τυπικού πληθυσμού. 

Δ) Διενεργήθηκε διερευνητική παραγοντική ανάλυση, η οποία ανέδειξε ένα 

ερωτηματολόγιο 22 ερωτήσεων. 

Ε) Προστέθηκαν 3 ερωτήσεις που εξετάζουν τις αντιλήψεις για την εξΑΕ 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις δυσκολίες εκπαίδευσης των ατόμων με πρόβλημα όρασης. 

Οι εν λόγω δυσκολίες έχουν επισημανθεί στο παρελθόν από τα ίδια τα άτομα με 

πρόβλημα όρασης (Koutsoklenis, Papadopoulos, Papakonstantinou & Koustriava, 

2009˙ Παπαδόπουλος, Κουστριάβα, Παπακωνσταντίνου, Κουτσοκλένης & 

Μπίμπασης, υπό δημοσίευση). Έτσι, διαμορφώθηκε το τελικό ερωτηματολόγιο και 

βασικό εργαλείο της παρούσας έρευνας, το οποίο αποτελείται από 3 υπο-κλίμακες και 

συνολικά 25 ερωτήσεις. 

Ζ) Το τελικό αυτό ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε στα 41 άτομα με πρόβλημα όρασης 

που αποτελούν το δείγμα της έρευνας.  

Αναλυτικότερα, για την ανάπτυξη του αρχικού ερωτηματολογίου το οποίο 

αποτελείται από ερωτήσεις που ελέγχουν τις στάσεις και τις αντιλήψεις για την εξΕΑ, 

πραγματοποιήθηκε εκτενής μελέτη σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας. Μία σειρά 

ερωτήσεων προέκυψε από πληροφορίες που εντοπίστηκαν σε υπάρχοντα 

ερωτηματολόγια, δημοσιευμένα άρθρα και εργασίες (ενδεικτικά, Bernard et al., 2004˙ 
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Liao, 2006˙ McVay, 2001˙ O’Malley & McCraw, 1999˙ Tekinarslan, 2008), τα οποία 

μελετούν στάσεις προς την εξΑΕ, την online μάθηση και την εκπαίδευση/κατάρτιση 

μέσω διαδικτύου.  

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις βασίζονται σε 5-βαθμη κλίμακα – κλίμακα 

Likert – και κυμαίνονται από διαφωνώ απόλυτα έως συμφωνώ απόλυτα. Στο 

ερωτηματολόγιο συμπεριλαμβάνονται θετικά διατυπωμένες ερωτήσεις (π.χ. Ε1, Ε2, 

πίνακας Α.1.), καθώς και αρνητικά διατυπωμένες ερωτήσεις (π.χ. Ε10, Ε16, πίνακας 

Α.1.). Για τον υπολογισμό του συνολικού σκορ για το σύνολο των συμμετεχόντων 

αλλά και τον κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά, η βαθμολογία στις απαντήσεις για τις 

θετικά διατυπωμένες ερωτήσεις δόθηκε ως εξής: διαφωνώ απόλυτα = -2, διαφωνώ = -

1, δε γνωρίζω = 0, συμφωνώ = 1, συμφωνώ απόλυτα = 2. Για τις αρνητικά 

διατυπωμένες ερωτήσεις η βαθμολογία των απαντήσεων δόθηκε αντίστροφα (για 

παράδειγμα, διαφωνώ απόλυτα = 2).  

Για τη χορήγηση του αρχικού ερωτηματολογίου σε άτομα με πρόβλημα 

όρασης και την εφαρμογή, στη συνέχεια, διερευνητικής παραγοντικής ανάλυση, ένας 

μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων με πρόβλημα όρασης θα ήταν απαραίτητος. Καθώς 

είναι πολύ δύσκολη η εύρεση μεγάλου δείγματος στον εγχώριο πληθυσμό των 

ατόμων με πρόβλημα όρασης, επιλέχτηκε εναλλακτικά η χορήγηση του 

ερωτηματολογίου στον τυπικό πληθυσμό. Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε σε 

ψηφιακή μορφή χρησιμοποιώντας το λογισμικό Adobe LiveCycle Designer και 

στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε 500 άτομα χωρίς πρόβλημα όρασης. 

Από τα 500 άτομα, απάντησαν στο ερωτηματολόγιο τα 300 άτομα. Η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων αυτών είναι φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 19 

έως 45 (M = 24.90, SD = 6.37) ετών.  

Η ανάλυση παραγόντων εκτελέστηκε με τη μέθοδο εκτίμησης κύριων 

συνιστωσών και εφαρμογή ορθογώνιας περιστροφής (varimax rotation). Η εφαρμογή 

ορθογώνιας περιστροφής με 22 ερωτήσεις και φόρτιση παράγοντα μεγαλύτερη του 

.32 (Tabachnick & Fidell, 2001) είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη 3 παραγόντων που 

εξηγούν το 42.94% της διακύμανσης. Ο πίνακας Α.1. δείχνει τη φόρτιση για κάθε μία 

από τις 22 ερωτήσεις του ερωτηματολόγιου (όπως αυτό διαμορφώθηκε κατόπιν 

παραγοντικής ανάλυσης στο αρχικό ερωτηματολόγιο των 37 ερωτήσεων) και τα 

ποσοστά τις διακύμανσης για κάθε έναν από τους 3 παράγοντες.  
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Πίνακας Α.1 Ερωτήσεις ανά υπο-κλίμακα, φορτίσεις ερωτήσεων και ποσοστά διακύμανσης για 
κάθε παράγοντα  
Ερωτήσεις Φορτίσεις Ποσοστά 

Διακύμανσης 

Παράγοντας 1 - Στάσεις: γνωστικό συστατικό στοιχείο και πρόθεση 

συμμετοχής 

25.55 

Ε1. Η εξΑΕ αυξάνει την πρόσβαση στην εκπαίδευση και τη 

μάθηση.  

.694  

Ε2. Η δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα εξΑΕ 

συμβάλλει στη συνεχιζόμενη και δια βίου μάθηση και 

εκπαίδευση. 

.788  

Ε3. Η εξΑΕ είναι ένας τρόπος εκπαίδευσης που εκμηδενίζει τη 

σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στην εκπαίδευση. 

.534  

Ε4. Ο συνδυασμός του παραδοσιακού μοντέλου εκπαίδευσης 

με την εξΑΕ για το ίδιο μάθημα μπορεί να έχει θετικά καλά 

αποτελέσματα. 

.394  

Ε5. Η εξΑΕ αυξάνει την ευελιξία της μάθησης και της 

διδασκαλίας. 

.643  

Ε6. Πιστεύω ότι η δυνατότητα λήψης πρόσθετης και συνεχούς 

τεχνολογικής υποστήριξης θα αύξανε την προθυμία μου για 

συμμετοχή.  

.480  

Ε7. Ακόμα κι αν δεν είχα άλλη επιλογή δε θα επέλεγα την εξΑΕ 

ως τρόπο εκμάθησης ενός αντικειμένου. 

.668  

Ε8. Θα ήθελα να συμμετάσχω σε ένα πρόγραμμα εξΑΕ. .549  

Ε9. Θα μπορούσα να αφιερώσω τουλάχιστον 2-3 ώρες την 

εβδομάδα για κάποιο μάθημα online.  

.386  

Παράγοντας 2 - Στάσεις: συναισθηματικό συστατικό στοιχείο 10.31 

Ε10. Πιστεύω ότι η εξΑΕ απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια από 

τη μεριά μου και αυξάνει το φόρτο εργασίας μου σε σχέση με 

το παραδοσιακό μοντέλο εκπαίδευσης. 

.613  

Ε11. Η εξΑΕ ίσως με κάνει να νιώσω άβολα. .706  

Ε12. Η χρήση του συστήματος εξΑΕ εκπαίδευσης μπορεί να 

είναι μία διασκεδαστική διαδικασία. 

.495  

Ε13. Η εξΑΕ με φοβίζει. .767  

Παράγοντας 3 - Σύγκριση εξΑΕ και παραδοσιακού μοντέλου εκπαίδευσης 7.07 

Ε14. Η εξΑΕ είναι πιο αποτελεσματική από το μάθημα μέσα 

στην τάξη (παραδοσιακό μοντέλο). 

.737  
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Ε15. Η εξΑΕ δεν είναι αποτελεσματική για την εκπαίδευση των 

εκπαιδευόμενων και των φοιτητών αλλά μόνο για 

εργαζόμενους/υπαλλήλους εταιρειών κτλ. 

.354  

Ε16. Η έλλειψη άμεσης ανατροφοδότησης και ανταπόκρισης σε 

ερωτήσεις και προβληματισμούς μου είναι ένα στοιχείο της 

εξΑΕ αποτρεπτικό για εμένα. 

.501  

Ε17. Προτιμώ την εξΑΕ από το παραδοσιακό μοντέλο 

εκπαίδευσης. 

.779  

Ε18. Πιστεύω ότι το εκπαιδευτικό υλικό που θα μου παρέχεται 

μέσω υπολογιστή και διαδικτύου θα είναι καταλληλότερα 

προετοιμασμένο και θα μπορεί να καλύψει ευκολότερα τις 

ανάγκες μου από ότι το υλικό του παραδοσιακού μοντέλου.  

.734  

Ε19. Πιστεύω ότι στο πλαίσιο της εξΑΕ θα έχω ευκολότερη 

πρόσβαση σε ανακοινώσεις και ενημερωτικές πληροφορίες από 

ότι με το παραδοσιακό μοντέλο εκπαίδευσης. 

.507  

Ε20. Η εξΑΕ θα με βοηθούσε να παρακολουθώ τα μαθήματα 

τακτικότερα από ότι η διδασκαλία με το παραδοσιακό μοντέλο. 

.622  

Ε21. Πιστεύω η πρόσωπο-με-πρόσωπο επαφή με το διδάσκοντα 

είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική εκπαίδευση σε 

κάποιο γνωστικό αντικείμενο. 

.722  

Ε22. Πιστεύω η πρόσωπο-με-πρόσωπο επαφή με τους 

συνεκπαιδευόμενους είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική 

εκπαίδευση σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο. 

.566  

 

Στο ερωτηματολόγιο των 3 παραγόντων και των 22 ερωτήσεων προστέθηκαν 

3 επιπλέον ερωτήσεις που αναφέρονται σε κάποιες βασικές δυσκολίες των ατόμων με 

πρόβλημα όρασης, κυρίως, κατά τη φοίτηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι 

ερωτήσεις αυτές προστέθηκαν στην 3η υπο-κλίμακα και εξετάζουν τη δυνατότητα της 

εξΑΕ να προσφέρει λύσεις στις δυσκολίες α) εύρεσης εκπαιδευτικού υλικού στην 

κατάλληλη για τα άτομα με πρόβλημα όρασης μορφή (ψηφιακή, μπράιγ κτλ.), β) 

μετακίνησης από και προς τα κέντρα εκπαίδευσης και γ) τακτικής επικοινωνίας με το 

διδακτικό και διοικητικό προσωπικό.  

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω σταδίων, διαμορφώθηκε το τελικό 

ερωτηματολόγιο το οποίο αποτελείται από 25 ερωτήσεις και τις 3 υπο-κλίμακες (κατ’ 

αντιστοιχία των 3 παραγόντων που αναδείχτηκαν μέσω της παραγοντικής ανάλυσης): 
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1η υπο-κλίμακα «Στάσεις: γνωστικό συστατικό στοιχείο και πρόθεση συμμετοχής», 2η 

υπο-κλίμακα «Στάσεις: συναισθηματικό συστατικό στοιχείο» και 3η υπο-κλίμακα 

«Σύγκριση εξΑΕ και παραδοσιακού μοντέλου εκπαίδευσης». Ο τίτλος κάθε υπο-

κλίμακας προσδιορίστηκε, αφενός, βάσει των στοιχείων με τη μεγαλύτερη φόρτιση 

στον αντίστοιχο παράγοντα και, αφετέρου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το εννοιολογικό 

πλαίσιο των «στάσεων» (βλ. υπο-ενότητα Α.1.2.). 

 Σύμφωνα με τον τρόπο βαθμολόγησης των απαντήσεων, μία συνολική 

βαθμολογία περίπου 0 δείχνει ουδέτερη στάση προς την εξΑΕ, ενώ όσο υψηλότερη η 

βαθμολογία τόσο θετικότερες θεωρούνται οι στάσεις και οι αντιλήψεις περί της εξΑΕ. 

Αναλυτικότερα, μία βαθμολογία για το σύνολο του ερωτηματολογίου (δηλαδή, το 

άθροισμα της βαθμολογίας κάθε υπο-κλίμακας) γύρω στο -25 υποδηλώνει αρνητικές 

στάσεις και αντιλήψεις περί της εξΑΕ, ενώ μία συνολική βαθμολογία γύρω στο -50 

καταδεικνύει αρκετά αρνητικές στάσεις και αντιλήψεις περί της εξΑΕ. Όμοια, μία 

συνολική βαθμολογία περίπου 25 ή 50 δείχνει θετικές ή πολύ θετικές στάσεις και 

αντιλήψεις περί της εξΑΕ, αντίστοιχα. Η βαθμολογία που δείχνει πολύ αρνητικές, 

αρνητικές, θετικές και πολύ θετικές στάσεις και αντιλήψεις είναι για την 1η υπο-

κλίμακα: -18, -9, 9 και 18, αντίστοιχα, για τη 2η υπο-κλίμακα: -8, -4, 4 και 8, 

αντίστοιχα, και για την 3η υπο-κλίμακα: -24, -12, 12 και 24, αντίστοιχα.  

Πριν τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου (τόσο του αρχικού όσο και του 

τελικού), οι συμμετέχοντες (τόσο τα 300 άτομα χωρίς πρόβλημα όρασης όσο και τα 

41 με πρόβλημα όρασης) καλούνταν να αναγνώσουν ένα σύντομο κείμενο σχετικά με 

την εξΑΕ. Στόχος του κειμένου ήταν να δώσει στους συμμετέχοντες κάποιες βασικές 

πληροφορίες για την εξΑΕ, όπως αυτές προκύπτουν από τη σχετική διεθνή 

βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, το κείμενο αποτελείται από 210 λέξεις και 

περιλαμβάνει έναν πλήρη ορισμό της εξΑΕ, περιγραφή των σύγχρονων και 

ασύγχρονων υπηρεσιών μέσω των οποίων μπορεί να υλοποιηθεί η εξ αποστάσεως 

ηλεκτρονική εκπαίδευση, καθώς και τα κυριότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

της εξΑΕ.  

Οι επαφές για τη χορήγηση του ερωτηματολογίου γινόταν με κάθε 

συμμετέχοντα ξεχωριστά σε κάποιο ήσυχο, οικείο για τον ίδιο, χώρο. Η ερευνήτρια 

διάβαζε τις ερωτήσεις και, στη συνέχεια, σημείωνε την απάντηση του συμμετέχοντος.  
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Α.3.3. Αξιοπιστία 

 

Η εξωτερική αξιοπιστία του τελικού ερωτηματολογίου ελέγχθηκε με 

επαναληπτική μέτρηση/επανέλεγχο (test-retest) υπό τις ίδιες συνθήκες, δύο 

εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της 1ης μέτρησης. Από τους 41 συμμετέχοντες, οι 

24 συμμετείχαν στην επαναληπτική μέτρηση. Ο συντελεστής r (test-retest reliability 

coefficients) για την εξωτερική αξιοπιστία υπολογίστηκε για το σύνολο του 

ερωτηματολογίου σε r = .91 και για την 1η υπο-κλίμακα, τη 2η υπο-κλίμακα και την 

3η υπο-κλίμακα σε r = .96, r = .85 και r = .90, αντίστοιχα.  

Η εσωτερική αξιοπιστία του τελικού ερωτηματολογίου ελέγχθηκε με τη 

μέτρηση του συντελεστή α (Cronbach's alpha coefficients). Ο συντελεστής α για το 

σύνολο του ερωτηματολογίου υπολογίστηκε σε α = .86, ενώ για την 1η, 2η και 3η υπο-

κλίμακα σε α = .79, α = .72 και α = .73, αντίστοιχα.  

 

Α.3.4. Στατιστική ανάλυση 

 

Για τον προσδιορισμό των πιθανών μεταβλητών πρόβλεψης των στάσεων και 

των αντιλήψεων για την εξΕΑ, συνολικά, αλλά και των μεταβλητών πρόβλεψης για 

κάθε μία υπο-κλίμακα, εφαρμόστηκαν διαδοχικά δύο μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης. 

Αρχικά, ελέγχθηκε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson (r) μεταξύ α) του μέσου όρου 

βαθμολογίας για το συνολικό ερωτηματολόγιο και του μέσου όρου βαθμολογίας σε 

κάθε κλίμακα και β) των μεταβλητών: φύλο, ηλικία, ηλικία απώλειας της όρασης, 

κατάσταση της όρασης (τύφλωση ή μειωμένη όραση βάσει της κατηγοριοποίησης με 

κριτήριο τα μέσα υποστηρικτικής τεχνολογία/ανάγνωσης), μορφωτικό επίπεδο, 

εργασιακή κατάσταση (εργασιακή απασχόληση ή απουσία εργασιακής απασχόλησης) 

και συχνότητα χρήσης του υπολογιστή.  

Βάσει των συσχετίσεων που ανέδειξε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson 

μεταξύ των του μέσου όρου βαθμολογίας για το συνολικό ερωτηματολόγιο, του 

μέσου όρου βαθμολογίας σε κάθε κλίμακα και ορισμένων μεταβλητών, εφαρμόστηκε 

η μέθοδος της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης. Συγκεκριμένα, οι μεταβλητές 

που παρουσίασαν στατιστικά σημαντική ή σχεδόν σημαντική συσχέτιση με τους 

μέσους όρους βαθμολογίας, χρησιμοποιήθηκαν ως πιθανοί παράγοντες πρόβλεψης σε 

τέσσερις αναλύσεις πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης.  
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Α.4. Αποτελέσματα 

 

Αρχικά, υπολογίστηκαν ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση (Standard 

Deviation – SD) των συμμετεχόντων για τη συνολική βαθμολογία στο 

ερωτηματολόγιο και τη βαθμολογία σε κάθε υπο-κλίμακα. Τα αποτελέσματα 

εμφανίζονται στον πίνακα Α.2. Στην συνέχεια, διαιρώντας τη συνολική βαθμολογία 

των συμμετεχόντων με τον αριθμό των ερωτήσεων (για το σύνολο του 

ερωτηματολογίου και για κάθε υπο-κλίμακα ξεχωριστά) υπολογίστηκε ο μέσος όρος 

των συμμετεχόντων ανά ερώτηση (βλ. τη δεξιά στήλη του πίνακα Α.2.). 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους μέσους όρους της βαθμολογίας των συμμετεχόντων ανά 

ερώτηση και τον τρόπο βαθμολόγησης της κάθε απάντησης (βλ. υπο-ενότητα Α.3.2.), 

οι απαντήσεις των συμμετεχόντων αποκάλυψαν ελαφρώς θετικές στάσεις και 

αντιλήψεις σχετικά με την εξΑΕ (M = .64), ελαφρώς θετικά συναισθήματα προς την 

εξΑΕ, σύμφωνα με το συναισθηματικό συστατικό στοιχείο των στάσεων των 

συμμετεχόντων (2η υπο-κλίμακα: M = .57), σχεδόν ουδέτερες (ελάχιστα θετικές) 

αντιλήψεις για την εξΑΕ όταν συγκρίνεται με το παραδοσιακό μοντέλο εκπαίδευσης 

(3η υπο-κλίμακα: M = .32) και, τέλος, θετικές στάσεις προς την εξΕΑ υπό το πρίσμα 

του γνωστικού συστατικού στοιχείου των στάσεων και την πρόθεση συμμετοχής (1η 

υπο-κλίμακα: M = 1.03). 

 
Πίνακας Α.2 Μέσοι όροι βαθμολογίας συμμετεχόντων ανά υπο-κλίμακα και για το συνολικό 
ερωτηματολόγιο  
 Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Μέσος Όρος ανά Ερώτηση 

1η Υπο-κλίμακα 9.27 4.71 1.03 

2η Υπο-κλίμακα 2.27 3.01 .57 

3η Υπο-κλίμακα 3.83 5.85 .32 

Σύνολο 15.37 11.31 .64 

 

Ο πίνακας Α.3. παρουσιάζει τις συσχετίσεις των μεταβλητών: φύλο, ηλικία, 

ηλικία απώλειας της όρασης, κατάσταση της όρασης, μορφωτικό επίπεδο, εργασιακή 

κατάσταση και συχνότητα χρήσης του υπολογιστή και των μέσων όρων βαθμολογίας 
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(συνολικά για το ερωτηματολόγιο και κάθε υπο-κλίμακα ξεχωριστά), κατόπιν 

ελέγχου του συντελεστή συσχέτισης Pearson (r).  

 

Πίνακας Α.3 Συσχετίσεις των μέσων όρων βαθμολογίας με τα ατομικά χαρακτηριστικά των 
συμμετεχόντων  

 
1η Υπο-

κλίμακα 

2η Υπο-

κλίμακα 

3η Υπο-

κλίμακα 

Σύνολο 

Φύλο .224 .177 .270 .262 

Ηλικία .394* .100 .378* .319* 

Ηλικία απώλειας της όρασης .114 .078 -.003 .081 

Κατάσταση όρασης -.220 .035 -.061 -.082 

Μορφωτικό επίπεδο .513** .438** .380* .539** 

Εργασιακή κατάσταση  -.071 -.220 .020 -.133 

Συχνότητα χρήσης Η/Υ .281 .364* .069 .312* 

*p < .05, **p < .01 
 

Επιπλέον, η μέθοδος της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης εφαρμόστηκε 

για την προβολή των μεταβλητών πρόβλεψης των «Στάσεων και αντιλήψεων για την 

εξΑΕ» καθώς και των μεταβλητών πρόβλεψης της κάθε υπο-κλίμακας (βλ. πίνακες 

Α.4.-Α.7.). Σχετικά με τις στάσεις και τις αντιλήψεις για την εξΕΑ (σύνολο 

ερωτηματολογίου), η ανάλυση ανέδειξε τον προσαρμοσμένο συντελεστή 

προσδιορισμού (adjusted R2) ίσο με 0.356 (F = 8.172, p < .01). Στατιστικά 

σημαντικές μεταβλητές πρόβλεψης των στάσεων και των αντιλήψεων βρέθηκαν ότι 

είναι το μορφωτικό επίπεδο (β = .430, p < .01) και η συχνότητα χρήσης του Η/Υ (β = 

.312, p < .05) (βλ. πίνακα Α.4.). 

Αναφορικά με τις στάσεις για την εξΑΕ ως προς το γνωστικό συστατικό 

στοιχείο και την πρόθεση συμμετοχής σε πρόγραμμα εξΕΑ (1η υπο-κλίμακα), η 

ανάλυση ανέδειξε τον προσαρμοσμένο συντελεστή προσδιορισμού (adjusted R2) ίσο 

με 0.357 (F = 8.210, p < .01). Στατιστικά σημαντικές μεταβλητές πρόβλεψης των 

στάσεων ως προς το γνωστικό συστατικό στοιχείο και την πρόθεση συμμετοχής στην 

εξΑΕ είναι η ηλικία (β = .335, p < .05), το μορφωτικό επίπεδο (β = .376, p < .01) και 

η συχνότητα χρήσης του Η/Υ (β = .302, p < .05) (βλ. πίνακα Α.5.).  
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Η ανάλυση ανέδειξε, επιπλέον, τον προσαρμοσμένο συντελεστή 

προσδιορισμού (adjusted R2) ίσο με 0.258 (F = 7.959, p < .01) για τις στάσεις προς 

την εξΑΕ ως προς το συναισθηματικό συστατικό στοιχείο (2η υπο-κλίμακα). 

Στατιστικά σημαντικές μεταβλητές πρόβλεψης των στάσεων βάσει των 

συναισθημάτων ενώπιον της εξΑΕ είναι το μορφωτικό επίπεδο (β = .405, p < .01), 

και η συχνότητα χρήσης του Η/Υ (β = .323, p < .05) (βλ. πίνακα Α.6.). 

Τέλος, για τις αντιλήψεις όπως αυτές διαμορφώνονται από τη σύγκριση της 

εξΑΕ και του παραδοσιακού μοντέλου εκπαίδευσης (3η υπο-κλίμακα), η ανάλυση 

ανέδειξε τον προσαρμοσμένο συντελεστή προσδιορισμού (adjusted R2) ίσο με 0.183 

(F = 5.376, p < .01) και ως στατιστικά σημαντική μεταβλητή πρόβλεψης μόνο το 

μορφωτικό επίπεδο (β = .305, p < .05) (βλ. πίνακα Α.7.).  

 
Πίνακας Α.4 Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση για τις μεταβλητές πρόβλεψης των «Στάσεων 
και αντιλήψεων για την εξΑΕ» (σύνολο ερωτηματολογίου) 
Μεταβλητές B Std. Error Beta t p 

Ηλικία .023 .013 .246 1.775 .084 

Μορφωτικό επίπεδο .400 .127 .430 3.143 .003 

Συχνότητα χρήσης Η/Υ .172 .073 .312 2.357 .024 

Adjusted R2 = .356, p < .01 
 

Πίνακας Α.5 Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση για τις μεταβλητές πρόβλεψης των «Στάσεων: 
γνωστικό συστατικό στοιχείο και πρόθεση συμμετοχής» 
Μεταβλητές B Std. Error Beta t p 

Ηλικία .034 .014 .335 2.421 .021 

Μορφωτικό επίπεδο .377 .137 .376 2.751 .009 

Συχνότητα χρήσης Η/Υ .179 .079 .302 2.279 .029 

Adjusted R2 = .357, p < .01 
 

Πίνακας Α.6 Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση για τις μεταβλητές πρόβλεψης των «Στάσεων: 
συναισθηματικό συστατικό στοιχείο» 
Μεταβλητές B Std. Error Beta t p 

Μορφωτικό επίπεδο .585 .197 .405 2.961 .005 

Συχνότητα χρήσης Η/Υ .276 .117 .323 2.357 .024 

Adjusted R2 = .258, p < .01 
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Πίνακας Α.7 Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση για τις μεταβλητές πρόβλεψης των 
αντιλήψεων από τη «Σύγκριση εξΑΕ και παραδοσιακού μοντέλου εκπαίδευσης» 
Μεταβλητές B Std. Error Beta t p 

Ηλικία .028 .015 .287 1.890 .067 

Μορφωτικό επίπεδο .282 .142 .305 2.010 .048 

Adjusted R2 = .183, p < .01 
 

Το μορφωτικό επίπεδο και η συχνότητα χρήσης του Η/Υ φαίνεται ότι είναι οι 

ισχυρότερες μεταβλητές πρόβλεψης των στάσεων προς την εξΕΑ. Με βάση την 

ηλικία, φαίνεται, ότι μπορεί να προβλέψει κανείς τις στάσεις ενός ατόμου για την 

εξΑΕ μόνο ως προς το γνωστικό στοιχείο που διαμορφώνει τις στάσεις αυτές (και όχι 

ως προς το συναισθηματικό στοιχείο). Σημειωτέον είναι, ότι η ηλικία, παρ’ όλο που 

δεν αναδείχτηκε ως μεταβλητή πρόβλεψης των στάσεων συνολικά (συνολικό 

ερωτηματολόγιο) και των αντιλήψεων των συμμετεχόντων από τη σύγκριση εξΑΕ 

και παραδοσιακού μοντέλου εκπαίδευσης (3η υπο-κλίμακα), εμφανίζεται σε 

συσχέτιση κατόπιν ελέγχου του συντελεστή συσχέτισης r (Pearson) (βλ. πίνακα Α.3). 

Διαφαίνεται έτσι, μία τάση όσο αυξάνεται η ηλικία να είναι πιο θετικές οι στάσεις και 

οι αντιλήψεις για την εξΑΕ. 

 

Α.5. Συζήτηση-Συμπεράσματα 
 

Η παρούσα έρευνα αντανακλά την προσπάθεια εκμαίευσης των στάσεων και 

των αντιλήψεων για την εξΑΕ των ατόμων με πρόβλημα όρασης. Καθώς δεν 

ανιχνεύθηκε στη διεθνή βιβλιογραφία καμία παρόμοια έρευνα στον πληθυσμό των 

ατόμων με πρόβλημα όρασης, βασικό μέλημα ήταν η κατασκευή κατάλληλου 

ερωτηματολογίου.  

Η ανάλυση των δεδομένων αποκάλυψε ότι οι συμμετέχοντες της έρευνας 

παρουσιάζουν ελαφρώς θετικές στάσεις και αντιλήψεις για την εξΕΑ. Από την 

αναλυτικότερη επεξεργασία των δεδομένων προκύπτει ότι οι στάσεις των 

συμμετεχόντων προς την εξΑΕ είναι ελαφρώς θετικές, όταν εξετάζονται υπό το 

πρίσμα των συναισθημάτων των συμμετεχόντων ενώπιον της εξΕΑ και θετικές όταν 
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οι στάσεις εξετάζονται στη βάση της γνώσης τους γύρω από την εξΑΕ. Το 

αποτέλεσμα αυτό ήταν αναμενόμενο δεδομένου ότι κανείς από τους συμμετέχοντες 

δεν είχε συμμετάσχει σε πρόγραμμα εξΑΕ. Ως εκ τούτου, αναμένονταν ότι οι 

συμμετέχοντες δε θα αρνηθούν τις συναισθηματικές δυσκολίες που μπορεί να 

προκύψουν στο πλαίσιο μίας ενδεχόμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εξΑΕ. Η 

ανασφάλεια και η αβεβαιότητα που νιώθει κανείς ενώπιον μίας πρωτόγνωρης 

κατάστασης, είναι συναισθήματα που εικάζονταν ότι θα διαφανούν μέσα από τη 

διερεύνηση των στάσεων, και κυρίως του συναισθηματικού συστατικού στοιχείου 

των στάσεων προς την εξΑΕ. Παρά τα συναισθήματα αυτά, οι συμμετέχοντες 

φαίνεται να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα της εξΑΕ και εμφανίζονται πρόθυμοι να 

συμμετάσχουν σε κάποιο πρόγραμμα εξΑΕ. Το αποτέλεσμα αυτό, το οποίο προκύπτει 

από τη διερεύνηση των στάσεων υπό το πρίσμα των γνώσεων τους για την εξΑΕ και 

την προθυμία συμμετοχής, ήταν επίσης αναμενόμενο, δεδομένου ότι, λόγω απουσίας 

προηγούμενης (θετικής ή αρνητικής) βιωματικής εμπειρίας, η εξΑΕ αποτελεί για τους 

συμμετέχοντες έναν καινοτόμο τρόπο εκπαίδευσης που επιθυμούν να βιώσουν. 

Παρόμοιες έρευνες στον τυπικό πληθυσμό αποκαλύπτουν θετικές στάσεις προς τη 

διαδικτυακή διδασκαλία (Alghazo, 2006˙ Erdogan et al., 2008), τη διαδικτυακή 

μάθηση (Tekinarslan, 2008) και την online μάθηση (O’Malley & McCraw, 1999). 

Χρειάζεται να σημειωθεί, όμως, ότι σε όλες αυτές τις έρευνες οι συμμετέχοντες έχουν 

λάβει μέρος σε κάποιο πρόγραμμα εξΑΕ και, συνεπώς, οι στάσεις τους έχουν 

διαμορφωθεί μέσω προσωπικής βιωματικής εμπειρίας. Αντίστοιχες έρευνες στον 

πληθυσμό των ατόμων με πρόβλημα όρασης δε βρέθηκαν· ωστόσο, οι Barnard-Brak 

και Sulak (2010) διατείνονται ότι τα άτομα με πρόβλημα όρασης τείνουν να είναι πιο 

θετικά προς την εξΑΕ συγκριτικά με το παραδοσιακό μοντέλο εκπαίδευσης, καθώς 

δύνανται να αποκρύψουν την αναπηρία τους και να αποφύγουν κοινωνικές 

προκαταλήψεις και στερεότυπα. Η χρήση διαδικτυακών εφαρμογών που αυξάνουν 

την πρόσβαση στην πληροφορία και την επικοινωνία επιτρέπουν στα άτομα με 

πρόβλημα όρασης να συμμετέχουν χωρίς να είναι αναπόφευκτη η γνωστοποίηση της 

αναπηρίας στον κόσμο του διαδικτύου (Snetselaar & Velleman, 2005). 

Το δεύτερο σημαντικό αποτέλεσμα της παρούσας έρευνας είναι η σχέση που 

εμφανίζεται μεταξύ της συχνότητας χρήσης του Η/Υ και των στάσεων προς την 

εξΑΕ. Συγκεκριμένα, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων φάνηκε ότι η συχνότητα 

με την οποία χρησιμοποιεί κανείς τον Η/Υ μπορεί να προβλέψει τις θετικές ή 

αρνητικές στάσεις του συμμετέχοντος με πρόβλημα όρασης προς την εξΑΕ είτε οι 
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στάσεις έχουν διαμορφωθεί από τις γνώσεις του για την εξΑΕ και την προθυμία 

συμμετοχής είτε από τα συναισθήματά του ενώπιον της εξΕΑ. Το αποτέλεσμα αυτό 

δεν εκπλήσσει, αν λάβει κανείς υπ’ όψιν το γεγονός ότι όσο πιο εξοικειωμένος είναι 

κανείς με τη χρήση του Η/Υ, του διαδικτύου και των ΤΠΕ τόσο πιο άνετος και 

πρόθυμος θα αισθάνεται μπροστά στο ενδεχόμενο της συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα 

εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Ομοίως, στην έρευνα των Erdogan, 

Bayram και Deniz (2008) οι συμμετέχοντες που δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο περισσότερες από 5 ώρες την ημέρα, είχαν τις πιο θετικές στάσεις προς την 

εκπαίδευση μέσω διαδικτύου. Αξίζει να τονισθεί στο σημείο αυτό, ότι τα 

αποτελέσματα ερευνών για τη σχέση της συχνότητας χρήσης του Η/Υ και τις στάσεις 

προς την εξΑΕ χρειάζεται να ερμηνεύονται με προσοχή. Καθώς οι περισσότερες 

έρευνες για τη διερεύνηση των στάσεων συνδέονται με κάποια συγκεκριμένη 

εμπειρία εξΑΕ των συμμετεχόντων, η σημασία της εμπειρίας και της συχνότητα 

χρήσης του Η/Υ στη διαμόρφωση στάσεων θα πρέπει ενδεχομένως να εξετάζεται 

αναφορικά με τη συγκεκριμένη εμπειρία. Στην έρευνα των Concannon, Flynn και 

Campbell (2005), για παράδειγμα, η εγγενής ευχρηστία του συστήματος που 

χρησιμοποιήθηκε δεν προαπαιτούσε προηγούμενη εκπαίδευση ακόμη και για τα 

άτομα που δε διέθεταν γνώσεις χρήσης Η/Υ. Σε μία τέτοια περίπτωση, τα 

αποτελέσματα για τη σχέση χρήσης Η/Υ και στάσεων μπορεί να είναι εντελώς 

διαφορετικά. Ωστόσο, είναι αδιαμφισβήτητο στοιχείο ότι η άνεση και η 

αυτοπεποίθηση για τη χρήση Η/Υ και διαδικτύου είναι σημαντικοί παράγοντες για 

την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση και εκπαίδευση (Al Saif, 2007˙ Muilenburg 

& Berge, 2005). 

Ο ισχυρότερος παράγοντας πρόβλεψης των στάσεων και των αντιλήψεων για 

την εξΑΕ στην παρούσα έρευνα φάνηκε ότι είναι το μορφωτικό επίπεδο. Αυτό 

σημαίνει ότι το ανώτερο μορφωτικό επίπεδο είναι πολύ πιθανό να συνεπάγεται σε 

κάποιο άτομο με πρόβλημα όρασης θετικές στάσεις και αντιλήψεις για την εξΑΕ. 

Εικάζεται ότι για τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει τη σχολική εκπαίδευση, αλλά 

κυρίως για τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, είναι ευκολότερο να επιλέξουν ένα μοντέλο εκπαίδευσης που είναι 

άγνωστο και η εκπαιδευτική εμπειρία από αυτό θα είναι πρωτόγνωρη. Οι O’Malley 

and McCraw (1999) διατείνονται ότι ένας από τους 3 παράγοντες που επηρεάζουν 

την αντιλαμβανόμενη αποτελεσματικότητα της εξΑΕ είναι οι προηγούμενες 

εκπαιδευτικές συνθήκες. Ωστόσο, στην παρούσα έρευνα θα ήταν ίσως ατόπημα να 
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ερμηνεύσει κανείς το αποτέλεσμα αυτό μέσω εικασίας περί έλλειψης ικανοποίησης 

των συμμετεχόντων από τις προηγούμενες εκπαιδευτικές εμπειρίες, καθώς η 

σύγκριση εξΑΕ και παραδοσιακού μοντέλου ανέδειξε σχεδόν ουδέτερες (ελάχιστα 

θετικές) αντιλήψεις προς την εξΕΑ. Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα σχετικά με 

την επίδραση του μορφωτικού επιπέδου στη διαμόρφωση στάσεων και αντιλήψεων 

για την εξΕΑ συμφωνούν με την έρευνα του Al Saif (2007). Ο Al Saif (2007), 

κατόπιν διερεύνησης των στάσεων φυλακισμένων ατόμων προς την εξΑΕ, 

διαπίστωσε, επίσης, ότι πιο θετικές είναι οι στάσεις των ατόμων ανώτερου 

μορφωτικού επιπέδου.  

Τέλος, η ηλικία εμφανίζεται ως σημαντική μεταβλητή πρόβλεψης των 

στάσεων προς την εξΑΕ, όπως αυτές προκύπτουν από τη γνώση των συμμετεχόντων 

για την εξΕΑ και την προθυμία συμμετοχής σε πρόγραμμα εξΕΑ. Φαίνεται ότι οι 

μεγαλύτεροι σε ηλικία συμμετέχοντες είναι πιο θετικοί προς την εξΑΕ και 

περισσότερο πρόθυμοι να εκπαιδευτούν μέσω του μοντέλου της εξΑΕ. Το 

αποτέλεσμα αυτό είναι σε συμφωνία με τα αποτελέσματα αντίστοιχων ερευνών στον 

τυπικό πληθυσμό. Συγκεκριμένα, οι Erdogan, Bayram και Deniz (2008) προτείνουν 

ότι με την αύξηση της ηλικίας οι δυσκολίες και τα προβλήματα που συνδέονται με 

την εξΕΑ φαντάζουν περισσότερο ασήμαντα και είναι λιγότερο αποθαρρυντικά. Ο 

Tekinarslan (2008) απέδειξε, επίσης, ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συμμετέχοντες 

είχαν περισσότερο θετικές στάσεις προς τη διαδικτυακή εκπαίδευση από ότι οι 

μικρότεροι σε ηλικία. Οι θετικότερες στάσεις των μεγαλύτερων ηλικιακά ατόμων 

μπορεί να συνδέονται με αυξημένες οικογενειακές ή εργασιακές υποχρεώσεις 

(Bisciglia & Monk-Turner, 2002˙ Tekinarslan, 2008), ισχυρότερα κίνητρα (Erdogan, 

et al., 2008) ή μειωμένη ανάγκη για κοινωνική αλληλεπίδραση (Sorensen, 1995). 

 

 

Α.6. Περιορισμοί  

 
Βασικό περιορισμό της μελέτης των στάσεων και των αντιλήψεων για την 

εξΑΕ αποτελεί η χορήγηση του αρχικού ερωτηματολογίου σε άτομα χωρίς πρόβλημα 

όρασης με στόχο τη συγκέντρωση δεδομένων για τη διενέργεια διερευνητικής 

παραγοντικής ανάλυσης. Η λύση αυτή επιλέχθηκε λόγω της δυσκολίας εύρεσης του 

απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων με πρόβλημα όρασης. Επιπλέον, η επέκταση 
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του δείγματος της έρευνας για τη συμπερίληψη ατόμων με εμπειρία συμμετοχής σε 

προγράμματα εξΑΕ θα μπορούσε να προσφέρει μία περισσότερο ολοκληρωμένη 

θεώρηση των στάσεων και των αντιλήψεων των ατόμων με πρόβλημα όρασης για την 

εξΑΕ. 
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Β. ΕΡΕΥΝΑ: Ετοιμότητα συμμετοχής σε προγράμματα 

εξΑΕ  

Β.1. Εισαγωγή  

 
Η εξΑΕ εισάγει και ενισχύει ένα νέο πρότυπο σπουδαστή που πρέπει να 

αυτενεργεί, να βρίσκει κίνητρα, να διαθέτει δεξιότητες αυτοδιαχείρισης (Brent & 

Bugbee, 1993) και να διαθέτει τις πρωταρχικές και απολύτως αναγκαίες γνώσεις 

χρήσης των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Παράλληλα, ινστιτούτα και φορείς 

προσπαθούν να οργανώσουν και να προσφέρουν προγράμματα εξΑΕ τα οποία να 

απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευόμενων, συμπεριλαμβανομένων των «μη-

παραδοσιακών» εκπαιδευόμενων, ώστε να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για 

συνεχιζόμενη και δια βίου μάθηση (Kirkwood & Price, 2005). Χρειάζεται, όμως, τα 

ινστιτούτα και οι φορείς που προσφέρουν τα προγράμματα αυτά, να συγχρονίσουν τις 

δυνατότητες παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης με τις δυνατότητες 

των εκπαιδευόμενων λήψης των υπηρεσιών αυτών. 

Έτσι, προσπαθούν, αρχικά, να παράσχουν τα κίνητρα που χρειάζονται οι 

εκπαιδευόμενοι ώστε να εμπλακούν ενεργά σε προγράμματα δια βίου μάθησης. Η 

κινητροδότηση στους εκπαιδευόμενους, ώστε να συνεχίζουν και να απολαμβάνουν τη 

μάθηση αποτελεί παράγοντα καθοριστικής επιρροής για τη συμμετοχή στην εξΑΕ 

(Liao, 2006). Εξάλλου, καθώς η εξΑΕ φαίνεται να είναι η κατάλληλη μορφή παροχής 

εκπαίδευσης για εκείνους τους εκπαιδευόμενους που δεν έχουν τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσουν ένα συμβατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (Pant, 2005), εικάζεται 

ότι οι εκπαιδευόμενοι που επιλέγουν την εξΑΕ έχουν εκ των πραγμάτων ισχυρότερα 

κίνητρα. Επιπλέον, η δυνατότητα αυτό-κινητροδότησης έχει θεωρηθεί ως ο πιο 

αποτελεσματικός τρόπος επίτευξης της μάθησης (Ghani & Deshpande, 1994) και της 

αναζωπύρωσης της επιθυμίας για εξέλιξη των γνώσεων και επιτυχία (Chan & Ahern, 

1999). Ωστόσο, είτε ένας εκπαιδευόμενος διαθέτει τα κίνητρα ή την ωριμότητα για 

εύρεση κινήτρων είτε ο φορέας παροχής της εκπαίδευσης έχει μεριμνήσει για την 

παροχή κινήτρων στους εκπαιδευόμενους, το θέμα των κινήτρων πρέπει να 

εξετάζεται συστηματικά στο πλαίσιο ερευνών που στοχεύουν στην ανίχνευση της 

ετοιμότητας για συμμετοχή σε προγράμματα εξΑΕ. 
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Εκτός από τα κίνητρα, βασικοί παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η 

επιτυχία στην εξΑΕ είναι οι προαπαιτούμενες δεξιότητες και η εξοικείωση με τα 

συστήματα της online μάθησης (Muilenburg & Berge, 2005). Η εξΑΕ παρουσίασε 

σημαντική εξέλιξη, όταν από την αλληλογραφία και τις εκπομπές ραδιοφώνου και 

τηλεόρασης μετέβη στις διαδικτυακές πλατφόρμες και τις εικονικές τάξεις. Η 

ανάπτυξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αυξανόμενη απαίτηση από τους χρήστες για 

προαπαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητα προσαρμογής στο πλαίσιο της εξΑΕ. Για 

το λόγο αυτό οι δεξιότητες των εκπαιδευόμενων που προϋποτίθενται της επιτυχίας σε 

ένα πρόγραμμα εξΑΕ έχουν μεταβληθεί αναλόγως και χρειάζεται να εξεταστούν 

λεπτομερώς για κάθε ενδεχόμενο εκπαιδευόμενο, προκειμένου να αποφευχθεί μία 

μελλοντική αδυναμία συνέχισης της συμμετοχής του στο πρόγραμμα. 

Ειδικότερα, με την ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας – κυρίως, των ΤΠΕ – και 

την ώθηση που έχει πάρει η ηλεκτρονική μάθηση και εκπαίδευση, η εξΑΕ έχει 

αποκτήσει μία εντελώς νέα μορφή. Οι ΤΠΕ εισχωρούν ολοένα και βαθύτερα στη 

διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης (Kirkwood & Price, 2005) προκειμένου 

η εξΑΕ να δεχθεί μεγαλύτερες και πιο ποικίλες πληθυσμιακές ομάδες (Pant, 2005) 

και να δώσει κίνητρα ή να ενισχύσει το ενδιαφέρον για συμμετοχή τόσο στους 

διδάσκοντες όσο και στους εκπαιδευόμενους, εξασφαλίζοντας, έτσι, μία θετικότερη 

στάση σε αμφότερους (Erdogan et al., 2008˙ Pant, 2005). Επιπλέον, η χρήση του 

διαδικτύου και του παγκόσμιου ιστού ως εργαλείου διδασκαλίας έχει λάβει ευρείες 

διαστάσεις, καθώς η εισαγωγή του διαδικτύου στη διδακτική πράξη συνδέθηκε με τα 

πλεονεκτήματα της ταχείας επικοινωνίας, της πρόσβασης στην πληροφορία από 

απόσταση, της άμεσης επικοινωνίας και του περιορισμού του συνολικού κόστους 

(Madden, Ford, Miller & Levy, 2005).  

Καθώς, λοιπόν, σύγχρονα τεχνολογικά μέσα ενσωματώνονται με ολοένα και 

ταχύτερους ρυθμούς στην εξΑΕ, είναι σημαντικό να εξετάσει κανείς τον τρόπο με τον 

οποίο εξυπηρετούνται οι ανάγκες των εκπαιδευόμενων (Erdogan et al., 2008), ποιοι 

εκπαιδευόμενοι μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα στις συνθήκες που 

δημιουργούνται και για ποιους εκπαιδευόμενους ο βαθμός επικινδυνότητας για 

διακοπή του προγράμματος ή αποτυχία είναι υψηλότερος. Για παράδειγμα, η απουσία 

ελέγχου από τη μεριά του φορέα ή του ινστιτούτου εκπαίδευσης της εξοικείωσης του 

εκπαιδευόμενου με τις ΤΠΕ και το επίπεδο πρόσβασης των εκπαιδευόμενων σε 

τεχνολογικά μέσα αυτού του είδους μπορεί να επιφέρει τον «ψηφιακό διαχωρισμό» 

των εκπαιδευόμενων μεταξύ τους (Kirkwood & Price, 2005). Επιπλέον, ενώ η 
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εκπαίδευση που βασίζεται στη χρήση του παγκόσμιου ιστού μπορεί να συμπεριλάβει 

εκπαιδευόμενους ποικίλων «γνωστικών στυλ» (cognitive styles), οι εκπαιδευόμενοι 

που εμφανίζονται εξαρτημένοι από το πεδίο (field dependent students) – δηλαδή, 

αυτοί που προτιμούν την ομαδική εργασία, που κατευθύνονται από εξωτερικούς 

παράγοντες και δέχονται εξ αρχής ως πραγματικά και δεδομένα τα περισσότερο 

εμφανή στοιχεία ενός αντικειμένου ή μίας κατάστασης – μπορεί να χρειαστούν 

συστηματικότερη καθοδήγηση (Alomyan & Au, 2004). Ομοίως, οι εκπαιδευόμενοι με 

μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στη χρήση των τεχνολογιών της οnline μάθησης θεωρούν 

τις δυσκολίες και τα προβλήματα στο θέμα της αλληλεπίδρασης, στο θέμα της 

διοίκησης και της διδασκαλίας, στο θέμα των κινήτρων και του χρόνου που 

απαιτείται στην εξΑΕ λιγότερο σημαντικά από εκείνους τους εκπαιδευόμενους που 

νιώθουν λιγότερο σίγουροι για τις δυνατότητές τους (Muilenburg & Berge, 2005). Η 

σημασία της εξέτασης των στάσεων απέναντι στο διαδίκτυο και των 

αντιλαμβανόμενων δεξιοτήτων χρήσης και διαχείρισης του διαδικτύου γίνεται 

εμφανής από τη σωρεία σχετικών ερωτηματολογίων που έχουν χρησιμοποιηθεί σε 

έρευνες (για παράδειγμα, Durndell & Haag, 2002˙ Zhang, 2007).  

 Η a priori γνώση των αναγκών των εκπαιδευόμενων, αλλά και των 

δυνατοτήτων και των αδυναμιών τους αποτελεί ένα βασικό στάδιο της διαδικασίας 

δόμησης του εκπαιδευτικού υλικού και της μεθοδολογίας. Επιπλέον, συντελεί στην 

ανίχνευση εκείνων των εκπαιδευόμενων που βρίσκονται σε υψηλή επικινδυνότητα 

για αντιμετώπιση προβλημάτων και των προβλημάτων που ενδέχεται να ανακύψουν 

στο εν εξελίξει πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι η γνωριμία με τις ανάγκες, τις 

δυνατότητες και τις αδυναμίες των εκπαιδευόμενων υποστηρίζει την αποφυγή της 

διακοπής του προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους ή της ολοκλήρωσης του 

προγράμματος χωρίς την ικανοποίηση τους, καθώς και την αποφυγή κατάρρευσης 

του προγράμματος αυτού καθαυτού. 

Η Liao (2006) διατύπωσε την άποψη ότι για να κατανοήσει κανείς τη ‘ροπή’ 

(flow) ενός εκπαιδευόμενου προς την εξΑΕ χρειάζεται να μελετήσει μία σειρά 

παραγόντων. Η ‘ροπή’, όπως χρησιμοποιείται από την εν λόγω ερευνήτρια, ορίζεται 

ως η ψυχολογική κατάσταση κατά την οποία το άτομο αισθάνεται γνωστικά επαρκές, 

ευτυχές και εφοδιασμένο με κίνητρα (Csikszentmihalyi, 1990). Οι παράγοντες που η 

Liao (2006) αναφέρει είναι οι δεξιότητες, οι προκλήσεις, ο έλεγχος και η 

αλληλεπίδραση, όπως αυτά γίνονται αντιληπτά από τους ίδιους τους 

εκπαιδευόμενους. Οι ‘αντιλαμβανόμενες δεξιότητες’ νοούνται ως οι ικανότητες ενός 
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ατόμου να χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (Liao, 2006), τα συστήματα 

(ηλεκτρονικά προγράμματα, πλατφόρμες και περιβάλλοντα) και τις συσκευές που 

χρησιμοποιούνται στην εξΑΕ, όπως αυτές γίνονται αντιληπτές από το ίδιο το άτομο 

που τις φέρει. Οι αντιλαμβανόμενες δεξιότητες φαίνεται να σχετίζονται με την 

αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα του διαδικτύου στην έρευνα και την εκπαίδευση. Όσο 

περισσότερες και πιο εξειδικευμένες δεξιότητες θεωρεί ένα άτομο ότι διαθέτει τόσο 

πιο χρήσιμο θεωρεί τον παγκόσμιο ιστό στη διδασκαλία, τη μάθηση, την εκπαίδευση 

και την έρευνα (Applebee, Clayton, Pascoe & Bruce, 2000). Επιπλέον, μελετώντας τις 

στάσεις των εκπαιδευόμενων προς τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι κανείς σε 

θέση να αντιληφθεί την προθυμία ή την απροθυμία των εκπαιδευόμενων να 

χρησιμοποιήσει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως εργαλείο στο πλαίσιο της 

εκπαίδευσης (Sanders & Morrison-Shetlar, 2001). Η στάση των εκπαιδευόμενων 

απέναντι στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως εργαλείου εκπαίδευσης φαίνεται να 

επηρεάζεται από μεταβλητές όπως η ηλικία, το φύλο και την προηγούμενη εμπειρία 

στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή (για ανασκόπηση βλέπε Alghazo, 2006).  

Οι ‘αντιλαμβανόμενες προκλήσεις’ νοούνται ως το επίπεδο της πρόκλησης 

που ένα άτομο αισθάνεται ότι θα συναντήσει κατά τη χρήση του συστήματος της 

εξΑΕ (Liao, 2006). Η αντίληψη των δυσκολιών που θα εμφανιστούν κατά τη χρήση 

του συστήματος της εξΑΕ από κάποιον εκπαιδευόμενο ως θετική πρόκληση είναι 

ευοίωνη ένδειξη της αποφυγής εγκατάλειψης του προγράμματος από τον ίδιο. Ο 

‘αντιλαμβανόμενος έλεγχος’ αναφέρεται στο επίπεδο του ελέγχου που θεωρεί ένας 

εκπαιδευόμενος ότι έχει όταν χειρίζεται το σύστημα της εξΑΕ (Liao, 2006). Όπως 

ισχύει και στις αντιλαμβανόμενες προκλήσεις της εξΑΕ, το αίσθημα ενός 

εκπαιδευόμενου ότι έχει τον έλεγχο των ιδιαίτερα σύνθετων πολλές φορές 

συστημάτων της εξΑΕ είναι ουσιαστικής σημασίας για την αποφυγή εγκατάλειψης 

του προγράμματος. Ωστόσο, ο η αίσθηση του έλεγχου επί του συστήματος της εξΑΕ 

δεν καλύπτει την ετοιμότητα ενός εκπαιδευόμενου από την άποψη αυτή. Μια 

σημαντική πτυχή της ετοιμότητας είναι ο έλεγχος επί του εαυτού· αυτό, δηλαδή, που 

διαφορετικά ονομάζεται αυτό-διαχείριση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 

διαχείριση του χρόνου, το οποίο αποτελεί βασική δεξιότητα που πρέπει να διαθέτουν 

οι εκπαιδευόμενοι της εξΑΕ. Η απουσία της δεξιότητας αυτής είναι βασική αιτία για 

την αδυναμία ορισμένων εκπαιδευόμενων να συντονιστούν με το ρυθμό του 

προγράμματος και καταφεύγουν στην αναζήτηση πρόσθετης καθοδήγησης από τους 

διδάσκοντες (McLinden, McCall, Hinton & Weston, 2006). Η Garland (1993), 
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προσπαθώντας να εξετάσει τους σημαντικότερους παράγοντες αντίστασης στην εξΑΕ 

αναφέρει μεταξύ άλλων, την τάση ενός ατόμου με την έννοια της αυτοδιαχείρισης.  

Η ‘αντιλαμβανόμενη αλληλεπίδραση’ αναφέρεται στη διαδραστικότητα 

μεταξύ του χρήστη και του ηλεκτρονικού υπολογιστή όπως αυτή γίνεται αντιληπτή 

από τον εκπαιδευόμενο (Liao, 2006). Η διαδραστικότητα μεταξύ χρήστη και 

ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς ο υπολογιστής είναι 

το κατεξοχήν μέσο επικοινωνίας και επαφής μεταξύ των ατόμων που λαμβάνουν 

μέρος στην εξΑΕ είτε ως εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτικών είτε ως οργανωτικής 

αρχής και διοικητικού προσωπικού. Οι Hillman, Willis και Gunawardena (1994) 

αναφέρουν ότι η διαδραστικότητα χρήστη-ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι ο τέταρτος 

τύπος αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο της εξΑΕ και την ορίζουν ως αλληλεπίδραση 

μεταξύ του χρήστη και ενός περιβάλλοντος διεπαφής, η οποία περιλαμβάνει την 

αλληλεπίδραση με το τεχνολογικό μέσο που με τη σειρά του εξασφαλίζει την 

αλληλεπίδραση του χρήστη με το εκπαιδευτικό υλικό, τους διδάσκοντες και τους 

διδασκόμενους.  

Ο Moore (1993) αναλύει τους άλλους τρεις τύπους αλληλεπίδρασης στο 

πλαίσιο της εξΑΕ: την αλληλεπίδραση του εκπαιδευόμενου με το περιεχόμενο 

(εκπαιδευτικό υλικό, την αλληλεπίδραση εκπαιδευόμενου-διδάσκοντος και την 

αλληλεπίδραση των εκπαιδευόμενων μεταξύ τους. Ο πρώτος τύπος αλληλεπίδρασης 

(εκπαιδευόμενου-περιεχομένου) περιγράφεται ως η διαδικασία της διανοητικής 

αλληλεπίδρασης μεταξύ του εκπαιδευόμενου και του περιεχομένου, η οποία έχει ως 

αποτέλεσμα την αλλαγή ή την ενίσχυση προηγούμενης γνώσης και γνωστικών δομών 

του εκπαιδευόμενου. Υπάρχουν προγράμματα που βασίζονται αποκλειστικά στην 

αλληλεπίδραση εκπαιδευόμενου-περιεχομένου. Σε αυτά τα προγράμματα βασικό 

χαρακτηριστικό είναι η μονόδρομη επικοινωνία, όπου ο εκπαιδευόμενος μελετάει ένα 

θέμα εκπαίδευσης, κατευθύνει τον εαυτό του στην πορεία της εκπαίδευσης, ενώ κατά 

κανόνα υπάρχει ένας ειδικός ο οποίος παρέχει βοήθεια στον εκπαιδευόμενο, όταν 

αυτό κρίνεται αναγκαίο.  

Ο δεύτερος τύπος αλληλεπίδρασης αναφέρεται στην επικοινωνία μεταξύ 

εκπαιδευόμενου και ενός ειδικού ο οποίος σχεδίασε το περιεχόμενο του μαθήματος ή 

δρα ως διδάσκων/εκπαιδευτής στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαίδευσης. Οι 

διαφορές μεταξύ των προγραμμάτων του πρώτου τύπου αλληλεπίδρασης και των 

προγραμμάτων του δεύτερου τύπου είναι ότι στα πρώτα το στοιχείο της επίδρασης 

που μπορεί να ασκεί ο διδάσκων στους εκπαιδευόμενους εκλείπει, οι εκπαιδευόμενοι 
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είναι αρκετά αυτόνομοι, καθώς πρέπει να βρίσκουν οι ίδιοι κίνητρα για εκπαίδευση, 

να διαχειρίζονται την αλληλεπίδραση με το εκπαιδευτικό υλικό και να 

παρακολουθούν την εκπαιδευτική τους πορεία και πρόοδο. Η παρατήρηση της 

εκπαιδευτικής πορείας, ιδιαίτερα η αξιολόγηση του τρόπου εφαρμογής της νέας 

γνώσης, είναι το πεδίο όπου η συμβολή του διδάσκοντος είναι πολυτιμότερη. Όσο 

ένας εκπαιδευόμενος δεν κατέχει το αντικείμενο εκπαίδευσης δε μπορεί να είναι σε 

θέση να αξιολογεί την ορθότητα ή μη, την ένταση ή την έκταση της εφαρμογής της 

νέας γνώσης. Η αξιολόγηση της εφαρμογής της νέας γνώσης και η παροχή 

ανατροφοδότησης προσθέτουν ιδιαίτερο βάρος στο έργο του διδάσκοντος (Moore, 

1983). 

Ο τρίτος τύπος αλληλεπίδρασης (εκπαιδευόμενου-εκπαιδευόμενου) μπορεί να 

υπάρχει με ή χωρίς την παρέμβαση του διδάσκοντος σε πραγματικό χρόνο και η 

σημασία της επιτείνεται ή ισχναίνει ανάλογα με το αντικείμενο εκπαίδευσης, καθώς 

σε ορισμένες περιπτώσεις η αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευόμενων είναι 

κρίσιμη για την κατανόηση του αντικειμένου. Τονίζεται, επιπλέον, ότι οι σχεδιαστές 

των προγραμμάτων εξΑΕ πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να 

εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα των τριών τύπων 

αλληλεπίδρασης, σύμφωνα πάντα με το αντικείμενο της διδασκαλίας και το επίπεδο 

ανάπτυξης των εκπαιδευόμενων (Moore, 1983).  

Το θέμα της αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο της εξΑΕ έχει μελετηθεί σε βάθος, 

καθώς το ζήτημα της αποξένωσης θεωρείται ένα από τα βασικότερα μειονεκτήματα 

της εξΑΕ, ειδικά όταν αυτή υπόκειται σε σύγκριση με το παραδοσιακό μοντέλο 

εκπαίδευσης (Moore & Thompson, 1990). Ο Tekinarslan (2008) μελέτησε τις στάσεις 

εκπαιδευόμενων της εξΑΕ προς τη διαδικτυακή εκπαίδευση και διαπίστωσε ότι, παρά 

το γεγονός ότι οι στάσεις είναι θετικές, ενδέχεται να υπάρχει μία προτίμηση και ένα 

αίτημα για πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία.  

Γίνεται κατανοητό ότι η σημασία της ανάγκης για αλληλεπίδραση, της 

αντίληψης των ατομικών δεξιοτήτων, της εμπειρίας και της εξοικείωσης με τη χρήση 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή, του διαδικτύου και των ΤΠΕ, των κινήτρων και της 

ψυχολογικής κατάστασης αναφορικά με την εξΑΕ είναι μεγάλη και χρήζει 

μεθοδευμένης αξιολόγησης πριν την έναρξη ενός προγράμματος εξΑΕ για κάθε 

εκπαιδευόμενο. Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη εκείνου του εργαλείου που εξετάζει την 

ετοιμότητα συμμετοχής των εκπαιδευόμενων υπό το πρίσμα των διαστάσεων που 

περιγράφηκαν παραπάνω κρίνεται αναγκαία. 
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Ο McVay (2001) κατασκεύασε ένα ερωτηματολόγιο 13 ερωτήσεων με στόχο 

την αξιολόγηση της ετοιμότητας για online μάθηση. Το εν λόγω ερωτηματολόγιο 

εξετάζει την ανεξαρτησία του ατόμου και την άνεση που μπορεί να νιώθει αναφορικά 

με συγκεκριμένες πτυχές της online μάθησης. Ο Bernard και οι συνεργάτες του 

(2004) επεξέτειναν το ερωτηματολόγιο του McVay κρίνοντας ότι είναι εξίσου 

αναγκαία η εξέταση και επιμέρους άλλων πτυχών της online μάθησης, όπως η φύση 

και η αποτελεσματικότητα της αλληλεπίδρασης και η επιθυμία του εκπαιδευόμενου 

για αλληλεπίδραση. Έτσι, ανέπτυξαν τελικά ένα εργαλείο 38 ερωτήσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των δεκατριών του McVay. Οι 38 αυτές ερωτήσεις 

κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες: α) ετοιμότητα βάσει των δεξιοτήτων για online 

μάθηση, β) ετοιμότητα βάσει της αυτό-διαχείρισης, γ) ετοιμότητα βάσει των 

αντιλήψεων για την εξΑΕ/online μάθηση και δ) επιθυμία για αλληλεπίδραση με το 

διδάσκοντα ή τους άλλους συνεκπαιδευόμενους (Bernard et al., 2004).  

Στην παρούσα έρευνα η ετοιμότητα είναι, επίσης, ο βασικός άξονας. Η 

ικανότητα εύρεσης κινήτρων, οι ατομικές δεξιότητες κατά τη χρήση του συστήματος 

της εξΑΕ, η αυτό-διαχείριση, η αλληλεπίδραση και η πρόσβαση σε τεχνολογικά μέσα 

και μέσα υποστηρικτικής τεχνολογίας, όπως αυτές γίνονται αντιληπτές από τα ίδια τα 

άτομα με πρόβλημα όρασης, είναι οι διαστάσεις της ετοιμότητας για συμμετοχή σε 

προγράμματα εξΑΕ που εξετάζονται.  

 

Β.2. Ερευνητικοί στόχοι 

 

Οι στόχοι της έρευνας ήταν:  

α) η διερεύνηση της ετοιμότητας συμμετοχής (συνολικά) σε πρόγραμμα εξΑΕ των 

ατόμων με πρόβλημα όρασης,  

β) η διερεύνηση της ετοιμότητας συμμετοχής σε πρόγραμμα εξΑΕ υπό το πρίσμα των 

κινήτρων των ατόμων με πρόβλημα όρασης, 

γ) η διερεύνηση της ετοιμότητας συμμετοχής σε πρόγραμμα εξΑΕ υπό το πρίσμα των 

δεξιοτήτων των ατόμων με πρόβλημα όρασης 

δ) η διερεύνηση της ετοιμότητας συμμετοχής σε πρόγραμμα εξΑΕ υπό το πρίσμα της 

ικανότητας αυτοδιαχείρισης των ατόμων με πρόβλημα όρασης 
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ε) η διερεύνηση της ετοιμότητας συμμετοχής σε πρόγραμμα εξΑΕ υπό το πρίσμα των 

αντιλήψεων των ατόμων με πρόβλημα όρασης για την αλληλεπίδραση στο πλαίσιο 

της εξΑΕ, 

ζ) η διερεύνηση της ετοιμότητας συμμετοχής σε πρόγραμμα εξΑΕ υπό το πρίσμα της 

επάρκειας (δηλ. της γνώσης χρήσης και της πρόσβαση) σε τεχνολογικά μέσα 

(συμπεριλαμβανομένης της υποστηρικτικής τεχνολογίας) των ατόμων με πρόβλημα 

όρασης και 

η) η διερεύνηση των πιθανών συσχετίσεων μεταξύ της ετοιμότητας συμμετοχής των 

ατόμων με πρόβλημα όρασης σε πρόγραμμα εξΕΑ και των ατομικών/δημογραφικών 

τους στοιχείων – ηλικία, φύλο, κατάσταση της όρασης (μειωμένη όραση ή τύφλωση), 

ηλικία εμφάνισης του προβλήματος όρασης, μορφωτικό επίπεδο, εργασιακή 

κατάσταση (εργασιακή απασχόληση ή απουσία εργασιακής απασχόλησης) και 

συχνότητα χρήσης του Η/Υ. 

 

Β.3. Μεθοδολογία 

Β.3.1. Συμμετέχοντες 

 

Οι συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος στο 2ο ερευνητικό στάδιο (δηλαδή, στη 

μελέτη της ετοιμότητας συμμετοχής σε πρόγραμμα εξΑΕ) ήταν οι ίδιοι που 

συμμετείχαν στο 1ο ερευνητικό στάδιο (δηλαδή, στη μελέτη των στάσεων και των 

αντιλήψεων για την εξΑΕ).  

 

Β.3.2. Εργαλεία – Διαδικασία  

 

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε με στόχο τη μελέτη της ετοιμότητας των 

ατόμων με πρόβλημα όρασης για συμμετοχή σε πρόγραμμα εξΑΕ, είναι ένα 

ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από 5 υπο-κλίμακες. Δεδομένου ότι δεν εντοπίστηκε 

όμοια έρευνα στον πληθυσμό των ατόμων με πρόβλημα όρασης, το ερωτηματολόγιο 

δημιουργήθηκε από την ερευνήτρια.  

Η διαδικασία σύνθεσης του ερωτηματολογίου αποτελούνταν από 6 διαδοχικά 

στάδια:  
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Α) Αρχικά, διενεργήθηκε ενδελεχής μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας για την 

ανάσυρση πληροφοριών (στοιχείων και υπαρχόντων ερωτήσεων) που συνδέονται με 

την ετοιμότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα εξΑΕ.  

Β) Διαμορφώθηκε ένα αρχικό ερωτηματολόγιο 30 ερωτήσεων κλειστού τύπου και 5-

βαθμης κλίμακας απαντήσεων (κλίμακα Likert)  

Γ) Το ερωτηματολόγιο των 30 ερωτήσεων δόθηκε προς απάντηση σε 300 άτομα του 

τυπικού πληθυσμού. 

Δ) Διενεργήθηκε διερευνητική παραγοντική ανάλυση, η οποία ανέδειξε ένα 

ερωτηματολόγιο 25 ερωτήσεων. 

Ε) Προστέθηκαν 17 ερωτήσεις που εξετάζουν την ετοιμότητα των ατόμων με 

πρόβλημα όρασης για συμμετοχή σε πρόγραμμα εξΑΕ υπό το πρίσμα των κινήτρων 

και, κυρίως, της επάρκειας σε μέσα υποστηρικτικής τεχνολογίας. Έτσι, 

διαμορφώθηκε το εργαλείο της παρούσας έρευνας, το οποίο αποτελείται από 5 υπο-

κλίμακες και συνολικά 42 ερωτήσεις. 

Ζ) Το τελικό αυτό ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε στα 41 άτομα με πρόβλημα όρασης 

που αποτελούν το δείγμα της έρευνας.  

Αναλυτικότερα, για την ανάπτυξη του αρχικού ερωτηματολογίου το οποίο 

αποτελείται από ερωτήσεις που ελέγχουν την ετοιμότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα 

εξΑΕ, πραγματοποιήθηκε εκτενής μελέτη σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας. Μία 

σειρά ερωτήσεων-στοιχείων για τη μελέτη της ετοιμότητας προέκυψε από 

πληροφορίες που εντοπίστηκαν σε υπάρχοντα ερωτηματολόγια, δημοσιευμένα άρθρα 

και εργασίες (ενδεικτικά, Atan et al., 2004˙ Bernard et al., 2004˙ Liao, 2006˙ McVay, 

2001˙ Mishra & Panda, 2007˙ O’Malley & MacCraw, 1999˙ Tekinarslan, 2008), τα 

οποία μελετούν στάσεις προς την εξΑΕ και διαφορετικές πτυχές της ετοιμότητα 

συμμετοχής στην online μάθηση και στην εκπαίδευση/κατάρτιση μέσω διαδικτύου.  

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις βασίζονται σε 5-βαθμη κλίμακα – κλίμακα 

Likert – και κυμαίνονται από διαφωνώ απόλυτα έως συμφωνώ απόλυτα. Στο 

ερωτηματολόγιο συμπεριλαμβάνονται θετικά διατυπωμένες ερωτήσεις (π.χ. Ε5, Ε8, 

πίνακας Β.1.), καθώς και αρνητικά διατυπωμένες ερωτήσεις (π.χ. Ε7, Ε9, πίνακας 

Β.1.). Για τον υπολογισμό του συνολικού σκορ για το σύνολο των συμμετεχόντων, 

αλλά και τον κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά, η βαθμολογία στις απαντήσεις για τις 

θετικά διατυπωμένες ερωτήσεις δόθηκε ως εξής: διαφωνώ απόλυτα = -2, διαφωνώ = -

1, δε γνωρίζω = 0, συμφωνώ = 1, συμφωνώ απόλυτα = 2. Για τις αρνητικά 
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διατυπωμένες ερωτήσεις η βαθμολογία των απαντήσεων δόθηκε αντίστροφα (για 

παράδειγμα, διαφωνώ απόλυτα = 2).  

Για τη χορήγηση του αρχικού ερωτηματολογίου σε άτομα με πρόβλημα 

όρασης και την εφαρμογή, στη συνέχεια, διερευνητικής παραγοντικής ανάλυση, ένας 

μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων με πρόβλημα όρασης θα ήταν απαραίτητος. Καθώς 

είναι πολύ δύσκολη η εύρεση μεγάλου δείγματος στον εγχώριο πληθυσμό των 

ατόμων με πρόβλημα όρασης, επιλέχτηκε εναλλακτικά η χορήγηση του 

ερωτηματολογίου στον τυπικό πληθυσμό. Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε σε 

ψηφιακή μορφή χρησιμοποιώντας το λογισμικό Adobe LiveCycle Designer και 

στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε 500 άτομα χωρίς πρόβλημα όρασης. 

Από τα 500 άτομα, απάντησαν στο ερωτηματολόγιο τα 300 άτομα. Η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων αυτών είναι φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 19 

έως 45 (M = 24.90, SD = 6.37) ετών.  

Η ανάλυση παραγόντων εκτελέστηκε με τη μέθοδο εκτίμησης κύριων 

συνιστωσών και εφαρμογή ορθογώνιας περιστροφής (varimax rotation). Η εφαρμογή 

ορθογώνιας περιστροφής με 25 ερωτήσεις και φόρτιση παράγοντα μεγαλύτερη του 

.32 (Tabachnick & Fidell, 2001) είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη 5 παραγόντων που 

εξηγούν το 57.69% της διακύμανσης. Ο πίνακας Β.1. δείχνει τη φόρτιση για κάθε μία 

από τις 25 ερωτήσεις του ερωτηματολόγιου (όπως αυτό διαμορφώθηκε κατόπιν 

παραγοντικής ανάλυσης στο αρχικό ερωτηματολόγιο των 30 ερωτήσεων) και τα 

ποσοστά τις διακύμανσης για κάθε έναν από τους 5 παράγοντες.  

 
Πίνακας Β.1 Ερωτήσεις ανά υπο-κλίμακα, φορτίσεις ερωτήσεων και ποσοστά διακύμανσης για 
κάθε παράγοντα  
Ερωτήσεις Φορτίσεις Ποσοστά 

Διακύμανσης 

Παράγοντας 1 - Ετοιμότητα: κίνητρα 25.48 

Ε1. Η σκέψη ότι θα συμμετάσχω σε ένα πρόγραμμα εξΑΕ 

αποτελεί πρόκληση για εμένα. 

.694  

Ε2. Η γραπτή επικοινωνία θα με βοηθήσει να βελτιωθώ και σε 

άλλους τομείς όπως στην ταχύτητα πληκτρολόγησης, στην 

ορθογραφία, στο συντακτικό κ.ά.  

.515  

Ε3. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση μέσω διαδικτύου μπορεί να 

αποτελέσει κίνητρο για εμένα. 

.770  

Ε4. Η δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα εξΑΕ αποτελεί .732  
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κίνητρο για περαιτέρω εκπαίδευση και εξειδίκευση σε κάποιον 

τομέα. 

Ε5. Πιστεύω ότι συμμετοχή μου σε ένα πρόγραμμα εξΑΕ θα με 

βοηθήσει στη μετέπειτα επαγγελματική μου πορεία και εξέλιξη. 

.757  

Παράγοντας 2 - Ετοιμότητα: δεξιότητες 13.99 

Ε6. Επικοινωνώ χωρίς καμία δυσκολία μέσω υπολογιστή. .712  

Ε7. Πιστεύω ότι θα είναι δύσκολο να χειριστώ συσκευές που 

χρησιμοποιούνται στην εξΑΕ με αποτέλεσμα να μπερδευτώ. 

.797  

Ε8. Θεωρώ ότι μπορώ να μάθω εύκολα τη χρήση των 

τεχνολογικών μέσων της εξΑΕ. 

.800  

Ε9. Γνωρίζω λιγότερα για τη χρήση του διαδικτύου από ότι 

ένας μέσος χρήστης. 

.753  

Ε10. Είμαι εξοικειωμένος/-η με τη βασική χρήση του Η/Υ και 

γνωρίζω πως να σώζω ένα αρχείο με διαφορετικό όνομα, με 

διαφορετική επέκταση ή σε διαφορετική τοποθεσία και να 

διορθώνω προβλήματα που προκύπτουν με τον υπολογιστή 

(π.χ. «πάγωμα»). 

.699  

Ε11. Είμαι εξοικειωμένος/-η με βασικές δραστηριότητες του 

υπολογιστή που σχετίζονται με το διαδίκτυο (π.χ. να 

χρησιμοποιώ μία μηχανή αναζήτησης πληροφοριών, να στέλνω 

και να λαμβάνω ηλεκτρονικά μηνύματα (mail) με ή χωρίς 

συνημμένα αρχεία, να «κατεβάζω» και να εγκαθιστώ 

λογισμικά). 

.746  

Ε12. Νιώθω ότι μπορώ να ελέγξω το σύστημα εξΑΕ και νιώθω 

ήρεμος στην ιδέα ότι θα συμμετέχω σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. 

.705  

Ε13. Μπορώ να είμαι μέλος μιας ομάδας, να συνεργάζομαι και 

να συζητώ με τα άλλα μέλη κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων 

που εκτελούνται online. 

.511  

Παράγοντας 3 - Ετοιμότητα: αυτοδιαχείριση  8.01 

Ε14. Είμαι ικανός/-ή να διαχειρίζομαι το χρόνο που διαθέτω για 

μελέτη αποτελεσματικά και να παραδίδω τις εργασίες μου στην 

ώρα τους. 

.648  

Ε15. Αν κάτι δεν το καταλαβαίνω ή με δυσκολεύει, συνήθως, 

προτιμώ να το διακόψω την προσπάθεια παρά να ζητήσω 

βοήθεια και να συνεχίσω. 

.821  

Ε16. Όταν ξεκινάω κάτι, θέλω πάντα να το ολοκληρώνω. .776  
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Παράγοντας 4 - Ετοιμότητα: αλληλεπίδραση  5.33 

Ε17. Η εξΑΕ δυσχεραίνει τη συμμετοχή μου σε συζητήσεις με 

το διδάσκοντα και τους υπόλοιπους συνεκπαιδευόμενους, 

καθώς δυσκολεύομαι να συνομιλήσω και να επικοινωνήσω με 

κάποιο άτομο αν δεν έχω πρόσωπο-με-πρόσωπο επαφή. 

.665  

Ε18. Η έλλειψη φυσικής παρουσίας των συμμετεχόντων 

(διδασκόντων και διδασκομένων) κατά τη διενέργεια της 

διδασκαλίας θα με βοηθούσε στο να διατυπώνω ερωτήσεις και 

σχόλια, να απαντώ σε ερωτήσεις άλλων και, γενικά, να 

εκφράζω την άποψη μου ευκολότερα. 

.672  

Ε19. Η εξΑΕ βελτιώνει την επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων 

και διδασκομένων, καθώς οι ίδιοι μπορούν να διατυπώνουν 

ερωτήσεις και σχόλια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή (μέσω 

υπηρεσιών ασύγχρονης επικοινωνίας). 

.526  

Ε20. Οι δυνατότητες επικοινωνίας που προσφέρει η εξΑΕ 

(mail, ομαδική συζήτηση, chat, fora κτλ.) μπορούν να 

ικανοποιήσουν τις επικοινωνιακές μου απαιτήσεις 

.687  

Ε21. Πιστεύω ότι η έλλειψη προσωπικής επαφής με τους 

συμμετέχοντες συνεπάγεται παροδικές μόνο κοινωνικές 

σχέσεις. 

.481  

Παράγοντας 5 - Ετοιμότητα: επάρκεια σε τεχνολογικά μέσα 4.89 

Ε22. Μπορώ να έχω πρόσβαση στο ίντερνετ σε τακτική βάση. .793  

Ε23. Έχω εύκολη πρόσβαση στο internet όταν χρειάζεται για 

τις σπουδές μου. 

.627  

Ε24. Διαθέτω γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ, η οποία μου 

επιτρέπει τη γρήγορη μεταφορά και λήψη αρχείων. 

.815  

Ε25. Έχω πρόσβαση σε σαρωτή (scanner) κειμένου πάντα ή 

τουλάχιστον όταν αυτός χρειάζεται για τις σπουδές μου. 

.468  

 

Στο ερωτηματολόγιο των 5 παραγόντων και των 25 ερωτήσεων προστέθηκαν 

17 επιπλέον ερωτήσεις που εξετάζουν, κυρίως, την επάρκεια σε μέσα υποστηρικτικής 

τεχνολογίας. Μία από τις 17 ερωτήσεις προστέθηκε στην 1η υπο-κλίμακα, η οποία 

εξετάζει τα κίνητρα για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα εξΑΕ, και οι υπόλοιπες 16 

ερωτήσεις προστέθηκαν στην 5η υπο-κλίμακα, η οποία εξετάζει την επάρκεια (με την 

έννοια της γνώσης χρήσης και της πρόσβασης) σε τεχνολογικά μέσα. Από τις 16 

επιπρόσθετες ερωτήσεις της 5η υπο-κλίμακας κάποιες εξετάζουν τη γνώση χρήσης 
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και κάποιες την πρόσβαση σε εκτυπωτή μπράιγ, σε λογισμικό ανάγνωσης οθόνης, σε 

λογισμικό μεγέθυνσης οθόνης, σε ανανεώσιμη πινακίδα μπράιγ (Braille display), σε 

κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV), σε συσκευές καταγραφής σημειώσεων 

(notetakers), σε ταμπλέτα αφής (touchpad) και σε συσκευές παραγωγής απτικών 

εικόνων (π.χ. PIAF ή συσκευές thermoform). Οι ερωτήσεις που αφορούν μέσα 

υποστηρικτικής τεχνολογίας τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο από τα άτομα με 

τύφλωση, απαντήθηκαν μόνο από τους συμμετέχοντες με τύφλωση (και αντίστοιχα, 

οι ερωτήσεις για τα μέσα υποστηρικτικής τεχνολογίας των ατόμων με μειωμένη 

όραση απαντήθηκαν μόνο από τους συμμετέχοντες με μειωμένη όραση). 

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω σταδίων, διαμορφώθηκε το τελικό 

ερωτηματολόγιο το οποίο αποτελείται από 42 ερωτήσεις και τις 5 υπο-κλίμακες (κατ’ 

αντιστοιχία των 5 παραγόντων που αναδείχτηκαν μέσω της παραγοντικής ανάλυσης): 

1η υπο-κλίμακα «Ετοιμότητα: κίνητρα», 2η υπο-κλίμακα «Ετοιμότητα: δεξιότητες», 

3η υπο-κλίμακα «Ετοιμότητα: αυτοδιαχείριση», 4η υπο-κλίμακα «Ετοιμότητα: 

αλληλεπίδραση» και 5η υπο-κλίμακα «Ετοιμότητα: επάρκεια σε τεχνολογικά μέσα». 

Ο τίτλος κάθε υπο-κλίμακας προσδιορίστηκε, αφενός, βάσει των στοιχείων με τη 

μεγαλύτερη φόρτιση στον αντίστοιχο παράγοντα και, αφετέρου, λαμβάνοντας υπ’ 

όψιν το θεματικό πλαίσιο που ορίζουν οι ερωτήσεις της υπο-κλίμακας συνολικά. 

Σύμφωνα με τον τρόπο βαθμολόγησης των απαντήσεων, μία συνολική 

βαθμολογία περίπου 0 δείχνει ουδέτερο βαθμό ετοιμότητας για συμμετοχή σε 

πρόγραμμα εξΑΕ, ενώ όσο υψηλότερη η βαθμολογία τόσο θετικότερος ο βαθμός 

ετοιμότητας. Αναλυτικότερα, μία βαθμολογία για την 1η υπο-κλίμακα, για 

παράδειγμα, (η οποία, στην τελική μορφή του ερωτηματολογίου, αποτελείται από 6 

ερωτήσεις) γύρω στο -12 υποδηλώνει μέγιστο αρνητικό βαθμό ετοιμότητας υπό το 

πρίσμα των κινήτρων συμμετοχής στην εξΕΑ, ενώ μία βαθμολογία γύρω στο -6 

καταδεικνύει αρνητικό βαθμό ετοιμότητας συμμετοχής βάσει των κινήτρων του 

συμμετέχοντος. Όμοια, μία βαθμολογία για την ίδια υπο-κλίμακα περίπου 6 ή 12 

δείχνει θετικό ή πολύ θετικό βαθμό, αντίστοιχα, ετοιμότητας συμμετοχής σε 

πρόγραμμα εξΑΕ βάσει των κινήτρων του συμμετέχοντος.  

Πριν τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου (τόσο του αρχικού όσο και του 

τελικού), οι συμμετέχοντες (τόσο τα 300 άτομα χωρίς πρόβλημα όρασης όσο και τα 

41 με πρόβλημα όρασης) καλούνταν να αναγνώσουν ένα σύντομο κείμενο σχετικά με 

την εξΑΕ. Στόχος του κειμένου ήταν να δώσει στους συμμετέχοντες κάποιες βασικές 

πληροφορίες για την εξΑΕ, όπως αυτές προκύπτουν από τη σχετική διεθνή 
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βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, το κείμενο αποτελείται από 210 λέξεις και 

περιλαμβάνει έναν πλήρη ορισμό της εξΑΕ, περιγραφή των σύγχρονων και 

ασύγχρονων υπηρεσιών μέσω των οποίων μπορεί να υλοποιηθεί η εξ αποστάσεως 

ηλεκτρονική εκπαίδευση, καθώς και τα κυριότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

της εξΑΕ.  

Οι επαφές για τη χορήγηση του ερωτηματολογίου γινόταν με κάθε 

συμμετέχοντα ξεχωριστά σε κάποιο ήσυχο, οικείο για τον ίδιο, χώρο. Η ερευνήτρια 

διάβαζε τις ερωτήσεις και, στη συνέχεια, σημείωνε την απάντηση του συμμετέχοντος.  

 

Β.3.3. Αξιοπιστία 

 

Η εξωτερική αξιοπιστία του τελικού ερωτηματολογίου ελέγχθηκε με 

επαναληπτική μέτρηση/επανέλεγχο (test-retest) υπό τις ίδιες συνθήκες, δύο 

εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της 1ης μέτρησης. Από τους 41 συμμετέχοντες, οι 

24 συμμετείχαν στην επαναληπτική μέτρηση. Ο συντελεστής r (test-retest reliability 

coefficients) για την εξωτερική αξιοπιστία υπολογίστηκε για το σύνολο του 

ερωτηματολογίου σε r = .90 και για την 1η υπο-κλίμακα, τη 2η υπο-κλίμακα, την 3η, 

την 4η και την 5η υπο-κλίμακα σε r = .74, r = .96, r = .91, r = .71 και r = .97, 

αντίστοιχα.  

Η εσωτερική αξιοπιστία του τελικού ερωτηματολογίου ελέγχθηκε με τη 

μέτρηση του συντελεστή α (Cronbach's alpha coefficients). Ο συντελεστής α για το 

σύνολο του ερωτηματολογίου υπολογίστηκε σε α = .86, ενώ για την 1η, 2η, 3η, 4η και 

5η υπο-κλίμακα σε α = .72, α = .80, α = .72, α = .69 και α = .94, αντίστοιχα.  

 

Β.3.4. Στατιστική ανάλυση 

 

Για τον προσδιορισμό των πιθανών μεταβλητών πρόβλεψης της ετοιμότητας 

συμμετοχής, συνολικά, αλλά και των μεταβλητών πρόβλεψης για κάθε μία υπο-

κλίμακα, εφαρμόστηκαν διαδοχικά δύο μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης. Αρχικά, 

ελέγχθηκε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson (r) μεταξύ α) του μέσου όρου 

βαθμολογίας για το συνολικό ερωτηματολόγιο και του μέσου όρου βαθμολογίας σε 

κάθε κλίμακα και β) των μεταβλητών: φύλο, ηλικία, ηλικία απώλειας της όρασης, 
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κατάσταση της όρασης (τύφλωση ή μειωμένη όραση βάσει της κατηγοριοποίησης με 

κριτήριο τα μέσα υποστηρικτικής τεχνολογία/ανάγνωσης), μορφωτικό επίπεδο, 

εργασιακή κατάσταση (εργασιακή απασχόληση ή απουσία εργασιακής απασχόλησης) 

και συχνότητα χρήσης του υπολογιστή.  

Βάσει των συσχετίσεων που ανέδειξε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson 

μεταξύ των του μέσου όρου βαθμολογίας για το συνολικό ερωτηματολόγιο, του 

μέσου όρου βαθμολογίας σε κάθε κλίμακα και ορισμένων μεταβλητών, εφαρμόστηκε 

η μέθοδος της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης. Συγκεκριμένα, οι μεταβλητές 

που παρουσίασαν στατιστικά σημαντική ή σχεδόν σημαντική συσχέτιση με τους 

μέσους όρους βαθμολογίας, χρησιμοποιήθηκαν ως πιθανοί παράγοντες πρόβλεψης σε 

τέσσερις αναλύσεις πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης.  

 

Β.4. Αποτελέσματα 
 

Αρχικά, υπολογίστηκαν ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση (Standard 

Deviation – SD) των συμμετεχόντων για τη συνολική βαθμολογία στο 

ερωτηματολόγιο και τη βαθμολογία σε κάθε υπο-κλίμακα. Τα αποτελέσματα 

εμφανίζονται στον πίνακα Β.2. Στην συνέχεια, διαιρώντας τη συνολική βαθμολογία 

των συμμετεχόντων με τον αριθμό των ερωτήσεων (για το σύνολο του 

ερωτηματολογίου και για κάθε υπο-κλίμακα ξεχωριστά) υπολογίστηκε ο μέσος όρος 

των συμμετεχόντων ανά ερώτηση (βλ. τη δεξιά στήλη του πίνακα B.2.). 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους μέσους όρους της βαθμολογίας των συμμετεχόντων ανά 

ερώτηση και τον τρόπο βαθμολόγησης της κάθε απάντησης (βλ. υπο-ενότητα B.3.2.), 

οι απαντήσεις των συμμετεχόντων αποκάλυψαν ελαφρώς θετικό βαθμό ετοιμότητας 

συμμετοχής σε πρόγραμμα εξΑΕ (M = .72), θετικό βαθμό ετοιμότητας βάσει των 

κινήτρων των συμμετεχόντων (M = .98), των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων (M = 

.99) και της ικανότητάς τους αυτοδιαχείρισης (M = .98) ενόψει της ενδεχόμενης 

συμμετοχής τους σε κάποιο πρόγραμμα εξΑΕ. Επιπλέον, σχεδόν ουδέτερη (ελάχιστα 

θετική) εμφανίζεται η άποψη των συμμετεχόντων για την αλληλεπίδραση στο πλαίσιο 

της εξΑΕ (M = .19), ενώ ελαφρώς θετικός είναι ο βαθμός της ετοιμότητας υπό το 

πρίσμα της επάρκειας (γνώση της χρήσης και πρόσβαση) σε τεχνολογικά μέσα (και 

υποστηρικτική τεχνολογία) (M = .47).  
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Πίνακας Β.2 Μέσοι όροι βαθμολογίας συμμετεχόντων ανά υπο-κλίμακα και για το συνολικό 
ερωτηματολόγιο  
 Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Μέσος Όρος ανά Ερώτηση 

1η Υπο-κλίμακα 5.85 3.28 .98 

2η Υπο-κλίμακα 7.88 4.26 .99 

3η Υπο-κλίμακα 2.93 2.10 .98 

4η Υπο-κλίμακα .93 2.45 .19 

5η Υπο-κλίμακα 4.51 10.41 .47 

Σύνολο 22.10 16.80 .72 

 

Ο πίνακας Β.3. παρουσιάζει τις συσχετίσεις των μεταβλητών: φύλο, ηλικία, 

ηλικία απώλειας της όρασης, κατάσταση της όρασης, μορφωτικό επίπεδο, εργασιακή 

κατάσταση και συχνότητα χρήσης του υπολογιστή, και των μέσων όρων βαθμολογίας 

(συνολικά για το ερωτηματολόγιο και κάθε υπο-κλίμακα ξεχωριστά), κατόπιν 

ελέγχου του συντελεστή συσχέτισης Pearson (r).  

 

Πίνακας Β.3 Συσχετίσεις των μέσων όρων βαθμολογίας με τα ατομικά χαρακτηριστικά των 
συμμετεχόντων  

 
1η Υπο-

κλίμακα 

2η Υπο-

κλίμακα 

3η Υπο-

κλίμακα 

4η Υπο-

κλίμακα 

5η Υπο-

κλίμακα 

Σύνολο 

Φύλο .191 -.225 .248 .001 -.130 .037 

Ηλικία .359* -.030 .074 .187 -.320* .054 

Ηλικία απώλειας της 

όρασης 

.107 -.040 -.102 .009 -.245 -.099 

Κατάσταση όρασης .095 -.039 -.104 -.109 .406** .093 

Μορφωτικό επίπεδο .334* .445** .502** .429** .131 .541** 

Εργασιακή κατάσταση  -.026 .009 -.034 -.391* .019 -.108 

Συχνότητα χρήσης Η/Υ .172 .558** .379* -.047 .153 .372* 

*p < .05, **p < .01 
 

Επιπλέον, η μέθοδος της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης εφαρμόστηκε 

για την προβολή των μεταβλητών πρόβλεψης της «Ετοιμότητας συμμετοχής», καθώς 
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και των μεταβλητών πρόβλεψης της κάθε υπο-κλίμακας (βλ. πίνακες Β.4.-Β.7.). 

Σχετικά με την ετοιμότητα συμμετοχής (σύνολο ερωτηματολογίου), η ανάλυση 

ανέδειξε τον προσαρμοσμένο συντελεστή προσδιορισμού (adjusted R2) ίσο με 0.362 

(F = 12.339, p < .01). Στατιστικά σημαντικές μεταβλητές πρόβλεψης της ετοιμότητας 

συμμετοχής βρέθηκαν ότι είναι το μορφωτικό επίπεδο (β = .508, p < .01) και η 

συχνότητα χρήσης του Η/Υ (β = .320, p < .05) (βλ. πίνακα Β.4.). 

Αναφορικά με την ετοιμότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα εξΑΕ υπό το 

πρίσμα των κινήτρων των ατόμων με πρόβλημα όρασης (1η υπο-κλίμακα), η ανάλυση 

ανέδειξε τον προσαρμοσμένο συντελεστή προσδιορισμού (adjusted R2) ίσο με 0.145 

(F = 4.294, p < .05). Οι πιθανές μεταβλητές πρόβλεψης: ηλικία (β = .281, p = .079) 

και μορφωτικό επίπεδο (β = .256, p = .108) δεν αναδείχθηκαν ως στατιστικά 

σημαντικές (βλ. πίνακα Β.5.).  

Αναφορικά με την ετοιμότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα εξΑΕ υπό το 

πρίσμα των δεξιοτήτων των ατόμων με πρόβλημα όρασης (2η υπο-κλίμακα), η 

ανάλυση ανέδειξε τον προσαρμοσμένο συντελεστή προσδιορισμού (adjusted R2) ίσο 

με 0.435 (F = 16.406, p < .01). Στατιστικά σημαντικές μεταβλητές πρόβλεψης της 

ετοιμότητας συμμετοχής υπό το πρίσμα των δεξιοτήτων είναι το μορφωτικό επίπεδο 

(β = .392, p < .01) και η συχνότητα χρήσης του Η/Υ (β = .518, p < .01) (βλ. πίνακα 

Β.6.). 

Η ανάλυση ανέδειξε τον προσαρμοσμένο συντελεστή προσδιορισμού 

(adjusted R2) ίσο με 0.327 (F = 10.701, p < .01) για την ετοιμότητα συμμετοχής των 

ατόμων με πρόβλημα όρασης σε πρόγραμμα εξΕΑ υπό το πρίσμα της ικανότητας 

αυτοδιαχείρισης (3η υπο-κλίμακα). Στατιστικά σημαντικές μεταβλητές πρόβλεψης της 

ετοιμότητας συμμετοχής υπό το πρίσμα της ικανότητας αυτοδιαχείρισης είναι το 

μορφωτικό επίπεδο (β = .468, p < .01) και η συχνότητα χρήσης του Η/Υ (β = .331, p 

< .05) (βλ. πίνακα Β.7.). 

Η ανάλυση ανέδειξε, επιπλέον, τον προσαρμοσμένο συντελεστή 

προσδιορισμού (adjusted R2) ίσο με 0.303 (F = 9.697, p < .01) για την ετοιμότητα 

συμμετοχής των ατόμων με πρόβλημα όρασης σε πρόγραμμα εξΕΑ υπό το πρίσμα 

των αντιλήψεων για την αλληλεπίδραση (4η υπο-κλίμακα). Στατιστικά σημαντικές 

μεταβλητές πρόβλεψης της ετοιμότητας συμμετοχής υπό το πρίσμα των αντιλήψεων 

για την αλληλεπίδραση είναι το μορφωτικό επίπεδο (β = .430, p < .01) και η 

εργασιακή κατάσταση (β = -.392, p < .01) (βλ. πίνακα Β.8.). 
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Τέλος, για την ετοιμότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα εξΑΕ υπό το πρίσμα της 

επάρκειας σε τεχνολογικά μέσα (5η υπο-κλίμακα), η ανάλυση ανέδειξε τον 

προσαρμοσμένο συντελεστή προσδιορισμού (adjusted R2) ίσο με 0.179 (F = 5.245, p 

< .01) και ως στατιστικά σημαντική μεταβλητή πρόβλεψης μόνο την κατάσταση της 

όρασης (β = .351, p < .05) (βλ. πίνακα Β.9.).  

 
Πίνακας Β.4 Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση για τις μεταβλητές πρόβλεψης των 
«Ετοιμότητας συμμετοχής» (σύνολο ερωτηματολογίου) 
Μεταβλητές B Std. Error Beta t p 

Μορφωτικό επίπεδο .385 .096 .508 4.000 .000 

Συχνότητα χρήσης Η/Υ .144 .057 .320 2.520 .016 

Adjusted R2 = . 362, p < .01 
 

Πίνακας Β.5 Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση για τις μεταβλητές πρόβλεψης της 
«Ετοιμότητας: κίνητρα» 
Μεταβλητές B Std. Error Beta t p 

Ηλικία .030 .017 .281 1.806 .079 

Μορφωτικό επίπεδο .270 .164 .256 1.649 .108 

Adjusted R2 = .145, p < .05 
 

Πίνακας Β.6 Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση για τις μεταβλητές πρόβλεψης της 
«Ετοιμότητας: δεξιότητες» 
Μεταβλητές B Std. Error Beta t p 

Μορφωτικό επίπεδο .400 .122 .392 3.278 .002 

Συχνότητα χρήσης Η/Υ .314 .072 .518 4.337 .000 

Adjusted R2 = .435, p < .01 

 
Πίνακας Β.7 Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση για τις μεταβλητές πρόβλεψης της 
«Ετοιμότητας: αυτοδιαχείριση» 
Μεταβλητές B Std. Error Beta t p 

Μορφωτικό επίπεδο .629 .175 .468 3.585 .001 

Συχνότητα χρήσης Η/Υ .264 .104 .331 2.541 .015 

Adjusted R2 = .327, p < .01 
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Πίνακας Β.8 Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση για τις μεταβλητές πρόβλεψης της 
«Ετοιμότητας: αλληλεπίδραση» 
Μεταβλητές B Std. Error Beta t p 

Μορφωτικό επίπεδο .404 .124 .430 3.256 .002 

Εργασιακή κατάσταση -.381 .128 -.392 -2.972 .005 

Adjusted R2 = .303, p < .01 
 

Πίνακας Β.9 Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση για τις μεταβλητές πρόβλεψης της 
«Ετοιμότητας: επάρκεια σε τεχνολογικά μέσα» 
Μεταβλητές B Std. Error Beta t p 

Ηλικία -.033 .020 -.249 -1.681 .101 

Κατάσταση όρασης .476 .201 .351 2.371 .023 

Adjusted R2 = .179, p < .01 
 

Το μορφωτικό επίπεδο και η συχνότητα χρήσης του Η/Υ εμφανίζονται ως 

μεταβλητές πρόβλεψης της ετοιμότητας για συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα εξΑΕ. 

Δεδομένου του μορφωτικού επιπέδου των συμμετεχόντων ή της συχνότητα χρήσης 

του Η/Υ από τους ίδιους, μπορεί κανείς να προβλέψει τη θετικότητα ή την 

αρνητικότητα του βαθμού ετοιμότητας υπό το πρίσμα των δεξιοτήτων (2η υπο-

κλίμακα) και της ικανότητας αυτοδιαχείρισης (3η υπο-κλίμακα) που χρειάζονται για 

τη συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα εξΑΕ. Βάσει του μορφωτικού επιπέδου ή της 

εργασιακής κατάστασης μπορεί κανείς να προβλέψει την άποψη και τη διάθεση των 

συμμετεχόντων για την αλληλεπίδραση (4η υπο-κλίμακα) ενόψει μίας ενδεχόμενης 

συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εξΑΕ. Η κατάσταση της όρασης (τύφλωση ή 

μειωμένη όραση) αποτελεί την μοναδική μεταβλητή πρόβλεψης της ετοιμότητας των 

συμμετεχόντων στη βάση της επάρκειας (γνώση χρήσης και πρόσβαση) σε 

τεχνολογικά μέσα (5η υπο-κλίμακα). Το αποτέλεσμα αυτό ήταν αναμενόμενο 

δεδομένου ότι τα άτομα με τύφλωση είναι εκείνοι οι συμμετέχοντες που 

αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην επάρκεια σε μέσα υποστηρικτικής 

τεχνολογίας. Στα άτομα με μειωμένη όραση, η ανάγκη για χρήση εξειδικευμένων 

συσκευών δεν είναι τόσο επιτακτική για την πρόσβαση στην πληροφορία. 

Τέλος, η στατιστική ανάλυση δεν ανέδειξε κάποια στατιστικά σημαντική 

μεταβλητή πρόβλεψης για την ετοιμότητα συμμετοχής βάσει των κινήτρων των 
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συμμετεχόντων (1η υπο-κλίμακα). Ωστόσο, διαφαίνεται μία τάση ανόδου του βαθμού 

ετοιμότητας βάσει των κινήτρων στους ανώτερους ηλικιακά και μορφωτικά 

συμμετέχοντες. Εμφανίστηκε, δηλαδή συσχέτιση μεταξύ των κινήτρων και των 

μεταβλητών της ηλικίας και του μορφωτικού επιπέδου κατόπιν ελέγχου του 

συντελεστή συσχέτισης r (Pearson) (βλ. πίνακα Β.3).  

 

Β.5. Συζήτηση-Συμπεράσματα 

 

Η παρούσα έρευνα μετουσιώνει την προσπάθεια ανίχνευσης του βαθμού 

ετοιμότητας ατόμων με πρόβλημα όρασης για συμμετοχή σε πρόγραμμα εξΑΕ. 

Αφετηρία της προσπάθειας αυτής ήταν η κατασκευή του ερευνητικού εργαλείου. 

Κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, δε βρέθηκε σχετική έρευνα σε άτομα με 

πρόβλημα όρασης· για το λόγο αυτό, βασικό μέλημα ήταν σύνθεση του κατάλληλου 

ερωτηματολογίου το οποίο εκμαιεύει την ετοιμότητα για συμμετοχή σε πρόγραμμα 

εξΑΕ λαμβάνοντας υπ’ όψιν τόσο κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξ 

αποστάσεως εκπαιδευόμενου (κίνητρα, δεξιότητες, ικανότητα αυτοδιαχείρισης, 

διάθεση για αλληλεπίδραση, επάρκεια σε τεχνολογικά μέσα) όσο και τις ιδιαίτερες 

ανάγκες των ατόμων με πρόβλημα όρασης.  

Από την ανάλυση των δεδομένων φάνηκε ότι ο βαθμός ετοιμότητας των 

συμμετεχόντων για εκπαίδευση από απόσταση είναι ελαφρώς θετικός, ενώ είναι 

θετικός όταν η ετοιμότητα των συμμετεχόντων εξετάζεται υπό το πρίσμα των 

κινήτρων, των ατομικών δεξιοτήτων και της ικανότητας αυτοδιαχείρισης στο πλαίσιο 

της εξΑΕ. Ο βαθμός ετοιμότητας που αναδείχθηκε στην παρούσα έρευνα ήταν 

αναμενόμενος, καθώς κανένας από τους συμμετέχοντες δεν είχε προηγούμενη 

εμπειρία συμμετοχής σε πρόγραμμα εξΕΑ και δη αρνητική εμπειρία. Η απουσία 

άμεσης βιωματικής εμπειρίας μεταφράζεται, ενδεχομένως, σε ετοιμότητα 

συμμετοχής, κυρίως από την άποψη των κινήτρων, αλλά και σε αισθήματα 

ανασφάλειας και αβεβαιότητας ενόψει μίας κατάστασης νέας και εν πολλοίς 

διαφορετικής από την παραδοσιακή. Οι Muilenburg και Berge (2005) τόνισαν μέσα 

από την έρευνα τους το γεγονός ότι οι εκπαιδευόμενοι, που δεν είχαν εμπειρία 

συμμετοχής σε πρόγραμμα online μάθησης, τείνουν να διαβλέπουν περισσότερα 

προβλήματα από ότι τους εκπαιδευόμενους που έχουν ανάλογη εμπειρία. Για το λόγο, 
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αυτό η σημασία του ελέγχου της ετοιμότητας πριν την έναρξη του προγράμματος 

εκπαίδευσης είναι σημαντική. Εξάλλου, ο Bernard και οι συνεργάτες του (2004) 

διαπίστωσαν ότι η ικανότητα αυτοδιαχείρισης είναι παράγοντας πρόβλεψης της 

επιτυχίας ενός ατόμου στην εξΕΑ, ενώ οι Muilenburg και Berge (2005) επισημαίνουν 

ότι εμπιστοσύνη στις ικανότητες του εαυτού είναι παράγοντας που μπορεί να 

επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να ελέγχεται η ετοιμότητα 

ενός μελλοντικού εκπαιδευόμενου της εξΑΕ από διαφορετικές πτυχές προκειμένου να 

προλαμβάνονται τα αρνητικά αποτελέσματα.  

Η ανάλυση των δεδομένων αποκάλυψε, επίσης, ουδέτερη στάση των 

συμμετεχόντων προς την αλληλεπίδραση στο πλαίσιο της εξΑΕ και ελαφρώς θετική 

ετοιμότητα από την άποψη της επάρκειας (γνώση χρήσης και πρόσβασης) σε 

τεχνολογικά μέσα και υποστηρικτική τεχνολογία. Το ζήτημα της αλληλεπίδρασης 

αποτέλεσε ένα βασικό επιχείρημα στον αντίλογο προς την εξΑΕ, καθώς θεωρήθηκε 

ότι η εξΑΕ, η διαδικτυακή ή ηλεκτρονική μάθηση, συνήθως, συνεπάγεται κινδύνους 

αποξένωσης και έλλειψη προσωπικής επαφής (Bernard et al., 2004˙ Moore & 

Thompson, 1990). Καθώς η άποψη αυτή είναι ευρέως διαδεδομένη και οι 

συμμετέχοντες δεν είχαν προηγούμενη βιωματική εμπειρία εξΑΕ είναι πολύ πιθανόν 

η στάση τους στο θέμα της αλληλεπίδρασης να έχει εμποτιστεί με τις διάχυτες αυτές 

απόψεις.  

Επιπλέον, το συνολικό αποτέλεσμα των ουδέτερων στάσεων προς την 

αλληλεπίδραση στο πλαίσιο της εξΑΕ στην παρούσα έρευνα θα μπορούσε 

ενδεχομένως να ερμηνευτεί αποτελεσματικότερα μέσω της μελέτης των απαντήσεων 

στην υπο-κλίμακα αυτή ατομικά, δηλαδή, σε επίπεδο συμμετέχοντος. Οι Muilenburg 

και Berge (2005) τονίζουν ότι οι εκπαιδευόμενοι με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στη 

χρήση των συστημάτων online μάθησης τείνουν να δίνουν μικρότερη σημασία σε 

προβλήματα (π.χ. διοικητικά θέματα, ανεπάρκεια του διδάσκοντος) και σε δυσκολίες 

της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Η σημασία που δίνουν στην αλληλεπίδραση οι 

εκπαιδευόμενοι της εξΑΕ φαίνεται να διαφέρει αρκετά από άτομο σε άτομο. Οι 

ενήλικες εκπαιδευόμενοι φαίνεται να έχουν μικρότερη ανάγκη για αλληλεπίδραση με 

τους συνεκπαιδευόμενους (Sorensen, 1995).  

Επιπλέον, στην έρευνα του Bernard και των συνεργατών του (2004) οι 

συμμετέχοντες εμφανίστηκαν περισσότερο αρνητικοί ως προς την επιθυμία τους για 

αλληλεπίδραση αφότου πήραν μέρος σε διαδικτυακό μάθημα. Οι ερευνητές 
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συμπέραναν ότι οι συμμετέχοντες, πριν την απόκτηση προσωπικής εμπειρίας, έτειναν 

να υπερεκτιμούν τη σημασία της αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο της online μάθησης.  

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται η ισχυρή σχέση μεταξύ κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης και ευχαρίστησης από την εκπαίδευσης, αποτελεσματικότητας της 

εκπαίδευσης και πιθανότητας μελλοντικής συμμετοχής σε πρόγραμμα online 

εκπαίδευσης (Muilenburg & Berge, 2005). Συνεπώς, δίνοντας έμφαση στην 

αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων στην εξΑΕ μπορεί να επιφέρει την 

αποτελεσματικότερη, πιο ευχάριστη και επιθυμητή εκπαιδευτική εμπειρία 

(Muilenburg & Berge, 2005). Δεν προκαλεί έκπληξη, λοιπόν, ότι βιβλιογραφικά η 

σημασία της αλληλεπίδρασης στη μάθηση και την εκπαίδευση, και δη στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση (Alghazo, 2006˙ Bernard et al., 2004), και την κοινωνικο-

συναισθηματική εμπειρία (Gunawardena & Zittle, 2011) τονίζεται εκτενώς. Η ανάγκη 

για αλληλεπίδραση ίσως είναι ακόμη πιο σημαντική για τις περιπτώσεις ατόμων που 

διαφοροποιούνται από τον υπόλοιπο μαθησιακό πληθυσμό είτε λόγω πολιτισμικών 

χαρακτηριστικών (Thompson & Ku, 2005) είτε λόγω αναπηρίας.  

Επιπρόσθετα, η ανάλυση των δεδομένων αποκάλυψε έναν ελαφρώς θετικό 

βαθμό ετοιμότητας των συμμετεχόντων από την άποψη της επάρκειας σε τεχνολογικά 

μέσα και μέσα υποστηρικτικής τεχνολογίας. Στην υπο-κλίμακα αυτή υπάρχουν 

ερωτήσεις που εξετάζουν τη γνώση χρήσης και την πρόσβαση σε τεχνολογικά μέσα 

(για παράδειγμα, το διαδίκτυο και συσκευές σάρωσης), αλλά και σε μέσα 

υποστηρικτικής τεχνολογίας (για παράδειγμα, ειδικά λογισμικά για τη χρήση του 

Η/Υ, όπως λογισμικό ανάγνωσης ή μεγέθυνσης οθόνης), οι οποίες απαντήθηκαν 

θετικά. Υπήρχαν, επιπλέον, ερωτήσεις που εξέταζαν την επάρκεια σε μέσα 

υποστηρικτικής τεχνολογίας – όπως η ανανεώσιμη πινακίδα μπράιγ, το κλειστό 

κύκλωμα τηλεόρασης, οι συσκευές καταγραφής σημειώσεων, η ταμπλέτα αφής και οι 

συσκευές παραγωγής απτικών εικόνων – οι οποίες απαντήθηκαν αρνητικά. Οι εν 

λόγω συσκευές προϋποθέτουν ένα υψηλό κόστος προμήθειας και αυτή 

πιθανολογείται ότι είναι η αιτία για την περιορισμένη διάδοση τους. Ωστόσο, η 

ενημέρωση σχετικά με τη γνώση χρήσης βασικών τεχνολογικών μέσων και τη 

δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά είναι σημαντική, καθώς διευκολύνει στο σχεδιασμό 

του κατάλληλου προγράμματος, προσφέρει πληροφορίες για τον τρόπο μάθησης και 

εκπαίδευσης των εκπαιδευόμενων και συμβάλλει στη βελτίωση του παιδαγωγικού 

περιεχομένου και της ευχρηστίας του υλικού (Rodríguez et al., 2006). 
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Επιπρόσθετα, αναζητώντας πιθανές σχέσεις μεταξύ ορισμένων ατομικών 

χαρακτηριστικών (φύλο, ηλικία, ηλικία απώλειας της όρασης, μορφωτικό επίπεδο, 

εργασιακή κατάσταση και συχνότητα χρήσης του Η/Υ) και της ετοιμότητας – 

συνολικά ή ως προς τα συγκεκριμένα συστατικά (κίνητρα, δεξιότητες, αυτό-

διαχείριση, αλληλεπίδραση και επάρκεια σε τεχνολογικά μέσα) – αναδείχθηκαν 

κάποιοι παράγοντες πρόβλεψης της ετοιμότητας συμμετοχής σε πρόγραμμα εξΑΕ. Το 

μορφωτικό επίπεδο και η συχνότητα χρήσης του Η/Υ φαίνεται ότι μπορούν 

προβλέψουν την ετοιμότητα για συμμετοχή σε πρόγραμμα εξΑΕ είτε συνολικά είτε 

ως προς την ικανότητα αυτό-διαχείρισης και τις δεξιότητες χρήσης των συστημάτων 

εξΑΕ. Μόνο το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί, επιπλέον, μεταβλητή πρόβλεψης 

ετοιμότητα υπό το πρίσμα της στάσης των συμμετεχόντων προς την αλληλεπίδραση 

στο πλαίσιο της εξΑΕ. Φαίνεται ότι όσο μεγαλύτερο το μορφωτικό επίπεδο τόσο πιο 

έτοιμος εμφανίζεται κανείς για τη συμμετοχή στην εξΑΕ. Το συμπέρασμα που 

εξάγεται είναι ότι όσο κανείς απομακρύνεται από τη σχολική εκπαίδευση ή την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση τόσο πιο έτοιμος και ικανός αισθάνεται να συμμετάσχει σε 

ένα μοντέλο εκπαίδευσης που πραγματώνεται από απόσταση – ως εκ τούτου σε ένα 

μοντέλο που εναποθέτει περισσότερες ευθύνες στον ίδιο τον εκπαιδευόμενο – και σε 

ένα μοντέλο εκπαίδευσης άγνωστο για τον ίδιο. Έξαλλου, όσο μεγαλύτερο το 

μορφωτικό επίπεδο τόσο μεγαλύτερη η εμπειρία στην εκπαίδευση και, συνεπώς, τόσο 

περισσότερες οι σχετικές δεξιότητες και τόσο μεγαλύτερη η ικανότητα αυτό-

διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων που προκύπτουν στην πορεία της 

εκπαίδευσης.  

 Η διάκριση της συχνότητας χρήσης του Η/Υ ως παράγοντα πρόβλεψης της 

ετοιμότητας ήταν αναμενόμενη δεδομένου ότι όσο πιο έμπειρος είναι κανείς στη 

χρήση Η/Υ, διαδικτύου και άλλων προηγμένων τεχνολογικών μέσων τόσο πιο 

σίγουρος για τον εαυτό του θα είναι ενόψει της συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα 

εκπαίδευσης που κατά βάση υλοποιείται με τα αντίστοιχα μέσα. Η προηγούμενη 

εμπειρία στη χρήση του Η/Υ και οι στάσεις προς τον Η/Υ φαίνεται ότι διαμορφώνει 

καθοριστικά τις στάσεις των εκπαιδευόμενων προς τη χρήση του Η/Υ ως 

εκπαιδευτικού εργαλείου (Alghazo, 2006˙ Sanders & Morrison-Shetlar, 2001). 

Επιπλέον, φαίνεται ότι όσο πιο συχνά χρησιμοποιεί κανείς το διαδίκτυο τόσο πιο 

θετικός είναι ενώπιον της διαδικτυακής εκπαίδευσης (Erdogan et al., 2008). 

 Τέλος, αξιοσημείωτο είναι το αποτέλεσμα την ανάδειξης της εργασιακής 

κατάστασης ως μεταβλητής πρόβλεψης της στάσης προς την αλληλεπίδραση στο 



 158 

πλαίσιο της εξΑΕ. Το αποτέλεσμα αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνει την άποψη ότι δεν 

έχουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι την ίδια στάση στο ζήτημα της αλληλεπίδραση στην 

εξΑΕ. Ο Sorensen (1995) αναφέρει ότι οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι μπορεί να 

παρουσιάσουν μειωμένη ανάγκη για κοινωνική αλληλεπίδραση. Στην παρούσα 

έρευνα εμφανίζεται ότι οι εργαζόμενοι (με πρόβλημα όρασης) είναι εκείνοι οι 

ενήλικες που μπορεί να έχουν μία πιο ουδέτερη στάση προς την κοινωνική 

αλληλεπίδραση στο πλαίσιο της εξΑΕ.  

 

Β.6. Περιορισμοί  
 

Ομοίως με την έρευνα των στάσεων και των αντιλήψεων για την εξΑΕ, 

βασικός περιορισμός της μελέτης της ετοιμότητας συμμετοχής σε προγράμματα εξΑΕ 

αποτελεί η διενέργεια διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης βάσει των δεδομένων 

που συγκεντρώθηκαν από τη χορήγηση του αρχικού ερωτηματολογίου σε δείγμα 

ατόμων χωρίς πρόβλημα όρασης. Επιπλέον, η ετοιμότητα συμμετοχής σε 

προγράμματα εξΑΕ θα μπορούσε πληρέστερα να ελεγχθεί με την προσθήκη 

ερωτημάτων για την ενίσχυση των υπο-κλιμάκων (π.χ. την υπο-κλίμακα της 

αυτοδιαχείρισης) ή την προσθήκη νέων υπο-κλιμάκων για την μελέτη άλλων 

επιπλέον πτυχών της ετοιμότητας, όπως για παράδειγμα τις προσδοκίες των 

συμμετεχόντων από ένα πρόγραμμα εξΑΕ. 
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Γ. ΕΡΕΥΝΑ: Καταγραφή των αντιλήψεων κατόπιν 

συμμετοχής σε τυπικό πρόγραμμα εξΑΕ  

Γ.1. Εισαγωγή 
 

Παρά το γεγονός ότι η εξΑΕ και, ειδικότερα, η ηλεκτρονική μάθηση αποτελεί 

σημαντική ευκαιρία για τα άτομα με αναπηρία, το μέγεθος της σημασίας τους δεν 

έχει ακόμη εξακριβωθεί, καθώς πολλές φορές η ομάδα αυτή των εκπαιδευόμενων 

αποκλείεται από τις εικονικές τάξεις (Salomoni et al., 2008). Όταν, όμως, τα άτομα με 

αναπηρίες αποκτούν βιωματική εμπειρία της εξΑΕ, είναι σημαντικό να διερευνάται η 

στάση τους και να αξιολογείται ποιότητα της εκπαίδευσης μέσα από τη μελέτη της 

εμπειρίας των συμμετεχόντων. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να βελτιώνονται διαρκώς 

σημαντικές πτυχές του προγράμματος και να διαμορφώνεται ένα είδος εξΑΕ βάσει 

των αναγκών και των προτιμήσεων των ατόμων με αναπηρίες.  

 Η διερεύνηση των στάσεων και των αναγκών κατόπιν συμμετοχής σε 

προγράμματα εξΑΕ στον τυπικό πληθυσμό έχει μελετηθεί αρκετά στο παρελθόν. Ο 

Bernard και οι συνεργάτες του (2004) παρατήρησαν ότι η εμπειρία της συμμετοχής 

σε πρόγραμμα εξΑΕ μπορεί να επιφέρει διαφοροποιήσεις στις αρχικές πεποιθήσεις 

περί της εξΑΕ, καθώς κάποιες από αυτές μπορεί να αρχικά να είχαν διαμορφωθεί από 

εσφαλμένη ή ελλιπή γνώση επί του θέματος. Αντιθέτως, ο Alghazo (2006) 

διαπίστωσε ότι η προηγούμενη εμπειρία διαδικτυακής εκπαίδευσης δεν επιδρά στη 

διαμόρφωση στάσεων. Παρ’ όλ’ αυτά, από την έρευνα του σχετικά με τις στάσεις 

προς τη διαδικτυακή εκπαίδευση (κατόπιν εμπειρίας των συμμετεχόντων σε σχετικό 

πρόγραμμα) ανέκυψαν σημαντικά πλεονεκτήματα (π.χ. οι δυνατότητες επικοινωνίας, 

η καταληπτότητα του μαθήματος και εξοικονόμηση χρόνου) και επισημάνθηκαν 

ορισμένα εμπόδια (π.χ. προβλήματα σύνδεσης και πρόσβασης στο υλικό από το 

σπίτι), τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν καθοριστικά τη βελτίωση της 

ποιότητας του προγράμματος. 

 Στην έρευνα των Atan, Rahman και Idrus (2004) για παράδειγμα, οι 

συμμετέχοντες έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην επίδραση των γραφικών και της 

αλληλεπίδρασης στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας, ενώ αναδύθηκε, 

επιπλέον, η ανάγκη για επαφές των συμμετεχόντων σε πραγματικό χώρο και χρόνο. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προτείνουν οι ερευνητές την εφαρμογή του μεικτού 
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μοντέλου εξΑΕ. Το ίδιο συμπέρασμα προέκυψε και από τη μελέτη της εμπειρίας των 

συμμετεχόντων σε πρόγραμμα εξΑΕ στο πλαίσιο της έρευνας των Thompson και Ku 

(2005).  

 Σημειωτέον είναι, ότι η διερεύνηση των στάσεων και των αναγκών των 

συμμετεχόντων διαμέσου μελέτης της βιωματικής τους εμπειρίας χρειάζεται 

προσοχή. Από τη μετα-ανάλυση των Allen, Bourhis, Burrell και Mabry (2002) 

προκύπτει ότι η έκφραση της προτίμησης του ενός ή του άλλου μοντέλου (π.χ. της εξ 

ολοκλήρου ηλεκτρονικής μάθησης έναντι του παραδοσιακού ή του μεικτού μοντέλου 

εκπαίδευσης) μπορεί να αντανακλά την πεποίθηση του εκπαιδευόμενου για το ποιο 

μοντέλο οδηγεί σε πιο εύκολο και βολικό για τον ίδιο τρόπο εκπαίδευσης και όχι για 

το ποιο είναι πιο αποτελεσματικό για τη ατομική του εκπαίδευση και πρόοδο. 

Συνεπώς, χρειάζεται μία σε βάθος συνολική διερεύνηση των αναγκών και των 

στάσεων και μία στοχευμένη ερμηνεία των δεδομένων.  

 Η διερεύνηση των αναγκών στα άτομα με αναπηρίες χρειάζεται μεγαλύτερη 

προσοχή, καθώς η αναπηρία συνεπάγεται ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ειδικές 

εκπαιδευτικές μεθόδους και εργαλεία. Οι Armstrong, Murray και Permvattana (2006) 

περιγράφουν τη διαδικασία μετατροπής ενός προγράμματος ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης σε προσβάσιμη μορφή με στόχο τη συμπερίληψη εκπαιδευόμενων με 

πρόβλημα όρασης. Τα μαθήματα παρακολουθούνταν στο χώρο του πανεπιστημίου 

και, συνεπώς, δεν είναι μαθήματα εξΑΕ με την έννοια της φυσικής-γεωγραφικής 

απόστασης μεταξύ διδάσκοντος και διδασκομένων. Το πρόγραμμα αφορά στην 

εκπαίδευση πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων της πολυεθνικής εταιρίας 

Cisco και ως εκ τούτου ένα μεγάλο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού αποτελούνταν 

από γραφικά (σύνθετα διαγράμματα, πλαίσια εικόνας κτλ). Επιπλέον, σημειώνεται ότι 

βασικό εργαλείο της εκπαίδευσης είναι ιστοσελίδες που έχουν αναπτυχθεί μέσω της 

πλατφόρμας Adobe Flash Player, οι εφαρμογές της οποίας δεν είναι, γενικά, 

προσβάσιμες στα άτομα με πρόβλημα όρασης.  

 Η διαδικασία προσαρμογής του υλικού για την εξασφάλιση της 

προσβασιμότητας περιελάμβανε τη μεταγραφή υλικού σε μπράιγ, τη συγγραφή εκ 

νέου των περιεχομένων των πινάκων για την διευκόλυνση της κατανόησης, την 

συγγραφή εκ νέου των περιγραφών που αναφέρονταν σε γραφικά για την βελτίωση 

της καταληπτότητας και την ανάπτυξη υλικών και μοντέλων (π.χ. μεγεθυμένο απτικό 

κύκλωμα, υλικά με Velcro κτλ.). Η εκπαίδευση των ατόμων με πρόβλημα όρασης δε 

διαφοροποιούνταν από την εκπαίδευση των υπολοίπων εκπαιδευόμενων παρά μόνο: 
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α) στο υλικό που έχει μετατραπεί σε προσβάσιμη μορφή, β) στα εργαστηριακά 

μαθήματα τα οποία τα άτομα με πρόβλημα όρασης παρακολουθούσαν ξεχωριστά, 

λόγω του θορύβου που δημιουργείται από τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους 

παρακωλύοντας την αλληλεπίδραση με τα εργαλεία φωνής (λογισμικό ανάγνωσης 

οθόνης, text-to-speech κτλ.) και γ) στο χρόνο που διαθέτονταν στους 

εκπαιδευόμενους με πρόβλημα όρασης για την ολοκλήρωση δραστηριοτήτων. 

 Από τη μελέτη της εμπειρίας των ατόμων με πρόβλημα όρασης, όπως 

εκφράστηκε από τα ίδια μέσω ερωτηματολογίου, βρέθηκε ότι κάποια από τα 

προβλήματα πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό διατηρούνταν για τους 

εκπαιδευόμενους με τύφλωση, οι οποίοι είχαν περισσότερα προβλήματα κατανόησης 

και εμφανίζονταν λιγότερο σίγουροι για την ικανότητα τους να ανταπεξέλθουν 

επιτυχώς. Αντιθέτως, οι εκπαιδευόμενοι με τύφλωση εμφανίζονται περισσότερο 

αισιόδοξοι αναφορικά με τη σύνδεση των προσόντων που αποκτούσαν και της 

επαγγελματικής τους εξέλιξης. Επίσης, γίνεται εμφανής η προτίμηση των ατόμων με 

τύφλωση για ατομική δραστηριοποίηση (εργασίες), σε αντίθεση με τα άτομα με 

μειωμένη όραση που προτιμούν κατά κανόνα την ομαδική δραστηριοποίηση 

(Armstrong et al., 2006). 

 Όμοια, στην έρευνα των Fichten, Asuncion, Barile, Ferraro και Wolforth 

(2009), όπου συμμετείχαν 33 φοιτητές με πρόβλημα όρασης από διαφορετικά 

πανεπιστήμια και κολλέγια του Καναδά (όλοι οι συμμετέχοντες είχαν πάρει μέρος τα 

τελευταία τρία χρόνια σε τουλάχιστον ένα πρόγραμμα που περιελάμβανε κάποια 

μορφή ηλεκτρονικής μάθησης) και αξιολογήθηκαν 18 διαφορετικά προγράμματα 

ηλεκτρονικής μάθησης, ανέκυψαν σημαντικά προβλήματα τεχνολογικής 

προσβασιμότητας τόσο σε επίπεδο συστήματος διαχείρισης της μάθησης όσο και σε 

επίπεδο υλικού.  

 Από τις παραπάνω έρευνες διαφαίνεται ότι η προσαρμογή ενός υπάρχοντος 

προγράμματος με στόχο την ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρία δε συνεπάγεται 

πάντοτε την πληρότητα ως προς την τεχνολογική προσβασιμότητα, την ευχρηστία και 

το παιδαγωγικό περιεχόμενο. Όταν, όμως, οι τρεις αυτές πτυχές της πρόσβασης στη 

μάθηση στοχοθετούνται ήδη από τον αρχικό σχεδιασμό του προγράμματος, η 

επιτυχής συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρίες είναι πιο πιθανή· ειδικά, όταν οι 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων είναι δύσκολο να ανιχνευθούν, 

λόγω της φυσικής απόστασης. Επιπλέον, έχει αναφερθεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό των 

εκπαιδευόμενων με αναπηρία που συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως προγράμματα 
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τείνουν να αποκρύπτουν την αναπηρία και να μην εκδηλώνουν τις πρόσθετες ανάγκες 

τους στο πλαίσιο του προγράμματος (Roberts et al., 2011), κάτι που κάνει την 

ανίχνευση των αναγκών ακόμη πιο δύσκολη.  

 Μία μορφή εξΑΕ που σχεδιάστηκε στη βάση των αναγκών των ατόμων με 

πρόβλημα όρασης ήταν η πιλοτική εφαρμογή ηλεκτρονικής μάθησης της Evans 

(2002). Η Evans χρησιμοποίησε στην έρευνα της το εικονικό περιβάλλον 

εκπαίδευσης Blackboard το οποίο προσφέρει δυνατότητες σύγχρονης και ασύγχρονης 

επικοινωνίας μέσω συνομιλίας (chat) και πίνακα συζήτησης, αντίστοιχα, και ήταν ως 

ένα βαθμό (τη χρονική στιγμή της έρευνας) συμβατό με λογισμικό ανάγνωσης οθόνης 

(η έκδοση που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα αυτή είχε προβλήματα στη χρήση της 

εφαρμογής της συνομιλίας μέσω λογισμικού ανάγνωσης οθόνης). Οι 6 συμμετέχοντες 

της έρευνας σχολιάζοντας τα συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν στο πρόγραμμα 

εμφανίστηκαν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με τον πίνακα συζήτησης από την άποψη ότι 

προσφέρει: α) τη δυνατότητα έκφρασης ανεξάρτητης από χώρο, χρόνο και τρόπο, β) 

τη δυνατότητα συζήτησης με άτομα δε γνωρίζει κανείς από πριν και γ) το 

πλεονέκτημα ότι μπορεί να δημιουργείται αρχείο της συζήτησης που έχει 

πραγματοποιηθεί, ώστε να μπορεί κανείς να ανατρέχει σε κατοπινό χρόνο. Τα 

περισσότερα προβλήματα στη χρήση του περιβάλλοντος αυτού εντοπίστηκαν: α) 

στην περιήγηση στον πίνακα συζήτησης καθώς απαιτούνταν μία εκτεταμένη χρήση 

ορισμένων πλήκτρων, β) στη σύνδεση στο σύστημα καθώς το Jaws παρουσίαζε 

προβλήματα κατά τη χρήση των στοιχείων φόρμας και γ) στην σύνθεση κάποιου 

μηνύματος, καθώς δεν υπήρχε ενσωματωμένο εργαλείο ορθογραφικού ελέγχου και ο 

χρήστης έπρεπε να κάνει τον έλεγχο στο Word και στη συνέχεια να μεταφέρει το 

μήνυμα στον πίνακα συζήτησης (Evans, 2002).  

Παρόμοια είναι και η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος εξΑΕ των Evans 

και Douglas (2008). Η εκπαίδευση έγινε μέσω υπολογιστή και με τη χρήση 

εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο περιελάμβανε κείμενο, γραφικά και ακουστικές 

πληροφορίες. Όλες οι πληροφορίες ήταν προσβάσιμες για τα άτομα με τύφλωση 

μέσω εφαρμογής ομιλίας του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε ή μέσω λογισμικού 

ανάγνωσης οθόνης και η πλοήγηση στις σελίδες περιορίζονταν στη χρήση ενός πολύ 

μικρού αριθμού πλήκτρων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες με 

τύφλωση χρειάστηκαν το διπλάσιο χρόνο για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων 

και είχαν χειρότερη επίδοση συγκριτικά με τα άτομα χωρίς πρόβλημα όρασης. Η 

χρονική καθυστέρηση που παρουσίασε η ομάδα των ατόμων με τύφλωση αποδίδεται 
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από τους ερευνητές στη χρήση των τεχνολογικών μέσων για την πρόσβαση στο 

σύστημα. Η επίδοση μπορεί να συνδέεται, σύμφωνα με τους ίδιους ερευνητές, με το 

γνωστικό φορτίο, δηλαδή τις υψηλές απαιτήσεις της εργαζόμενης μνήμης. Η 

επιφόρτιση της εργαζόμενης μνήμης μπορεί να συνεπάγεται μεγαλύτερη προσπάθεια 

στην επίλυση προβλημάτων από τα άτομα με τύφλωση και περισσότερες 

επαναλήψεις των ενεργειών επίλυσης. Όπως τονίζουν οι ερευνητές, το φαινόμενο 

αυτό δεν προεξοφλεί ένα ποιοτικά κατώτερο αποτέλεσμα, αλλά την ανάγκη 

επιμήκυνσης του χρόνου για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής εμπειρίας (Evans & 

Douglas, 2008). 

 Από τις δύο παραπάνω πιλοτικές εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης (Evans, 

2002 και Evans & Douglas, 2008) αποκαλύπτεται η ανάγκη για διαρκή 

παρακολούθηση και μελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών των ατόμων με αναπηρία. 

Ακόμη και στην περίπτωση όπου οι ανάγκες των εκπαιδευόμενων με πρόβλημα 

όρασης έχουν ληφθεί υπ’ όψιν κατά τον αρχικό σχεδιασμό ενός προγράμματος, η 

μελέτη του τρόπου αλληλεπίδρασης των εκπαιδευόμενων με το σύστημα, το 

εκπαιδευτικό υλικό και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες καθίσταται επιτακτική, 

εφόσον ορισμένα προβλήματα διατηρούνται. Επιπλέον, όμως, η παρατήρηση του 

τρόπου αλληλεπίδρασης και δραστηριοποίησης του εκπαιδευόμενου με αναπηρία 

μπορεί να διαμορφώσει περαιτέρω τη διδακτική μεθοδολογία και τις πρακτικές 

εκπαίδευσης και να επιφέρει κατ’ αυτόν τον τρόπο τη βελτιστοποίηση του 

εκπαιδευτικού αποτελέσματος. 

 Συνοψίζοντας, λοιπόν, επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευόμενοι με αναπηρία 

σπανίως λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων εξΑΕ (Kinash, 

Crichton & Kim-Rupnow, 2004). Ωστόσο, για να επέλθει η επιτυχία όταν 

χρησιμοποιείται ο Η/Υ στην εκπαίδευση χρειάζεται να προηγηθεί μία ενδελεχής 

μελέτη των αναγκών, των δυνατοτήτων και των πιθανών εμποδίων τόσο στο άμεσο 

περιβάλλον όσο και στις συνθήκες που μπορούν να δημιουργηθούν στην πορεία 

(Fellenius, 1999). Επιπλέον, οι υπεύθυνοι παροχής εξΑΕ στα άτομα με αναπηρία 

χρειάζεται να αξιολογήσουν την εκπαίδευση που παρέχουν στους εκπαιδευόμενους 

τους και να συμπληρώσουν όλα τα κενά, ειδικά εκείνα που επισημαίνονται από τους 

ίδιους τους εκπαιδευόμενους (Fichten et al., 2009).  
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Γ.2. Ερευνητικοί στόχοι 
  

 Στην 3η ερευνητική φάση, άτομα με πρόβλημα όρασης πήραν μέρος σε 

πρόγραμμα εξΑΕ, το οποίο δεν ήταν σχεδιασμένο βάσει των ιδιαίτερων αναγκών 

τους. Η συμμετοχή των ατόμων με πρόβλημα όρασης σε πρόγραμμα εξΑΕ 

αντικειμενικών συνθηκών – όπως, δηλαδή, πραγματώνεται συστηματικά – στοχεύει: 

α) στην καταγραφή των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων που θα εντοπίσουν οι 

συμμετέχοντες κατόπιν παρακολούθησης ενός τυπικού προγράμματος εξΑΕ, 

β) στην εκμαίευση των εκπαιδευτικών αναγκών, οι οποίες θα αναδυθούν από την 

μελέτη των μειονεκτημάτων και των πλεονεκτημάτων, καθώς και τις εκπεφρασμένες 

ανάγκες των συμμετεχόντων 

γ) στη λήψη προτάσεων για τη βελτίωση των συνθηκών εξΑΕ και την ενίσχυση των 

προγραμμάτων με επιπλέον στόχο την αύξηση της ικανοποίησης των ατόμων με 

πρόβλημα όρασης στο πλαίσιο της εξΑΕ και 

δ) η παρατήρηση του τρόπου αλλαγής των στάσεων προς την εξΕΑ και της 

ετοιμότητας για συμμετοχή σε πρόγραμμα εξΑΕ μετά την απόκτηση της εμπειρίας 

εκπαίδευσης μέσω ενός τυπικού προγράμματος εξΑΕ. 

Απώτερος σκοπός είναι η απόκτηση πληροφοριών και γνώσης για το 

σχεδιασμό προγραμμάτων εξΑΕ που, αφενός, θα περιλαμβάνουν προσβάσιμα 

τεχνολογικά μέσα και συστήματα εκπαίδευσης και, αφετέρου, θα στηρίζονται σε 

συγκεκριμένες ανάγκες των ατόμων με πρόβλημα όρασης. 

 

Γ.3. Μεθοδολογία 

Γ.3.1. Συμμετέχοντες 

 

Στην παρούσα ερευνητική φάση κλήθηκαν, αρχικά, να συμμετάσχουν 20 

άτομα από τα 41 που συμμετείχαν στα 2 προηγούμενα ερευνητικά στάδια. Από τα 20 

αυτά άτομα με πρόβλημα όρασης τα 18 δέχτηκαν, τελικά, να συμμετάσχουν. Από τα 

18 άτομα που συμμετείχαν, οι 11 (61%) είναι άντρες και οι 7 (39%) γυναίκες, ηλικίας 

από 21 ετών έως 39 ετών και 5 μηνών (M = 29.12 , SD = 5.52). 

Αναφορικά με την κατάσταση της όρασης, 10 άτομα από τα 18 έχουν ολική 

τύφλωση ή σοβαρά μειωμένη όραση, δηλαδή οπτική οξύτητα μικρότερη των 20/400 
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(ή αλλιώς οπτική οξύτητα < 1/20), και τα υπόλοιπα 8 είναι άτομα με μειωμένη όραση, 

δηλαδή οπτική οξύτητα μεγαλύτερη των 20/400 και μικρότερη των 20/200 (ή αλλιώς 

1/20 < οπτική οξύτητα < 1/10). Στα 5 από τα 18 άτομα το πρόβλημα όρασης είναι εκ 

γενετής αναπηρία, ενώ στα 13 άτομα η αναπηρία εμφανίστηκε μετά την ηλικία των 6 

ετών. Από το σύνολο των συμμετεχόντων οι 11 (61%) είναι χρήστες λογισμικού 

ανάγνωσης για την πρόσβαση σε ψηφιακές πληροφορίες και χρησιμοποιούν 

εκπαιδευτικού υλικό σε μπράιγ ή ηχητική μορφή για την εκπαίδευσή τους, ενώ οι 

υπόλοιποι 7 (39%) συμμετέχοντες χρησιμοποιούν λογισμικό μεγέθυνσης οθόνης για 

την πρόσβαση σε ψηφιακές πληροφορίες και άλλα εργαλεία μεγέθυνσης για τη χρήση 

έντυπου υλικού. 

Επιπλέον, οι 7 (39%) συμμετέχοντες από τους 18 είναι απόφοιτοι 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και φοιτητές σε κάποιο Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

ή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας και οι υπόλοιποι 11 (61%) 

συμμετέχοντες είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι 11 (61%) από τους 18 

συμμετέχοντες είναι εργαζόμενοι και οι υπόλοιποι 7 (39%) δεν εργάζονται την 

παρούσα χρονική στιγμή. Όλοι οι συμμετέχοντες διαθέτουν Η/Υ, ενώ οι 12 (66.7%) 

χρησιμοποιούν τον υπολογιστή περισσότερες από 2 ώρες ημερησίως και οι 6 (33.3%) 

συμμετέχοντες τον χρησιμοποιούν 1-2 ώρες την ημέρα.  

  

Γ.3.2. Διαδικασία – Εργαλεία  

 

 Οι συμμετέχοντες της παρούσας ερευνητικής φάσης κλήθηκαν να 

συμμετάσχουν σε 2 θεματικές ενότητες ενός τυπικού προγράμματος εξΑΕ. Το εν 

λόγω πρόγραμμα πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και εντάσσεται 

στο ευρύτερο πλαίσιο των προγραμμάτων εξειδίκευσης που οργανώνει και υλοποιεί η 

Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου για την 

ενίσχυση του τομέα της Συμπληρωματικής Δια Βίου Εκπαίδευσης. Οι θεματικές 

ενότητες περιλαμβάνουν 20 ώρες διδασκαλίας έκαστη. Οι 14 από τους 18 

συμμετείχαν και στις 2 ενότητες και ως εκ τούτου παρακολούθησαν εξ αποστάσεως 

διδασκαλία 40 διδακτικών ωρών. Τα θέματα των ενοτήτων ήταν: «Σχεδιασμός και 

Υλοποίηση της Διδασκαλίας στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» και «Παιδιά με 

Αυτισμό». Οι υπόλοιποι 4 συμμετέχοντες πήραν μέρος στη μία από τις δύο ενότητες. 

Επιπλέον, την ενότητα «Σχεδιασμός και Υλοποίηση της Διδασκαλίας στην Ειδική 
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Αγωγή και Εκπαίδευση» παρακολούθησαν παράλληλα 44 άτομα χωρίς πρόβλημα 

όρασης και την ενότητα «Παιδιά με Αυτισμό» 37 άτομα χωρίς πρόβλημα όρασης.  

Τα μαθήματα της κάθε ενότητας ολοκληρώνονται εντός του χρονικού 

διαστήματος 18 ημερών, πραγματοποιώντας 5 τετράωρα μαθήματα συνολικά και 1 

μάθημα δύο φορές ανά εβδομάδα. Τα δύο προγράμματα έλαβαν χώρα την ίδια 

χρονική περίοδο και, για το λόγο αυτό, ορίστηκαν 4 διαφορετικές ημέρες (2 για κάθε 

ενότητα) της εβδομάδας για τα μαθήματα. Συνεπώς, τα άτομα που συμμετείχαν και 

στις δύο ενότητες, παρακολουθούσαν μαθήματα εξΑΕ 4 ημέρες την εβδομάδα. Οι 

συμμετέχοντες είχαν την ελευθερία να συμμετάσχουν στο μάθημα από οποιοδήποτε 

μέρος επιθυμούσαν αρκεί να διέθεταν δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο και τον 

προσωπικό τους Η/Υ.  

Το πρόγραμμα εξΑΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας γίνεται με τη μορφή 

τηλεδιάσκεψης και τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Wiziq. 

Οι εκπαιδευόμενοι συνδέονται μέσω της πλατφόρμας σε μια εικονική τάξη και 

παρακολουθούν online την παράδοση του μαθήματος από τον εκπαιδευτή. Η 

πρόσβαση όλων των χρηστών στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης είναι δυνατή 

κάνοντας χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (π.χ. internet explorer, Firefox), από 

οποιοδήποτε χώρο με πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες 

τεχνικές γνώσεις ή κάποια εγκατάσταση λογισμικού στον υπολογιστή τους. Στην 

ηλεκτρονική τάξη, ο διδάσκων δύναται να παρουσιάζει το υλικό του στους 

συμμετέχοντες σε οποιαδήποτε μορφή κι αν είναι (κείμενο, διαφάνειες παρουσίασης, 

εικόνες, βίντεο ή ηχητικό αρχείο), να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό πίνακα, όπου 

μπορούν να γράψουν και οι συμμετέχοντες, και να επικοινωνεί με τους 

συμμετέχοντες είτε φωνητικά δίνοντας τους πρόσβαση σε μικρόφωνο είτε 

οπτικοακουστικά, δίνοντας πρόσβαση στην κάμερα και το μικρόφωνό τους, ενώ η 

συνομιλία πραγματοποιείται παρουσία όλων των συμμετεχόντων. Για τη λήψη 

πρόσβασης στο μικρόφωνο ή την κάμερα, ο εκπαιδευόμενος ζητάει την άδεια με το 

πάτημα ειδικού κουμπιού. Ωστόσο, η δυνατότητα φωνητικής επικοινωνίας ή 

επικοινωνίας μέσω κάμερας, παρ’ όλο που εξασφαλίζεται από την πλατφόρμα 

τηλεκπαίδευσης, είναι μία μέθοδος επικοινωνίας που δε χρησιμοποιείται από τους 

διδάσκοντες των συγκεκριμένων δύο θεματικών ενοτήτων. Τόσο οι εκπαιδευόμενοι 

με το διδάσκοντα όσο και οι εκπαιδευόμενοι μεταξύ τους επικοινωνούν μέσω 

ανταλλαγής άμεσων γραπτών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο και σε συγκεκριμένο 

χώρο της ηλεκτρονικής τάξης (chat box). Τα μηνύματα μεταξύ των μελών της τάξης 
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είναι ορατά σε όλους με εξαίρεση εκείνα τα μηνύματα που αποστέλλονται στο 

διδάσκοντα αποκλειστικά. Ο διδάσκων απαντάει προφορικά σε κάθε σχόλιο ή 

ερώτημα το οποίο απευθύνεται στον ίδιο, ενώ οι συμμετέχοντες απαντούν σε σχόλιο 

ή ερώτημα των υπολοίπων μελών με αποστολή γραπτού μηνύματος. Σημειώνεται ότι 

όλες οι τηλεδιασκέψεις καταγράφονται και το βίντεο κάθε καταγεγραμμένης 

τηλεδιάσκεψης είναι διαθέσιμο για παρακολούθηση μετά τη λήξη της τηλεδιάσκεψης, 

ώστε σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευόμενος δεν μπορεί να παρακολουθήσει 

κάποιο μάθημα/τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, να έχει τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσει το βίντεο της καταγεγραμμένης τηλεδιάσκεψης.  

Ο σχεδιασμός της πλατφόρμας Wiziq στηρίζεται στο περιβάλλον 

διαδικτυακών εφαρμογών ASP.NET της Microsoft. Ωστόσο, η εφαρμογή της 

πλατφόρμας Wiziq που παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων όπως και 

άλλες εφαρμογές της εικονικής τάξης έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί μέσω της 

πλατφόρμας Adobe flash. Οι εφαρμογές της Αdobe flash δεν είναι συμβατές με τα 

λογισμικά ανάγνωσης οθόνης με αποτέλεσμα η πρόσβαση των χρηστών των 

συγκεκριμένων λογισμικών (δηλαδή, των χρηστών με τύφλωση ή σοβαρά μειωμένη 

όραση) να αποκλείεται. Άλλες βασικές υπηρεσίες που δεν είναι προσβάσιμες για 

άτομα με πρόβλημα όρασης (κυρίως, τα άτομα με τύφλωση ή σοβαρά μειωμένη 

όραση) είναι ο ηλεκτρονικός πίνακας της τάξης, το κουμπί για το αίτημα πρόσβασης 

στο μικρόφωνο, την κάμερα ή τον ηλεκτρονικό πίνακα. Σημειώνεται, όμως, ότι το 

συγκεκριμένο κουμπί δε χρησιμοποιείται ούτε από τα άτομα χωρίς πρόβλημα όρασης, 

καθώς δεν προβλέπεται η χρήση της κάμερας, του μικροφώνου και του ηλεκτρονικού 

πίνακα από τους εκπαιδευόμενους στις συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. 

Κατά συνέπεια, το μοναδικό εμπόδιο για την πρόσβαση των ατόμων με 

τύφλωση και σοβαρά μειωμένη όραση στο μάθημα ήταν η χρήση της υπηρεσίας 

ανταλλαγής μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο (ανάγνωση και αποστολή μηνυμάτων). 

Για την επίτευξη, λοιπόν, της επικοινωνίας των συμμετεχόντων με τύφλωση και 

σοβαρά μειωμένη όραση χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικές στρατηγικές. Για τα 3 

αρχικά μαθήματα της κάθε ενότητας οι συμμετέχοντες έλαβαν μικρόφωνα με 

δυνατότητα έναρξης και διακοπής της μετάδοσης του ήχου της φωνής εξωτερικά 

(κουμπί on/off). Για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των 

μικροφώνων πραγματοποιήθηκαν συνεδρίες με τη δημιουργία δοκιμαστικών τάξεων 

διδασκαλίας πριν την επίσημη έναρξη των μαθημάτων. Κατά τη διάρκεια των τριών 

αυτών μαθημάτων οι χρήστες των μικροφώνων μπορούσαν να διακόψουν το 
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διδάσκοντα προκείμενου να θέσουν τα ερωτήματα τους ή να διατυπώσουν κάποιο 

σχόλιο. Ο διδάσκων και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν πλήρως για τον 

τρόπο παρέμβασης των εκπαιδευόμενων αυτών και συναίνεσαν στη διαδικασία αυτή. 

Έτσι, όταν κάποιος συμμετέχων παρενέβαινε μέσω του μικροφώνου όλοι οι 

συμμετέχοντες άκουγαν το διάλογο διδάσκοντος-διδασκομένου. Σε αυτή την 

περίπτωση οι εκπαιδευόμενοι με τύφλωση και σοβαρά μειωμένη όραση δε 

μπορούσαν να επικοινωνήσουν με κάποιο συνεκπαιδευόμενο, αφού η μεταξύ των 

εκπαιδευόμενων επικοινωνία γινόταν μόνο μέσω της υπηρεσίας ανταλλαγής άμεσων 

μηνυμάτων της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.  

Στα δύο τελευταία μαθήματα η επικοινωνία γινόταν με τη χρήση μεσολαβητή 

ο οποίος λάμβανε γραπτά μηνύματα από τους συμμετέχοντες με τύφλωση και σοβαρά 

μειωμένη όραση και τα απέστελλε στους υπόλοιπους συμμετέχοντες 

χρησιμοποιώντας την υπηρεσία της πλατφόρμας, ενώ σε περίπτωση απάντησης 

κάποιου άλλου συμμετέχοντος, ενημέρωνε το άτομο με πρόβλημα όρασης 

αποστέλλοντας του την απάντηση αυτή. Για την αποστολή των μηνυμάτων στο 

μεσολαβητή οι συμμετέχοντες με πρόβλημα όρασης χρησιμοποίησαν είτε την 

εφαρμογή Skype είτε το λογισμικό Windows Live Messenger της Microsoft, τα οποία 

είναι συμβατά με τα λογισμικά ανάγνωσης οθόνης. Η επιλογή της μίας από τις δύο 

υπηρεσίες έγινε από κάθε συμμετέχοντα με κριτήριο την εμπειρία του από τη χρήση 

των υπηρεσιών αυτών. Οι συμμετέχοντες με μειωμένη όραση χρησιμοποιούσαν τα 

δικά τους λογισμικά ή εργαλεία μεγέθυνσης για την πρόσβαση στην υπηρεσία 

ανταλλαγής μηνυμάτων της πλατφόρμας Wiziq, χωρίς να υπάρξει ανάγκη για 

περαιτέρω προσαρμογές στη μέθοδο επικοινωνίας και συμμετοχής στο μάθημα. 

Βασικό πλεονέκτημα της φωνητικής επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο (επικοινωνία 

μέσω μικροφώνων) είναι η αμεσότητα που εξασφαλίζει. Ωστόσο, με τη χρήση 

μικροφώνων εξασφαλίστηκε η επικοινωνία των ατόμων με σοβαρό πρόβλημα όρασης 

μόνο με το διδάσκοντα. Με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες της τάξης η επικοινωνία 

δεν ήταν εφικτή.  

Η επικοινωνία με τη χρήση των υπηρεσιών του Skype ή του Windows Live 

Messenger και τη μεσολάβηση ενός πρόσθετου ατόμου (του μεσολαβητή), τα άτομα 

με σοβαρό πρόβλημα όρασης επικοινωνούσαν με γραπτό τρόπο με όλους τους 

συμμετέχοντες και, συνεπώς, τρόπον τινά η επικοινωνία τους εξομοιώθηκε με τη 

μέθοδο επικοινωνίας όλων των μελών της τάξης. Ωστόσο, η επικοινωνία στην 



 169 

περίπτωση αυτή συνεπάγεται έλλειψη ανεξαρτησίας του συμμετέχοντος, καθώς 

εξαρτάται άμεσα από την παρέμβαση ενός άλλου προσώπου.  

 Επιπρόσθετες προσαρμογές για τη διευκόλυνση των ατόμων με πρόβλημα 

όρασης ήταν: α) η μετατροπή του υλικού που παρουσίαζε ο διδάσκων κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος από υλικό του PowerPoint (ppt.) των Office (Microsoft) σε 

κείμενο του Word (doc.) των Office (Microsoft) και β) η μετατροπή του υλικού το 

οποίο παρουσίαζε ο διδάσκων την ώρα της εισήγησης ή έδινε ως πρόσθετο υλικό 

(σημειώσεις) από αρχεία σε Adobe Reader (pdf.) σε αρχεία του Word (doc.) των 

Office (Microsoft). 

 Τα αρχεία που παρουσιάζονταν την ώρα της εισήγησης αποστέλλονταν ως 

αρχεία του Word αρκετές ώρες πριν την εισήγηση ώστε να μπορούν οι συμμετέχοντες 

να διαβάσουν το κείμενο και να προετοιμαστούν για τη διδασκαλία, εφόσον το 

επιθυμούσαν. Για όποια άλλη ανάγκη ή τεχνικό πρόβλημα προέκυπτε, οι 

συμμετέχοντες μπορούσαν να επικοινωνήσουν είτε τηλεφωνικά ή είτε μέσω 

μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

 Πριν την έναρξη των μαθημάτων δόθηκαν γραπτές οδηγίες σύνδεσης στην 

πλατφόρμα στα άτομα με πρόβλημα όρασης και δημιουργήθηκαν δοκιμαστικές τάξεις 

για την εξασφάλιση της λειτουργίας των μικροφώνων. Επιπλέον, διανεμήθηκαν 

μικρόφωνα και ακουστικά στους συμμετέχοντες που δεν είχαν πρόσβαση στην 

υπηρεσία ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων της πλατφόρμας.  

 Με το πέρας των μαθημάτων πραγματοποιήθηκε ημιδομημένη συνέντευξη με 

κάθε έναν από τους 18 συμμετέχοντες ξεχωριστά. Τα ερωτήματα που τέθηκαν 

αφορούσαν στα πλεονεκτήματα και στα μειονεκτήματα του προγράμματος εξΑΕ εν 

συγκρίσει με ένα συναφές θεματικά πρόγραμμα του παραδοσιακού μοντέλου 

εκπαίδευσης, καθώς και στα πλεονεκτήματα και στα μειονεκτήματα του 

προγράμματος εξΑΕ καθαυτού. Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνέντευξης τέθηκαν 

στους συμμετέχοντες προβληματισμοί σχετικοί με: α) ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή 

προσθήκες στη διάλεξη, στο εκπαιδευτικό υλικό, στην πλατφόρμα, στην επικοινωνία, 

στην τεχνολογική υποστήριξη, στα μέσα υποστηρικτικής τεχνολογίας και στη δομή 

του προγράμματος με στόχο την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα και την 

ικανοποίηση των συμμετεχόντων, β) ενδεχόμενο τρόπο αξιολόγησης, γ) την επίτευξη 

ή όχι του εκπαιδευτικού στόχου και δ) το ζήτημα της συνεκπαίδευσης ατόμων με και 

χωρίς πρόβλημα όρασης. Στο τέλος του προγράμματος ζητούνταν από τους 
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συμμετέχοντες να εισηγηθούν προτάσεις γενικού ή ειδικού περιεχομένου για ένα 

ιδανικό για τους ίδιους πρόγραμμα εξΑΕ. 

 Μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να 

απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο μελέτης των στάσεων και των αντιλήψεων προς 

την εξΑΕ και στο ερωτηματολόγιο ανίχνευσης της ετοιμότητας συμμετοχής σε 

πρόγραμμα εξΑΕ, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην 1η και 2η ερευνητική φάση, 

αντίστοιχα. Η επαναχορήγηση των δύο ερωτηματολογίων ακολούθησε ακριβώς την 

ίδια διαδικασία με αρχική χορήγηση. 

 

Γ.3.3. Ανάλυση δεδομένων - Στατιστική ανάλυση 

  

 Για την ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν πραγματοποιήθηκε η 

απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων, η απομόνωση των ζητούμενων στοιχείων 

των απαντήσεων των συμμετεχόντων, η δημιουργία ευρύτερων θεματικών 

κατηγοριών και η ανάπτυξη κατηγοριών για συγκεκριμένες ερωτήσεις. Αυτό 

σημαίνει ότι κάποιες ερωτήσεις ομαδοποιήθηκαν βάσει του κοινού θεματικού τους 

άξονα για να αποτελέσουν τελικά μία κατηγορία, ενώ κάποιες ερωτήσεις σχημάτισαν 

αυτοτελώς κατηγορίες. Ακολούθησε η κατάταξη των στοιχείων που προέκυψαν από 

τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στις κατηγορίες που διακρίθηκαν και η μελέτη 

των συχνοτήτων εμφάνισης του κάθε στοιχείου. 

 Παράλληλα, συγκεντρώθηκαν αναλύθηκαν τα δεδομένα από την 

επαναχορήγηση του ερωτηματολογίου μελέτης των στάσεων και των αντιλήψεων για 

την εξΑΕ και του ερωτηματολογίου μελέτης της ετοιμότητας συμμετοχής σε 

πρόγραμμα εξΑΕ. Για να διερευνηθούν οι στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα 

στις στάσεις και τις αντιλήψεις πριν την απόκτηση προσωπικής βιωματικής εμπειρίας 

και τις στάσεις και αντιλήψεις μετά την απόκτηση εμπειρίας, καθώς και οι διαφορές 

ανάμεσα στην ετοιμότητα συμμετοχής πριν την απόκτηση εμπειρίας και στην 

ετοιμότητας συμμετοχής μετά την απόκτηση εμπειρίας, χρησιμοποιήθηκε η Ανάλυση 

Διασποράς Επαναλαμβανόμενων Μετρήσεων (Repeated Measures ANOVA). 
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Γ.4. Αποτελέσματα 
 

 Από την ανάλυση των δεδομένων των συνεντεύξεων με τον τρόπο που 

περιγράφηκε παραπάνω πρόεκυψαν 6 διακριτές θεματικές κατηγορίες: α) 

πλεονεκτήματα του προγράμματος εξΑΕ καθαυτού και του προγράμματος αυτού 

συγκριτικά με ένα αντίστοιχο του παραδοσιακού μοντέλου εκπαίδευσης, β) 

μειονεκτήματα του προγράμματος εξΑΕ καθαυτού και του προγράμματος αυτού 

συγκριτικά με ένα αντίστοιχο του παραδοσιακού μοντέλου εκπαίδευσης, γ) 

τροποποιήσεις, προσθήκες και προτάσεις για ένα πρόγραμμα εξΑΕ καταλληλότερο, 

περισσότερο αποτελεσματικό και ικανοποιητικό, για τους ίδιους τους συμμετέχοντες, 

δ) προτιμήσεις στη μέθοδο αξιολόγησης, ε) επίτευξη του εκπαιδευτικού στόχου και 

προτάσεις για την πλήρωση του εκπαιδευτικού στόχου στο μέγιστο βαθμό και ζ) 

συναισθήματα για τη συνεκπαίδευση και την παρουσίαση οπτικού υλικού στο 

πλαίσιο της διδακτικής πράξης.  

Αναφορικά με τα πλεονεκτήματα του προγράμματος εξΑΕ (καθαυτού και 

συγκριτικά με το παραδοσιακό μοντέλο) αναδύθηκαν 26 στοιχεία υπέρ του 

προγράμματος με σημαντικότερα: α) τη δυνατότητα διδασκαλίας σε προσωπικό χώρο 

και αποφυγής τόσο της μετακίνησης όσο και των προβλημάτων που συνήθως 

συνεπάγεται η μετακίνηση, β) τη δυνατότητα επανάληψης του μαθήματος μέσω 

παρακολούθησης του καταγεγραμμένου σε βίντεο μαθήματος, γ) την εξοικονόμηση 

χρόνου και δ) την εκπαίδευση με άνεση και ηρεμία στον προσωπικό χώρο του 

εκάστοτε εκπαιδευόμενου (βλ. πίνακα Γ.1.). 

 
Πίνακας Γ.1 Πλεονεκτήματα του προγράμματος εξΑΕ (καθαυτού και συγκριτικά με το 
παραδοσιακό μοντέλο εκπαίδευσης) και συχνότητες εμφάνισης των απαντήσεων 
 Πλεονεκτήματα του προγράμματος εξΑΕ   

1.  Διδασκαλία σε προσωπικό χώρο, απουσία μετακίνησης και προβλημάτων 

που προκύπτουν από αυτή 

28 

2.  Η δυνατότητα επανάληψης του μαθήματος μέσω του καταγεγραμμένου 

υλικού 

18 

3.  Εξοικονόμηση χρόνου  18 

4.  Διδασκαλία σε προσωπικό χώρο, εκπαίδευση με άνεση-ηρεμία 15 

5.  Πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό (και προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό)  13 

6.  Η δυνατότητα επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο μέσω εικόνας, 11 
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μικροφώνων ή γραπτών μηνυμάτων  

7.  Πολύ καλή η οργάνωση και η δομή του προγράμματος  11 

8.  Δυνατότητα παρακολούθησης από οποιοδήποτε χώρο  9 

9.  Διαφορετικός τρόπος εκπαίδευσης, καινοτομία στην εκπαίδευση των 

ατόμων με πρόβλημα όρασης  

9 

10.  Επιμέλεια του προγράμματος για την ικανοποίηση των αναγκών των 

ατόμων με πρόβλημα όρασης  

8 

11.  Η ποιότητα των διαλέξεων και του υλικού  8 

12.  Η δυνατότητα καταγραφής σημειώσεων με τον τρόπο που με βολεύει  5 

13.  Εξοικονόμηση χρημάτων  4 

14.  Η δυνατότητα να έχω μία παράλληλη ασχολία κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας  

4 

15.  Ταίριαζε με το πρόγραμμα μου  3 

16.  Η απουσία φυσικής επαφής με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες την ώρα της 

διδασκαλίας με διευκολύνει  

2 

17.  Η δυνατότητα συνεργασίας διδασκόντων από απομακρυσμένες γεωγραφικά 

περιοχές  

2 

18.  Εξοικείωση με τη διαδικασία της εξΑΕ 2 

19.  Σύντομο σε διάρκεια πρόγραμμα  1 

20.  Η επικοινωνία μέσω email  1 

21.  Απόκτηση νέων γνώσεων  1 

22.  Είχα τη δυνατότητα να χειρίζομαι τον εξοπλισμό που χρειάζομαι  1 

23.  Αξιοποίηση του διαλείμματος με τον τρόπο που επιθυμώ 1 

24.  Αποδοχή της συμμετοχής ατόμων με πρόβλημα όρασης 1 

25.  Ο συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης  1 

26.  Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης μέσω της συμμετοχής και της εξοικείωσης 

με καινούργιους τρόπους εκπαίδευσης  

1 

 

Από τη μελέτη των μειονεκτημάτων του προγράμματος εξΑΕ καθαυτού και 

του προγράμματος αυτού συγκριτικά με ένα αντίστοιχο του παραδοσιακού μοντέλου 

εκπαίδευσης, προέκυψαν 23 στοιχεία εξαιτίας των οποίων το εν λόγω πρόγραμμα 

μειονεκτεί. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι: α) τα προβλήματα στον ήχο λόγω της 

σύνδεσης στο διαδίκτυο, β) η έλλειψη άμεσης επαφής και αλληλεπίδρασης με τους 

υπόλοιπους συμμετέχοντες ώστε να δημιουργείται ένα κλίμα «τάξης», γ) η έλλειψη 

προσβασιμότητας και ευχρηστίας της πλατφόρμας και, κυρίως, της υπηρεσίας 

ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων και δ) η επικοινωνία που υπήρχε, η οποία ήταν 
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χρονοβόρα, στερούνταν ποιοτικών χαρακτηριστικών και δεν προήγαγε τον 

εκπαιδευτικό διάλογο (βλ. πίνακα Γ.2.). 

 

Πίνακας Γ.2 Μειονεκτήματα του προγράμματος εξΑΕ (καθαυτού και συγκριτικά με το 
παραδοσιακό μοντέλο εκπαίδευσης) και συχνότητες εμφάνισης των απαντήσεων 
 Μειονεκτήματα του προγράμματος εξΑΕ   

1.  Προβλήματα στον ήχο λόγω σύνδεσης στο διαδίκτυο 29 

2.  Δεν υπάρχει άμεση επαφή/ αλληλεπίδραση ώστε να δημιουργείται το κλίμα 

της «τάξης»  

26 

3.  Η έλλειψη προσβασιμότητας και ευχρηστίας της πλατφόρμας και, πιο 

συγκριμένα, της υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων  

22 

4.  Επειδή δεν υπάρχει άμεση επαφή, η επικοινωνία είναι χρονοβόρα, στερείται 

ποιοτικών χαρακτηριστικών και δεν προάγει τον εκπαιδευτικό διάλογο 

15 

5.  Έλλειψη επικοινωνίας/αλληλεπίδρασης με τα μέλη της τάξης  8 

6.  Δε με διευκόλυνε η επικοινωνία μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων (δυσκολία 

χειρισμού και δυσκολία στο να απευθύνω ερώτηση/σχόλιο σε συγκεκριμένο 

άτομο) 

7 

7.  Το ότι ήμουν στο σπίτι, δε βοηθούσε στην συγκέντρωση  6 

8.  Τεχνικά προβλήματα με τα μικρόφωνα  5 

9.  Δε με διευκόλυνε η επικοινωνία μέσω μικροφώνου  5 

10.  Δε διευκόλυνε την επικοινωνία η μεσολάβηση τρίτου ατόμου στην 

επικοινωνία, δεν υπήρχε αμεσότητα  

5 

11.  Δε γνώριζα τα μέλη της τάξης, θα ήθελα συναντήσεις  4 

12.  Καλύτερη διαμόρφωση του βίντεο (π.χ. να αφαιρεθούν τα κενά διαστήματα, 

να μπορώ να το «τρέχω»)  

3 

13.  Η προετοιμασία πριν την έναρξη των μαθημάτων, δεν ήταν επαρκής  3 

14.  Δεν υπήρχε πρόσβαση στο υλικό του καθηγητή την ώρα της εισήγησης  3 

15.  Δεν υπήρχε κάποιο πρακτικό κομμάτι  2 

16.  Με περιορίζει στο σπίτι  2 

17.  Δε μπορεί ο καθηγητής να καταλάβει αν έχει επιτευχθεί ο εκπαιδευτικός 

στόχος  

1 

18.  Αναγκαιότητα επάρκειας σε εξοπλισμό  1 

19.  Η έλλειψη αλληλεπίδρασης διδάσκοντος-εκπαιδευόμενων μπορεί 

επηρεάσει αρνητικά την απόδοση του διδάσκοντος  

1 

20.  Η έλλειψη εξοικείωσης των διδασκόντων με το μοντέλο της εξΑΕ  1 

21.  Ανασφάλεια σε σχέση με το χειρισμό του συστήματος  1 

22.  Δε μπορούσα να καταλάβω ποιος απευθύνει ερώτηση  1 



 174 

23.  Να μην υπάρχει ένδειξη-συμβολισμός που να διαφοροποιεί τους 

συμμετέχοντες με πρόβλημα όρασης  

1 

 

 Στην θεματική κατηγορία που περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις, προσθήκες και 

προτάσεις για ένα πρόγραμμα εξΑΕ καταλληλότερο, ώστε να είναι περισσότερο 

αποτελεσματικό και ικανοποιητικό για τους συμμετέχοντες, προτάθηκαν 49 στοιχεία 

βελτίωσης. Τα σημαντικότερα από αυτά αφορούν στην επικοινωνία εντός και εκτός 

μαθήματος με το διδάσκοντα και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, στην 

προσβασιμότητα και στην ευχρηστία του συστήματος και του εκπαιδευτικού υλικού 

(βλ. πίνακα Γ.3.).  

 
Πίνακας Γ.3 Τροποποιήσεις, προσθήκες και προτάσεις για ένα πρόγραμμα εξΑΕ και 
συχνότητες εμφάνισης των απαντήσεων 
 Τροποποιήσεις, προσθήκες και προτάσεις  

1.  Επικοινωνία με το διδάσκοντα ή/και τους συνεκπαιδευόμενους εκτός 

μαθήματος σύγχρονα ή ασύγχρονα  

32 

2.  Το περιεχόμενο της παρουσίασης και οι σημειώσεις να δίνονται ως κείμενο 

σε κάποιο αρχείο κειμένου doc. ή txt. – όχι σε pdf ή ppt. 

31 

3.  Πιο εύχρηστη πλατφόρμα εκπαίδευσης: λιγότερα σύνδεσμοι, μεγαλύτερες 

αντιθέσεις, συντομότερη περιήγηση, προσθήκη ηχητικών σημάτων 

(earcons)  

26 

4.  Πιο προσβάσιμη πλατφόρμα  21 

5.  Άμεση επικοινωνία την ώρα του μαθήματος (είτε γραπτά είτε φωνητικά/ 

προφορικά είτε και με τους δύο τρόπους)  

20 

6.  Προφορική επικοινωνία (-επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο) την ώρα του 

μαθήματος με τα μέλη της τάξης ζητώντας την άδεια να παρέμβω  

20 

7.  Να υπάρχει κάποιου είδους αξιολόγηση της προόδου μας π.χ. εργασίες ή 

τεστ και η σχετική ανατροφοδότηση  

20 

8.  Γραπτή επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο την ώρα του μαθήματος με τα 

μέλη της τάξης  

17 

9.  Να υπάρχει κάτι πιο πρακτικό (παραδείγματα, ασκήσεις, κουίζ κτλ), όχι 

μόνο διάλεξη  

16 

10.  Πρόσβαση στο οπτικό υλικό (εικόνες και βίντεο) π.χ. με αναλυτική 

κειμενική περιγραφή αυτών ή απτική απεικόνιση  

13 

11.  Μικρότερης διάρκειας μαθήματα, περισσότερα αριθμητικά μαθήματα  10 

12.  Να υπάρχει η καταγραφή του μαθήματος και να μπορώ να την αποθηκεύσω 9 
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ή να παραμένει διαθέσιμη περισσότερες ημέρες  

13.  Να υπάρχει κάποιο άτομο διαθέσιμο διαρκώς, να μπορώ να επικοινωνήσω 

με πολλούς τρόπους (αναφορικά με την υποστήριξη από την πλευρά του 

φορέα οργάνωσης του προγράμματος)  

8 

14.  Να λαμβάνω άμεσα το εκπαιδευτικό υλικό, πριν το μάθημα  7 

15.  Να μην υπάρχουν τεχνικά προβλήματα, προβλήματα στη σύνδεση και τον 

ήχο 

7 

16.  Περισσότερος χρόνος σε δοκιμαστικές τάξεις, καλή προετοιμασία πριν την 

έναρξη του προγράμματος  

7 

17.  Να λαμβάνω το εκπαιδευτικό υλικό (παρουσίαση και σημειώσεις) 

τυπωμένο σε μπράιγ  

7 

18.  Συναντήσεις δια ζώσης – μεικτό μοντέλο εξΑΕ  6 

19.  Δυνατότητα επιλογής της ώρας των μαθημάτων ή/και μαθήματα το 

Σάββατο  

6 

20.  Το υλικό σε προσβάσιμη, σε ηλεκτρονική μορφή 5 

21.  Υλικό σε ηχητική μορφή 5 

22.  Πιο συγκεκριμένο και εξειδικευμένο το περιεχόμενο του μαθήματος – να 

μην είναι τόσο ευρύ  

5 

23.  Ηλεκτρονικά βιβλία, ψηφιακή βιβλιοθήκη 5 

24.  Καλύτερη αισθητικά μορφοποίηση της πλατφόρμας  5 

25.  Να υπάρχει περισσότερο οπτικό υλικό (εικόνες και βίντεο)  5 

26.  Θα ήθελα να υπάρξει γνωριμία με τους συνεκπαιδευόμενους  4 

27.  Περισσότερα μαθήματα - μεγαλύτερης διάρκειας πρόγραμμα  4 

28.  Το υλικό να είναι πιο εύχρηστο  4 

29.  Να υπάρχει καλύτερο οπτικό υλικό (εικόνες και βίντεο) 3 

30.  Λιγότερα μαθήματα την εβδομάδα και όχι σε συνεχόμενες ημέρες  3 

31.  Σύντομο πρόγραμμα – λίγα μαθήματα 3 

32.  Να γνωρίζω πριν την έναρξη το πρόγραμμα και τη δομή των μαθημάτων 3 

33.  Να μπορώ να επικοινωνήσω με συγκεκριμένο άτομο/α την ώρα του 

μαθήματος  

3 

34.  Να μην υπάρχουν στοιχεία διαφοροποίησης των εκπαιδευόμενων με 

πρόβλημα όρασης από τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους  

2 

35.  Συμμετοχή περισσότερων του ενός διδασκόντων στο ίδιο αντικείμενο 

διδασκαλίας ώστε να υπάρχει πολυφωνία  

2 

36.  Λιγότερες οπτικές και περισσότερες ακουστικές πληροφορίες  2 

37.  Βοήθεια στη χρήση των μικροφώνων  2 
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38.  Δυνατότητα παρακολούθησης μέσω φορητών συσκευών (π.χ. smart phone, 

ipad ή netbook)  

2 

39.  Υλικό σε μορφή προσβάσιμου αρχείου PDF 2 

40.  Πρόγραμμα αποκλειστικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ατόμων με 

πρόβλημα όρασης  

1 

41.  Υπενθύμιση των μαθημάτων μέσω μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο  1 

42.  Συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης  1 

43.  Δυνατότητα χειρισμού του βίντεο  1 

44.  Περισσότερη ύλη στις σημειώσεις  1 

45.  Υποστήριξη από άτομο-γνώστη των αναγκών των ατόμων με πρόβλημα 

όρασης  

1 

46.  Να υπάρχει έλεγχος την ώρα του μαθήματος ώστε να μην αποσπώμαι  1 

47.  Χαμηλότερο κόστος για τα άτομα με πρόβλημα όρασης  1 

48.  Παροχή λεκτική (από το διδάσκοντα) ή κειμενική περιγραφή όταν το βίντεο 

είναι ξενόγλωσσο  

1 

49.  Σύγχρονο υλικό (π.χ. βίντεο) από δεδομένα ελληνικής πραγματικότητας  1 

 

Στην ερώτηση για τον τρόπο αξιολόγησης που θα επιθυμούσαν οι 

συμμετέχοντες οι απαντήσεις με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης ήταν: α) με 

κάποιο τεστ σε προσβάσιμη ηλεκτρονική μορφή ή σε μπράιγ, β) προφορικά και γ) με 

κάποια εργασία (βλ. πίνακα Γ.4.). 

 

Πίνακας Γ.4 Προτιμήσεις στη μέθοδο αξιολόγησης και συχνότητες εμφάνισης των απαντήσεων 
 Μέθοδος αξιολόγησης  

1.  Με κάποιο τεστ σε προσβάσιμη ηλεκτρονική μορφή ή μπράιγ  10 

2.  Προφορικά  9 

3.  Με εργασία  8 

4.  Με κάποιο τεστ ερωτήσεων (γενικά)  7 

5.  Με εξετάσεις, σε κάποιο χώρο  7 

6.  Με τεστ στη διάρκεια του προγράμματος  2 

7.  Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής στον τρόπο εξέτασης  1 

8.  Αξιολόγηση στο δικό μου χρόνο  1 

9.  Με δύο τρόπους - εργασίες και ερωτηματολόγιο/κουίζ  1 

10.  Μέσω κουίζ  1 

11.  Με γραπτό τρόπο (γενικά) 1 
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  Στην ερώτηση σχετικά με το αν πιστεύουν στην επίτευξη του εκπαιδευτικού 

στόχου και στο υπο-ερώτημα σχετικά με το τι θα βοηθούσε στην πλήρωση του 

εκπαιδευτικού στόχου, οι περισσότεροι συμμετέχοντες απάντησαν ότι ο στόχος 

επετεύχθη σε μεγάλο βαθμό. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, στη μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα θα μπορούσε να συμβάλει, κυρίως, η ύπαρξη αξιολόγησης σε 

συνδυασμό με τη σχετική ανατροφοδότηση, η εισαγωγή πρακτικών δραστηριοτήτων 

στη διδασκαλία, η δυνατότητα συνεργασίας με το διδάσκοντα εκτός μαθήματος και η 

παροχή πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού σε προσβάσιμη μορφή (βλ. πίνακα Γ.5.). 

   
Πίνακας Γ.5 Επίτευξη του εκπαιδευτικού στόχου, προτάσεις για την πλήρωση του 
εκπαιδευτικού στόχου στο μέγιστο βαθμό και συχνότητες εμφάνισης των απαντήσεων 
 Επίτευξη του εκπαιδευτικού στόχου   

1.  Νομίζω πως ναι, σε μεγάλο βαθμό 18 

2.  Δε μπορώ να γνωρίζω  5 

3.  Ναι, σίγουρα 4 

 Προτάσεις για την πλήρωση του εκπαιδευτικού στόχου στο μέγιστο 

βαθμό 

 

1.  Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα θα επιτυγχάνονταν με κάποια 

αξιολόγηση (π.χ. εργασίες) και την ανατροφοδότηση από το διδάσκοντα  

5 

2.  Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα θα επιτυγχάνονταν αν υπήρχε κάτι πιο 

πρακτικό 

3 

3.  Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα θα επιτυγχάνονταν αν υπήρχε 

συνεργασία με το διδάσκοντα εκτός μαθήματος  

3 

4.  Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα θα επιτυγχάνονταν αν προσφέρονταν 

πρόσθετο υλικό και σε προσβάσιμη μορφή  

3 

5.  Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα θα επιτυγχάνονταν αν υπήρχε έλεγχος 

ώστε να μη αποσπάται η προσοχή κατά τη διάρκεια του μαθήματος  

1 

6.  Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα θα επιτυγχάνονταν αν υπήρχε προτροπή 

για περισσότερη μελέτη  

1 

7.  Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα θα επιτυγχάνονταν αν ήταν καλύτερη η 

παρουσίαση και επεξήγηση των γραφημάτων  

1 

8.  Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα θα επιτυγχάνονταν αν δεν υπήρχαν 

διακοπές στον ήχο λόγω σύνδεσης  

1 
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  Τέλος, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να σχολιάσουν το ζήτημα της 

συνεκπαίδευσης, όπως το βίωσαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος 

εξΕΑ, και το ζήτημα της παρουσίασης οπτικού υλικού στο πλαίσιο της διδακτική 

πράξης. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η συνεκπαίδευση είναι ο πάγιος 

τρόπος εκπαίδευσης και ως εκ τούτου έχουν εξοικειωθεί με τις όποιες δυσκολίες 

συνεπάγεται. Δήλωσαν, επίσης, ότι η συνεκπαίδευση, όχι μόνο δεν αποτελεί 

ανασταλτικό παράγοντα συμμετοχής, αλλά θα την προτιμούσαν με την προϋπόθεση 

ότι εξασφαλίζεται πλήρως η πρόσβαση στα εκπαιδευτικά εργαλεία και στο υλικό. 

Αναφορικά με το οπτικό υλικό, σημειώθηκε ότι η χρήση του συνεπάγεται μεν 

μειονεκτήματα για την εκπαίδευση των ατόμων με σοβαρό πρόβλημα όραση, αλλά, 

δεδομένου ότι είναι χρήσιμη για τους εκπαιδευόμενους χωρίς πρόβλημα όρασης, θα 

πρέπει να γίνεται ως είθισται λαμβάνοντας παράλληλα μέριμνα για την πρόσβαση 

όλων των εκπαιδευόμενων στις πληροφορίες αυτές (βλ. πίνακα Γ.6.). 

 
Πίνακας Γ.6 Συναισθήματα για τη συνεκπαίδευση και την παρουσίαση οπτικού υλικού στο 
πλαίσιο της διδακτικής πράξης και συχνότητες εμφάνισης των απαντήσεων 
 Συνεκπαίδευση   

1.  Δεν έχω πρόβλημα, έχω συνηθίσει, θεωρώ τη συνεκπαίδευση κάτι 

φυσιολογικό  

14 

2.  Δεν έχω πρόβλημα αρκεί να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα  10 

3.  Προτιμώ τη συνεκπαίδευση, όχι πρόγραμμα αποκλειστικά για άτομα με 

πρόβλημα όρασης  

8 

4.  Δε θέλω να διαφοροποιούμαστε, να υπάρχουν ενδείξεις διαφοροποίησης 5 

5.  Ενδεχομένως να προτιμούσα ένα πρόγραμμα μόνο για άτομα με πρόβλημα 

όρασης γιατί θα ήταν πιο προσβάσιμο  

4 

 Παρουσίαση οπτικού υλικού  

1.  Όταν υπάρχει οπτικό υλικό, υπάρχουν μειονεκτήματα στην εκπαίδευση  8 

2.  Να υπάρχει οπτικό υλικό αρκεί να υπάρχει η ανάλογη μέριμνα για τους 

συμμετέχοντες με πρόβλημα όρασης  

6 

 

Για την ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν μέσω της 

επαναχορήγησης των ερωτηματολογίων, αρχικά, υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι, οι 

τυπικές αποκλίσεις και οι ελάχιστες και οι μέγιστες τιμές για κάθε υπο-κλίμακα και 

για το σύνολο τόσο του ερωτηματολογίου μελέτης των στάσεων και αντιλήψεων για 

την εξΑΕ όσο και του ερωτηματολογίου μελέτης ετοιμότητας συμμετοχής. Τα 
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αποτελέσματα εμφανίζονται στον πίνακα Γ.7. και τον πίνακα Γ.8. για το 

ερωτηματολόγιο των στάσεων και αντιλήψεων και το ερωτηματολόγιο ετοιμότητας 

συμμετοχής, αντίστοιχα.  

Υπολογίζοντας τους μέσους όρους για το σύνολο των ερωτηματολογίων 

αποδείχτηκε ότι οι στάσεις και οι αντιλήψεις για την εξΑΕ των συμμετεχόντων μετά 

την απόκτηση προσωπικής βιωματικής εμπειρίας είναι θετικότερες, ενώ η ετοιμότητα 

συμμετοχής, αν και σχετικά θετική, εμφανίζεται μειωμένη (βλ. Διάγραμμα Γ1). Πιο 

συγκεκριμένα, οι στάσεις των συμμετεχόντων υπό το πρίσμα των συναισθημάτων 

τους για την εξΑΕ (2η υπο-κλίμακα) και οι αντιλήψεις για την εξΕΑ μέσα από τη 

σύγκριση με το παραδοσιακό μοντέλο εκπαίδευσης (3η υπο-κλίμακα) εμφανίζονται 

περισσότερο θετικές μετά την απόκτηση άμεσης εμπειρίας συμμετοχής σε πρόγραμμα 

εξΑΕ. Αντιθέτως, οι στάσεις των συμμετεχόντων υπό το πρίσμα του γνωστικού 

συστατικού στοιχείου των στάσεων (1η υπο-κλίμακα) εμφανίζονται ελάχιστα 

μειωμένες σε σχέση με τις στάσεις πριν την απόκτηση εμπειρίας συμμετοχής σε 

πρόγραμμα εξΑΕ (βλ. Διάγραμμα Γ2).  

Επιπλέον, η ετοιμότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα εξΑΕ υπό το πρίσμα των 

κινήτρων (1η υπο-κλίμακα), της ικανότητας αυτοδιαχείρισης (3η υπο-κλίμακα), των 

αντιλήψεων για την αλληλεπίδραση (4η υπο-κλίμακα) και την επάρκεια σε 

τεχνολογικά μέσα και μέσα υποστηρικτικής τεχνολογίας (5η υπο-κλίμακα), 

εμφανίζεται μειωμένη. Ελάχιστα πιο θετική εμφανίζεται η ετοιμότητα συμμετοχής 

υπό το πρίσμα των δεξιοτήτων χρήσης του Η/Υ, του διαδικτύου και των λοιπών 

συστημάτων/εργαλείων της εξΑΕ (2η υπο-κλίμακα), συγκριτικά με την ετοιμότητα 

βάσει των δεξιοτήτων πριν την απόκτηση εμπειρίας συμμετοχής σε πρόγραμμα εξΑΕ 

(βλ. Διάγραμμα Γ.3.).  

Επιπρόσθετα, από τα διαγράμματα Γ.4. και Γ.5. φαίνεται η διαφορά στις 

στάσεις και τις αντιλήψεις για την εξΑΕ και την ετοιμότητα συμμετοχής, αντίστοιχα, 

πριν και μετά την απόκτηση εμπειρίας συμμετοχής σε πρόγραμμα εξΑΕ ανά 

συμμετέχοντα. Από τα συγκεκριμένα δύο διαγράμματα καθίσταται εμφανές ότι η 

μεγάλη αλλαγής στις στάσεις και τις αντιλήψεις, καθώς και στην ετοιμότητα 

συμμετοχής σε ορισμένους συμμετέχοντες επηρεάζουν καθοριστικά το συνολικό 

αποτέλεσμα. 

 

 



 180 

Πίνακας Γ.7 Σύγκριση μέσων όρων ανά υπο-κλίμακα και στο σύνολο των στάσεων και των 
αντιλήψεων για την εξΑΕ πριν και μετά την απόκτηση εμπειρίας συμμετοχής 
 Min Max Mean SD 

1η Υπο-κλίμακα (πριν) .33 1.89 1.3144 .35537 

2η Υπο-κλίμακα (πριν) -.75 1.75 .8611 .74371 

 3η Υπο-κλίμακα (πριν) -.25 1.17 .5106 .40915 

Σύνολο (πριν) -.14 1.47 .8961 .39372 

     

1η Υπο-κλίμακα (μετά) .56 1.89 1.3028 .36362 

2η Υπο-κλίμακα (μετά) .00 1.75 1.0694 .49857 

3η Υπο-κλίμακα (μετά) -.58 1.25 .5333 .42360 

Σύνολο (μετά) -.01 1.47 .9672 .35168 

 
Πίνακας Γ.8 Σύγκριση μέσων όρων ανά υπο-κλίμακα και στο σύνολο της ετοιμότητας 
συμμετοχής πριν και μετά την απόκτηση εμπειρίας συμμετοχής 
 Min Max Mean SD 

1η Υπο-κλίμακα (πριν) -.33 2.00 1.1950 .58327 

2η Υπο-κλίμακα (πριν) .13 2.00 1.1489 .58357 

3η Υπο-κλίμακα (πριν) -.33 2.00 1.2961 .64543 

4η Υπο-κλίμακα (πριν) -.20 .80 .2556 .33470 

5η Υπο-κλίμακα (πριν) -.90 2.00 .5256 .81466 

Σύνολο (πριν) .23 1.68 .8833 .39734 

     

1η Υπο-κλίμακα (μετά) .17 1.50 .9172 .42040 

2η Υπο-κλίμακα (μετά) .38 1.88 1.1694 .37649 

3η Υπο-κλίμακα (μετά) -.33 2.00 1.0928 .58021 

4η Υπο-κλίμακα (μετά) -1.00 .60 .0889 .44575 

5η Υπο-κλίμακα (μετά) -.81 1.88 .4539 .85100 

Σύνολο (μετά) .05 1.28 .7450 ,33724 
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Διάγραμμα Γ. 1 Στάσεις και αντιλήψεις για την εξΑΕ και ετοιμότητα συμμετοχής πριν και μετά 
την απόκτηση εμπειρίας συμμετοχής 

 
 

 

 
Διάγραμμα Γ.2 Στάσεις και αντιλήψεις για την εξΑΕ ανά υπο-κλίμακα πριν και μετά την 
απόκτηση εμπειρίας συμμετοχής 
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Διάγραμμα Γ.3 Ετοιμότητα συμμετοχής ανά υπο-κλίμακα πριν και μετά την απόκτηση 
εμπειρίας συμμετοχής 

 
 

 

 
Διάγραμμα Γ.4 Μέσοι όροι των στάσεων και αντιλήψεων για την εξΑΕ ανά συμμετέχοντα πριν 
και μετά την απόκτηση εμπειρίας 
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Διάγραμμα Γ. 5 Μέσοι όροι της ετοιμότητας συμμετοχής ανά συμμετέχοντα πριν και μετά την 
απόκτηση εμπειρίας 

 
 

Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε η Ανάλυση Διασποράς Επαναλαμβανόμενων 

Μετρήσεων (Repeated Measures ANOVA) για τη διερεύνηση των ενδεχόμενων 

στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ των τιμών των υπο-κλιμάκων πριν την 

απόκτηση προσωπικής εμπειρίας στην εξΑΕ και μετά την απόκτηση εμπειρίας. Η 

εφαρμογή του ANOVA έδειξε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές για 

καμία από τις υπο-κλίμακες και το σύνολο καθενός από τα 2 ερωτηματολόγια που 

επαναχορηγηθήκαν. Συγκεκριμένα, αναφορικά με το ερωτηματολόγιο των στάσεων 

και αντιλήψεων για την εξΑΕ δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές για την 

1η υπο-κλίμακα (F1,17 = 0.021, p = .887), τη 2η υπο-κλίμακα (F1,17 = 1.375, p = .257), 

την 3η υπο-κλίμακα (F1,17 = 0.028, p = .869) και το σύνολο του ερωτηματολογίου 

(F1,17 = 0.392, p = .540). 

Αναφορικά με το ερωτηματολόγιο της ετοιμότητας συμμετοχής δεν βρέθηκαν, 

επίσης, στατιστικά σημαντικές διαφορές για την 1η υπο-κλίμακα (F1,17 = 3.053, p = 

.099), τη 2η υπο-κλίμακα (F1,17 = 0.030, p = .864), την 3η υπο-κλίμακα (F1,17 = 2.824, 

p = .111), την 4η υπο-κλίμακα (F1,17 = 1.412, p = .251), την 5η υπο-κλίμακα (F1,17 = 

0.739, p = .402) και το σύνολο του ερωτηματολογίου (F1,17 = 2.300, p = .148). 
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Γ.5. Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Γ.5.1. Οι ανάγκες των ατόμων με πρόβλημα όρασης στο πλαίσιο της εξΑΕ 

  

 Στο επίκεντρο του τρίτου ερευνητικού σταδίου τέθηκε η ανίχνευση των 

αναγκών των ατόμων με πρόβλημα όρασης στο πλαίσιο ενός τυπικού προγράμματος 

εξΑΕ, η ανάδυση των στοιχείων που θεωρούνται πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

από τα ίδια αυτά άτομα και, τέλος, η παρατήρηση της αλλαγής των στάσεων και της 

ετοιμότητας συμμετοχής σε πρόγραμμα εξΕΑ μετά την απόκτηση προσωπικής 

εμπειρίας σε αντίστοιχο πρόγραμμα.  

 Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της εξΑΕ όπως απορρέει από τη συμμετοχή 

ατόμων με πρόβλημα όρασης σε ένα τυπικό πρόγραμμα εξΑΕ είναι η δυνατότητα 

εκπαίδευσης σε προσωπικό χώρο, καθώς δε χρειάζεται να μετακινηθούν. Η απουσία 

μετακίνησης συνεπάγεται για τα άτομα με πρόβλημα όρασης τόσο εξοικονόμηση 

χρόνου όσο και αποφυγή των προβλημάτων προσβασιμότητας σε εξωτερικό χώρο 

(π.χ. στην πόλη, στα μέσα μαζικής μεταφοράς) ή εσωτερικό χώρο (π.χ. στο κέντρο 

εκπαίδευσης) ή άλλων δυσκολιών που συνοδεύουν τη μετακίνηση σε έναν χώρο, 

όπως για παράδειγμα την εύρεση κάποιων πρόσθετων χώρων (π.χ. κλιμακοστάσιο). Η 

εξοικονόμηση χρόνου επισημαίνεται συχνά ως πλεονέκτημα της εξΑΕ σε σχετικές 

έρευνες στον τυπικό πληθυσμό (Alghazo, 2006˙ O’Malley & McCraw, 1999).  

Καθώς η εξοικονόμηση χρόνου και η απουσία μετακίνησης είναι πολύ 

σημαντικοί παράγοντες για τα άτομα με πρόβλημα όρασης, μεγάλο πλεονέκτημα του 

προγράμματος φάνηκε ότι είναι η ευελιξία που παρέχει στο συμμετέχοντα να 

παρακολουθεί το μάθημα από οποιοδήποτε χώρο.  

 

«…το ότι μπορούσα να το παρακολουθήσω από οπουδήποτε ήμουνα αυτό και μόνο θα 

με έκανε να το προτιμήσω…» 

 

«…θα θυσίαζα τα πλεονεκτήματα της φυσικής τάξης υπέρ της απουσίας μετακίνησης 

γιατί για μένα είναι αρκετά δύσκολο να μεταβώ στο πανεπιστήμιο ή σε κάποιον άλλον 

χώρο… σ’ ένα χώρο άγνωστο θα ήταν αδύνατο να πάω… δε θα πήγαινα να 

παρακολουθήσω…» 
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Οι διευκολύνσεις της εξΑΕ που σχετίζονται με το που και το πότε της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, συνιστούν κίνητρο για τους εκπαιδευόμενους και είναι 

ένας βασικός λόγος για τον οποίο πολλοί εκπαιδευόμενοι επιθυμούν τη δυνατότητα 

συμπλήρωσης ή ακόμη και αντικατάστασης των συμβατικών εκπαιδευτικών 

εμπειριών με εμπειρίες εξΑΕ (Simonson et al., 2000, σ.5-6). Ειδικά η εκπαίδευση σε 

προσωπικό χώρο θεωρήθηκε, επιπλέον, εκπαίδευση με άνεση και ηρεμία, δηλαδή, 

εκπαίδευση απαλλαγμένη από το άγχος που μπορεί να επιφέρει η παρουσία άλλων 

προσώπων και από την ανάγκη υιοθέτησης της συμπεριφοράς που προϋποθέτει η 

παρουσία σε κοινό χώρο και, συγκεκριμένα, σε αίθουσα διδασκαλίας.  

 Η δυνατότητα παρακολούθησης του μαθήματος σε επανάληψη, μέσω της 

καταγραφής του ως βίντεο, κρίθηκε ως ένα πολύ αξιόλογο στοιχείο του 

προγράμματος για δύο βασικούς λόγους: αφενός, γιατί μπορούσε να καλύψει το κενό 

στην εκπαιδευτική πορεία ενός ατόμου που θα δημιουργούσε η απουσία του από το 

μάθημα και, αφετέρου, γιατί η καταγραφή αποτελεί συγκεντρωμένο εκπαιδευτικό 

υλικό. Ειδικά ο δεύτερος λόγος, είναι πολύ σημαντικός για τα άτομα με πρόβλημα 

όρασης των οποίων η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό είναι πολλές φορές 

δυσχερής ή αδύνατη και η καταγραφή σημειώσεων για επανάληψη μπορεί να είναι 

επίπονη. 

 

«…Το γεγονός ότι μετά από αυτό το πρόγραμμα έχω αποκομίσει κάποιο υλικό με μία 

ευκολία που στο παραδοσιακό μοντέλο δε γίνεται είναι πολύ σημαντικό… Γιατί στην 

πραγματικότητα θα έπαιρνα εγώ τις φωτοτυπίες, θα έπρεπε να τις σκανάρω…μεγάλη 

διαδικασία και κουραστική. Εδώ γίνεται πολύ άμεσα…τόσο εύκολα…» 

 

 Το πρόγραμμα χαρακτηρίστηκε ως καινοτομία στην εκπαίδευση των ατόμων 

με πρόβλημα όρασης, ενώ η συνολική μέριμνα για την υποδοχή συμμετεχόντων με 

πρόβλημα όρασης στο πρόγραμμα (παροχή υλικού σε προσβάσιμη ψηφιακή μορφή, 

επιμέλεια επίλυσης προβλημάτων, περιγραφή του οπτικού υλικού κτλ.), αν και 

μερική, θεωρήθηκε πολύτιμη.  

 

«…το να μπορώ σαν άτομο με πρόβλημα όρασης κυρίως, να μπαίνω σε καινούργιες 

διαδικασίες, να αποκτώ μετά εξοικείωση…μου ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση…» 
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«…ήταν η πρώτη φορά που μπορούσα να παρακολουθήσω τις σημειώσεις γιατί είχα τη 

δυνατότητα να τις διαβάσω μέσω των βοηθημάτων μεγέθυνσης οθόνης… Το γεγονός 

ότι ήταν συγκεντρωμένα σε ένα σημείο και μπορούσα να τα μεγεθύνω… ήταν για μένα 

πολύ ευχάριστο συναίσθημα…» 

 

«…χάρηκα που μπορούσα να βλέπω με το φακό τις εικόνες και τι γράφουν από κάτω. 

Σε άλλη περίπτωση απλά θα το φανταζόμουνα…» 

 

Τέλος, πλεονέκτημα θεωρήθηκε η επικοινωνία με το διδάσκοντα (ή τους 

συμμετέχοντες, όπου αυτό ήταν εφικτό) σε πραγματικό χρόνο, καθώς: α) οι 

εκπαιδευόμενοι εξέφραζαν τις απορίες τους και λάμβαναν τις απαντήσεις και τα 

σχόλια του διδάσκοντος κατά τη διάρκεια του μαθήματος, β) τα σχόλια των 

εκπαιδευόμενων προήγαγαν την κατανόηση του μαθήματος και γ) δημιουργούσε ένα, 

τρόπον τινά, κλίμα πραγματικής τάξης. 

 

«…το e-learning σου δίνει την ευκαιρία να παρακολουθείς κάτι χωρίς να χάνει την 

αυθεντικότητά του…» 

 

 Ωστόσο, η έλλειψη άμεσης επαφής μεταξύ των συμμετεχόντων του 

προγράμματος δεν ήταν δυνατόν να αντισταθμιστεί. Έτσι, η απουσία άμεσης επαφής 

και αλληλεπίδρασης με τους συμμετέχοντες, ώστε να υπάρχουν οι πλησιέστερες 

συνθήκες αυθεντικής τάξης εκπαίδευσης και οι διακοπές στον ήχο λόγω σύνδεσης, 

ήταν τα συχνότερα επικαλούμενα μειονεκτήματα του εν λόγω προγράμματος. Τα 

τεχνολογικά προβλήματα που οφείλονται στην ποιότητα διαδικτυακής σύνδεσης είναι 

σύνηθες να εμφανίζονται ως μειονεκτήματα της εξΕΑ (Alghazo, 2006˙ McLinden et 

al., 2006), καθώς η αποφυγή τους είναι πολλές φορές αδύνατη. Ομοίως, η απουσία 

της άμεσης επαφής που υπάρχει κανονικά μέσα σε μία σχολική τάξη θεωρείται 

βασικό μειονέκτημα της εξΑΕ. Οι εκπαιδευόμενοι φαίνεται να αποδίδουν μεγάλη 

σημασία στην παρουσία της μαθητικής ομάδας και στην άτυπη αλληλεπίδραση 

μεταξύ των μελών της πριν, μετά ή και κατά τη διάρκεια του μαθήματος για την 

επιτυχή εκπαιδευτική διαδικασία· αυτή είναι και η βασική αιτία για την οποία κάποιοι 

εκπαιδευόμενοι αναφέρουν ότι δεν επιθυμούν την εκπαίδευση από απόσταση 

(Simonson et al., 2000).  
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«…η τάξη έχει τη γοητεία της, η οποία δεν υπήρχε με το μάθημα εξ αποστάσεως… δεν 

έχεις αλληλεπίδραση με συμμαθητές, δεν έχεις αλληλεπίδραση με τον καθηγητή σαν 

φυσικό πρόσωπο…» 

 

«Δεν ένιωθα τον παλμό, ότι είμαι μέσα στην αίθουσα…το οποίο είναι κάτι πολύ όμορφο 

στην εκπαιδευτική διαδικασία…» 

 

Στην παρούσα έρευνα, η απουσία άμεσης επαφής θεωρήθηκε ότι επιβαρύνει 

διττά την εκπαίδευση, καθώς, εκτός από την έλλειψη κλίματος αυθεντικής τάξης, 

υποκαταστάθηκε από την γραπτή επικοινωνία, η οποία είναι χρονοβόρα, στερείται 

ποιοτικών χαρακτηριστικών (για παράδειγμα, δεν υπάρχει το στοιχείο του 

αυθορμητισμού και τα παραγλωσσικά ή εξωγλωσσικά στοιχεία της ανθρώπινης 

επικοινωνίας) και δεν προάγει τον εκπαιδευτικό διάλογο.  

 

«…σε περίπτωση όμως που πρέπει να χρησιμοποιήσω το γραπτό λόγο, το σκέφτομαι 

περισσότερο κι έτσι αυτό που θα πω δεν είναι τόσο αυθόρμητο αλλά προσχεδιασμένο» 

 

«…δεν έχω την άνεση να κινηθώ τόσο γρήγορα (κυρίως με την ορθογραφία) για να 

γράψω απάντηση, ενώ όταν είμαι παρούσα στην τάξη ίσως θα έπαιρνα το θάρρος να 

σηκώσω το χέρι να δώσω απάντηση… Η ορθογραφία για μένα είναι ένας ανασταλτικός 

παράγοντας να γράψω ή να δώσω απάντηση…» 

 

«…ο καθηγητής που δεν έχει αλληλεπίδραση με τους μαθητές μπαίνει σε μία διαδικασία 

διάλεξης χωρίς να παίρνει το πνεύμα της τάξης, χωρίς να βλέπει αντιδράσεις, να 

λαμβάνει μηνύματα και να υπάρχει διάδραση με τους μαθητές…ένας καλός καθηγητής 

ίσως χάσει μέσα από το μάθημα εξΑΕ…» 

 

Ομοίως, στην έρευνα των O’Malley και McCraw (1999) οι συμμετέχοντες 

εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί με το θέμα του αν και σε ποιο βαθμό μπορεί η εξΑΕ να 

προάγει τη συζήτηση μεταξύ των μελών της τάξης, εφόσον οι ίδιοι οι συμμετέχοντες 

δήλωσαν ότι δεν αισθάνονται ότι μπορούν να συμβάλουν στο διάλογο που 

πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Στην παρούσα έρευνα, η γραπτή επικοινωνία 

χαρακτηρίστηκε μειονέκτημα για τον πρόσθετο λόγο ότι δεν ήταν προσβάσιμη η 

συγκεκριμένη υπηρεσία της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης στους χρήστες λογισμικού 
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ανάγνωσης οθόνης, ενώ για κάποιους άλλους συμμετέχοντες ήταν δύσχρηστη η 

υπηρεσία – είτε γιατί δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν εύκολα τα σχόλια των 

συνεκπαιδευόμενων είτε γιατί δε μπορούσαν να επικοινωνήσουν συγκεκριμένα με 

κάποιο άτομο, το διδάσκοντα ή κάποιον συνεκπαιδευόμενο. 

 Η έλλειψη προσβασιμότητας της υπηρεσίας ανταλλαγής άμεσων γραπτών 

μηνυμάτων σε συνδυασμό με την έλλειψη προσβασιμότητας άλλων υπηρεσιών της 

πλατφόρμας (για παράδειγμα, της αίτησης άδειας για προφορική παρέμβαση μέσω 

μικροφώνου) και, κυρίως, την περιορισμένη ευχρηστία της πλατφόρμας (για 

παράδειγμα, πληθώρα συνδέσμων και πληροφοριών ή έλλειψη κατάλληλων 

αντιθέσεων χρωμάτων) είχαν ως αποτέλεσμα τη γενικευμένη δυσαρέσκεια των 

συμμετεχόντων με πρόβλημα όρασης για το εκπαιδευτικό εργαλείο που 

χρησιμοποιήθηκε. Παρόμοια προβλήματα ευχρηστίας των συστημάτων 

τηλεκπαίδευσης και συμβατότητας λογισμικού ανάγνωσης οθόνης με την υπηρεσία 

ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων επεσήμαναν οι συμμετέχοντες της έρευνας των 

Fichten, Asuncion, Barile, Ferraro και Wolforth (2009), οι οποίοι προέρχονταν από 

18 διαφορετικά προγράμματα εξΕΑ στον Καναδά.  

 Ως εκ τούτου, η χρήση μίας πιο προσβάσιμης και εύχρηστης πλατφόρμας στο 

πλαίσιο ενός προγράμματος εξΑΕ ήταν από τις σημαντικότερες επιθυμίες των 

συμμετεχόντων. Ακόμη πιο σημαντική εμφανίζεται η ανάγκη για επικοινωνία με το 

διδάσκοντα ή/και τους συνεκπαιδευόμενους εκτός του μαθήματος είτε με φωνητική 

επικοινωνία – ηχοδιάσκεψη (π.χ. skype) ή τηλεφωνική συνομιλία – είτε με γραπτή 

επικοινωνία – με τη μορφή forum ή ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων (mail ή 

chat). Οι Atan, Rahman και Idrus (2004) σημειώνουν ότι η ανάγκη των 

εκπαιδευόμενων για προσωπική επικοινωνία παράλληλα με την εξΑΕ εμφανίζεται 

τόσο έντονα στην έρευνα τους, ώστε να προτείνουν τελικά ως ιδανικό το μεικτό 

μοντέλο εξΑΕ. Στην ίδια πρόταση καταλήγουν και οι Thompson και Ku (2005) 

κατόπιν επισήμανσης της έλλειψης προσωπικής επαφής και της απουσίας του 

αισθήματος ένταξης σε μαθησιακή κοινότητα, ως βασικών μειονεκτημάτων του 

προγράμματος εξΑΕ.  

Επιπλέον, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων εξέφρασε κατ’ 

επανάληψη την ανάγκη λήψης όλου του εκπαιδευτικού υλικού (δηλαδή, το 

περιεχόμενο της παρουσίασης και τις σημειώσεις) σε αρχείο απλού κειμένου (doc. ή 

txt.) επισημαίνοντας ότι τα αρχεία παρουσίασης του προγράμματος PowerPoint (ppt.) 

και τα αρχεία κειμένου του προγράμματος Adobe Reader (pdf) δεν είναι εύχρηστα ή 
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σε, ορισμένες περιπτώσεις, προσβάσιμα. Παρόμοια προβλήματα πρόσβασης και 

χρήσης αρχείων των προγραμμάτων PowerPoint και Adobe Reader από τα άτομα με 

πρόβλημα όρασης – κυρίως, από τους χρήστες λογισμικών ανάγνωσης οθόνης – 

αναφέρονται από τους Fichten, Asuncion, Barile, Ferraro και Wolforth (2009) οι 

οποίοι αξιολόγησαν 18 διαφορετικά προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης. 

Η έλλειψη πρόσβασης (για τους χρήστες λογισμικού ανάγνωσης) αλλά και η 

έλλειψη ευχρηστίας (για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες με πρόβλημα όρασης) της 

υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, είχε ως 

αποτέλεσμα να εκφραστεί έντονα η ανάγκη για άμεση επικοινωνία των 

συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Με αρκετά μεγάλη συχνότητα 

διατυπώθηκε η ανάγκη προφορικής επικοινωνίας με τα μέλη της τάξης, κυρίως, 

εφόσον εξασφαλιστεί η δυνατότητα αίτησης και λήψης άδειας για προφορική 

παρέμβαση. Εξίσου διαδεδομένη εμφανίστηκε και η ανάγκη γραπτής επικοινωνίας με 

το διδάσκοντα και τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους καθ’ όλη τη διάρκεια 

διεξαγωγής του κάθε μαθήματος (δηλαδή, εντός του μαθήματος).  

 

«…μου άρεζε το γεγονός ότι είχα τη δυνατότητα να βλέπω σχόλια που κάνανε οι 

συμμαθητές… σε βοηθούσε αυτό λίγο πολύ και για την κατανόηση του μαθήματος και 

για το πώς οι άλλοι σκέφτονται, τι ιδέες έχουν…αυτό μπορεί να σου δώσει τη 

δυνατότητα να κάνεις και μία ερώτηση που πριν δε θα σου είχε έρθει…σε βοηθάει για 

την καλύτερη κατανόηση το να βλέπεις σχόλια και πολλές ερωτήσεις τόσο εύκολα, με 

τόσο εύκολο και άμεσο τρόπο χωρίς να διακόπτεται η ροή του μαθήματος…» 

 

Όπως φαίνεται, λοιπόν, οι εκπαιδευόμενοι δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη 

άμεση επικοινωνία με τα μέλη της τάξης τόσο εντός όσο και εκτός της τάξης και της 

διάρκειας του μαθήματος. Στην έρευνα των Rao και Tanners (2011) οι συμμετέχοντες 

τονίζουν ότι η επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο (των εκπαιδευόμενων μεταξύ τους 

και των εκπαιδευόμενων με το διδάσκοντα) συνέβαλε σημαντικά στην ενεργοποίησή 

τους και στην ενίσχυση της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης, επιτυγχάνοντας, 

παράλληλα, τους κοινωνικούς στόχους της εκπαίδευσης.  

Σύμφωνα με τον Tekinarslan (2008), οι εκπαιδευόμενοι φαίνεται ότι 

επιζητούν τις ευκαιρίες για αλληλεπίδραση, γενικότερα, αλλά και προσωπική 

επικοινωνία, ειδικότερα, ακόμη κι όταν υπάρχει ικανοποίηση από τις λοιπές πτυχές 

ενός προγράμματος εξΕΑ. Έτσι, η έμφαση στην αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων 
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στην εξΑΕ μπορεί να επιφέρει αποτελεσματικότερη και περισσότερο ευχάριστη και 

επιθυμητή εκπαιδευτική εμπειρία (Muilenburg & Berge, 2005). Τα δεδομένα της 

παρούσας έρευνας σχετικά με την εκπεφρασμένη ανάγκη για άμεση επικοινωνία 

εντός και εκτός μαθήματος, αλλά και τα όμοια δεδομένα των ερευνών που 

αναφέρονται παραπάνω έρχονται σε αντίθεση με την άποψη ότι οι ενήλικες 

εκπαιδευόμενοι έχουν μικρότερη ανάγκη για αλληλεπίδραση με τους 

συνεκπαιδευόμενούς τους (Sorensen, 1995). 

Αρκετοί ήταν οι συμμετέχοντες που ζήτησαν την αξιολόγηση και τη σχετική 

ανατροφοδότηση από το διδάσκοντα, ως τεχνική παρακολούθησης της εκπαιδευτικής 

τους προόδου, ενώ για τη βελτιστοποίηση τόσο της διδακτικής όσο και τη 

εκπαιδευτικής διαδικασίας έκριναν σημαντική την ενίσχυση της εκπαίδευσης με 

πρακτικές δραστηριότητες, όπως ασκήσεις, κουίζ ή περισσότερα παραδείγματα. Η 

αξιολόγηση και η σχετική ανατροφοδότηση φαίνεται ότι υποστηρίζει σημαντικά την 

παρακολούθηση της προσωπικής προόδου και, για το λόγο αυτό, μπορεί να αποτελεί 

αναγκαίο συστατικό ενός προγράμματος εξΑΕ. Στην έρευνα των Rao και Tanners 

(2011) η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων επεσήμαναν ότι η σύνθεση 

εργασιών ανά εβδομάδα ήταν μία δραστηριότητα τόσο πρακτική (και ως τέτοια, 

πολύτιμη) όσο και χρήσιμη, ενώ η ανατροφοδότηση από το διδάσκοντα μία φορά την 

εβδομάδα υποστήριξε σημαντικά την εκπαιδευτική πρόοδο των εκπαιδευόμενων. 

Επιπλέον, αυτή η προσωπική επαφή με το διδάσκοντα λόγω των εργασιών, 

προσέφερε κίνητρα στους εκπαιδευόμενους, ενώ η ανατροφοδότηση καθ’ αυτή 

συνέβαλε, σύμφωνα με κάποιους εκπαιδευόμενους, στην ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησης τους (Rao & Tanners, 2011). 

Αναφορικά με την πρόσβαση στο οπτικό υλικό (εικόνες και βίντεο), οι 

συμμετέχοντες αιτήθηκαν της λήψης συνοδευτικών κειμένων για τη λεκτική 

περιγραφή αυτών είτε κάποιου είδους απτικής απεικόνισης (για την περίπτωση των 

εικόνων). Επιπλέον, για τη διευκόλυνση της συγκέντρωσης σημειώσεων και υλικού 

του μαθήματος, ζητήθηκε η διάθεση του καταγεγραμμένου μαθήματος. Όμοια, στην 

έρευνα των Rao και Tanners (2011), οι συμμετέχοντες επισημαίνουν τα οφέλη της 

δυνατότητας λήψης του εκπαιδευτικού υλικού σε ακουστική μορφή, καθώς μπορούν 

να χρησιμοποιούν το υλικό παράλληλα με την επίδοση σε άλλες δραστηριότητες, 

εξωμαθησιακές. Εκτός από τη δυνατότητα συνδυασμού της ακουστικής μελέτης του 

υλικού παράλληλα με άλλες δραστηριότητες, οι Buzzi, Buzzi, Leporini και Mori 

(2012) αναφέρουν ότι η καταγραφή του μαθήματος ως ψηφιακό αρχείο ήχου 
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(podcast), μεταξύ άλλων: α) επεκτείνει τα όρια της τάξης, καθώς ο εκπαιδευόμενος 

μπορεί να ακούσει το ηχογραφημένο μάθημα οπουδήποτε και οποτεδήποτε, β) 

βοηθάει τους εκπαιδευόμενους να αποβάλουν το άγχος της παρακολούθησης του 

μαθήματος, αφού μπορούν να το ακούσουν ακόμη κι αν χάσουν την παρακολούθηση 

σε πραγματικό χρόνο και γ) υποστηρίζει την προσαρμογή της εκπαίδευσης στον 

προσωπικό ρυθμό του κάθε εκπαιδευόμενου.  

  Ως προς την υποστήριξη από την πλευρά του φορέα οργάνωσης και 

υλοποίησης του προγράμματος εξΑΕ, θεωρήθηκε σημαντικό πλεονέκτημα η ύπαρξη 

ενός ατόμου άμεσα διαθέσιμου για την επίλυση προβλημάτων και την παροχή 

απαντήσεων.  

 

«Μου άρεσε ότι στα άτομα με πρόβλημα όρασης υπήρχε υποστήριξη και ότι 

προσπαθήσατε να προνοήσετε και να λύσετε προβλήματα…άρα γενικότερα το 

πρόγραμμα είχε μία δυναμική το οποίο δε υφίσταται σε κάθε πρόγραμμα εξαε…» 

 

  Τέλος, η τρίωρη διάρκεια του μαθήματος ζητήθηκε να μειωθεί αυξάνοντας 

παράλληλα το πλήθος των μαθημάτων, ώστε η συνολική διάρκεια του προγράμματος 

να είναι η ίδια. Από τη συζήτηση με τους συμμετέχοντες έγινε εμφανές ότι η τρίωρη 

διάρκεια (δηλαδή, η διάρκεια 4 διδακτικών ωρών) του μαθήματος που γίνεται από 

απόσταση επιβαρύνει αρκετά τους εκπαιδευόμενους. Κάποιοι συμμετέχοντες 

επεσήμαναν ως βασική αιτία της επιβάρυνσης αυτής την απουσία φυσικής επαφής, 

επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τους υπόλοιπους μαθητές και ορισμένοι άλλοι 

συμμετέχοντες χρέωσαν την επιβάρυνση στην απουσία πρακτικών δραστηριοτήτων.  

 Κατόπιν ερώτησης των συμμετεχόντων για τον τρόπο με τον οποίο θα ήθελαν 

να αξιολογηθούν δεδομένης της διαδικασίας αξιολόγησης, η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων δήλωσε αξιολόγηση μέσω κάποιου τεστ σε προσβάσιμη ηλεκτρονική 

μορφή (ή μπράιγ). Στην ίδια ερώτηση κάποιοι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι θα 

επιθυμούσαν ή θα προτιμούσαν την εξέταση μέσω γραπτής εργασίας, κάποιοι θα 

ήθελαν προφορική εξέταση, ενώ κάποιοι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι ανεξάρτητα 

από το είδος της εξέτασης, θα ήθελαν να εξεταστούν σε συγκεκριμένο χώρο και όχι 

από απόσταση. Ένα αίτημα που διατυπώθηκε από ορισμένους συμμετέχοντες στο 

πλαίσιο της ερώτησης αυτής είναι η εξασφάλιση της αντικειμενικότητας και της όσο 

το δυνατόν περισσότερο ισότιμης συμμετοχής στη διαδικασία της αξιολόγησης.  
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 Στην ερώτηση σχετικά με την επίτευξη του εκπαιδευτικού στόχου, η 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων δήλωσε ότι ο εκπαιδευτικός στόχος επετεύχθη σε 

μεγάλο βαθμό, ενώ συστατικά στοιχεία που θα συνέβαλαν θετικά στην επίτευξη του 

εκπαιδευτικού στόχου θα ήταν: α) η διαδικασία αξιολόγησης σε συνδυασμό με την 

παροχή της σχετικής ανατροφοδότησης από το διδάσκοντα, β) η εισαγωγή 

περισσότερο πρακτικών δραστηριοτήτων, γ) η συνεργασία με το διδάσκοντα εκτός 

μαθήματος και δ) η παροχή πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού σε προσβάσιμη μορφή. 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ερώτησης, οι συμμετέχοντες δήλωσαν την 

ικανοποίησή τους από τη διδασκαλία που πραγματοποιήθηκε, επισημαίνοντας, 

ωστόσο, ότι το μαθησιακό αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι πιο ικανοποιητικό 

καλύπτοντας ορισμένα κενά του προγράμματος. Με αυτόν τον τρόπο, ο 

εκπαιδευτικός στόχος θα μπορούσε, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, να επιτευχθεί 

στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 

 Τέλος, στην ερώτηση αναφορικά με το πως διάκεινται στο θέμα της 

συνεκπαίδευσης, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων δήλωσε, αφενός, ότι η 

συνεκπαίδευση είναι πλέον δεδομένη για τα άτομα με πρόβλημα όρασης, εφόσον 

αυτή είναι η πάγια μορφή εκπαίδευσης, και, αφετέρου, ότι δεν επιθυμεί τη 

διαφοροποίηση και αποστασιοποίηση από τους εκπαιδευόμενους χωρίς πρόβλημα 

όρασης, με την προϋπόθεση, όμως, ότι εξασφαλίζεται πλήρως η πρόσβαση στο υλικό 

και τα συστήματα εκπαίδευσης.  

 

«…η απομόνωση μας έχει κάνει κακό, μας γυρίζει πίσω…» 

 

«…χάρηκα που δόθηκε η ευκαιρία να εκπαιδευτούν παράλληλα άτομα με πρόβλημα 

όρασης και χωρίς και, κυρίως, για το λόγο ότι εκτίθενται με την καλή έννοια…ότι και 

προς τα έξω φαίνεται ότι τα άτομα αυτά συμμετέχουνε σε διαδικασίες που συμμετέχουν 

και άνθρωποι που βλέπουν…ότι τα άτομα με χαμηλή όραση επιδιώκουν την περαιτέρω 

επιμόρφωση, την εξειδίκευση και με τα μέσα που τους δίνονται το καταφέρνουν το ίδιο 

όπως και οι υπόλοιποι» 

 

 Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων φαίνεται ότι η συνεκπαίδευση 

καθαυτή δεν αποτελεί πρόβλημα για τα άτομα με πρόβλημα όρασης. Η δυσαρέσκεια 

των εκπαιδευόμενων με πρόβλημα όρασης φαίνεται να απορρέει από την έλλειψη 
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μέριμνας για τις ατομικές εκπαιδευτικές, κυρίως, ανάγκες τους σε ένα πλαίσιο 

συνεκπαίδευσης.  

 

«Οι καθηγητές, χωρίς να θίγουν το πρόβλημά μας, έκαναν πιο εύκολη την πρόσβαση 

για εμάς… παίζει πολύ σημαντικό ρόλο να περιγράφει τις εικόνες… στα αμφιθέατρα 

κάτι τέτοιο δε γίνεται…» 

 

 Για το λόγο αυτό, αναφορικά με τη παρουσίαση οπτικού υλικού κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι επιφέρει μειονεξία στην 

εκπαίδευση τους, η οποία, ωστόσο, περιορίζεται δραστικά, εφόσον υπάρχει η 

κατάλληλη προετοιμασία από την πλευρά των διδασκόντων για την πρόσβαση και τη 

μεταφορά των αντίστοιχων πληροφοριών στα άτομα με πρόβλημα όρασης. 

 

«…Το ότι εγώ δε μπορώ να δω κάποια πράγματα δε σημαίνει ότι αυτός που μπορεί να 

τα δει πρέπει να τα στερηθεί…» 

 

«…δε με ενοχλεί που υπάρχει οπτικό υλικό, με ενοχλεί όταν ο διδάσκων το 

χρησιμοποιεί χωρίς να εξηγεί τι τελικά δείχνει…» 

 

Γ.5.2. Στάσεις/αντιλήψεις προς την εξΑΕ και ετοιμότητα συμμετοχής 

Στάσεις και αντιλήψεις 

 

Από τους 41 συμμετέχοντες με πρόβλημα όρασης οι οποίοι έλαβαν μέρος 

στην 1η και 2η ερευνητική φάση – τη μελέτη των στάσεων και των αντιλήψεων προς 

την εξΑΕ και την ετοιμότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα εξΑΕ, αντίστοιχα – οι 18 

κλήθηκαν να απαντήσουν στα ίδια εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη 

των στάσεων και της ετοιμότητας συμμετοχής, μετά την απόκτηση προσωπικής 

βιωματικής εμπειρίας στην εξΑΕ.  

Κατόπιν ανάλυσης των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν, οι στάσεις και οι 

αντιλήψεις (συνολικά) προς την εξΑΕ δε φαίνεται να υπέστησαν κάποια 

αξιοσημείωτη μεταβολή, παραμένοντας θετικές. Από την αναλυτικότερη εξέταση των 

δεδομένων ανά υπο-κλίμακα εμφανίζεται μία ελαφριά πτώση στην 1η υπο-κλίμακα, 

εξακολουθώντας, ωστόσο, οι στάσεις βάσει των γνώσεων για την εξΑΕ και την 
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προθυμία συμμετοχής (1η υπο-κλίμακα) να είναι αρκετά θετικές. Στη 2η και 3η υπο-

κλίμακα εμφανίζεται μία ελαφριά άνοδος μετά τη συμμετοχή στο πρόγραμμα εξΑΕ. 

Οι στάσεις βάσει των συναισθημάτων (2η υπο-κλίμακα) των συμμετεχόντων προς την 

εξΑΕ εμφανίζονται περισσότερο θετικές, ενώ οι αντιλήψεις για την εξΑΕ μέσα από 

τη σύγκρισή της με το παραδοσιακό μοντέλο εκπαίδευσης (3η υπο-κλίμακα), παρά 

την ελάχιστη άνοδο, διατηρούνται σχετικά θετικές.  

Γίνεται εμφανές ότι παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι 

συμμετέχοντες, κυρίως, εξαιτίας της έλλειψης προσβασιμότητας και ευχρηστίας της 

πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και της δυσκολίας επικοινωνίας με γραπτό (chat) ή 

προφορικό (χρήση μικροφώνου) τρόπο, οι στάσεις τους διατηρούνται αρκετά θετικές. 

Όπως επισημάνθηκε από αρκετούς συμμετέχοντες, η εξΑΕ αποτελεί καινοτομία στην 

εκπαίδευση των ατόμων με πρόβλημα όρασης και τα οφέλη της είναι σημαντικά, 

ανεξάρτητα από τα οποιαδήποτε τεχνικά προβλήματα εμφανίζονται.  

Έρευνες σε τυπικό πληθυσμό που μελετούν τις στάσεις προς τη διαδικτυακή 

διδασκαλία και εκπαίδευση (Alghazo, 2006˙ Erdogan, Bayram & Deniz, 2008˙ 

Tekinarslan, 2008) και την online μάθηση (O’Malley & McCraw, 1999) 

αποδεικνύουν ότι οι συμμετέχοντες έχουν θετικές στάσεις μετά την απόκτηση 

προσωπικής βιωματικής εμπειρίας. Ωστόσο, επισημαίνεται εδώ ότι οι στάσεις ενός 

ατόμου προς την εξΑΕ είναι πιθανόν να συνδέονται άρρηκτα με τις αντίστοιχες 

προσωπικές εμπειρίες, ειδικά όταν αυτές είναι μεμονωμένες ή ελάχιστες. Αυτό 

σημαίνει ότι μία θετική εμπειρία εκπαίδευσης από απόσταση μπορεί να δημιουργήσει 

θετικές στάσεις και, αντίστοιχα, μία αρνητική εμπειρία μπορεί να δημιουργήσει 

αρνητικές στάσεις. Επί τούτου, ο Bernard και οι συνεργάτες του (2004) σημειώνουν 

ότι η εμπειρία της συμμετοχής σε πρόγραμμα εξΑΕ δύναται να επιφέρει 

διαφοροποιήσεις στις υπάρχουσες αντιλήψεις για την εξΑΕ, ειδικά όταν οι αντιλήψεις 

αυτές είχαν διαμορφωθεί από εσφαλμένη ή ελλιπή γνώση επί του θέματος. Στον 

αντίποδα, όμως, η έρευνα του Alghazo (2006) καταλήγει στο αποτέλεσμα ότι η 

προηγούμενη εμπειρία διαδικτυακής εκπαίδευσης δεν έχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση με τη διαμόρφωση στάσεων. Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι στην 

έρευνα του Alghazo (2006) δεν αναλύεται ο τρόπος μελέτης της προηγούμενης 

εμπειρίας των συμμετεχόντων, δε δίνονται λεπτομέρειες για τα προγράμματα που 

παρακολούθησαν οι συμμετέχοντες και, κυρίως, ως προηγούμενη εμπειρία δε νοείται 

η εμπειρία που αποκτούν με το πρόγραμμα που καλούνται να παρακολουθήσουν στο 

πλαίσιο της εν λόγω έρευνας, αλλά η εμπειρία από άλλα παρόμοια, όπως φαίνεται, 
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προγράμματα. Φαίνεται, λοιπόν, ότι στην έρευνα του Alghazo (2006) κάποιοι 

συμμετέχοντες είχαν προηγούμενη εμπειρία διαδικτυακής εκπαίδευσης, η οποία 

συνδυάζεται με την εμπειρία από το πρόγραμμα διαδικτυακής εκπαίδευσης στο 

πλαίσιο της έρευνας, και τελικώς οι ίδιοι αυτοί συμμετέχοντες απαντούν στις 

ερωτήσεις των ερευνητών για τη μελέτη των στάσεων. Αυτό σημαίνει ότι η επίδραση 

των προηγούμενων και των νεοαποκτηθέντων εμπειριών στη διαμόρφωση στάσεων 

δεν μπορεί να είναι ξεκάθαρη αφού μεθοδολογικά δε διαχωρίζονται σαφώς.  

 

Ετοιμότητα συμμετοχής 

 

Από την απόκτηση άμεση βιωματικής εμπειρίας σε πρόγραμμα εξΑΕ φαίνεται 

ότι επηρεάστηκε περισσότερο η ετοιμότητα συμμετοχής. Η ετοιμότητα συμμετοχής 

των ατόμων με πρόβλημα όρασης που παρακολούθησαν το πρόγραμμα, εμφανίζεται 

μειωμένη, παραμένοντας, ωστόσο, ελαφρώς θετική. Μεγαλύτερη πτώση εμφανίζεται 

στα κίνητρα για συμμετοχή, στην ικανότητα αυτοδιαχείρισης και στις αντιλήψεις για 

την αλληλεπίδραση στο πλαίσιο της εξΑΕ, ενώ πτώση παρατηρείται, επιπλέον, στην 

επάρκεια (γνώση χρήσης και πρόσβαση) σε μέσα τεχνολογίας και υποστηρικτικής 

τεχνολογίας. Η παρατηρούμενη πτώση μπορεί να αποδοθεί στη δυσαρέσκεια των 

συμμετεχόντων από κάποιες βασικές πτυχές του προγράμματος. Η έλλειψη 

πρόσβασης στην υπηρεσία ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων και η προσωπική 

δυσκολία στην επικοινωνία μέσω μικροφώνων για τους χρήστες λογισμικού 

ανάγνωσης, καθώς και η δυσχρηστία της υπηρεσίας μηνυμάτων για τους χρήστες 

εργαλείων μεγέθυνσης, ήταν αναμενόμενο να επηρεάσουν αρνητικά τις αντιλήψεις 

για την αλληλεπίδραση. Όλες αυτές οι δυσκολίες συνεπάγονται, αναγκαστικά, 

παντελή έλλειψη άμεσης επαφής μεταξύ των μελών της τάξης (μεταξύ των 

εκπαιδευόμενων και του διδάσκοντος και των εκπαιδευόμενων μεταξύ τους), με 

αποτέλεσμα η φυσική απόσταση που χαρακτηρίζει την εξΑΕ να ταυτίζεται με 

απόσταση στην επικοινωνία και οι απόψεις περί έλλειψης κοινωνικοποίησης και 

αποξένωσης να εμφαίνονται αρνητικά. Επί τούτου, έχει ειπωθεί ότι οι αυξημένες 

ευκαιρίες για αλληλεπίδραση στην εκπαίδευση από απόσταση μπορούν να 

αντισταθμίσουν το αίσθημα της απομόνωσης, το οποίο συχνά επισημαίνεται ως 

μειονέκτημα (Moore & Thompson, 1990).  

Επιπλέον, οι τεχνικές δυσκολίες (προβλήματα στη διαδικτυακή σύνδεση και 

στον ήχο και εμπόδια πρόσβασης σε υπηρεσίες της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης) και 
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η δυσαρέσκεια των συμμετεχόντων από το βαθμό κάλυψης των προσωπικών τους 

αναγκών από την πλευρά του προγράμματος, θεωρούνται ότι ευθύνονται για τα 

μειωμένα κίνητρα και την εμπιστοσύνη στις ατομικές τους ικανότητες – την 

ικανότητα αυτοδιαχείρισης και την πρόσβαση στον απαραίτητο τεχνολογικό 

εξοπλισμό. Σημειωτέον είναι, ότι παρά την πτώση που εμφανίστηκε, τόσο η 

ικανότητα αυτοδιαχείρισης όσο και τα κίνητρα συμμετοχής στην εξΑΕ παραμένουν 

θετικά, ενώ οι αντιλήψεις για την αλληλεπίδραση από ελάχιστα θετικές εμφανίζονται 

ουδέτερες. Στην έρευνα των Bernard, Brauer, Abrami και Surkes (2004) οι 

εκπαιδευόμενοι, μετά τη συμμετοχή σε πρόγραμμα εξΑΕ, εμφανίζονται πιο αρνητικοί 

ως προς τις απαιτούμενες βασικές δεξιότητες και την επιθυμία για αλληλεπίδραση και 

πιο θετικοί ως προς την ικανότητα αυτοδιαχείρισης. Οι συγκεκριμένοι ερευνητές, 

αιτιολογούν τα αποτελέσματα επικαλούμενοι μία πιθανή υπερεκτίμηση των 

απαιτούμενων βασικών δεξιοτήτων και της ανάγκης για αλληλεπίδραση. Στην 

παρούσα έρευνα, θα μπορούσε να γενικεύσει κανείς την υπόθεση των Bernard, 

Brauer, Abrami και Surkes (2004) περί υπερεκτίμησης, υπογραμμίζοντας ότι οι 

δυσκολίες των εκπαιδευόμενων κατά τη χρήση συγκεκριμένων συστημάτων εξΕΑ 

μπορεί να οδηγήσει σε επανεκτίμηση των ατομικών δεξιοτήτων και αναγκών και να 

επιφέρει πτώση στην αυτοπεποίθηση και άνοδο στις απαιτήσεις σε συγκεκριμένη 

πτυχή του προγράμματος (π.χ. στην αλληλεπίδραση). Γενικότερα, μία συγκεκριμένη 

εμπειρία φαίνεται να είναι επαρκής – τουλάχιστον όταν είναι η πρώτη ή μία από τις 

πρώτες εμπειρίες ενός ατόμου στην εξΑΕ – για την ελαφρά διαφοροποίηση των 

πεποιθήσεων περί της προσωπικής ετοιμότητας για συμμετοχή στην εξΕΑ. 

Συνοψίζοντας, σημειώνεται ότι από τη συμμετοχή ατόμων με πρόβλημα 

όρασης σε πρόγραμμα εξΑΕ, το οποίο δεν έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με γνώμονα 

τις εκπαιδευτικές και άλλες ανάγκες των ατόμων με πρόβλημα όρασης, προέκυψαν 

διαφοροποιημένες στάσεις και αντιλήψεις προς την εξΑΕ και ετοιμότητα 

συμμετοχής. Τα προβλήματα προσβασιμότητας επηρέασαν αρνητικά το αίσθημα 

ετοιμότητας των συμμετεχόντων. Ωστόσο, οι στάσεις και οι αντιλήψεις προς την 

εξΑΕ εμφανίζονται πιο θετικές, αποδεικνύοντας ότι τα πλεονεκτήματα και η 

υποστήριξη που μπορεί να προσφέρει η εξΑΕ είναι αναμφισβήτητα και πολύτιμα για 

τα άτομα με πρόβλημα όρασης και μπορούν να παραμείνουν ανέπαφα έναντι 

τεχνικών δυσχερειών. Άλλωστε, οι ίδιοι συμμετέχοντες, δήλωσαν επανειλημμένα την 

ικανοποίησή τους τόσο από την ύπαρξη προγράμματος εξΑΕ στο οποίο μπορούν να 

συμμετάσχουν όσο και από την εμπειρία συμμετοχής τους στο πρόγραμμα αυτό. 
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Γ.6. Περιορισμοί 
 

 Βασικός περιορισμός της παρούσας έρευνας είναι η απουσία στοιχείων για τη 

συχνότητα και τη διάρκεια παρακολούθησης των μαθημάτων που 

πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως από τους συμμετέχοντες. Εικάζεται ότι η χρήση 

αυτών των στοιχείων κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων θα μπορούσε να φωτίσει 

περισσότερο τα αποτελέσματα της έρευνας και να στηρίξει την ορθότερη ερμηνεία 

τους. Επιπλέον, όταν οι συμμετέχοντες δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία εξΑΕ (όπως 

στην παρούσα έρευνα), χρειάζεται μεγαλύτερη προετοιμασία πριν την έναρξη του 

προγράμματος εκπαίδευσης. Τέλος, σημαντικός περιορισμός είναι η αδυναμία 

επικοινωνίας των συμμετεχόντων με τους συνεκπαιδευόμενους στο πλαίσιο της 

διδασκαλίας. Η απουσία επαφής με τα υπόλοιπα μέλη της ηλεκτρονικής τάξης 

αποτέλεσε ίσως παράγοντα αρνητικής επίδρασης στη διαμόρφωση των στάσεων και 

των αντιλήψεων, καθώς και της ετοιμότητας συμμετοχής, ενώ μπορεί να επηρέασε 

και τις αντιλαμβανόμενες ανάγκες και προσδοκίες στο πλαίσιο της εξΑΕ. Εξάλλου, η 

συμμετοχή των ατόμων με πρόβλημα όρασης ήταν άνιση, καθώς οι υπόλοιποι 

συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα της μεταξύ τους επικοινωνίας. 
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Δ. Πιλοτικά προγράμματα εξΑΕ ατόμων με πρόβλημα 

όρασης 

Δ.1. Εισαγωγή 
 

Η επιλογή των τεχνολογικών μέσων και του τρόπου που συνδυάζονται σε ένα 

πρόγραμμα εξΑΕ μπορεί να κατευθύνεται από τους παιδαγωγικούς στόχους, το 

ζήτημα της πρόσβασης των συμμετεχόντων στα μέσα αυτά – αν δηλαδή γνωρίζουν τα 

μέσα και μπορούν να τα προμηθευτούν – καθώς και το χρηματικό κόστος που 

συνεπάγονται. Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται να προβάλλεται η αιτιολόγηση των 

επιλογών που γίνονται και η παρουσίαση των στόχων που εξυπηρετούν. Αυτό μπορεί 

να γίνει αποτελεσματικά όταν γνωρίζει κανείς τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα 

των μέσων που διαθέτει (Shearer, 2003, σ.275-286). 

 Πριν το στάδιο αυτό, όμως, εφαλτήριο για την αναζήτηση των κατάλληλων 

τεχνολογικών μέσων είναι: α) ο σχεδιασμός των διδακτικών μεθόδων και των 

πρακτικών πραγμάτωσης της εκπαίδευσης και β) η μελέτη της φύση των 

πληροφοριών από τις οποίες αποτελείται το εκπαιδευτικό υλικό. Κατόπιν, 

εξετάζονται και επιλέγονται τα μέσα που μπορούν υλοποιήσουν το σχεδιασμό της 

διδασκαλίας και να μεταδώσουν τις πληροφορίες ή, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, να 

μεταδώσουν πληροφορίες διαφορετικής φύσης, αλλά ισοδύναμες ως προς το βασικό 

εκπαιδευτικό στόχο. Οι πληροφορίες που αποτελούν το εκπαιδευτικό υλικό μπορούν 

να είναι κειμενικές, ηχητικές, ακραιφνώς οπτικές (εικόνες, διαγράμματα) και 

πολυμεσικές (βίντεο, παρουσιάσεις κτλ.).  

 

Δ.1.1. Κειμενικές πληροφορίες 
 

Η δημιουργία απλών και προσβάσιμων κειμένων για την παροχή 

πληροφοριών υπό τη μορφή σημειώσεων, πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού κτλ. 

περιλαμβάνει αρχεία κατάλληλα δομημένων κειμένων με περιγραφές των εικόνων 

του αρχικού κειμένου. Η διαδικασία τροποποίησης ενός υπάρχοντος κειμένου, ώστε 

να είναι προσβάσιμο αποτελείται από τέσσερα βασικά βήματα: 
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Α) Ψηφιοποίηση του κειμένου, όταν η αρχική μορφή είναι έντυπη με τη χρήση 

σαρωτή (scanner). 

B) Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR), αφού έχει αναλυθεί το ψηφιοποιημένο 

κείμενο στα συστατικά του (πίνακες, εικόνες, κείμενο) και διόρθωση των σφαλμάτων 

της σάρωσης.  

Γ) Δόμηση του κειμένου με την προσθήκη μεταδεδομένων – ετικέτες επικεφαλίδων, 

λίστες, αριθμούς σελίδων, συνδέσμων κτλ. 

Δ) Εξαγωγή του δομημένου κειμένου στον προτιμώμενο μορφότυπο – braille, doc, 

pdf, Daisy, (X)HTML κτλ. (Ruemer & Miesenberger, 2010˙ Κουρουπέτρογλου & 

Φλωριάς, 2003˙ Freitas & Kouroupetroglou 2008). 

Ένα μέρος των πληροφοριών που περιέχουν τα συνήθη κείμενα και 

εκπαιδευτικά βιβλία δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν κατά τη μετατροπή τους σε 

προσβάσιμη μορφή για χρήστες λογισμικού ανάγνωσης οθόνης. Οι πληροφορίες που 

αγνοούνται περιλαμβάνουν, κυρίως, τα τυπογραφικά χαρακτηριστικά των εγγράφων, 

όπως έντονη ή πλάγια γραφή, μέγεθος και είδος γραμματοσειράς, χρώμα 

γραμματοσειράς ή υποβάθρου (φόντου), τα οποία όμως δεν προσδίδουν απλά 

αισθητικές ιδιότητες στα κείμενα, αλλά συνδέονται με συγκεκριμένες 

σημασιολογικές πληροφορίες (Kouroupetroglou & Tsonos, 2008˙ Tsonos & 

Kouroupetroglou, 2011).  

 Με την ψηφιοποίηση κειμένων μπορούν να δημιουργηθούν ηλεκτρονικά 

βιβλία (e-books), τα οποία αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την εκπαίδευση 

των ατόμων με πρόβλημα όρασης. Βασικό πλεονέκτημα των ηλεκτρονικών βιβλίων 

είναι η δυνατότητα χρήσης τους μέσω υπολογιστή, η χρήση τους ως ομιλούντα βιβλία 

(talking books) μέσω οποιασδήποτε συσκευής αναπαραγωγής ηχητικών αρχείων, 

καθώς και η χρήση τους ως βιβλία τυπωμένα σε μπράιγ μέσω εκτύπωσης τους με 

κάποια αντίστοιχη συσκευή (Knudsen & Knudsen, 1995˙ Κουρουπέτρογλου, 2004). 

Από τη σύγκριση τεσσάρων διαφορετικών μορφών ηλεκτρονικών βιβλίων 

πρόεκυψε ότι ιδιαίτερης σημασίας για τα άτομα με πρόβλημα όρασης είναι τα εξής 

χαρακτηριστικά: α) η δυνατότητα εύρεσης χωρίων με κριτήριο λέξεις ή φράσεις, 

χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη εφαρμογή, β) η αξιοποίηση της δομής των κειμένων 

(παράγραφοι, κεφάλαια κτλ.) και γ) η ευκολία στη συμπλήρωση ασκήσεων που 

περιέχουν τα βιβλία (Knudsen & Knudsen, 1995). 
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Δ.1.1.α Η ηλεκτρονική εκπαίδευση στον κώδικα Braille 
 

 Για την ηλεκτρονική εκπαίδευση στον κώδικα Braille βασικό εργαλείο μπορεί 

να θεωρηθεί η ανανεώσιμη πινακίδα μπράιγ (Braille display) (βλ. ενότητα 5). 

Πρόσφατες μελέτες έχουν εξελίξει σημαντικά την ανανεώσιμη πινακίδα μπράιγ. Ο 

συνδυασμός της πινακίδας με την τεχνολογία ATC (Active Tactile Control) είχε ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία αξιόλογων λειτουργιών. Μέσω της τεχνολογίας ATC 

πινακίδα μπορεί να ανιχνεύει τη θέση (για παράδειγμα, να «αντιλαμβάνεται» ότι ο 

χρήστης έχει τελειώσει την ανάγνωση μίας σειράς και να μεταβαίνει αυτόματα στην 

επόμενη σειρά), την κίνηση του χεριού (για παράδειγμα, από αριστερά προς τα δεξιά, 

τις οπισθοδρομήσεις ή τις παύσεις που μπορεί να κάνει ο χρήστης κατά την 

ανάγνωση) και την ταχύτητα ανάγνωσης, βάσει της πίεσης που ασκείται στις ακίδες 

(Kipke, 2010). Παρόμοιες συσκευές (Handa, Sakai, Matsumura, Kanatsugu, Hiruma 

& Ito, 2007˙ Prescher, Nadig & Weber, 2010˙ Shimada, Murase, Yamamoto, Uchida, 

Shimojo & Shimizu, 2010) έχουν αναπτυχθεί δοκιμαστικά για την πρόσβαση των 

ατόμων με τύφλωση σε γραφικά. Κατόπιν πιλοτικής έρευνας με τις συσκευές αυτές, 

φάνηκε ότι χρειάζεται αρκετή εμπειρία προκειμένου να συνηθίσει κανείς την 

αναγνώριση των γραφικών μέσω αυτής της συσκευής (Prescher et al., 2010), ενώ 

σημειώνεται ότι βασικό μειονέκτημα των συσκευών αυτού του είδους είναι η 

αδυναμία απόδοσης της γραφικής πληροφορίας με λεπτομέρεια (Handa et al., 2007).  

Η Fellenius (1999) περιγράφει ένα πρόγραμμα όπου η χρήση του Η/Υ – ως 

εργαλείου ανάγνωσης και γραφής για παιδιά που είναι αρχάριοι χρήστες του κώδικα 

μπράιγ – στόχευε στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης και στον 

πολλαπλασιασμό των ευκαιριών κοινωνικοποίησης μέσα από την αλληλεπίδραση με 

τους συνεκπαιδευόμενους και το διδάσκοντα. Για την υλοποίηση του προγράμματος 

χρησιμοποιήθηκαν δύο συσκευές, η Logtext και η Hermes. Η πρώτη είναι ένας 

μικρός φορητός υπολογιστής με δικό του επεξεργαστή και πρόγραμμα επεξεργασίας 

λέξεων. Οι μπράιγ χαρακτήρες εμφανίζονται απτικά σε μία ενσωματωμένη 

ανανεώσιμη μπράιγ πινακίδα και οπτικά σε μία μικρή οθόνη. Δε διαθέτει συνθέτη 

φωνής αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με κάποιον Η/Υ ώστε να 

αξιοποιηθούν οι δυνατότητες χρήσης ενός λογισμικού ανάγνωσης οθόνης. Η δεύτερη 

συσκευή είναι ένα πληκτρολόγιο γραφής μπράιγ. Ως προς τη θέση βασικών πλήκτρων 

(με εξαίρεση τα πλήκτρα για τη γραφή του κώδικα) μοιάζει με ένα τυπικό 

πληκτρολόγιο Η/Υ, ώστε να είναι εύκολη η μετάβαση από το ένα πληκτρολόγιο 
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(Hermes) στο άλλο (τυπικό). Το πληκτρολόγιο Hermes διαθέτει ενσωματωμένη 

ανανεώσιμη μπράιγ πινακίδα.  

Η ερευνήτρια αναφέρει ότι κάποιοι συμμετέχοντες εμφάνισαν αξιοσημείωτη 

πρόοδο στην ταχύτητα ανάγνωσης γεγονός που συνηγορεί, σύμφωνα με την ίδια, 

υπέρ της ενθάρρυνσης που μπορεί να προσφέρει η χρήση του Η/Υ στην 

αποκωδικοποίηση κατά την ανάγνωση του κώδικα μπράιγ. Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι 

μέσω του υπολογιστή η έκθεση σε μπράιγ χαρακτήρες και λέξεις είναι πιο εύκολη και 

πιο συχνή, κάτι που είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για τα άτομα με πρόβλημα όρασης 

που δεν έχουν τη δυνατότητα για ευκαιριακή/τυχαία επαφή με μπράιγ λέξεις και 

σύμβολα. Η ερευνήτρια επισημαίνει ότι η εκμάθηση του κώδικα μέσω υπολογιστή 

είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική και για έναν επιπρόσθετο λόγο· ο συνδυασμός της 

ακουστικής (ανάγνωση της λέξης μέσω του λογισμικού ανάγνωσης οθόνης) και 

απτικής (έλεγχος της γραφής μιας λέξης μέσω της ανανεώσιμης μπράιγ πινακίδας) 

πρόσληψης μιας λέξης στον ίδιο χρόνο, ενισχύει την εκμάθηση λέξεων στον κώδικα. 

Στην ίδια έρευνα γίνεται αναφορά στην αρνητική επίδραση που μπορεί να έχει η 

χρήση του Η/Υ στην εκμάθηση του κώδικα, όταν πρέπει να διδαχτεί το μοντέλο η 

τεχνική, δηλαδή) ανάγνωσης. Η ανανεώσιμη μπράιγ πινακίδα δε διευκολύνει την 

τεχνική ανάγνωσης με τα δύο χέρια όπου το κάθε χέρι έχει ξεχωριστή λειτουργία 

(Fellenius, 1999). 

 

Δ.1.2. Απτικά γραφικά: εικόνες, διαγράμματα και χάρτες αφής 
 

Τα «γραφικά» – οι εικόνες και τα διαγράμματα – μπορούν να δοθούν στα 

άτομα με πρόβλημα όρασης, όπως αναφέρθηκε στην υπο-ενότητα 5.3., ηχητικά, μέσω 

κειμενικής περιγραφής και απτικά. Από τη συνέντευξη ατόμων με πρόβλημα όρασης 

προέκυψε ότι η παροχή κειμένου για την περιγραφή γραφικών και βίντεο αποτελεί 

ανεπαρκή λύση. Στο πλαίσιο της συνέντευξης επισημάνθηκε ότι: α) δε χρειάζονται 

όλες οι εικόνες περιγραφή, ειδικά εκείνες που χρησιμοποιούνται για αισθητικούς 

λόγους ή για τις ανάγκες συμπλήρωσης κενών που υπάρχουν σε ένα ‘χώρο’ (κείμενο, 

ιστοσελίδα κτλ.), β) η περιγραφή ορισμένων εικόνων που παρέχουν σημαντικές 

πληροφορίες στο χρήστη πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε ο χρήστης να 

λαμβάνει, τελικά, τις ίδιες ποσοτικά και ποιοτικά πληροφορίες και γ) οι περιγραφές 
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μιας εικόνας πρέπει να επαυξάνουν τις πληροφορίες που δίνουν το κείμενο ή οι 

λεζάντες (Petrie, Harrison & Dev, 2005). 

Ωστόσο, μία λύση, που θα συνέβαλε σε μια πιο εμπλουτισμένη αισθητηριακή 

εμπειρία έναντι της στατικής περιγραφής ή διήγησης μιας εικόνας, θα παρουσίαζε 

σαφώς μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ένας ειδικός στην εκπαίδευση των ατόμων με 

πρόβλημα όρασης δύναται να προτείνει τον καλύτερο τρόπο για την απόδοση της 

εμπλουτισμένης εμπειρίας (De Marsico et al., 2006). Η De Marsico και οι συνεργάτες 

της (2006) προτείνουν τη δημιουργία ηχητικού αρχείου για την απόδοση μίας 

εικόνας. Ως παράδειγμα εικόνας αναφέρουν ένα μεγάλο ψάρι το οποίο καταπίνει ένα 

μικρότερο. Το ηχητικό αρχείο, λοιπόν, μπορεί να περιλαμβάνει έναν ήχο ψαριού 

χαμηλής έντασης (low-pitched fish noise) για το μεγάλο ψάρι, έναν ήχο ψαριού 

υψηλότερης έντασης (higher-pitched fish noise) για το μικρότερο ψάρι, ενώ η εικόνα 

της κατάποσης, σύμφωνα με την πρόταση των ερευνητών αυτών, μπορεί να 

αναπαρασταθεί με έναν σχετικό ήχο και στη συνέχεια τον ήχο ψαριού χαμηλής 

έντασης να απομακρύνεται προς τα αριστερά. Τονίζεται ότι χρειάζεται να 

διενεργηθούν σχετικά τεστ αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της ηχητικής 

απόδοσης καθαυτής, αλλά και της ενδεχόμενης υπεροχής της έναντι της κειμενικής 

περιγραφής, με τη συμμετοχή ατόμων με πρόβλημα όρασης και εικάζεται ότι έκαστη 

λύση μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματική για διαφορετικά άτομα (De Marsico et 

al., 2006). 

 Ως δεύτερη λύση για την πρόσβαση σε γραφικά προτείνεται η απτική 

αναπαράσταση τους. Οι Müller και Constantinescu (2010) ορίζουν τρεις βασικές 

αρχές για την πρόσβαση σε γραφικά: α) ο χρήστης με πρόβλημα όρασης πρέπει να 

γνωρίζει πως φαίνεται ένα γραφικό σε ένα άτομο χωρίς πρόβλημα όρασης, ώστε να 

καταλαβαίνει για ποιο λόγο γίνεται μία συζήτηση επί των οπτικών χαρακτηριστικών 

ενός γραφικού, β) οι χρήστες με πρόβλημα όρασης θα πρέπει να μπορούν να 

«διαβάσουν» τις κειμενικές ή απτικές πληροφορίες και να κατανοήσουν το νόημα 

τους, ενώ θα πρέπει ,επιπλέον, γ) να μπορούν να παράγουν γραφικά και οι ίδιοι. 

 Τα γραφικά με τη χρήση των χαρακτήρων ASCII (βλ. ενότητα 5, υπο-ενότητα 

5.3.) θεωρείται ότι καλύπτουν τις τρεις παραπάνω αρχές προσβασιμότητας, ειδικά 

όταν το άτομο με πρόβλημα όρασης εξοικειωθεί με τη χρήση τους και τα 

χρησιμοποιήσει σε έντυπη μορφή, κατόπιν εκτύπωσης με μπράιγ εκτυπωτή (Müller & 

Constantinescu, 2010). 
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 Πιο διαδεδομένη μέθοδος πρόσβασης σε απτικά γραφικά είναι η 

αναπαράσταση με τη χρήση μικροκαψουλικού χαρτιού και συσκευών ανάπτυξης 

γραφικών (βλ. ενότητα 5, υπο-ενότητα 5.3.). Ωστόσο, με τη χρήση της μεθόδου αυτής 

δε φαίνεται να πληρούνται όλες οι παραπάνω αρχές προσβασιμότητας, καθώς είναι 

δύσκολη η εφαρμογή της από τα ίδια τα άτομα με πρόβλημα όρασης.  

Εξίσου συχνή είναι η παραγωγή απτικών μοντέλων με τη χρήση διαφόρων 

υλικών. Η μέθοδος αυτή παρουσιάζει ένα βασικό πλεονέκτημα το οποίο σχετίζεται με 

την παρουσίαση διαφόρων επιπέδων. Αυτό σημαίνει ότι η εικόνα έχει πολλαπλά 

επίπεδα βάθους, γεγονός που συνεπάγεται πρόσθετες πληροφορίες για το χρήστη που 

δε θα ήταν εφικτό να δοθούν παραστατικά με κάποια δυσδιάστατη εικόνα. Τα 

κυριότερα μειονεκτήματα είναι ο χρόνος που χρειάζεται η κατασκευή ενός μοντέλου 

και η αδυναμία παραγωγής πολλαπλών ίδιων μοντέλων (McMullen, 2008). 

Γενικότερα, έχει ειπωθεί ότι η μη οπτική εξερεύνηση ενός γραφικού 

παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με την απτική εξερεύνηση ενός χωρικού 

περιβάλλοντος, κυρίως όταν το γραφικό παρουσιάζεται ηχητικά. Η άποψη αυτή έχει 

διατυπωθεί, προκειμένου να μπορέσει κανείς να αντιληφτεί πολλά από τα 

προβλήματα που συνεπάγεται η μη οπτική εξερεύνηση ενός γραφικού, με κυριότερο 

το πρόβλημα του προσανατολισμού (Brown, Stevens & Pettifer, 2013). Για το λόγο 

αυτό δόθηκε μεγάλη έμφαση σε πολυτροπικά (multimodal) γραφικά, δηλαδή, 

γραφικά που παρουσιάζονται μέσω της αφής και της ακοής (ή και της όρασης) 

παράλληλα.  

Στα απτικά διαγράμματα ASCII μελετήθηκε η αναπαράσταση δεδομένων 

μέσω ήχου (sonification) (Constantinescu & Müller, 2010), ενώ αρκετά διαδεδομένη 

είναι η χρήση απτικών γραφικών με την ταυτόχρονη παροχή λεκτικών πληροφοριών. 

Βασικό εργαλείο για την επίτευξη της πολυτροπικής αυτής πρόσβασης σε απτικά 

γραφικά είναι η ταμπλέτα αφής (βλ. ενότητα 5, υπο-ενότητα 5.3.). 

 

Δ.1.2.α Η πολυτροπική μάθηση με τη χρήση της ταμπλέτας αφής 
 

Η παροχή πληροφοριών μέσω διαφορετικών αισθήσεων (όρασης, ακοής και 

αφής) σημαίνει ότι το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει οπτικό, ακουστικό και απτικό 

υλικό και, συνεπώς, μπορεί να ανταποκριθεί στις ικανότητες και τις δεξιότητες 

οποιουδήποτε χρήστη (Buzzi et al., 2012). Επιπλέον, η πολυτροπική μάθηση φαίνεται 
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ότι ενισχύει τη εκπαιδευτική εμπειρία ενός ατόμου (Pietrzak et al., 2007) χωρίς να 

επιβαρύνεται το γνωστικό φορτίο από την πληθώρα των πληροφοριών. Εφόσον οι 

επιμέρους πληροφορίες συνδέονται ή αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, δηλαδή δίνονται 

στον εκπαιδευόμενο ενοποιημένες, διευκολύνεται η εργαζόμενη μνήμη και δεν 

επιβαρύνεται το γνωστικό φορτίο (Chandler & Sweller, 1991) (βλ. και ενότητα 6, 

υπο-ενότητα 6.5.). 

Οι Vitense, Jacko και Emery (2002) ερεύνησαν την επίδραση οπτικών, 

απτικών και ακουστικών ερεθισμάτων στο γνωστικό φορτίο όταν προσλαμβάνει 

κανείς τα ερεθίσματα αυτά μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, ως αποτέλεσμα κάποιας 

ενέργειας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η απτική και ακουστική ανατροφοδότηση 

συνεπάγονται το ίδιο χαμηλό γνωστικό φορτίο με την οπτική ανατροφοδότηση. Το 

ίδιο ισχύει και για την οπτικο-απτική ανατροφοδότηση. Αυτό σημαίνει ότι 

ενισχύοντας το οπτικό ερέθισμα που δέχεται ένα άτομο με απτικό ερέθισμα, το 

γνωστικό φορτίο δεν επιβαρύνεται παραπάνω από ότι αν δεχόταν μόνο το οπτικό 

ερέθισμα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα αυτή ήταν 

άτομα χωρίς πρόβλημα όρασης. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα δε θα μπορούσαν 

να γενικευτούν άκριτα για τα άτομα με πρόβλημα όρασης και δη για όλες τις 

περιπτώσεις των ατόμων με πρόβλημα όρασης (μερική/ολική τύφλωση, εκ γενετής ή 

επίκτητο πρόβλημα όρασης). 

Αφενός, λοιπόν, η πολυτροπική εκπαίδευση βελτιώνει την εκπαιδευτική 

εμπειρία και μπορεί να καλύψει τις ικανότητες και τις δεξιότητες όλων των 

εκπαιδευόμενων και, αφετέρου, δεν επιβαρύνει το γνωστικό φορτίο. Δεδομένων όλων 

αυτών, εύλογα θα υπεράσπιζε κανείς τη χρήση εργαλείων πολυτροπικής μάθησης 

στην εκπαίδευση και δη στην εκπαίδευση των ατόμων με πρόβλημα όρασης, όπου η 

απώλεια της όρασης δημιουργεί σημαντικές δυσχέρειες στην πρόσληψη 

πληροφοριών. 

Οι Landua και Wells (2003) επισημαίνουν την εκπαιδευτική σημασία 

πολυαισθητηριακών εμπειριών μέσω απτικών συσκευών που συνδυάζουν απτικές και 

ακουστικές πληροφορίες. Συγκεκριμένα, αναφέρονται στη χρήση της ταμπλέτας αφής 

Talking Tactile Tablet μαζί με κατάλληλα κατασκευασμένες απτικές εικόνες στο 

πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για ένα πολύ ευρύ φάσμα πεδίων 

εκπαίδευσης. Η απτική επαφή του χρήστη με την ταμπλέτα μέσω της απτικής εικόνας 

και η παροχή ακουστικών πληροφοριών που αφορούν στο περιεχόμενο της απτικής 

εικόνας προσφέρει μία πολυαισθητηριακή εμπειρία μάθησης που, όπως έχει ειπωθεί, 



 206 

πρόκειται για ένα «φυσικό» τρόπο μάθησης. Η δοκιμαστική χρήση της ταμπλέτας σε 

άτομα με πρόβλημα όρασης επέσυρε θετική ανατροφοδότηση, καθώς η συσκευή 

θεωρήθηκε ευχάριστη, εύχρηστη και αποτελεσματική ως προς το στόχο της να 

ενισχύσει την εκπαιδευτική διαδικασία (Landua & Wells, 2003) 

Η ταμπλέτα αφής προτάθηκε από ορισμένους μελετητές (Blenkhorn & Evans, 

1998˙ McMullen, 2008) για την πρόσβαση σε απτικά διαγράμματα. Όπως και σε 

οποιοδήποτε άλλο γραφικό, η συνήθης πρακτική πρόσβασης ήταν α) με τη χρήση 

κειμενικής περιγραφής – πρακτική που δεν είναι δόκιμη ειδικά στην περίπτωση που 

ένα διάγραμμα είναι σύνθετο και, συνεπώς, η κειμενική περιγραφή είναι ιδιαίτερα 

εκτενής και ενέχει πιθανόν αρκετές δυσκολίες στην κατανόηση (Blenkhorn & Evans, 

1998) – ή β) με απλό απτικό διάγραμμα σε συνδυασμό με παράθεση πληροφοριών σε 

κώδικα Braille – πρακτική που συνεπάγεται περιορισμούς χώρου, καθώς η χωρική 

έκταση της επιφάνειας στην οποία τοποθετείται το διάγραμμα είναι περιορισμένη. Τη 

λύση στον περιορισμό αυτό έδωσε η ταμπλέτα αφής, η οποία στηρίζεται στην 

παράθεση πληροφοριών με ψηφιακά αρχεία κειμένου ή/και ήχου, οπότε και 

εισήχθησαν τα «ομιλούντα απτικά διαγράμματα» (talking tactile diagrams), τα οποία 

χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με την ταμπλέτα αφής (Blenkhorn & Evans, 1998˙ 

McMullen, 2008). Εξάλλου, ένα απτικό διάγραμμα χρειάζεται σχεδόν πάντα κάποιες 

πρόσθετες επεξηγηματικές πληροφορίες, προτού ο χρήστης μπορέσει να το 

κατανοήσει πλήρως (Landua & Wells, 2003). Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να 

παρασχεθούν μέσω ηχητικών αρχείων για την ανεξάρτητη χρήση (χωρίς δηλαδή την 

απαραίτητη παρέμβαση από το διδάσκοντα) του διαγράμματος από έναν 

εκπαιδευόμενο. 

 Για την ανεξάρτητη χρήση της ομιλούντων απτικών διαγραμμάτων 

προτείνεται επιπρόσθετα ο ορισμός για το χρήστη με πρόβλημα όρασης μιας γενικής 

μεθόδου «ανάγνωσης» του διαγράμματος. Ερευνητικά διαπιστώθηκε ότι κατά την 

«ανάγνωση» ομιλούντων απτικών διαγραμμάτων, οι χρήστες ένιωθαν αμήχανοι 

ενώπιον της απόφασης για το ποια σημεία να πατήσουν και με ποια σειρά. Για το 

λόγο αυτό προτάθηκε η σύσταση ενός τρόπου περιήγησης εντός του διαγράμματος 

από τον εκπαιδευτικό ή το άτομο που αναπτύσσει το απτικό διάγραμμα (McMullen & 

Fitzpatrick, 2010). 

 Η δυσκολία προσανατολισμού εντός του απτικού διαγράμματος για έναν 

τυφλό χρήστη επισημαίνεται και από τους Brown, Stevens και Pettifer (2013). Οι 

ίδιοι σημειώνουν ότι όπως στον προσανατολισμό στο χώρο, ένα άτομο που έχει 
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αποπροσανατολιστεί επιστρέφει σε ένα οικείο σημείο αναφοράς, προκειμένου να 

αναπροσανατολιστεί, έτσι και σε ένα διάγραμμα μπορεί να καταφύγει σε «οικεία» 

σημεία αναφοράς. Η χρήση των αριθμών για τη σήμανση των σημείων αναφοράς του 

γραφικού μπορεί να είναι πολύτιμη (Brown et al., 2013). Τέλος, oι Brown, Stevens 

και Pettifer (2013) προτείνουν την πρόσβαση σε γραφικά με τη χρήση υπομνημάτων 

και την παροχή περιληπτικής υποσημείωσης, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως 

μνημονικό βοήθημα.  

 Με τη χρήση απτικού βοηθήματος σε συνδυασμό με ηχητικές πληροφορίες 

μπορεί να επιτευχθεί και η πρόσβαση σε έναν χάρτη. Οι χάρτες αφής που 

χρησιμοποιούνται με την ταμπλέτα αφής μπορούν ενδεχομένως να είναι ένα πολύτιμο 

βοήθημα για την εκπαίδευση στην κινητικότητα και τον προσανατολισμό. Υπάρχουν 

επιπλέον σύγχρονα μέσα για την πρόσβαση των ατόμων με πρόβλημα όρασης σε 

ψηφιακούς χάρτες. Οι Zeng και Weber (2010) ανέπτυξαν ένα σύστημα 

αλληλεπίδρασης με το οποίο ο χρήστης με πρόβλημα όρασης μπορεί να έχει απτικο-

ακουστική πρόσβαση σε χάρτες του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών 

(Geographical Information System – GIS) χρησιμοποιώντας μία πινακίδα αφής 

(επιφάνεια με αναπτυσσόμενες ακίδες). Οι Schmitz και Ertl (2010) περιγράφουν την 

απτική πρόσβαση σε ψηφιακούς χάρτες με τη χρήση χειριστηρίου παιχνιδιών 

(gamepad). Η δόνηση μέσω του χειριστηρίου επιτρέπει στο χρήστη την πλοήγηση στο 

χάρτη, ενώ οι ακουστικές πληροφορίες (μέσω ηχητικής απόδοσης κειμενικών 

πληροφοριών – text-to-speech) ή οι απτικές πληροφορίες (μέσω ανανεώσιμης 

πινακίδας μπράιγ) ενημερώνουν το χρήστη για τα ονόματα των δρόμων (Schmitz & 

Ertl, 2010). Τέλος, έχουν αναπτυχθεί εφαρμογές για τη μετατροπή ενός ψηφιακού 

χάρτη σε τρισδιάστατη μορφή, όπου ο χρήστης μπορεί να περιηγείται με τη χρήση 

απτικών συσκευών (π.χ. Phantom, Novint Falcon) (βλ. και ενότητα 5, υπο-ενότητα 

5.2.) και να λαμβάνει απτικές πληροφορίες (δόνηση), καθώς και πληροφορίες μέσω 

ήχου (sonification) ή μέσω ηχητικής απόδοσης κειμενικών πληροφοριών (text-to-

speech) (Kaklanis, Votis, Moschonas & Tzovaras, 2011).  

 

Δ.1.3. Πολυμεσικές εφαρμογές: βίντεο και παρουσιάσεις 
 

Το πολυμεσικό υλικό [π.χ. συμπιεσμένο ψηφιακό βίντεο (video streaming), 

βίντεο εικονοδιάσκεψης κτλ.] μπορεί παρουσιαστεί μέσω κειμένου που είναι 
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αναγνώσιμο από το λογισμικό ανάγνωσης οθόνης. Πιο συγκεκριμένα, ένα βίντεο 

μπορεί να αποδοθεί μέσω κειμένου το οποίο αποτελείται από γραπτές πληροφορίες 

που παρουσιάζονται στο πολυμεσικό υλικό (π.χ. υπότιτλοι) ή/και περιγραφές των 

εικόνων/γραφημάτων/δρώμενων κτλ. (Leporini & Buzzi 2007).  

Μία παρόμοια λύση που είθισται να προτείνεται είναι η παροχή κειμένου σε 

μορφή HTML, στο οποίο παραπέμπει κάποιος υπερ-σύνδεσμος. Το κείμενο αυτό 

περιλαμβάνει κατά βάση περιγραφή του βίντεο. Βασικό μειονέκτημα της 

συγκεκριμένης λύσης είναι ότι πρόκειται για εναλλακτική μορφή παροχής 

πληροφοριών και δεν αποτελεί μορφή ενσωματωμένη και συγχρονισμένη με το 

βίντεο, όπως είναι η παροχή ηχητικής περιγραφής που έχει ενσωματωθεί στο βίντεο 

(Sloan et al., 2006). Στην περίπτωση όπου η παροχή πολυμεσικής εφαρμογής (βίντεο) 

διατηρείται και δεν διατίθεται κάποια εναλλακτική μορφή παροχής των πληροφοριών 

(π.χ. κείμενο), είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η λειτουργία της εφαρμογής (για 

παράδειγμα, έναρξη, παύση, σταμάτημα του βίντεο) μέσω του πληκτρολογίου, ώστε 

να είναι εύκολη η διαχείριση του υλικού από το χρήστη με πρόβλημα όρασης (Sloan 

et al., 2006). 

 Όμοια με την πρόσβαση σε βίντεο, οι προτάσεις για την πρόσβαση των 

ατόμων με πρόβλημα όρασης σε παρουσιάσεις περιλαμβάνουν, κατά κανόνα: α) την 

παροχή αρχείου κειμένου με τις πληροφορίες του αρχείου παρουσίασης, β) την 

παροχή υπερ-συνδέσμου, ο οποίος οδηγεί σε έναν προσβάσιμο τύπο αρχείου (π.χ. 

ΗTML) και γ) την παροχή μίας προσβάσιμης εκδοχής του ίδιου αρχείου 

παρουσίασης.  

Μία προσέγγιση που συνάδει με τη 2η πρόταση είναι η μετατροπή της 

παρουσίασης σε αρχείο HTML. Σύμφωνα με τον Edmond (2004) – τον εισηγητή της 

προσέγγισης – πρόκειται για μία σχετικά απλή διαδικασία δεδομένου ότι κατέχει 

κανείς βασικές γνώσεις του PowerPoint και του κώδικα HTML. Το 1ο βήμα είναι η 

αποθήκευση της παρουσίασης ως αρχείου γραφικών (π.χ. JPG, GIF, BMP). Στη 

συνέχεια, αποθηκεύει κανείς την παρουσίαση ως αρχείο εμπλουτισμένου κειμένου 

(Rich Text Format), το οποίο θα δημιουργήσει μία μορφή της παρουσίασης που 

περιλαμβάνει μόνο κείμενο. Το 3ο βήμα περιλαμβάνει την αντιγραφή αυτή της 

τελευταίας μορφής της παρουσίασης σε μία εφαρμογή σύνταξης κώδικα HTML 

(HTML editor) και το 4ο βήμα περιλαμβάνει τη χρήση της εφαρμογής σύνταξης 

κώδικα HTML για τη δημιουργία μία σελίδας HTML, η οποία ενσωματώνει το 

κείμενο της παρουσίασης (βήμα 3ο) με το αρχείο γραφικών (βήμα 1ο) (Edmonds, 
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2004). Έτσι, οι εκπαιδευόμενοι με όραση μπορούν να βλέπουν την παρουσίαση στην 

αρχική της μορφή και οι εκπαιδευόμενοι με απώλεια όρασης να ακούν το κείμενο 

χρησιμοποιώντας τη σχετική υποστηρικτική τεχνολογία.  

Αναφορικά με την 3η πρόταση οι Bleach και Zavoli (2005) επιχείρησαν τη 

συγκεντρωτική καταγραφή των χαρακτηριστικών που μπορούν να καταστήσουν τη 

χρήση της εφαρμογής Microsoft Power Point απλή για άτομα με πρόβλημα όρασης. 

Συγκεκριμένα συστήνουν τη χρήση: α) απλών προτύπων σχεδίασης, β) 

γραμματοσειράς χωρίς πατούρες (san serif), όπως Arial ή Verdana, γ) μεγέθους 

γραμμάτων από 48 έως 64 στιγμές για τον τίτλο της διαφάνειας, και από 24 έως 46 

στιγμές για το κείμενο της διαφάνειας, δ) χρωμάτων υπό την προϋπόθεση ότι 

εξασφαλίζεται η κατάλληλη αντίθεση μεταξύ φόντου και γραμμάτων και ότι το 

χρώμα δε μεταφέρει στο χρήστη πληροφορίες που δε δίνονται με άλλο τρόπο, όπως 

για παράδειγμα, μέσω του κειμένου καθαυτού (π.χ. η πρόταση «οι κουκκίδες με 

κόκκινο χρώμα είναι πρωτεύουσας σημασίας» είναι ακατάλληλη, καθώς η 

πληροφορία που μεταφέρει το χρώμα δε δίδεται στους χρήστες που δεν έχουν 

ικανότητα αντίληψης χρωμάτων), ε) εικόνων και διαγραμμάτων, εφόσον διατίθεται η 

κειμενική περιγραφή (μπορεί να τοποθετηθεί στη σελίδα σημειώσεων), στην οποία θα 

καταφεύγουν οι χρήστες του λογισμικού ανάγνωσης οθόνης, ζ) πινάκων όσο το 

δυνατόν απλούστερων, ώστε να διευκολύνεται η συσχέτιση του τίτλου της στήλης με 

το περιεχόμενο του κελιού και η) ηχητικών σημάτων κατά την εναλλαγή διαφανειών, 

ώστε να ενημερώνεται για την αντίστοιχη ενέργεια ο χρήστης με σοβαρό πρόβλημα 

όρασης. Επιπλέον, προτείνεται η παροχή εναλλακτικών μορφότυπων, όπως κείμενο 

σε απλή μορφή (χωρίς μορφοποιήσεις), σε μπράιγ ή μεγεθυμένες εκτυπώσεις (Bleach 

& Zavoli, 2005). 

 

Δ.1.4. Πρόσβαση σε μαθηματικές παραστάσεις 
 

 Η ομάδα της διεθνούς κοινοπραξίας W3C, που μελετάει την πρόσβαση στα 

μαθηματικά, εισήγαγε τη MathML, η οποία είναι μία εφαρμογή της XML16 για την 

παρουσίαση της μαθηματικής σημειογραφίας και των στοιχείων δομής και 

περιεχομένου μαθηματικών παραστάσεων (Fajardo-Flores, Andrade-Arechiga, 
                                                
16 H XML (Extensible Markup Language) είναι μία γλώσσα σήμανσης, που περιέχει ένα σύνολο 
κανόνων για την ηλεκτρονική κωδικοποίηση κειμένων. Η XML σχεδιάστηκε δίνοντας έμφαση στην 
απλότητα, τη γενικότητα και τη χρησιμότητα στο Διαδίκτυο (Wikipedia, 2012). 
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Flores-Barriga & Lazaro-Flores, 2010). Η παρουσίαση μαθηματικών παραστάσεων 

με MathML εξασφαλίζει την πρόσβαση στα άτομα με πρόβλημα όρασης μέσω της 

χρήσης λογισμικού ανάγνωσης οθόνης (Bernareggi & Archambault, 2007˙ Cooper, 

Lowe & Taylor, 2008). 

Στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού προγράμματος IST (2001-2006) προτάθηκε η 

χρήση της γλώσσας σήμανσης MathML για την παρουσίαση μαθηματικών συμβόλων 

και παραστάσεων σε ψηφιακή μορφή με την ταυτόχρονη εξαγωγή των παραστάσεων 

σε γραμμική μορφή με οχτάστιγμο κώδικα σε ανανεώσιμη πινακίδα μπράιγ 

(Schweikhardt, Bernareggi, Jessel, Encelle & Gut, 2006). Η πρόταση αυτή 

υλοποιήθηκε μέσω του προγράμματος Linear Access to Mathematic for Braille 

Device and Audio-synthesis (LAMBDA), το οποίο εστίασε στην ικανότητα ενός 

περιβάλλοντος διεπαφής να παρέχει στο χρήστη με πρόβλημα όρασης τη δυνατότητα 

συνδυαστικής χρήσης της ακουστικής και της γραμμικής απτικής απόδοσης της 

μαθηματικής παράστασης (Nicotra, Bertoni, Bortolazzi & Formenti, 2010˙ 

Schweikhardt et al., 2006). 

Εκτός από το πρόγραμμα LAMBDA, τη συνεργασία γλωσσών 

σήμανσης/ψηφιακών συστημάτων γραφής μαθηματικών παραστάσεων (OpenMath, 

MathML, TEX) και συστημάτων απτικής απόδοσης τους μέσω μαθηματικών 

κωδίκων (Nemeth, Marburg κτλ.)17 υποστήριξαν και άλλα προγράμματα, όπως το 

Universal Mathematics Access Project των πανεπιστημίων University of South 

Florida Lakeland και University of New Mexico (Palmer & Pontelli, 2003).  

 Ωστόσο, σημειώνεται ότι η απόδοση μίας μαθητικής παράστασης μέσω ήχου 

μπορεί να δυσκολεύει ιδιαίτερα το χρήστη, λόγω του αυξημένου γνωστικού φορτίου 

που χρειάζεται η αντίληψη και η κατανόηση της μαθηματικής παράστασης και δη 

παράλληλα με την πλοήγηση σε ένα κείμενο μαθηματικού περιεχομένου (Power & 

Jürgensen, 2010). 

 

 

 

                                                
17 Μαθηματικοί κώδικες για την απτική αντίληψη μαθηματικών παραστάσεων είναι ο κώδικας 
Nemeth, ο κώδικας Marburg, ο οποίος χρησιμοποιείται κυρίως στην Ευρώπη, και άλλοι κώδικες όπως 
ο Halifax, κάποιοι γαλλικοί και ρωσικοί που κατά καιρούς έχουν προταθεί (για ανασκόπηση βλέπε 
Power & Jürgensen, 2010).  
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Δ.1.5. Η εκμάθηση του χώρου μέσω Η/Υ 
 

Τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην 

εκπαίδευση των ατόμων με πρόβλημα όρασης στην κινητικότητα και τον 

προσανατολισμό προσφέροντας ερεθίσματα και πληροφορίες που στοχεύουν στην 

αναπλήρωση των οπτικών ερεθισμάτων/πληροφοριών (Lahav & Mioduser, 2002). Οι 

τεχνολογίες που αξιοποιούν την αίσθηση της αφής μπορούν να είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμες για την αρχική εκπαίδευση, αλλά και την υποστήριξη και αποκατάσταση 

των ατόμων με πρόβλημα όρασης (για ανασκόπηση βλέπε Lahav & Mioduser, 2002). 

 Στην έρευνα των Lahav και Mioduser (2002) χρησιμοποιήθηκε ένα 

τρισδιάστατο ψηφιακό περιβάλλον για την εκμάθηση εσωτερικών χώρων μεγέθους 

ενός δωματίου. Η χρήση της εφαρμογής στηρίχτηκε στη λειτουργία ενός μοχλού 

απτικής ανάδρασης σε συνδυασμό με ηχητική υποστήριξη του χρήστη. Η αξιολόγηση 

ενός χρήστη με πρόβλημα όρασης μέσω της διαδικασίας αναπαραγωγής ενός 

μοντέλου του δωματίου με τη χρήση αντικειμένων, έδειξε ότι η εφαρμογή μπορεί να 

προσφέρει λεπτομερή γνώση του εσωτερικού χώρου και των αντικειμένων που το 

αποτελούν (αριθμό αντικειμένων, μέγεθος και θέση). Επιπλέον, η γνώση αυτή 

γενικεύτηκε στον πραγματικό χώρο του δωματίου, όπου ο χρήστης μπορούσε να 

προσανατολίζεται αποτελεσματικά. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αξιολόγηση 

της εφαρμογής έγινε με ένα μόνο άτομο, το οποίο, επιπλέον, είχε χάσει την όραση του 

σε ηλικία 20 ετών, 5 χρόνια, δηλαδή, πριν τη συμμετοχή στην εν λόγω έρευνα. 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, η εφαρμογή AudioChile των 

Sánchez και Sáenz (2006). Με την εφαρμογή αυτή παρουσιάζονται τρεις μεγάλες 

πόλεις της Χιλής μέσω τρισδιάστατου γραφικού περιβάλλοντος. Ένα βασικό 

διαφοροποιητικό στοιχείο της εφαρμογής αυτής σε σχέση με άλλες παρόμοιες (για 

ανασκόπηση βλέπε Sánchez & Sáenz, 2006) είναι ενσωμάτωση ιστοριών και χωρικών 

δραστηριοτήτων (για παράδειγμα, εντοπισμό θέσεων, προσανατολισμό και 

διερεύνηση στο χώρο) με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλήματος. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα έξι παιδιά με πρόβλημα όρασης, 3 με μειωμένη 

όραση και 3 με τύφλωση, που συμμετείχαν στην έρευνα, μπόρεσαν να 

διαφοροποιήσουν και να αναγνωρίσουν περιβαλλοντικούς ήχους και, τελικά, να 

προσανατολιστούν στο χώρο. Επιπλέον, η εφαρμογή βοήθησε τα παιδιά να 

κατανοήσουν καλύτερα χωρικές έννοιες, όπως αριστερά/δεξιά και πάνω/κάτω 

αναφορικά με τα σημεία του ορίζοντα σε ένα χάρτη.  
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Δ.1.6. Προγράμματα εξΑΕ για άτομα με πρόβλημα όρασης 
 

 Παρακάτω γίνεται μία συνοπτική περιγραφή προγραμμάτων εξΑΕ για άτομα 

με πρόβλημα όρασης, τα οποία υλοποιούνται μέχρι και την παρούσα χρονική στιγμή 

ή απλώς τέθηκαν στο παρελθόν σε πιλοτική εφαρμογή. 

Το Hadley School for the Blind προσφέρει ήδη από το1920 μαθήματα εξ 

αποστάσεως δια αλληλογραφίας. Η επικοινωνία με το διοικητικό και διδακτικό 

προσωπικό γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και απλής τηλεφωνικής 

γραμμής. Με τον τρόπο αυτό, ο συγκεκριμένος φορέας προσφέρει πάνω από 90 

μαθήματα, που απευθύνονται τόσο στα ίδια τα άτομα με πρόβλημα όρασης όσο και 

στα μέλη της οικογένειας των ατόμων με πρόβλημα όρασης, καθώς και σε 

επαγγελματίες που εργάζονται στο πεδίο της εκπαίδευσης των ατόμων με πρόβλημα 

όρασης. Το 2002 αριθμούσε 7299 εκπαιδευόμενους από 90 χώρες του κόσμου 

(Wolffe, 2001). Στα μαθήματα του Hadley School συμμετέχουν ακόμη και άτομα με 

τύφλωση από την Κίνα. Η σύνδεση μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που επιτρέπει τη 

ζωντανή συνομιλία μεταξύ των συμμετεχόντων, βοηθάει τους κινέζους 

συμμετέχοντες όχι μόνο στην εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας, αλλά και στην 

ανάπτυξη ενός κοινωνικού δικτύου ενδυνάμωσης, ενθάρρυνσης και ευρύτερης 

μάθησης (Gilson & Rongqiang, 2007). 

Η Sheila Amato (2009), διδάσκουσα του κώδικα Braille, παρουσίασε το 

εγχείρημα μεταφοράς της διδασκαλίας της σε πρόγραμμα εξΑΕ. Ως ζωτικά στοιχεία 

ενός προγράμματος εξΑΕ για άτομα με πρόβλημα όρασης επισήμανε την ύπαρξη της 

μαθησιακής ομάδας για τη κοινωνική αλληλεπίδραση και την παροχή ευκαιριών 

μάθησης και εκπαίδευσης αντί της απλής παράθεσης εκπαιδευτικού υλικού σε 

διαδικτυακό χώρο. Επιπλέον, υπογράμμισε την αναγκαιότητα της άμεσης 

ανατροφοδότησης από την πλευρά του εκπαιδευτικού, αλλά και της παρουσίασης 

ποιοτικών χαρακτηριστικών από την πλευρά του εκπαιδευόμενου, όπως ικανότητα 

διαχείρισης χρόνου, οργανωτικές δεξιότητες και αυτοπειθαρχία. Η ίδια θεωρεί τα 

παραπάνω στοιχεία απαραίτητα συστατικά επιτυχίας για ένα online πρόγραμμα 

Braille, ενώ επισήμανε κάποιες βασικές δυσκολίες υλοποίησης ενός τέτοιου 

προγράμματος, μεταξύ των οποίων ήταν η δυσκολία παρακολούθησης κάποιων 

διδακτικών θεμάτων – όπως η κατάλληλη τοποθέτηση των χεριών στη μηχανή μπράιγ 
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– και η προσαρμογή του προγράμματος για πλήρη και ανεξάρτητη συμμετοχή των 

εκπαιδευόμενων με πρόβλημα όρασης (Amato, 2009). 

Το Washington State School for the Blind (WSSB) στο Βανκούβερ παραδίδει 

μία σειρά μαθημάτων εξ αποστάσεως. Βασικό εργαλείο είναι η πλατφόρμα 

τηλεδιάσκεψης μέσω της οποίας ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρακολουθεί την τάξη. 

Επιπλέον, χρησιμοποιούνται εφαρμογές για την επικοινωνία των εκπαιδευόμενων με 

το διδάσκοντα, ενώ ο ίδιος μπορεί να παρακολουθεί την επιφάνεια εργασίας του κάθε 

εκπαιδευόμενου, ώστε να επιβλέπει τον τρόπο εργασίας του. Οι εκπαιδευόμενοι με 

τύφλωση χρησιμοποιούν τον προσωπικό τους υπολογιστή και μία ανανεώσιμη 

πινακίδα μπράιγ και οι εκπαιδευόμενοι με μειωμένη όραση τον υπολογιστή και μία 

κάμερα η οποία στέλνει στο διδάσκοντα εικόνα της χειρόγραφης εργασίας του 

εκπαιδευόμενου. Το κλειδί της επιτυχίας σύμφωνα με τους διδάσκοντες είναι η 

παροχή εκπαίδευσης με τα εργαλεία που χρειάζονται οι εκπαιδευόμενοι, από τους 

διδάσκοντας που γνωρίζουν τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων και, κυρίως, στο ρυθμό 

που διευκολύνει περισσότερο τους εκπαιδευόμενους (Schaffhauser, 2012). 

Τέλος, οι Armstrong και Murray (2010) περιγράφουν την προσπάθεια 

επαγγελματικής εκπαίδευσης ενηλίκων με πρόβλημα όρασης στα πληροφοριακά 

δίκτυα. Αυτό περιελάμβανε καταρχήν την προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού το 

οποίο απαρτίζονταν από πολυμεσικές εφαρμογές (π.χ. βίντεο), οπτικά βοηθήματα και 

διαδραστικές ιστοσελίδες. Το εκπαιδευτικό υλικό εντάχθηκε στο πλαίσιο ενός 

προσβάσιμου περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης το οποίο σχεδιάστηκε σε 

συνεργασία με άτομα με πρόβλημα όρασης. Συστατικά στοιχεία του προγράμματος 

ήταν η εικονική τάξη, ένα εργαστήριο Η/Υ, συσκευές διδασκαλίας, δυνατότητα 

εκπομπής και ηχογράφησης της διδασκαλίας και η εφαρμογή σύγχρονης επικοινωνίας 

μεταξύ διδάσκοντος και εκπαιδευόμενων. Η απόδοση των διαγραμμάτων έγινε με τη 

χρήση του «απτικού στιλό» (haptic pen) – το οποίο, ωστόσο, επέφερε σημαντικά 

σφάλματα στην κατανόηση – και άλλων εργαλείων, όπως διάτρητο πίνακα 

(pegboard) και απτικά διαγράμματα σε μικροκαψουλικό χαρτί. Κατά την τελική 

αξιολόγηση, αποδείχθηκε ότι η πιο αποτελεσματική μέθοδος απόδοσης των 

διαγραμμάτων, των οπτικών και οπτικοακουστικών μέσων ήταν περιγραφή τους 

μέσω κειμένου, ενώ οι διαδραστικές εφαρμογές μετατράπηκαν τελικά σε καθοδήγηση 

του εκπαιδευόμενου από το σύστημα. Η ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων με 

πρόβλημα όρασης ήταν θετική και η επίδοσης τους ήταν εξίσου καλή ή καλύτερη από 

αυτή των ατόμων χωρίς πρόβλημα όρασης. Συγκεκριμένα, η επίδοση των 
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συμμετεχόντων με πρόβλημα όρασης στην εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη ήταν 

αξιοσημείωτα καλύτερη από αυτή των συμμετεχόντων χωρίς πρόβλημα όρασης 

(Armstrong & Murray, 2010). 

 
 

Δ.2. Ερευνητικοί στόχοι 
  

 Στην 4η ερευνητική φάση, άτομα με πρόβλημα όρασης συμμετείχαν στην 

πιλοτική εφαρμογή πλήθους δραστηριοτήτων που μπορούν να υλοποιηθούν εξ 

αποστάσεως και άπτονται των θεματικών ενοτήτων που προέρχονται από τρία 

διαφορετικά μεταξύ τους προγράμματα: α) πρόγραμμα εκμάθησης ανάγνωσης και 

γραφής του κώδικα Braille, β) πρόγραμμα εκπαίδευσης στην κινητικότητα και τον 

προσανατολισμό και γ) πρόγραμμα ειδικής αγωγής με δύο θεματικές ενότητες: 1. 

«Σχεδιασμός και Υλοποίηση της Διδασκαλίας στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» 

και 2. «Παιδιά με Αυτισμό».  

 Στόχος της πιλοτικής εφαρμογής των δραστηριοτήτων από απόσταση είναι ο 

έλεγχος της δυνατότητας πραγμάτωσης των εν λόγω προγραμμάτων από απόσταση. 

Οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν είναι αντιπροσωπευτικές ως 

προς τον κεντρικό θεματικό άξονα που καλύπτουν (για παράδειγμα, εκμάθηση 

χαρακτήρων και ανάγνωση ολιγοσύλλαβων λέξεων – για το πρόγραμμα Braille – ή 

εκμάθηση χαρακτηριστικών κατοικημένης περιοχής – για το πρόγραμμα 

κινητικότητας και προσανατολισμού) και ως προς τον τρόπο (τις τεχνικές και τα 

εργαλεία) υλοποίησης από απόσταση (για παράδειγμα, χρήση έντυπου υλικού μέσω 

της ταμπλέτας αφής, καθοδήγηση με σύγχρονη επικοινωνία και παρακολούθηση 

μέσω κάμερας). Αυτό σημαίνει ότι για κάθε διαφορετικό διδακτικό και εκπαιδευτικό 

μέσο που προϋποθέτει η εκπαίδευση στις θεματικές ενότητες και για κάθε 

διαφορετικό εργαλείο και τεχνική που προϋποθέτει η εξ αποστάσεως υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων, πραγματοποιήθηκε μία δραστηριότητα αντιπροσωπευτικά. Για 

παράδειγμα, οι δραστηριότητες των θεματικών ενοτήτων του προγράμματος Braille 

μπορεί να προϋποθέτουν: α) χρήση απτικών γραφικών, χρήση απλών αντικειμένων 

για προσομοίωση, έντυπες ασκήσεις μπράιγ, ψηφιακές ασκήσεις μπράιγ, β) χρήση 

διαφορετικών συσκευών και προγραμμάτων ή εφαρμογών (π.χ. μηχανή γραφής 

μπράιγ, ταμπλέτα αφής, ανανεώσιμη πινακίδα μπράιγ, εφαρμογή Perky Duck) και γ) 
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απλή σύγχρονη επικοινωνία με το διδάσκοντα, παρακολούθηση των κινήσεων του 

εκπαιδευόμενου από το διδάσκοντα μέσω κάμερας, πρόσβαση του διδάσκοντα στον 

υπολογιστή του εκπαιδευόμενου (π.χ. για παρακολούθηση της οθόνης του). Για την 

εφαρμογή χρήσης όλων των παραπάνω μέσων και υλικών υλοποιήθηκαν 

δραστηριότητες από απόσταση. Κατόπιν όλων αυτών, θα μπορούσε να επεκτείνει 

κανείς τις δραστηριότητες ως προς το πλήθος και τη διάρκειά τους και να υλοποιήσει 

τη διδασκαλία και την εκπαίδευση στα προγράμματα αυτά από απόσταση. 

 Επιμέρους στόχοι της πιλοτικής εφαρμογής είναι: 

Α) Η αξιολόγηση της πρόσβασης στην πληροφορία και της ευχρηστίας του υλικού, 

δεδομένων των μεθόδων υλοποίησης των εξ αποστάσεως δραστηριοτήτων, καθώς και 

της ικανοποίησης των συμμετεχόντων. 

Β) Η ανίχνευση των απόψεων των συμμετεχόντων περί του αν ένας εκπαιδευόμενος 

θα μπορούσε να προσλάβει εύκολα τις καινούργιες πληροφορίες. 

Γ) Ο έλεγχος των πεποιθήσεων των συμμετεχόντων σχετικά με το αν ένας 

εκπαιδευόμενος θα μπορούσε να αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες στο πεδίο 

(Braille, κινητικότητα και προσανατολισμός, ειδική αγωγή) δεδομένων του είδους 

των δραστηριοτήτων, των μεθόδων και των εργαλείων υλοποίησης των 

δραστηριοτήτων από απόσταση. 

Δ) Η ανίχνευση των συναισθημάτων των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια και κατά 

την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων. 

Ε) Η ανίχνευση των απόψεων των συμμετεχόντων σχετικά με τη δυνατότητα 

πραγματοποίησης εκπαίδευσης από απόσταση στα συγκεκριμένα πεδία. 

Ζ) Λήψη προτάσεων για προσθήκες και τροποποιήσεις στα υλικά, τα 

εργαλεία/συσκευές και μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν. 

 

Δ.3. Μεθοδολογία 

Δ.3.1. Συμμετέχοντες 

 

Στην 4η ερευνητική φάση κλήθηκαν να συμμετάσχουν 5 άτομα – 3 γυναίκες 

και 2 άντρες – με πρόβλημα όρασης (βλ. πίνακα Δ.1.) . Τα άτομα αυτά προήλθαν από 

τα 18 άτομα που συμμετείχαν στην «Καταγραφή των αντιλήψεων κατόπιν 

συμμετοχής σε τυπικό πρόγραμμα εξΑΕ» (3η ερευνητική φάση). 
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Πίνακας Δ.1 Ατομικά δημογραφικά στοιχεία συμμετεχόντων (Β.Ο.Α = βαριά οπτική αναπηρία, 
Ο.Α. = ολική απώλεια όρασης, Α.Τ. = απόφοιτος/η τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) 

 Φύλο Ηλικία Ηλικία Απώλειας 
Όρασης 

Βαθμός 
Αναπηρίας 

Οπτική 
Οξύτητα 

Μορφωτικό 
Επίπεδο 

Ν. Μ. Γυναίκα 34.50 11 Β.Ο.Α <1/20 Α.Τ. 

Ε. Τ. Γυναίκα 26.00 7 Β.Ο.Α 1/20 Α.Τ. 

Δ. Ζ. Άντρας 35.08 20 Ο.Α. 0 Α.Τ. 

Γ. Δ. Άντρας 31.08 0 Ο.Α. 0 Α.Τ. 

Μ. Γ. Γυναίκα 33.00 26 Ο.Α. 0 Α.Τ. 

 

Οι 4 από τους 5 συμμετέχοντες χρησιμοποιούν λογισμικό ανάγνωσης για την 

πρόσβαση σε ψηφιακές πληροφορίες και χρησιμοποιούν εκπαιδευτικού υλικό σε 

μπράιγ ή ηχητική μορφή για την εκπαίδευσή τους. Μία συμμετέχουσα (E.T.) 

χρησιμοποιεί λογισμικό μεγέθυνσης οθόνης για την πρόσβαση σε ψηφιακές 

πληροφορίες και άλλα εργαλεία μεγέθυνσης για τη χρήση έντυπου υλικού, ενώ για 

την ανάγνωση ψηφιακών κειμένων μεγάλης έκτασης καταφεύγει σε εφαρμογές 

ηχητικής απόδοσης κειμένων.  

 

Δ.3.2. Διαδικασία – Εργαλεία  

 

 Στην παρούσα ερευνητική φάση, υλοποιήθηκε η πιλοτική εφαρμογή 

πολυάριθμων δραστηριοτήτων που καλύπτουν τις βασικές θεματικές ενότητες ενός 

προγράμματος εκπαίδευσης στον κώδικα Braille, ενός προγράμματος για την 

εκπαίδευση στην κινητικότητα και τον προσανατολισμό και ενός προγράμματος 

ειδικής αγωγής με δύο θεματικές ενότητες, το «Σχεδιασμό και Υλοποίηση της 

Διδασκαλίας στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» και τα «Παιδιά με Αυτισμό». Οι 

δύο αυτές θεματικές ενότητες είναι οι ίδιες που διδάχθηκαν από απόσταση στο 

πλαίσιο των προγραμμάτων εξειδίκευσης της Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης 

της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και παρακολούθησαν οι 

συμμετέχοντες με πρόβλημα όρασης στην 3η ερευνητική φάση: «Καταγραφή των 

αντιλήψεων κατόπιν συμμετοχής σε τυπικό πρόγραμμα εξΑΕ» 
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Δ.3.2.1. Πρόγραμμα εκπαίδευσης στη γραφή και την ανάγνωση στον κώδικα 
Braille 
  

Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν πιλοτικά για τον έλεγχο της εξΕΑ 

στον κώδικα Braille προέρχονται από το προτεινόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης 

ενηλίκων στον κώδικα Braille (Παράρτημα Α) και άπτονται των θεματικών πεδίων: 

1) ανάπτυξη της ικανότητας ψηλάφησης απτικών εικόνων, 2) εξοικείωση με το 

εξάστιγμο και την αρίθμηση των κουκκίδων, 3) εκμάθηση των χαρακτήρων Braille, 

ανάγνωση Braille συλλαβών και ολιγοσύλλαβων λέξεων, 4) εκμάθηση γραφής των 

χαρακτήρων, συλλαβών και ολιγοσύλλαβων λέξεων. Για το πρώτο θεματικό πεδίο 

πραγματοποιούνταν μία δραστηριότητα και κάθε επόμενο θεματικό πεδίο, 

πραγματοποιούνταν δύο δραστηριότητες «από απόσταση».  

 Η πιλοτική εφαρμογή έλαβε χώρα στον προσωπικό χώρο των συμμετεχόντων. 

Ο συμμετέχων χρησιμοποιούσε ένα φορητό υπολογιστή μέσω ειδικών λογισμικών ή 

εφαρμογών (ανάγνωσης ή μεγέθυνσης οθόνης, ανάλογα με τις ανάγκες του και τις 

ατομικές του προτιμήσεις) για την επικοινωνία με την ερευνήτρια. Η επικοινωνία 

μεταξύ συμμετέχοντος και ερευνήτριας πραγματοποιούνταν μέσω υπηρεσίας 

σύγχρονης φωνητικής επικοινωνίας (skype), ενώ επιπλέον, η ερευνήτρια 

παρακολουθούσε το συμμετέχοντα μέσω εικονοδιάσκεψης (skype). Στο φορητό 

υπολογιστή του συμμετέχοντος υπήρχαν συνδεδεμένες δύο κάμερες διαδικτύου, μία η 

οποία εστίαζε στο χώρο εργασίας του συμμετέχοντος (χώρος μεταξύ του σώματος του 

και του φορητού υπολογιστή) και μία κάμερα η οποία εστίαζε στο χώρο πλησίον του 

συμμετέχοντος. Στο χώρο πλησίον του συμμετέχοντος υπήρχε ένας δεύτερος φορητός 

υπολογιστής στον οποίο είχαν συνδεθεί δύο συσκευές υποστηρικτικής τεχνολογίας, 

μία ανανεώσιμη πινακίδα μπράιγ (Braille display) και μία ταμπλέτα αφής (touchpad). 

Η ανανεώσιμη πινακίδα μπράιγ ήταν η ALVA 544 Satellite της εταιρίας Optelec και 

η ταμπλέτα αφής η IVEO της εταιρίας View Plus. Και οι δύο αυτοί υπολογιστές 

συνδέονταν με τον υπολογιστή της ερευνήτριας μέσω προγράμματος 

απομακρυσμένου ελέγχου (Team Viewer), ώστε να μπορεί η ερευνήτρια να 

παρεμβαίνει, όποτε αυτό ήταν να αναγκαίο, και να εναλλάσσει τις κάμερες, όποτε 

άλλαζε η θέση εργασίας (χώρος εργασίας μπροστά στο συμμετέχοντα ή εργασία στο 

φορητό υπολογιστή πλησίον του συμμετέχοντος). Η ερευνήτρια συνδέονταν με τους 

δύο υπολογιστές μέσω του προσωπικού φορητού υπολογιστή, αλλά βρίσκονταν στον 

ίδιο χώρο με το συμμετέχοντα, σε διαφορετικό δωμάτιο ώστε να μπορέσει να 
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παρέμβει αν αυτό καθίστατο αναγκαίο. Σημειωτέον, είναι, ωστόσο, ότι υπήρξε 

μέριμνα ώστε η καθαυτή διαδικασία επικοινωνίας και ολοκλήρωσης των πιλοτικών 

εφαρμογών να γίνουν χωρίς επαφή πρόσπωπο με πρόσωπο. 

 Πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων, ο συμμετέχων περιηγούνταν στους δύο 

φορητούς υπολογιστές μέσω του λογισμικού ανάγνωσης ή της εφαρμογής 

μεγέθυνσης για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας και την προσαρμογή των 

ρυθμίσεων στις προσωπικές προτιμήσεις. Επιπλέον, ερευνήτρια και συμμετέχων σε 

συνεργασία, ήλεγχαν την αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας επικοινωνίας 

και, στη συνέχεια, η ερευνήτρια καθοδηγούσε το συμμετέχοντα, ώστε να λάβει την 

καλύτερη δυνατή θέση στο χώρο για τη λήψη της κατάλληλης εικόνας μέσω της 

κάμερας.  

 Αρχικά, ο συμμετέχων ενημερώνονταν για τους στόχους της πιλοτικής 

εφαρμογής των δραστηριοτήτων και το πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται οι 

αντιπροσωπευτικές αυτές δραστηριότητες. Στη συνέχεια, συμμετείχε στις 

δραστηριότητες του κάθε θεματικού πεδίου αφού προηγουμένως ενημερώνονταν για 

το στόχο των δραστηριοτήτων του πεδίου.  

Για το 1ο θεματικό πεδίο, την «ψηλάφηση απτικών εικόνων», ο συμμετέχων 

καλούνταν να ολοκληρώσει κάποιες ασκήσεις ψηλάφησης απτικών γραμμών και 

γεωμετρικών σχημάτων. Για το 2ο θεματικό πεδίο, τη «γνωριμία με το εξάστιγμο», ο 

συμμετέχων διδάσκονταν το εξάστιγμο, την αρίθμηση των κουκκίδων και τη μορφή 

του εξάστιγμου στο χαρτί μέσω δραστηριοτήτων με τη χρήση υλικών και έντυπων 

ασκήσεων. Για το 3ο θεματικό πεδίο, «την αναγνώριση γραμμάτων και 

ολιγοσύλλαβων λέξεων», ο συμμετέχων εξοικειώνονταν με κάποια γράμματα στον 

κώδικα Braille και την ανάγνωση ολιγοσύλλαβων λέξεων που περιείχαν τα 

συγκεκριμένα γράμματα μέσω άσκησης που πραγματοποιούνταν με την ταμπλέτα 

αφής και άσκησης σε ψηφιακή μορφή για χρήση με την ανανεώσιμη πινακίδα μπράιγ. 

Πριν την έναρξη του 3ου θεματικού πεδίου, ο συμμετέχων διδάσκονταν τη χρήση των 

δύο παραπάνω συσκευών και πραγματοποιούνταν δοκιμαστικές χρήσεις αυτών για 

την εξοικείωση του συμμετέχοντος. Για το 4ο θεματικό πεδίο, «την εκμάθηση γραφής 

γραμμάτων», ο συμμετέχων ολοκλήρωνε δύο δραστηριότητες, τη γραφή με τη 

μηχανή μπράιγ (Perkins brailler) και τη γραφή μέσω της εφαρμογής Perky duck, όπου 

ο συμμετέχων πληκτρολογούσε του συνδυασμούς των μπράιγ χαρακτήρων στο 

πληκτρολόγιο του υπολογιστή, οι συνδυασμοί εμφανίζονταν στην οθόνη και ο 
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συμμετέχων ήλεγχε την ορθότητα των συνδυασμών μέσω της ανανεώσιμης πινακίδας 

μπράιγ. 

 Στο τέλος κάθε δραστηριότητας ο συμμετέχων καλούνταν να αξιολογήσει: 1) 

την πρόσβαση στην πληροφορία, 2) την ευχρηστία του υλικού και της τεχνικής, 

καθώς και 3) την ικανοποίησή του δεδομένων των υλικών, των εργαλείων/συσκευών 

και των μεθόδων υλοποίησης των δραστηριοτήτων από απόσταση. Η αξιολόγηση 

γινόταν με τη βαθμολόγηση των παραπάνω στοιχείων μέσω επιλογής απαντήσεων 

από πεντάβαθμη κλίμακα Likert (1=καθόλου, 2=λίγο, 3=μέτρια, 4=πολύ και 

5=πλήρως). Επιπλέον, με το πέρας της ολοκλήρωσης όλων των δραστηριοτήτων του 

προγράμματος Braille, ο συμμετέχων απαντούσε στην ερώτηση για: α) το αν ένας 

εκπαιδευόμενος θα μπορούσε να προσλάβει εύκολα τις καινούργιες πληροφορίες για 

την ανάγνωση και τη γραφή του κώδικα Braille, β) αν ένας εκπαιδευόμενος θα 

μπορούσε να αποκτήσει τις σχετικές γνώσεις και τις δεξιότητες δεδομένου του 

τρόπου υλοποίησης των δραστηριοτήτων, γ) τα συναισθήματά του κατά τη διάρκεια 

και κατά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, δ) τη δυνατότητα πραγματοποίησης 

εκπαίδευσης από απόσταση στον κώδικα Braille και ε) το αν θα προσέθετε ή θα 

τροποποιούσε κάτι στα υλικά, τα εργαλεία/συσκευές και μεθόδους εκπαίδευσης. 

 

Δ.3.2.2. Πρόγραμμα εκπαίδευσης σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία ενός 
προγράμματος κινητικότητας και προσανατολισμού 

 

Για την πιλοτική εφαρμογή δραστηριοτήτων κινητικότητας και 

προσανατολισμού από απόσταση χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα TAPS (1995) του 

Texas School for the Blind and Visually Impaired (Παράρτημα Β) και, συγκεκριμένα, 

δραστηριότητες που προτείνει το εν λόγω πρόγραμμα, αλλά και δραστηριότητες που 

προσαρμόστηκαν ή προστέθηκαν για την κάλυψη βασικών θεματικών πεδίων. Τα 

θεματικά πεδία για τα οποία υλοποιήθηκαν αντιπροσωπευτικές δραστηριότητες είναι: 

1) η ανάπτυξη της ικανότητας ακουστικής διάκρισης, 2) η γνώση του σώματος και 

των λειτουργιών του, 3) η αντίληψη των κατευθύνσεων, 4) η γνώση των χρωμάτων 

(μόνο για άτομα με μειωμένη όραση) και των γεωμετρικών σχημάτων και 5) η γνώση 

των χαρακτηριστικών κατοικημένης περιοχής.  

 Η πιλοτική εφαρμογή έλαβε χώρα στον προσωπικό χώρο των συμμετεχόντων. 

Ο συμμετέχων χρησιμοποιούσε ένα φορητό υπολογιστή μέσω ειδικών λογισμικών ή 
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εφαρμογών (ανάγνωσης ή μεγέθυνσης οθόνης, ανάλογα με τις ανάγκες του και τις 

ατομικές του προτιμήσεις) για την επικοινωνία με την ερευνήτρια. Η επικοινωνία 

μεταξύ συμμετέχοντος και ερευνήτριας πραγματοποιούνταν μέσω υπηρεσίας 

σύγχρονης φωνητικής επικοινωνίας (skype), ενώ επιπλέον, η ερευνήτρια 

παρακολουθούσε το συμμετέχοντα μέσω εικονοδιάσκεψης (skype). Στο φορητό 

υπολογιστή του συμμετέχοντος υπήρχαν συνδεδεμένες δύο κάμερες διαδικτύου, μία η 

οποία εστίαζε στο χώρο εργασίας του συμμετέχοντος (χώρος μεταξύ του σώματος του 

και του φορητού υπολογιστή) και μία κάμερα υψηλής ευκρίνειας με δυνατότητα 

περιστροφής, η οποία εστίαζε στον ευρύτερο χώρο του δωματίου. Στο χώρο πλησίον 

του συμμετέχοντος υπήρχε ένας δεύτερος φορητός υπολογιστής στον οποίο είχε 

συνδεθεί μία ταμπλέτα αφής (η IVEO της εταιρίας View Plus). Και οι δύο αυτοί 

υπολογιστές συνδέονταν με τον υπολογιστή της ερευνήτριας μέσω προγράμματος 

απομακρυσμένου ελέγχου (Team Viewer), ώστε να μπορεί η ερευνήτρια να 

παρεμβαίνει, όποτε αυτό ήταν να αναγκαίο, και να εναλλάσσει τις κάμερες, όποτε 

άλλαζε η θέση εργασίας (χώρος εργασίας μπροστά στο συμμετέχοντα ή εργασία στο 

στον ευρύτερο χώρο του δωματίου). Η ερευνήτρια συνδέονταν με τους δύο 

υπολογιστές μέσω του προσωπικού φορητού υπολογιστή, αλλά βρίσκονταν στον ίδιο 

χώρο με το συμμετέχοντα, σε διαφορετικό δωμάτιο ώστε να μπορέσει να παρέμβει αν 

αυτό καθίστατο αναγκαίο. Σημειωτέον, είναι, ωστόσο, ότι υπήρξε μέριμνα ώστε η 

καθαυτή διαδικασία επικοινωνίας και ολοκλήρωσης των πιλοτικών εφαρμογών να 

γίνουν χωρίς επαφή πρόσπωπο με πρόσωπο. 

 Πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων, ο συμμετέχων περιηγούνταν στους δύο 

φορητούς υπολογιστές μέσω του λογισμικού ανάγνωσης ή της εφαρμογής 

μεγέθυνσης για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας και την προσαρμογή των 

ρυθμίσεων στις προσωπικές προτιμήσεις. Επιπλέον, ερευνήτρια και συμμετέχων σε 

συνεργασία, ήλεγχαν την αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας επικοινωνίας 

και, στη συνέχεια, η ερευνήτρια καθοδηγούσε το συμμετέχοντα, ώστε να λάβει την 

καλύτερη δυνατή θέση στο χώρο για τη λήψη της κατάλληλης εικόνας μέσω της 

κάμερας.  

 Αρχικά, ο συμμετέχων ενημερώνονταν για τους στόχους της πιλοτικής 

εφαρμογής των δραστηριοτήτων και το πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται οι 

αντιπροσωπευτικές αυτές δραστηριότητες. Στη συνέχεια, συμμετείχε στις 

δραστηριότητες του κάθε θεματικού πεδίου αφού προηγουμένως ενημερώνονταν για 

το στόχο των δραστηριοτήτων του πεδίου.  



 221 

Για το 1ο θεματικό πεδίο, την «ανάπτυξη της ικανότητας ακουστικής 

διάκρισης», ο συμμετέχων άκουγε κάποιους ηχογραφημένους περιβαλλοντικούς 

ήχους και καλούνταν να διακρίνει και να αναγνωρίσει τις επιμέρους ηχητικές πηγές 

και να διατυπώσει υποθέσεις για το χώρο προέλευσης των ήχων. Για το 2ο θεματικό 

πεδίο, τη «γνώση του σώματος και των λειτουργιών του», ο συμμετέχων ολοκλήρωνε 

δύο δραστηριότητες στο χώρο για τον έλεγχο της γνώσης των επιπέδων του σώματος 

και της αμφιπλευρικότητας. Για το 3ο θεματικό πεδίο, την «αντίληψη των 

κατευθύνσεων», ο συμμετέχων κινούνταν στο χώρο του δωματίου σε απλές και 

σύνθετες κατευθύνσεις για τον έλεγχο της γνώσης των σημείων του ορίζοντα. Για το 

4ο θεματικό πεδίο, τη «γνώση των χρωμάτων και των γεωμετρικών σχημάτων», η 

συμμετέχουσα που είχε ικανότητα οπτικής αντίληψης των χρωμάτων έβλεπε κάποιες 

ψηφιακές εικόνες που προβάλλονταν στην οθόνη που είχε μπροστά της και 

καλούνταν να κατονομάσει τα χρώματα. Στο ίδιο θεματικό πεδίο, δίνονταν στους 

συμμετέχοντες μία απτική εικόνα με γεωμετρικά σχήματα και ζητούνταν από τους 

ίδιους να τα αναγνωρίσουν και να τα ταυτίσουν με τρισδιάστατα αντικείμενα. Για το 

5ο θεματικό πεδίο, τη «γνώση των χαρακτηριστικών κατοικημένης περιοχής», ο 

συμμετέχων ολοκλήρωνε δύο δραστηριότητες, μία με τη χρήση απτικού μοντέλου 

κατοικημένης περιοχής και μία με τη χρήση απτικού χάρτη κατοικημένης περιοχής σε 

συνδυασμό με την ταμπλέτα αφής. Πριν την έναρξη της δεύτερης δραστηριότητας 

του 5ου θεματικού πεδίου, ο συμμετέχων διδάσκονταν τη χρήση της ταμπλέτας αφής 

και πραγματοποιούνταν δοκιμαστική χρήση για την εξοικείωσή του. Κατά την πρώτη 

δραστηριότητα, ο συμμετέχων περιηγούνταν στο απτικό μοντέλο και, συζητώντας με 

την ερευνήτρια, εντόπιζε και μάθαινε για τα χαρακτηριστικά της κατοικημένης 

περιοχής. Κατά τη δεύτερη δραστηριότητα, ο συμμετέχων γνώριζε την περιοχή που 

παρουσίαζε ο απτικός χάρτης και διδάσκονταν τα διαφορετικά είδη πορείας και το 

σύστημα αρίθμησης των οδών. Κατόπιν, του ζητούνταν να κινηθεί στο χάρτη 

επιδεικνύοντας την κατάκτηση της ανωτέρω γνώσης. 

 Στο τέλος κάθε δραστηριότητας, ο συμμετέχων καλούνταν να αξιολογήσει: 1) 

την πρόσβαση στην πληροφορία, 2) την ευχρηστία του υλικού και της τεχνικής, 

καθώς και 3) την ικανοποίησή του δεδομένων των υλικών, των εργαλείων/συσκευών 

και των μεθόδων υλοποίησης των δραστηριοτήτων από απόσταση. Η αξιολόγηση 

γινόταν με τη βαθμολόγηση των παραπάνω στοιχείων μέσω επιλογής απαντήσεων 

από πεντάβαθμη κλίμακα Likert (1=καθόλου, 2=λίγο, 3=μέτρια, 4=πολύ και 

5=πλήρως). Επιπλέον, με το πέρας της ολοκλήρωσης όλων των δραστηριοτήτων για 
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τα θεματικά πεδία του προγράμματος κινητικότητας και προσανατολισμού, ο 

συμμετέχων απαντούσε στην ερώτηση για: α) το αν ένας εκπαιδευόμενος θα 

μπορούσε να προσλάβει εύκολα τις καινούργιες πληροφορίες για τις συγκεκριμένες 

δεξιότητες κινητικότητας και προσανατολισμού, β) αν ένας εκπαιδευόμενος θα 

μπορούσε να αποκτήσει τις σχετικές γνώσεις και τις δεξιότητες δεδομένου του 

τρόπου υλοποίησης των δραστηριοτήτων, γ) τα συναισθήματά του κατά τη διάρκεια 

και κατά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, δ) τη δυνατότητα πραγματοποίησης 

εκπαίδευσης από απόσταση στα συγκεκριμένα θεματικά πεδία ενός προγράμματος 

κινητικότητας και προσανατολισμού και ε) το αν θα προσέθετε ή θα τροποποιούσε 

κάτι στα υλικά, τα εργαλεία/συσκευές και μεθόδους εκπαίδευσης. 

  

Δ.3.2.3. Προγράμματα εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή 
 

Για την υλοποίηση των δύο θεματικών ενοτήτων ειδικής αγωγής που αφορούν 

στο διδακτικό σχεδιασμό και στον αυτισμό κατά την παιδική ηλικία, 

χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές μορφές προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού. Οι 

συμμετέχοντες έχοντας παρακολουθήσει από απόσταση τις δύο αυτές θεματικές 

ενότητες κατά την τρίτη ερευνητική φάση, κλήθηκαν να μελετήσουν υλικό 

κειμενικής, οπτικής και οπτικοακουστικής φύσης σε διαφορετικές μορφές απόδοσης. 

Τις διαφορετικές μορφές απόδοσης του υλικού τις εξέταζαν οι συμμετέχοντες 

παρακολουθώντας παράλληλα τη διδασκαλία καταγεγραμμένη σε μορφή βίντεο για 

προσομοίωση της διαδικασίας. Το βίντεο της διδασκαλίας είχε διαμορφωθεί με τέτοιο 

τρόπο ώστε κατά την αλλαγή κάθε διαφάνειας της παρουσίασης ακούγονταν ένας 

σύντομος ήχος. Ο ήχος αυτός ενημέρωνε το συμμετέχοντα για την αλλαγή 

διαφάνειας, ενώ ο συμμετέχων καλούνταν να διακόψει τη ροή του βίντεο για μία 

σύντομη επισκόπηση του περιεχομένου της επόμενης διαφάνειας. Η παύση του 

βίντεο αντιπροσωπεύει την παύση που κανονικά χρειάζεται να εισάγει ένας διδάσκων 

στη ροή του μαθήματος, ώστε οι εκπαιδευόμενοι με πρόβλημα όρασης να έχουν το 

χρόνο να μελετούν το υλικό που τους έχει δοθεί και στη συνέχεια να μπορούν να 

εστιάζουν την προσοχή τους στη διδασκαλία. 

Σημειωτέον είναι, ότι τεχνικά προβλήματα και προβλήματα προσβασιμότητας 

και ευχρηστίας του συστήματος τηλεκπαίδευσης (πλατφόρμας) δεν εξετάστηκαν και 

ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν τις διαφορετικές μορφές 
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εκπαιδευτικού υλικού υπό το πρίσμα της απουσίας τέτοιου είδους προβλημάτων κατά 

την εξΑΕ. 

 Η πιλοτική εφαρμογή έλαβε χώρα στον προσωπικό χώρο των συμμετεχόντων. 

Ο συμμετέχων χρησιμοποιούσε ένα φορητό υπολογιστή μέσω ειδικών λογισμικών ή 

εφαρμογών (ανάγνωσης ή μεγέθυνσης οθόνης, ανάλογα με τις ανάγκες του και τις 

ατομικές του προτιμήσεις) για την επικοινωνία με την ερευνήτρια και την 

παρακολούθηση του βίντεο της διδασκαλίας. Η επικοινωνία μεταξύ συμμετέχοντος 

και ερευνήτριας πραγματοποιούνταν μέσω υπηρεσίας σύγχρονης φωνητικής 

επικοινωνίας (skype), ενώ επιπλέον, η ερευνήτρια παρακολουθούσε το συμμετέχοντα 

μέσω εικονοδιάσκεψης (skype). Στο φορητό υπολογιστή του συμμετέχοντος υπήρχαν 

συνδεδεμένες δύο κάμερες διαδικτύου, μία η οποία εστίαζε στο χώρο εργασίας του 

συμμετέχοντος (χώρος μεταξύ του σώματος του και του φορητού υπολογιστή) και μία 

κάμερα η οποία εστίαζε στο χώρο πλησίον του συμμετέχοντος. Στο χώρο πλησίον του 

συμμετέχοντος υπήρχε ένας δεύτερος φορητός υπολογιστής στον οποίο είχαν 

εγκατασταθεί ειδικά λογισμικά (ανάγνωσης ή μεγέθυνσης οθόνης) και είχε συνδεθεί 

μία ταμπλέτα αφής (η IVEO της εταιρίας View Plus). Και οι δύο αυτοί υπολογιστές 

συνδέονταν με τον υπολογιστή της ερευνήτριας μέσω προγράμματος 

απομακρυσμένου ελέγχου (Team Viewer), ώστε να μπορεί η ερευνήτρια να 

παρεμβαίνει, όποτε αυτό ήταν αναγκαίο, και να εναλλάσσει τις κάμερες, όποτε 

άλλαζε η θέση εργασίας (χώρος εργασίας μπροστά στο συμμετέχοντα ή εργασία στο 

φορητό υπολογιστή πλησίον του συμμετέχοντος) ή να ανοίγει τα αρχεία του υλικού 

που αξιολογούνταν κάθε φορά για της διευκόλυνση της διαδικασίας. Η ερευνήτρια 

συνδέονταν με τους δύο υπολογιστές μέσω του προσωπικού φορητού υπολογιστή, 

αλλά βρίσκονταν στον ίδιο χώρο με το συμμετέχοντα, σε διαφορετικό δωμάτιο ώστε 

να μπορέσει να παρέμβει αν αυτό καθίστατο αναγκαίο. Σημειωτέον, είναι, ωστόσο, 

ότι υπήρξε μέριμνα ώστε η καθαυτή διαδικασία επικοινωνίας και ολοκλήρωσης των 

πιλοτικών εφαρμογών να γίνουν χωρίς επαφή πρόσπωπο με πρόσωπο. 

 Πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων, ο συμμετέχων περιηγούνταν στους δύο 

φορητούς υπολογιστές μέσω του λογισμικού ανάγνωσης ή της εφαρμογής 

μεγέθυνσης για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας και την προσαρμογή των 

ρυθμίσεων στις προσωπικές προτιμήσεις, ενώ εξοικειώνονταν σύντομα με τη χρήση 

του βίντεο διδασκαλίας, καθώς και τη χρήση της ταμπλέτας αφής. Επιπλέον, 

ερευνήτρια και συμμετέχων σε συνεργασία, ήλεγχαν την αποτελεσματική λειτουργία 

της υπηρεσίας επικοινωνίας και, στη συνέχεια, η ερευνήτρια καθοδηγούσε το 
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συμμετέχοντα, ώστε να λάβει την καλύτερη δυνατή θέση στο χώρο για τη λήψη της 

κατάλληλης εικόνας μέσω της κάμερας.  

 Αρχικά, ο συμμετέχων ενημερώνονταν για το στόχο και τον τρόπο χρήσης 

των διαφορετικών μορφών εκπαιδευτικού υλικού. Στη συνέχεια, εξέταζε την κάθε 

μορφή υλικού ακούγοντας παράλληλα τη διδασκαλία και αξιοποιώντας τον 

προκαθορισμένο χρόνο παύσης της διδασκαλίας για επισκόπηση του υλικού τόσο για 

την πρώτη θεματική ενότητας (διδακτικός σχεδιασμός) όσο και για τη δεύτερη 

(αυτισμός). Ο κάθε συμμετέχων μελετούσε διαφορετικές μορφές υλικού για την 

απόδοση των διαφανειών παρουσίασης (PowerPoint), ενός ραβδογράμματος, υλικού 

σε διάταξη πίνακα και βίντεο. 

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο συμμετέχων μελετούσε διαφορετικές 

μορφές προσβάσιμου υλικού για τις διαφάνειες παρουσίασης (PowerPoint): α) το 

περιεχόμενο της παρουσίασης σε μορφή HTML αρχείου (όπου οι μαθηματικές 

παραστάσεις είχαν γραφεί στη γλώσσα ΜathML και ανακοινώνονταν μέσω του 

προγράμματος MathPlayer) ή το περιεχόμενο της παρουσίασης ως είχε (δηλαδή ως 

αρχείο PowerPoint) έχοντας επιπλέον τροποποιήσει το μέγεθος της γραμματοσειράς 

και την αντίθεση φόντου γραμμάτων στις προσωπικές προτιμήσεις του 

συμμετέχοντος (μόνο για τη συμμετέχουσα με οπτική αντίληψη), β) το περιεχόμενο 

της παρουσίασης τυπωμένο σε μπράιγ σημειώσεις (όπου οι μαθηματικές παραστάσεις 

δίνονταν και με κείμενο περιγραφής και με τη χωρική τους διάταξη) (μόνο για τους 

συμμετέχοντες που είναι χρήστες του κώδικα Braille) και σε μεγεθυμένη εκτύπωση 

(μόνο για τη συμμετέχουσα με οπτική αντίληψη), γ) το περιεχόμενο της παρουσίασης 

ηχογραφημένο με φυσική ομιλία [κάθε αρχείο ήχου mp3 αντιστοιχούσε σε μία 

διαφάνεια και μεταξύ των κουκκίδων (bullets) της διαφάνειας υπήρχε σύντομη 

παύση], δ) το περιεχόμενο της παρουσίασης τυπωμένο σε μπράιγ σημειώσεις όπου 

πριν από κάθε κουκκίδα (bullet) υπήρχε ανάγλυφη ένδειξη για ακουστική απόδοση 

του περιεχομένου της κουκκίδας κατόπιν άσκησης πίεσης επί της ένδειξης. Η 

τελευταία αυτή μορφή υλικού χρησιμοποιήθηκε μέσω της ταμπλέτας αφής όπου κάθε 

χρήστης μπορούσε κατ’ επιλογή να πιέσει κάποια ανάγλυφη ένδειξη και να λάβει 

ηχητικά το περιεχόμενο, ενώ οι χρήστες του κώδικα Braille μπορούσαν παράλληλα ή 

συμπληρωματικά να λαμβάνουν απτικά τις πληροφορίες. 

 Μία από τις διαφάνειες παρουσίασης στη θεματική ενότητα για τον αυτισμό 

περιελάμβανε ένα ραβδόγραμμα. Το ραβδόγραμμα αυτό αποδόθηκε μέσω απτικής 

εικόνας (με συμπληρωματικές πληροφορίες σε κώδικα Braille, αλλά και χωρίς αυτές 
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για όσους δεν είναι χρήστες) και δόθηκε για αξιολόγηση τόσο μεμονωμένα όσο και 

μέσω της ταμπλέτας αφής για ταυτόχρονη λήψη συμπληρωματικών ακουστικών 

πληροφοριών. Για τη συμμετέχουσα με οπτική αντίληψη, το ραβδόγραμμα δόθηκε 

επιπλέον σε μεγεθυμένη εκτύπωση. 

 Στη συνέχεια, ο συμμετέχων μελετούσε 3 διαφορετικές μορφές υλικού σε 

διάταξη πίνακα. Η πρώτη μορφή ήταν ένα απλό αρχείο κειμένου (doc.) (το όποιο στη 

συμμετέχουσα με οπτική αντίληψη δόθηκε με το κατάλληλο μέγεθος γραμματοσειράς 

και την κατάλληλη αντίθεση), η δεύτερη ήταν ηχογραφημένα αρχεία, όπου κάθε 

αρχείο αντιστοιχούσε σε μία γραμμή του πίνακα (ανακοινώνοντας για κάθε κελί και 

τον τίτλο της στήλης), και η τρίτη μορφή ήταν ένα απτικό πλέγμα για χρήση μέσω της 

ταμπλέτας αφής. Στην τρίτη μορφή, ο συμμετέχων μπορούσε να πιέζει την ανάγλυφη 

ένδειξη του κάθε κελιού και να λαμβάνει ακουστικά το περιεχόμενο του κελιού. 

 Τέλος, ο συμμετέχων μελετούσε διαφορετικές μορφές ενός βίντεο. Το βίντεο 

στην αρχική του μορφή (όπως παρουσιάστηκε στο μάθημα που πραγματοποιήθηκε 

από απόσταση κατά την τρίτη ερευνητική φάση) περιελάμβανε παρουσίαση της 

τεχνικής PECS και περιγραφή της διαδικασίας στην αγγλική γλώσσα χωρίς 

υπότιτλους μετάφρασης. Η πρώτη μορφή του βίντεο που εισήχθη στη φάση αυτή 

περιελάμβανε το αρχικό βίντεο χωρισμένο σε αποσπάσματα. Πριν από κάθε 

απόσπασμα υπήρχε ενσωματωμένη η περιγραφή των οπτικών χαρακτηριστικών του 

αποσπάσματος του βίντεο με συνθετική φωνή, ακολουθούσε η μετάφραση μέσω 

συνθετικής φωνής (διαφορετικής από την πρώτη) όσων περιγράφονται στο 

απόσπασμα του βίντεο και στη συνέχεια το εν λόγω απόσπασμα. Η διαδοχή αυτή 

επαναλαμβάνονταν για όλα τα αποσπάσματα του βίντεο. Όλα τα διαφορετικά μέρη 

(περιγραφή οπτικών χαρακτηριστικών, μετάφραση και απόσπασμα του αρχικού 

βίντεο) ήταν ενσωματωμένα σε ένα συνεχές βίντεο. Η δεύτερη μορφή βίντεο 

περιελάμβανε το αρχικό βίντεο το οποίο διακόπτονταν σε κάποια σημεία. Στα σημεία 

αυτά, ο συμμετέχων άκουγε ένα σύντομο ήχο ο οποίος σήμαινε ότι ο συμμετέχων 

έπρεπε να διακόψει τη ροή του βίντεο και να ανατρέξει σε έντυπες σημειώσεις – 

μπράιγ για τους χρήστες του κώδικα και μεγεθυμένες εκτυπώσεις για τη 

συμμετέχουσα με οπτική αντίληψη. Οι σημειώσεις αυτές αφορούσαν στην περιγραφή 

των οπτικών χαρακτηριστικών και τη μετάφραση όσων περιγράφονται στο 

απόσπασμα που θα ακολουθούσε. Με την ολοκλήρωση της ανάγνωσης ο συμμετέχων 

άκουγε το απόσπασμα που είχε μελετήσει μέσω των σημειώσεων. 
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 Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες που είχαν ολική απώλεια όρασης και δεν 

ήταν χρήστες του κώδικα Braille δεν αξιολογούσαν τις μορφές υλικού που 

προϋπέθεταν καλή γνώση και χρήση του κώδικα. 

 Στο τέλος της χρήσης κάθε διαφορετικής μορφής υλικού, ο συμμετέχων 

καλούνταν να αξιολογήσει: 1) την πρόσβαση στην πληροφορία, 2) την ευχρηστία του 

υλικού, καθώς και 3) την ικανοποίησή του. Η αξιολόγηση γινόταν με τη 

βαθμολόγηση των παραπάνω στοιχείων μέσω επιλογής απαντήσεων από πεντάβαθμη 

κλίμακα Likert (1=καθόλου, 2=λίγο, 3=μέτρια, 4=πολύ και 5=πλήρως). Η 

αξιολόγηση των διαφανειών παρουσίασης υπό τη μορφή αρχείου HTML και έντυπων 

σημειώσεων έγινε ξεχωριστά για τη θεματική ενότητα του διδακτικού σχεδιασμού και 

την ενότητα του αυτισμού, λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών του 

περιεχομένου της κάθε παρουσίασης (οι διαφάνειες της ενότητας για το διδακτικό 

σχεδιασμό περιείχαν αρκετές μαθηματικές παραστάσεις σε αντίθεση με την 

παρουσίαση της ενότητας για τον αυτισμό που περιείχε απλό κείμενο). Επιπλέον, με 

το πέρας της ολοκλήρωσης χρήσης όλων των διαφορετικών μορφών υλικού για κάθε 

κατηγορία (διαφάνειες παρουσίασης, πίνακας και βίντεο) ο συμμετέχων ανέφερε: α) 

τη σειρά προτίμησης για τις συγκεκριμένες μορφές υλικού, β) αν θα προτιμούσε 

κάποιο συνδυασμό υλικών ή αν θα προσέθετε κάποια διαφορετική μορφή υλικού ή θα 

πρότεινε κάποιες προσαρμογές στις υπάρχουσες. Τέλος, με την ολοκλήρωση της 

εξέτασης όλων των μορφών υλικού για όλες τις κατηγορίες, ο συμμετέχων απαντούσε 

στην ερώτηση για: α) το αν ένας εκπαιδευόμενος θα μπορούσε να προσλάβει εύκολα 

τις καινούργιες πληροφορίες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της διδασκαλίας 

στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, καθώς και για τον αυτισμό στην παιδική ηλικία, 

δεδομένων των μορφών υλικού που δήλωσε ότι προτιμάει ο ίδιος, β) αν ένας 

εκπαιδευόμενος θα μπορούσε να αποκτήσει τις σχετικές γνώσεις και τις δεξιότητες 

δεδομένων των προτιμώμενων μορφών υλικού, γ) τα συναισθήματά του κατά τη 

διάρκεια και κατά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων αυτών, δ) τη δυνατότητα 

πραγματοποίησης εκπαίδευσης από απόσταση στις θεματικές αυτές δεδομένων των 

υλικών που δήλωσε ότι προτιμάει και ε) το αν θα προσέθετε ή θα τροποποιούσε κάτι 

στα υλικά, τα εργαλεία/συσκευές και μεθόδους εκπαίδευσης. 

 

 



 227 

Δ.3.3. Ανάλυση δεδομένων 

  
Για την ανάλυση των δεδομένων υπολογίστηκαν: α) ο μέσος όρος 

βαθμολογίας για την πρόσβαση στην πληροφορία, την ευχρηστία και την 

ικανοποίηση για κάθε ξεχωριστή δραστηριότητα ή μορφή υλικού σε κάθε ξεχωριστό 

πρόγραμμα (Braille, κινητικότητα και προσανατολισμός και ειδική αγωγή), αλλά και 

ο μέσος όρος βαθμολογίας για την πρόσβαση στην πληροφορία, την ευχρηστία και 

την ικανοποίηση για το σύνολο του κάθε προγράμματος, β) η συχνότητα των 

απαντήσεων σε κάθε ερώτηση που τέθηκε στο πλαίσιο ημιδομημένης συνέντευξης 

για κάθε ξεχωριστό πρόγραμμα (Braille, κινητικότητα και προσανατολισμός και 

ειδική αγωγή). 

 

 

Δ.4. Αποτελέσματα 

Δ.4.1. Πρόγραμμα εκπαίδευσης στη γραφή και την ανάγνωση στον κώδικα 
Braille 

 
Κατόπιν της πιλοτικής εφαρμογής δραστηριοτήτων από απόσταση στο 

πλαίσιο των θεματικών ενοτήτων του προγράμματος εκπαίδευσης στη γραφή και την 

ανάγνωση του κώδικα Braille, υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι της βαθμολογίας των 

συμμετεχόντων σε κάθε δραστηριότητα αναφορικά με την πρόσβαση στην 

πληροφορία, την ευχρηστία και την ικανοποίηση δεδομένων των υλικών, των 

εργαλείων/συσκευών και των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν. Σε όλες τις 

δραστηριότητες του προγράμματος Braille συμμετείχαν και όλοι οι συμμετέχοντες. 

Από τους μέσους όρους της βαθμολογίας για την πρόσβαση στην πληροφορία σε 

κάθε δραστηριότητα των θεματικών πεδίων του προγράμματος Braille, φαίνεται ότι η 

πρόσβαση ήταν σχεδόν πλήρης για όλες τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν (βλ. 

πίνακα Δ.2.). Αναφορικά με την ευχρηστία, οι μέσοι όροι βαθμολογίας στις 

δραστηριότητες κυμαίνονται από καλή ευχρηστία μέχρι πολύ καλή ευχρηστία, ενώ τα 

ίδια αποτελέσματα εμφανίζονται και για την ικανοποίηση των συμμετεχόντων από τις 

δραστηριότητες των θεματικών πεδίων του προγράμματος Braille (βλ. πίνακα Δ.2.). 
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Πίνακας Δ.2 Μέσοι όροι βαθμολογίας για την πρόσβαση, την ευχρηστία και την ικανοποίηση 
σε κάθε δραστηριότητα κάθε θεματικού πεδίου του προγράμματος Braille 

 Min. Max. M.O. T.A. 

Πρόσβαση     

1ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα  4 5 4.60 .55 

2ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα 1 4 5 4.80 .45 

2ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα 2 4 5 4.80 .45 

3ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα 1 4 5 4.80 .45 

3ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα 2 4 5 4.60 .55 

4ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα 1 5 5 5.00 .00 

4ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα 2 4 5 4.80 .45 

Ευχρηστία     

1ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα  4 5 4.80 .45 

2ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα 1 5 5 5.00 .00 

2ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα 2 4 5 4.80 .45 

3ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα 1 3 5 4.40 .89 

3ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα 2 3 5 4.60 .89 

4ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα 1 5 5 5.00 .00 

4ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα 2 3 5 4.20 1.10 

Ικανοποίηση     

1ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα  3 5 4.20 .84 

2ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα 1 5 5 5.00 .00 

2ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα 2 4 5 4.80 .45 

3ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα 1 4 5 4.60 .55 

3ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα 2 3 5 4.20 1.10 

4ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα 1 5 5 5.00 .00 

4ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα 2 3 5 4.20 1.10 

 

Τέλος, υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι για τη βαθμολογία στην πρόσβαση, την 

ευχρηστία και την ικανοποίηση για όλες τις θεματικές ενότητες του προγράμματος 

Braille συνολικά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, δεδομένων των υλικών, των 

εργαλείων/συσκευών και των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για την εξ 

αποστάσεως υλοποίηση δραστηριοτήτων εκμάθησης του κώδικα Braille, η πρόσβαση 

στην πληροφορία, η ευχρηστία, αλλά και η ικανοποίηση των συμμετεχόντων ήταν 

σχεδόν πλήρης (βλ. πίνακα Δ.3.). 
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Πίνακας Δ.3 Μέσοι όροι βαθμολογίας για την πρόσβαση, την ευχρηστία και την ικανοποίηση 
για το σύνολο των θεματικών πεδίων του προγράμματος Braille 

 Min. Max. M.O. T.A. 

Πρόσβαση 4.43 5.00 4.77 .26 
Ευχρηστία 4.29 5.00 4.69 .31 

Ικανοποίηση 4.00 4.86 4.57 .41 
 

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση για το 

αν ένας εκπαιδευόμενος θα μπορούσε να προσλάβει εύκολα τις καινούργιες 

πληροφορίες για την ανάγνωση και τη γραφή του κώδικα Braille όταν το πρόγραμμα 

εκπαίδευσης θα υλοποιούνταν με τα υλικά, τα εργαλεία και τις μεθόδους που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά την τρέχουσα πιλοτική εφαρμογή. Όλοι οι συμμετέχοντες 

απάντησαν καταφατικά (βλ. πίνακα Δ.4.). 

 

 
Πίνακας Δ.4 Απαντήσεις στην ερώτηση για το αν ένας εκπαιδευόμενος θα μπορούσε να 
προσλάβει εύκολα τις καινούργιες πληροφορίες στο πλαίσιο ενός προγράμματος Braille 
 Ευκολία πρόσληψης πληροφοριών  

1.  Ναι 3 

2.  Ναι, σε γενικές γραμμές 1 

3.  Σχετικά εύκολα 1 

 

Στην ερώτηση για το αν ένας εκπαιδευόμενος θα μπορούσε να αποκτήσει τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες για την ανάγνωση και τη γραφή του κώδικα Braille 

δεδομένου του τρόπου υλοποίησης των δραστηριοτήτων, όλοι οι συμμετέχοντες 

απάντησαν καταφατικά (βλ. πίνακα Δ.5.). 

 
Πίνακας Δ.5 Απαντήσεις στην ερώτηση για το αν ένας εκπαιδευόμενος θα μπορούσε να 
αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες για την ανάγνωση και τη γραφή του κώδικα Braille 
 Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων  

1.  Ναι, σε μεγάλο βαθμό 3 

2.  Ναι, αλλά θέλει περισσότερο χρόνο από τον παραδοσιακό τρόπο 

εκπαίδευσης 

1 

3.  Ναι, σε αρχικό στάδιο και εφόσον εξοικειωθεί κανείς με τα τεχνολογικά 

μέσα  

1 
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Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αναφέρουν τα συναισθήματά 

τους κατά τη διάρκεια και κατά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων. Τα 

συναισθήματα που ρητά αναφέρθηκαν από όλους τους συμμετέχοντες τόσο ως προς 

τη δική τους ψυχική διάθεση κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων και κατά την 

ολοκλήρωση του προγράμματος όσο και ως προς τις δραστηριότητες καθαυτές ήταν 

αρκετά θετικά. Δύο από τους συμμετέχοντες επεσήμαναν επιπλέον τη δυσκολία τους 

κατά τη χρήση της ανανεώσιμης πινακίδας μπράιγ (βλ. πίνακα Δ.6.). 

 
Πίνακας Δ.6 Συναισθήματα συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια και ολοκλήρωση των 
δραστηριοτήτων εκμάθησης του κώδικα Braille 
 Συναισθήματα  

1.  Ήταν ευχάριστη διαδικασία 3 

2.  Η καθοδήγηση ήταν πολύ σαφής και άμεση 2 

3.  Δυσκολεύτηκα με την ανανεώσιμη πινακίδα, χρειάζεται εξάσκηση  2 

4.  Είμαι πλήρως ικανοποιημένη σχεδόν από όλες τις δραστηριότητες 1 

5.  Χάρηκα που μου δόθηκε η ευκαιρία επαφής με τις συσκευές αυτές 1 

6.  H οπτική και ακουστική επαφή με το διδάσκοντα σε κάνει να νιώθεις ότι 

είναι δίπλα σου, οπότε νιώθεις όμορφα 

1 

 

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν, επίσης, αν θα μπορούσε τελικά να 

πραγματοποιηθεί εκπαίδευση από απόσταση στον κώδικα Braille και όλοι απάντησαν 

θετικά (βλ. πίνακα Δ.7.). 

 
Πίνακας Δ.7 Απαντήσεις στην ερώτηση για το αν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εκπαίδευση 
από απόσταση στον κώδικα Braille 
 Δυνατότητα πραγματοποίησης εξΑΕ στον κώδικα Braille  

1.  Ναι, μπορεί  5 

2.  Θα έχει κάποιες δυσκολίες, αλλά μπορεί 1 

 

Τέλος, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αναφέρουν προσθήκες και 

τροποποιήσεις που θα επιθυμούσαν στα υλικά, τα εργαλεία/συσκευές και μεθόδους 

που χρησιμοποιήθηκαν και να θέσουν γενικότερες προτάσεις. Όλοι οι συμμετέχοντες 

δήλωσαν ότι δε θα προσέθεταν ή θα συμπλήρωναν κάτι στα υλικά ή στα εργαλεία 

εκπαίδευσης (βλ. πίνακα Δ.8.).  
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Πίνακας Δ.8 Προσθήκες και τροποποιήσεις στα υλικά, εργαλεία/συσκευές και μεθόδους 
εκπαίδευσης στον κώδικα Braille και γενικότερες προτάσεις 
 Προσθήκες και τροποποιήσεις, γενικότερες προτάσεις  

1.  Δεν έχω κάτι να προσθέσω, έχω καλυφθεί 5 

2.  Χρήση ένδειξης για ευκολότερη εύρεση των πλήκτρων κατά την άσκηση 

που συνδυάζει Perky Duck και ανανεώσιμη πινακίδα μπράιγ  

1 

3.  Καλή προετοιμασία, εξοικείωση του εκπαιδευόμενου με τα μέσα αυτά  1 

 

Ωστόσο, μία συμμετέχουσα πρότεινε τροποποίηση του πληκτρολογίου του 

υπολογιστή για την ευκολότερη εύρεση των πλήκτρων κατά τη γραφή μπράιγ μέσω 

της εφαρμογής Perky Duck. Στη συγκεκριμένη άσκηση, λόγω της συχνής 

απομάκρυνσης των δαχτύλων για ανάγνωση στην ανανεώσιμη πινακίδα αυτών που 

πληκτρολογούσε, η συμμετέχουσα δυσκολεύονταν στην εύρεση των κατάλληλων 

πλήκτρων. Επιπλέον, μία άλλη συμμετέχουσα επεσήμανε την ανάγκη καλής 

προετοιμασίας του εκπαιδευόμενου πριν την έναρξη ενός προγράμματος για την 

εξοικείωση του με τις συσκευές εκπαίδευσης (βλ. πίνακα Δ.8.). 

 

Δ.4.2. Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην κινητικότητα και τον 
προσανατολισμό  

 
Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής 

δραστηριοτήτων από απόσταση στο πλαίσιο συγκεκριμένων θεματικών πεδίων του 

προγράμματος κινητικότητας και προσανατολισμού, υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι της 

βαθμολογίας των συμμετεχόντων σε κάθε δραστηριότητα αναφορικά με την 

πρόσβαση στην πληροφορία, την ευχρηστία και την ικανοποίηση δεδομένων των 

υλικών/τεχνικών, των εργαλείων/συσκευών και των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν. 

Σε όλες τις δραστηριότητες συμμετείχαν όλοι οι συμμετέχοντες με εξαίρεση τη 

δραστηριότητα ελέγχου γνώσης των χρωμάτων όπου συμμετείχε μόνο η 

συμμετέχουσα με επαρκή για τη δραστηριότητα αυτή οπτική αντίληψη. Από τους 

μέσους όρους της βαθμολογίας για την πρόσβαση στην πληροφορία σε κάθε 

δραστηριότητα των θεματικών πεδίων που εξετάστηκαν, φαίνεται ότι η πρόσβαση 

κρίθηκε από καλή έως πλήρης για όλες τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν (βλ. 

πίνακα Δ.9.). Αναφορικά με την ευχρηστία, οι μέσοι όροι βαθμολογίας στις 

δραστηριότητες κυμαίνονται μεταξύ καλής και πολύ καλής ευχρηστίας, ενώ τα ίδια 

αποτελέσματα εμφανίζονται και για την ικανοποίηση των συμμετεχόντων από τις 
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δραστηριότητες των θεματικών πεδίων που εξετάστηκαν στο πλαίσιο του 

προγράμματος κινητικότητας και προσανατολισμού (βλ. πίνακα Δ.9.). 

 

Πίνακας Δ.9 Μέσοι όροι βαθμολογίας για την πρόσβαση, την ευχρηστία και την ικανοποίηση 
σε κάθε δραστηριότητα κάθε θεματικού πεδίου του προγράμματος κινητικότητας και 
προσανατολισμού 

 Ν Min. Max. M.O. T.A. 

Πρόσβαση      

1ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα  5 3 5 4.20 .84 

2ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα 5 4 5 4.80 .45 

3ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα 5 3 5 4.60 .89 

4ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα 1 1 5 5 5.00 . 

4ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα 2 5 4 5 4.80 .45 

5ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα 1 5 4 5 4.80 .45 

5ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα 2 5 5 5 5.00 .00 

Ευχρηστία      

1ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα  5 3 5 4.40 .89 

2ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα 5 3 5 4.40 .89 

3ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα 5 3 5 4.00 1.00 

4ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα 1 1 5 5 5.00 . 

4ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα 2 5 4 5 4.80 .45 

5ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα 1 5 3 5 4.60 .89 

5ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα 2 5 5 5 5.00 .00 

Ικανοποίηση      

1ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα  5 3 5 4.40 .89 

2ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα 5 3 5 4.00 1.00 

3ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα 5 3 5 4.00 1.00 

4ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα 1 1 5 5 5.00 . 

4ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα 2 5 4 5 4.80 .45 

5ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα 1 5 3 5 4.20 .84 

5ο θεματικό πεδίο – Δραστηριότητα 2 5 5 5 5.00 .00 

 

Τέλος, υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι για τη βαθμολογία στην πρόσβαση, την 

ευχρηστία και την ικανοποίηση για όλα τα θεματικά πεδία του προγράμματος 

κινητικότητας και προσανατολισμού, συνολικά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, 

δεδομένων των υλικών/τεχνικών, των εργαλείων/συσκευών και των μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν για την εξ αποστάσεως υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας 
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και προσανατολισμού, τόσο η πρόσβαση στην πληροφορία όσο και η ευχρηστία ήταν 

σχεδόν πλήρης, ενώ η ικανοποίηση των συμμετεχόντων ήταν, παραπάνω από καλή, 

αλλά όχι πλήρης (βλ. πίνακα Δ.10.). 

 
Πίνακας Δ.10 Μέσοι όροι βαθμολογίας για την πρόσβαση, την ευχρηστία και την ικανοποίηση 
για το σύνολο των θεματικών πεδίων του προγράμματος κινητικότητας και προσανατολισμού 

 Min. Max. M.O. T.A. 

Πρόσβαση 4.33 5.00 4.71 .25 

Ευχρηστία 4.14 5.00 4.56 .42 

Ικανοποίηση 4.00 5.00 4.43 .37 

 

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση για το 

αν ένας εκπαιδευόμενος θα μπορούσε να προσλάβει εύκολα τις καινούργιες 

πληροφορίες αναφορικά με τα θέματα κινητικότητας και προσανατολισμού που 

εξετάστηκαν, όταν το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα υλοποιούνταν με τα 

υλικά/τεχνικές, τα εργαλεία και τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν κατά την 

τρέχουσα πιλοτική εφαρμογή. Όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν καταφατικά (βλ. 

πίνακα Δ.11.). 

 
Πίνακας Δ.11 Απαντήσεις στην ερώτηση για το αν ένας εκπαιδευόμενος θα μπορούσε να 
προσλάβει εύκολα τις καινούργιες πληροφορίες στο πλαίσιο ενός προγράμματος κινητικότητας 
και προσανατολισμού 
 Ευκολία πρόσληψης πληροφοριών  

1.  Ναι, εύκολα 4 

2.  Σχετικά εύκολα, χρειάζεται επαφή με τον πραγματικό χώρο 1 

 

Στην ερώτηση για το αν ένας εκπαιδευόμενος θα μπορούσε να αποκτήσει τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες για τα συγκεκριμένα θεματικά πεδία της εκπαίδευσης στην 

κινητικότητα και τον προσανατολισμό δεδομένου του τρόπου υλοποίησης των 

δραστηριοτήτων, όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν καταφατικά (βλ. πίνακα Δ.12.). 

 
Πίνακας Δ.12 Απαντήσεις στην ερώτηση για το αν ένας εκπαιδευόμενος θα μπορούσε να 
αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες στα συγκεκριμένα θεματικά πεδία της εκπαίδευσης 
στην κινητικότητα και τον προσανατολισμό 
 Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων  

1.  Ναι, κάποιες βασικές γνώσεις και δεξιότητες 5 
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Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αναφέρουν τα συναισθήματά 

τους κατά τη διάρκεια και κατά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων. Τα 

συναισθήματα που ρητά αναφέρθηκαν από όλους τους συμμετέχοντες για την ψυχική 

τους διάθεση καθ’ όλη τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής, καθώς και για τις 

δραστηριότητες καθαυτές ήταν αρκετά θετικά. Ωστόσο, δύο συμμετέχουσες δήλωσαν 

ότι αγχώθηκαν και ένιωσαν άβολα κατά τη δραστηριότητα του 3ου θεματικού πεδίου 

για την αντίληψη των κατευθύνσεων αναφορικά με τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα 

(βλ. πίνακα Δ.13.). 

 
Πίνακας Δ.13 Συναισθήματα συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια και ολοκλήρωση των 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας και προσανατολισμού 
 Συναισθήματα  

1.  Οι δραστηριότητες ήταν χρήσιμες, ενδιαφέρουσες και ωραίες 3 

2.  Με την κίνηση στο χώρο αισθάνθηκα άβολα, αγχώθηκα 2 

3.  Αισθάνθηκα πολύ άνετα, ήταν καλά οργανωμένο 1 

4.  Είναι τόσο καλά οργανωμένο, ώστε νιώθεις τον εκπαιδευτή δίπλα σου 1 

 

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν, επίσης, αν θα μπορούσε τελικά να 

πραγματοποιηθεί εκπαίδευση από απόσταση στα συγκεκριμένα θεματικά πεδία ενός 

προγράμματος κινητικότητας και προσανατολισμού και όλοι απάντησαν θετικά (βλ. 

πίνακα Δ.14.). 

 

Πίνακας Δ.14 Απαντήσεις στην ερώτηση για το αν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί 
εκπαίδευση από απόσταση στα συγκεκριμένα θεματικά πεδία ενός προγράμματος κινητικότητας 
και προσανατολισμού 
 Δυνατότητα πραγματοποίησης εξΑΕ στην κινητικότητα και τον 

προσανατολισμό 

 

1.  Ναι, ως εισαγωγική διαδικασία, προετοιμασία  3 

2.  Ναι 1 

3.  Θα μπορούσε, αλλά με κάποιες προσαρμογές 1 

 

Τέλος, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αναφέρουν προσθήκες και 

τροποποιήσεις που θα επιθυμούσαν στα υλικά/τεχνικές, τα εργαλεία/συσκευές και 

μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν και να θέσουν γενικότερες προτάσεις. Δεν ειπώθηκε 

από τους συμμετέχοντες κάποια πρόταση για προσθήκες· ειπώθηκε, ωστόσο, μία 

πρόταση για αλλαγή χώρου. Μία συμμετέχουσα δήλωσε ότι θεωρεί το χώρο του 
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σπιτιού αποπροσανατολιστικό και πρότεινε να υπάρχει άλλος χώρος, ειδικά 

διαμορφωμένος για την εκπαίδευση στις κατευθύνσεις αναφορικά με τα σημεία του 

ορίζοντα (βλ. πίνακα Δ.15.).  

 
Πίνακας Δ.15 Προσθήκες και τροποποιήσεις στα υλικά/τεχνικές, εργαλεία/συσκευές και 
μεθόδους εκπαίδευσης στην κινητικότητα και τον προσανατολισμό και γενικότερες προτάσεις 
 Προσθήκες και τροποποιήσεις, γενικότερες προτάσεις  

1.  Δε μπορώ να σκεφτώ κάποια προσθήκη 4 

2.  Τίποτα, ήταν ολοκληρωμένο  2 

3.  Αλλαγή του χώρου, πραγματοποίηση της δραστηριότητας με τα σημεία του 

ορίζοντα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο  

1 

 

 

 

Δ.4.3. Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή 

 
Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής 

δραστηριοτήτων με στόχο την εξέταση διαφορετικών μορφών προσβάσιμου 

εκπαιδευτικού υλικού, υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι της βαθμολογίας για κάθε 

διαφορετική μορφή υλικού αναφορικά με την πρόσβαση στην πληροφορία, την 

ευχρηστία και την ικανοποίηση των συμμετεχόντων, δεδομένου ότι οι μορφές αυτές 

χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο εξΑΕ. Σε όλες τις δραστηριότητες εξέτασης των 

διαφορετικών υλικών συμμετείχαν όλοι οι συμμετέχοντες με εξαίρεση τις 

δραστηριότητες εξέτασης των υλικών που προϋπέθεταν καλή γνώση και χρήση του 

κώδικα Braille, όπου συμμετείχαν μόνο οι χρήστες του κώδικα. Από τους μέσους 

όρους της βαθμολογίας για την πρόσβαση στην πληροφορία για κάθε μορφή 

προσβάσιμου υλικού, φαίνεται ότι η πρόσβαση κυμάνθηκε από περίπου μέτρια έως 

πλήρης (βλ. πίνακα Δ.16.). Αναφορικά με την ευχρηστία, οι μέσοι όροι βαθμολογίας 

στις διαφορετικές μορφές υλικού κυμαίνονται μεταξύ περιορισμένης και σχεδόν πολύ 

καλής ευχρηστίας. Για την ικανοποίηση των συμμετεχόντων από τις διαφορετικές 

μορφές υλικού δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο εξΑΕ, οι μέσοι όροι 

βαθμολογίας μαρτυρούν διάφορους βαθμούς ικανοποίησης, από λίγη έως πλήρη (βλ. 

πίνακα Δ.16.). 

 



 236 

Πίνακας Δ.16 Μέσοι όροι βαθμολογίας για την πρόσβαση, την ευχρηστία και την ικανοποίηση, 
σε κάθε διαφορετική μορφή υλικού στο πλαίσιο εξΑΕ με θέμα την ειδική αγωγή 

 Ν Min. Max. M.O. T.A. 

Διαφάνειες παρουσίασης-Πρόσβαση      

Μορφή αρχείου HTML (θεμ.ενότ.: διδακτικός 

σχεδιασμός)  
5 3 5 3.60 .89 

Μορφή αρχείου HTML (θεμ.ενότ.: αυτισμός)  5 5 5 5.00 .00 
Έντυπες σημειώσεις (θεμ.ενότ.: διδακτικός 

σχεδιασμός)  
3 2 3 2.67 .58 

Έντυπες σημειώσεις (θεμ.ενότ.: αυτισμός)  3 2 5 3.33 1.53 
Αρχείο ήχου (θεμ.ενότ.: διδακτικός σχεδιασμός & 

αυτισμός)  
5 4 5 4.40 .55 

Απτικοακουστική μορφή (ταμπλέτα αφής) 

(θεμ.ενότ.: διδακτικός σχεδιασμός & αυτισμός)  
5 3 5 4.20 .84 

Απτική εικόνα (θεμ.ενότ.: αυτισμός)  5 2 5 3.40 1.14 
Απτικοακουστική εικόνα (ταμπλέτα αφής) 

(θεμ.ενότ.: αυτισμός)  
5 3 5 4.40 .89 

Διαφάνειες παρουσίασης-Ευχρηστία      

Μορφή αρχείου HTML (θεμ.ενότ.: διδακτικός 

σχεδιασμός)  
5 3 4 3.60 .55 

Μορφή αρχείου HTML (θεμ.ενότ.: αυτισμός)  5 4 5 4.80 .45 
Έντυπες σημειώσεις (θεμ.ενότ.: διδακτικός 

σχεδιασμός)  
3 1 3 2.33 1.16 

Έντυπες σημειώσεις (θεμ.ενότ.: αυτισμός)  3 1 5 3.00 2.00 
Αρχείο ήχου (θεμ.ενότ.: διδακτικός σχεδιασμός & 

αυτισμός)  
5 3 5 4.40 .89 

Απτικοακουστική μορφή (ταμπλέτα αφής) 

(θεμ.ενότ.: διδακτικός σχεδιασμός & αυτισμός)  
5 3 4 3.80 .45 

Απτική εικόνα (θεμ.ενότ.: αυτισμός)  5 3 3 3.00 .00 
Απτικοακουστική εικόνα (ταμπλέτα αφής) 

(θεμ.ενότ.: αυτισμός)  
5 3 5 4.20 .84 

Διαφάνειες παρουσίασης-Ικανοποίηση      

Μορφή αρχείου HTML (θεμ.ενότ.: διδακτικός 

σχεδιασμός)  
5 2 4 3.00 1.00 

Μορφή αρχείου HTML (θεμ.ενότ.: αυτισμός)  5 5 5 5.00 .00 
Έντυπες σημειώσεις (θεμ.ενότ.: διδακτικός 

σχεδιασμός)  
3 1 3 2.33 1.16 
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Έντυπες σημειώσεις (θεμ.ενότ.: αυτισμός)  3 1 5 3.00 2.00 
Αρχείο ήχου (θεμ.ενότ.: διδακτικός σχεδιασμός & 

αυτισμός)  
5 4 5 4.40 .55 

Απτικοακουστική μορφή (ταμπλέτα αφής) 

(θεμ.ενότ.: διδακτικός σχεδιασμός & αυτισμός)  
5 3 4 3.80 .45 

Απτική εικόνα (θεμ.ενότ.: αυτισμός)  5 3 5 3.40 .89 
Απτικοακουστική εικόνα (ταμπλέτα αφής) 

(θεμ.ενότ.: αυτισμός)  
5 3 5 4.20 .84 

Πίνακας-Πρόσβαση      

Πίνακας σε αρχείο κειμένου (doc.) 5 1 5 3.60 1.67 
Αρχείο ήχου 5 3 5 4.40 .89 
Απτικοακουστική μορφή (ταμπλέτα αφής) 5 4 5 4.80 .45 

Πίνακας-Ευχρηστία      

Πίνακας σε αρχείο κειμένου (doc.) 5 1 5 4.00 1.73 
Αρχείο ήχου 5 3 5 4.20 1.10 
Απτικοακουστική μορφή (ταμπλέτα αφής) 5 4 5 4.60 .55 

Πίνακας-Ικανοποίηση      

Πίνακας σε αρχείο κειμένου (doc.) 5 1 5 3.60 1.67 
Αρχείο ήχου 5 3 5 4.20 1.10 
Απτικοακουστική μορφή (ταμπλέτα αφής) 5 4 5 4.60 .55 

Βίντεο-Πρόσβαση      

Αποσπάσματα περιγραφής & αφήγησης 5 4 5 4.80 .45 
Έντυπες σημειώσεις περιγραφής & αφήγησης 3 2 5 3.33 1.53 

Βίντεο-Ευχρηστία      

Αποσπάσματα περιγραφής & αφήγησης 5 4 5 4.80 .45 
Έντυπες σημειώσεις περιγραφής & αφήγησης 3 2 5 3.33 1.53 

Βίντεο-Ικανοποίηση      

Αποσπάσματα περιγραφής & αφήγησης 5 4 5 4.80 .45 
Έντυπες σημειώσεις περιγραφής & αφήγησης 3 1 5 3.00 2.00 

 

Τέλος, υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι της συνολικής βαθμολογίας όλων 

διαφορετικών μορφών προσβάσιμου υλικού στο πρόγραμμα ειδικής αγωγής για την 

πρόσβαση στην πληροφορία, την ευχρηστία και την ικανοποίηση. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι η πρόσβαση στην πληροφορία, δεδομένης της χρήσης των διαφορετικών 

μορφών προσβάσιμου υλικού σε πρόγραμμα εξΑΕ, ήταν καλή. Επιπλέον, τόσο η 

ευχρηστία όσο και η ικανοποίηση για το σύνολο των διαφορετικών μορφών υλικού, 
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δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο εξΑΕ, εμφανίζεται σχεδόν καλή (βλ. 

πίνακα Δ.17.). 

 

Πίνακας Δ. 17 Μέσοι όροι βαθμολογίας για την πρόσβαση, την ευχρηστία και την ικανοποίηση 
για το σύνολο των διαφορετικών μορφών προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού 

 Min. Max. M.O. T.A. 

Πρόσβαση 3.85 4.40 4.10 .26 
Ευχρηστία 3.62 4.20 3.97 .22 

Ικανοποίηση 3.69 4.10 3.91 .16 
 

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αναφέρουν τη σειρά ιεραρχίας των 

διαφορετικών μορφών υλικού για κάθε κατηγορία (διαφάνειες παρουσίασης, πίνακας 

και βίντεο) έχοντας ως κριτήριο την προσωπική τους προτίμηση. Η συχνότητα της 

θέσης κατάταξης κάθε μορφής υλικού για κάθε κατηγορία, καθώς και η συχνότητα με 

την οποία κάθε μορφή κρίθηκε ως τελευταία επιλογή, εμφανίζονται στον πίνακα 

Δ.18. 

 

Πίνακας Δ.18 Συχνότητα της θέσης κατάταξης των διαφορετικών μορφών υλικού στη σειρά 
προτίμησης των συμμετεχόντων 
 1ο 2ο 3ο  4ο τελευταία επιλογή 

Διαφάνειες παρουσίασης      

Αρχείο ΗΤΜL 2 0 1 2 3 

Έντυπες σημειώσεις 1 1 0 1 1 

Αρχείο ήχου 1 3 1 0 1 

Απτικοακουστική μορφή (ταμπλέτα 

αφής) 

1 2 2 0 0 

Πίνακας      

Πίνακας σε αρχείο κειμένου (doc.) 2 1 2 - 2 

Αρχείο ήχου 1 2 2 - 2 

Απτικοακουστική μορφή (ταμπλέτα 

αφής) 

2 2 1 - 1 

Βίντεο      

Αποσπάσματα περιγραφής & αφήγησης 5* 0 - - 0 

Έντυπες σημειώσεις περιγραφής & 

αφήγησης 

0 3 - - 3 

*Tις 2 από τις 5 φορές ήταν η μοναδική επιλογή 
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Για τις διαφάνειες παρουσίασης ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να 

διατυπώσουν τον προτιμώμενο συνδυασμό της ιδανικής για τους ίδιους μορφής 

υλικού για τις διαφάνειες παρουσίασης και της ιδανικής για τους ίδιους μορφής 

υλικού για το ραβδόγραμμα. Οι απαντήσεις εμφανίζονται στον πίνακα Δ.19. 

 
Πίνακας Δ.19 Προτιμώμενοι συνδυασμοί υλικού για τις διαφάνειες παρουσίασης και 
συχνότητα εμφάνισης 

Διαφάνειες παρουσίασης Ραβδόγραμμα Συχνότητα 

Απτικοακουστική μορφή  Απτικοακουστική μορφή 1 

Αρχείο HTML Ψηφιακή εικόνα 1 

Αρχείο HTML Απτικοακουστική μορφή  1 

Αρχείο ήχου Απτικοακουστική μορφή  1 

Έντυπες σημειώσεις (Braille) Απτικοακουστική μορφή  1 

 

 Αναφορικά με τις προσθήκες και τις τροποποιήσεις στις διαφάνειες 

παρουσίασης, η συμμετέχουσα με οπτική αντίληψη εξέφρασε την επιθυμία το 

περιεχόμενο της διαφάνειας να δίνεται με γραμματοσειρά λευκού χρώματος σε μαύρο 

φόντο (όπως δόθηκε, δηλαδή, στην πιλοτική εφαρμογή), αλλά συνολικά οι διαφάνειες 

να μην είναι πυκνογραμμένες και η απόσταση μεταξύ των γραμμών κειμένου να είναι 

μεγαλύτερη. Μία άλλη συμμετέχουσα ζήτησε κάθε αρχείο ήχου να μην αποδίδει μία 

ολόκληρη διαφάνεια αλλά το περιεχόμενο μίας μόνο κουκκίδας (bullet). Επιπλέον, 

μία συμμετέχουσα δήλωσε στο σημείο αυτό ότι θα προτιμούσε η φωνή του συνθέτη 

φωνής που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα της ταμπλέτας αφής να είναι φυσική. 

Για τον πίνακα, ένας συμμετέχων δήλωσε ότι θα επιθυμούσε να του 

διατίθενται και η απτικοακουστική μορφή και η απλή ηχητική μορφή. Επιπλέον, η 

συμμετέχουσα με οπτική αντίληψη δήλωσε ότι θα επιθυμούσε τον πίνακα σε ψηφιακή 

μορφή στην οποία όμως θα είχε τη δυνατότητα να λαμβάνει κατ’ επιλογήν τις 

πληροφορίες σε κάθε κελί ηχητικά.  

Για το βίντεο, δύο συμμετέχοντες δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν μία 

διαφορετική μορφή για το βίντεο. Ο ένας δήλωσε ότι θα προτιμούσε το βίντεο όπου 

ταυτόχρονα ακούγεται η αφήγηση και η μετάφραση της αφήγησης, σε υψηλότερη, 

όμως, ένταση από την αφήγηση. Ο άλλος συμμετέχων δήλωσε ότι θα προτιμούσε ένα 

βίντεο όπου η μετάφραση της αφήγησης δίνεται σε μπράιγ κείμενο και στο αρχικό 

βίντεο έχει ενσωματωθεί μόνο η περιγραφή των οπτικών χαρακτηριστικών. Ο 
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δεύτερος αυτός συμμετέχων, εξέφρασε επιπρόσθετα την επιθυμία για αντικατάσταση 

της συνθετικής φωνής που ακούγεται στο βίντεο από φυσική. 

 Με την ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων εξέτασης των διαφορετικών 

μορφών προσβάσιμου υλικού, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για το αν ένας 

εκπαιδευόμενος θα μπορούσε να προσλάβει εύκολα τις καινούργιες πληροφορίες 

σχετικά με το διδακτικό σχεδιασμό και τον αυτισμό, εφόσον διέθετε τις μορφές 

υλικού για τις οποίες ο ίδιος ο συμμετέχων εξέφρασε προτίμηση. Οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες απάντησαν θετικά (βλ. πίνακα Δ.20.). 

 
Πίνακας Δ.20 Απαντήσεις στην ερώτηση για το αν ένας εκπαιδευόμενος θα μπορούσε να 
προσλάβει εύκολα τις καινούργιες πληροφορίες δεδομένου ότι διέθετε τις μορφές υλικών που 
προτιμάει 
 Ευκολία πρόσληψης πληροφοριών  

1.  Ναι, εύκολα 3 

2.  Ικανοποιητικά 1 

3.  Λαμβάνει πολύ περισσότερες πληροφορίες συγκριτικά με την προηγούμενη 

φορά*  

1 

* αναφέρεται στο πρόγραμμα εξΑΕ της 3ης ερευνητικής φάσης 

 

Στην ερώτηση για το αν ένας εκπαιδευόμενος θα μπορούσε να αποκτήσει τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες που εισηγούνται οι δύο διδάσκοντες στις συγκεκριμένες 

θεματικές ενότητες, όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν καταφατικά (βλ. πίνακα 

Δ.21.). 

 

Πίνακας Δ.21 Απαντήσεις στην ερώτηση για το αν ένας εκπαιδευόμενος θα μπορούσε να 
αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες στις συγκεκριμένες θεματικές ενότητες ειδικής αγωγής 
 Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων  

1.  Ναι 3 

2.  Ναι, ως ένα βαθμό  1 

3.  Ναι, στο μεγαλύτερο βαθμό  1 

 

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αναφέρουν τα συναισθήματά 

τους κατά τον έλεγχο διαφορετικών μορφών προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού. Τα 

συναισθήματα που ρητά αναφέρθηκαν από όλους τους συμμετέχοντες ήταν σχεδόν 

στο σύνολο τους αρκετά θετικά. (βλ. πίνακα Δ.22.). 
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Πίνακας Δ.22 Συναισθήματα συμμετεχόντων κατά τις δραστηριότητες ελέγχου των 
διαφορετικών μορφών προσβάσιμου υλικού 
 Συναισθήματα  

1.  Ήταν αποτελεσματικό ως προς την πρόσληψη πληροφοριών  3 

2.  Ήταν ευχάριστη διαδικασία  2 

3.  Μου προκάλεσαν το ενδιαφέρον 1 

4.  Ικανοποιήθηκα 1 

5.  Ήταν πρωτοποριακό  1 

6.  Είχε δυσκολίες 1 

 

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν, επίσης, αν θα μπορούσε τελικά να 

πραγματοποιηθεί εκπαίδευση από απόσταση δεδομένων των προτιμώμενων υλικών 

και των μεθόδων εξΑΕ που χρησιμοποιήθηκαν και όλοι απάντησαν θετικά (βλ. 

πίνακα Δ.23.). 

 

Πίνακας Δ.23 Απαντήσεις στην ερώτηση για το αν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί 
εκπαίδευση από απόσταση στις συγκεκριμένες θεματικές ενότητες ειδικής αγωγής 
 Δυνατότητα πραγματοποίησης εξΑΕ   

1.  Ναι 4 

2.  Ναι, εφόσον είναι καλά εκπαιδευμένος ο συμμετέχων στη χρήση αυτών των 
μέσων 

1 

 

Τέλος, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αναφέρουν προσθήκες και 

τροποποιήσεις που θα επιθυμούσαν στα υλικά/τεχνικές, τα εργαλεία/συσκευές και 

μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν και να θέσουν γενικότερες προτάσεις. Δεν ειπώθηκε 

από τους συμμετέχοντες κάποια πρόταση για περαιτέρω τροποποιήσεις (εκτός, 

δηλαδή, από αυτές που δηλώθηκαν ξεχωριστά για κάθε κατηγορία υλικών). 

Ειπώθηκε, ωστόσο, ένα αίτημα για τακτική αλληλεπίδραση με το διδάσκοντα, 

τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο είναι πολύ σημαντικό για τους εκπαιδευόμενους με 

πρόβλημα όρασης.  

 

Δ.5. Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Η πιλοτική εφαρμογή των δραστηριοτήτων του προγράμματος για την 

εκμάθηση του κώδικα Braille έδειξε ότι η εξΕΑ στο πεδίο αυτό μπορεί να είναι 

εφικτή και δημιουργεί θετικές προσδοκίες στους ενήλικες με πρόβλημα όρασης ως 
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προς την αποτελεσματικότητά της. Οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι ένας ενήλικας 

εκπαιδευόμενος, όχι μόνο θα μπορούσε να προσλάβει εύκολα τις νέες πληροφορίες, 

αλλά να αποκτήσει και τις γνώσεις και τις δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης του 

κώδικα Braille στο πλαίσιο μίας ευχάριστης διαδικασίας, όπου οι δραστηριότητες και 

τα υλικά είναι αρκετά προσβάσιμα και εύχρηστα. Όλα αυτά συνεπάγονται την 

ικανοποίηση του εκπαιδευόμενου και ως εκ τούτου τη θετικότερη στάση του προς τη 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η εκπαίδευση από απόσταση στον κώδικα Braille είναι δυνατή, σύμφωνα με 

την Amato (2009). Ωστόσο, όπως αναφέρει η ίδια, υπάρχουν βασικές δυσκολίες στο 

πρόγραμμα που περιγράφει, όπως η αδυναμία παρακολούθησης του τρόπου 

τοποθέτησης των χεριών στη μπράιγ μηχανή. Στην παρούσα πιλοτική εφαρμογή των 

σχετικών δραστηριοτήτων δεν παρουσιάστηκε τέτοιο πρόβλημα. Η πρόσθετες 

κάμερες διαδικτύου και η δυνατότητα παρέμβασης του διδάσκοντος στον υπολογιστή 

του εκπαιδευόμενου για εναλλαγή της κάμερας λήψης εικόνας έδινε τη δυνατότητα 

στον ερευνητή, όχι μόνο να παρακολουθεί τα δάχτυλα του εκπαιδευόμενου επί της 

μηχανής αλλά και τα δάχτυλα επί των έντυπων ασκήσεων μπράιγ. Η διαφορά είναι 

ότι στην παρούσα κατάσταση το πρόγραμμα εκπαίδευσης εδράζεται στην ένας προς 

έναν εκπαίδευση, ενώ στο πρόγραμμα που περιγράφει η Amato (2009) η εκπαίδευση 

γινόταν από τη διδάσκουσα σε πλήθος εκπαιδευόμενων μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην 

ένας προς έναν διδασκαλία είναι πιο εύκολη η παρακολούθηση του εκπαιδευόμενου 

από διαφορετικές οπτικές γωνίες με τον τρόπο που περιγράφηκε. 

Το σημαντικότερο συμπέρασμα για την εξΑΕ στην κινητικότητα και τον 

προσανατολισμό είναι η δυνατότητα πραγμάτωσης της, έστω και για συγκεκριμένες 

θεματικές ενότητες που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της προετοιμασίας ή της 

αξιολόγησης των προαπαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων του εκπαιδευόμενου για 

την επαφή με το χώρο. Επίσης, σημαντικό είναι το συμπέρασμα ότι η εξ αποστάσεως 

υλοποίηση δραστηριοτήτων ενός προγράμματος κινητικότητας και προσανατολισμού 

μπορεί να γεννά θετικά συναισθήματα στους συμμετέχοντες παρά τις δυσκολίες που 

υπάρχουν.  

Η κίνηση στο χώρο χωρίς τον εκπαιδευτή να είναι πλησίον του 

εκπαιδευόμενου φάνηκε ότι μπορεί να δυσκολεύει πρακτικά ή/και συναισθηματικά 

κάποιους συμμετέχοντες, καθώς δύο από τους πέντε συμμετέχοντες ανέφεραν ότι 

κατά τη δραστηριότητα αυτή ένιωσαν άβολα ή αγχώθηκαν. Η ιδιοσυγκρασία ενός 

εκπαιδευόμενου μπορεί να επηρεάσει τη συναισθηματική κατάσταση κατά τη 
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διδασκαλία από απόσταση. Ειδικά, όμως, όταν ο εκπαιδευόμενος είναι άτομο με 

πρόβλημα όρασης και η αυτονομία που χρειάζεται ως ενήλικας εκπαιδευόμενος 

(Usher et al., 2002 σ.78-79) έχει πληγεί από τους συμφυείς περιορισμούς της 

απουσίας οπτικής αντίληψης, η ανασφάλεια ή το άγχος που μπορεί να βιώσει σε 

κάποιες περιπτώσεις είναι βάσιμη. Κάτι τέτοιο είναι ακόμη πιο εύκολο και πιθανό να 

συμβεί σε ασκήσεις που περιλαμβάνουν κίνηση στο χώρο μέσω καθοδήγησης από 

απόσταση.  

Συνεπώς, οι δραστηριότητες που περιλαμβάνουν κίνηση στον χώρο ίσως 

χρειάζεται να μελετηθούν και να διερευνηθούν περαιτέρω δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 

στη συναισθηματική υποστήριξη του εκπαιδευόμενου στο πλαίσιο του προγράμματος 

ή και φροντίζοντας για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων αυτών σε ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο με ή χωρίς την παρουσία ενός τρίτου προσώπου (μεσολαβητή). 

Δεδομένης της επισήμανσης από όλους τους συμμετέχοντες ότι ο εκπαιδευόμενος 

δύναται να προσλάβει τις νέες πληροφορίες και να ωφεληθεί από ένα πρόγραμμα 

εκπαίδευσης αυτής της μορφής, είναι σημαντικό να δοθεί μελλοντικά πρόσθετη 

μέριμνα για τη συναισθηματική και ηθική υποστήριξη του εκπαιδευόμενου.  

Επιπλέον, εξίσου σημαντικά συμπεράσματα προκύπτουν από τη μελέτη των 

διαφορετικών μορφών προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο 

δραστηριοτήτων εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Όπως φάνηκε από τη διασπορά των 

τιμών στην αξιολόγηση αρκετών μορφών υλικού, αλλά και από την ιεράρχηση των 

διαφορετικών υλικών με βάση την προσωπική προτίμησή τους, οι εκπαιδευόμενοι 

μπορεί να έχουν διαφορετικές επιθυμίες και να μην υπάρχει σύγκλιση προτίμησης σε 

μία ορισμένη μορφή.  

Πιθανολογείται ότι η διαφορετικότητα των επιλογών προτίμησης μπορεί να 

συνδέεται με το είδος του υλικού (ηχητικό, ηλεκτρονικό, έντυπο) που έχει συνηθίσει 

να χρησιμοποιεί έκαστος για την εκπαίδευση του. Αν ισχύει η υποθετική αυτή 

αιτιολόγηση, τότε ιδανικά ένα πρόγραμμα χρειάζεται να παρέχει το εκπαιδευτικό 

υλικό σε διαφορετικές μορφές. Οι De Marsico, Kimani, Mirabella, Norman και 

Catarci (2006) επισημαίνουν ότι το εκπαιδευτικό υλικό που απευθύνεται σε άτομα με 

διαφορετικές ικανότητες πρέπει να παρουσιάζεται προσαρμοσμένο στις ικανότητες 

αυτές και τις ανάγκες που προκύπτουν· να παρουσιάζεται, δηλαδή, με πολλαπλούς 

παράλληλους ή εναλλακτικούς τρόπους. Η παρουσίαση του διδακτικού υλικού με 

πολλαπλούς τρόπους αυξάνει τις εκπαιδευτικές εμπειρίες ενός ατόμου (Leporini & 

Buzzi 2007). Για παράδειγμα, ένας από τους συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα 
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ζήτησε το υλικό για τις διαφάνειες παρουσίασης σε σημειώσεις μπράιγ για χρήση 

κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, αλλά και σε ηχητική μορφή ως υλικό σημειώσεων 

για μεταγενέστερη της διδασκαλίας χρήση. Αυτό σημαίνει ότι η μορφή του υλικού 

για την πρόσβαση στις διαφάνειες παρουσίασης δεν εξαρτάται μόνο από το σκοπό για 

τον οποίο δημιουργείται και χρησιμοποιείται η παρουσίαση από τον εισηγητή (Sloan 

et al., 2006), αλλά και από τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται από τους ίδιους 

τους εκπαιδευόμενους.  

Επιπλέον, μία συμμετέχουσα δήλωσε ότι θα προτιμούσε τον πίνακα σε 

ηχητική μορφή έναντι του πίνακα σε αρχείο κειμένου στην περίπτωση που ο πίνακας 

ήταν πιο σύνθετος. Αυτό προϊδεάζει για το ότι η μορφή που θα επιλέξει να 

χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευόμενος μπορεί να εξαρτάται από τις εγγενείς δυσκολίες 

(π.χ. βαθμό συνθετότητας) του περιεχόμενου του υλικού. Οι εγγενείς δυσκολίες 

φαίνεται να επηρεάζουν όχι μόνο την αντιλαμβανόμενη προσβασιμότητα, αλλά και 

την ευχρηστία και την ικανοποίηση του χρήστη. Κάτι τέτοιο γίνεται εμφανές και από 

τη διαφορετική βαθμολόγηση των αρχείων HTML για την ενότητα του διδακτικού 

σχεδιασμού και την ενότητα του αυτισμού. Η πληθώρα των πληροφοριών και, 

κυρίως, οι μαθηματικές παραστάσεις στις διαφάνειες της ενότητας του διδακτικού 

σχεδιασμού είτε τις καθιστούν ακατάλληλες για μετατροπή σε HTML αρχείο είτε 

συνεπάγονται μεγαλύτερη μελέτη του τρόπου δόμησης του αρχείου ώστε να είναι 

προσβάσιμο και εύχρηστο για τον εκπαιδευόμενο με πρόβλημα όρασης.  

 Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται να θυμάται κανείς ότι ο ενήλικας 

εκπαιδευόμενος είναι έμπειρος εκπαιδευόμενος και έχει ήδη αναπτύξει το προσωπικό 

στυλ μάθησης (Rogers, 2002, σ.8-24). Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας 

φαίνεται να συνδέουν το προσωπικό στυλ μάθησης με συγκεκριμένο/-ους τρόπο/-ους 

πρόσληψης των πληροφοριών (ηχητικά, ηλεκτρονικά, έντυπα, οπτικά ή συνδυασμό). 

Αυτό δε σημαίνει ότι δε μπορεί να εισάγει κανείς νέους, πρωτοποριακούς και 

ενδεχομένως πιο αποτελεσματικούς τρόπους (εργαλεία, υλικά ή τεχνικές) 

διδασκαλίας και εκπαίδευσης. Θα πρέπει, όμως, στην περίπτωση αυτή να προηγηθεί ο 

έλεγχος της παιδαγωγικής επάρκειας και της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας ή 

και υπεροχής έναντι των παραδοσιακών μέσων και να λάβει χώρα η κατάλληλη 

προετοιμασία για την επαρκή εξοικείωση του εκπαιδευόμενου με τους νέους αυτούς 

τρόπους εκπαίδευσης. Ιδανικά, οι νέοι αυτοί τρόποι συνδυάζονται με τις 

εκπαιδευτικές συνήθειες των εκπαιδευόμενων. Στην περίπτωση αυτή, είναι πράγματι 

πιθανόν ο εκπαιδευτής ενηλίκων να εξελίξει το προσωπικό στυλ μάθησης και να το 
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αναπτύξει περαιτέρω, ώστε η μάθηση να είναι πιο σταθερή στο χρόνο (Rogers, 2002, 

σ.8-24). Επισημαίνεται ότι στην τρέχουσα έρευνα, οι συμμετέχοντες δέχτηκαν πολύ 

θετικά τα νέα τεχνολογικά μέσα που εισήχθησαν στην εκπαίδευση παρά την 

περιορισμένη εξοικείωσή τους με αυτά.  

Βασικό πλεονέκτημα της παρούσας έρευνας είναι ότι εκτός από τις μορφές 

προτίμησης των συμμετεχόντων παρουσιάζει και τη συχνότητα με την οποία κάθε 

μορφή τέθηκε ως τελευταία επιλογή. Ένα τέτοιο δεδομένο μπορεί να είναι πολύ 

χρήσιμο στο πλαίσιο ενός προγράμματος όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα για παροχή 

όλων των διαφορετικών μορφών προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού, καθώς με βάση 

την ιεράρχηση μπορεί κανείς να γνωρίζει τη συχνότητα προτίμησης μίας μορφής 

υλικού ως πρώτης ή δεύτερης επιλογής, καθώς και ως τελευταίας επιλογής.  

Ομοίως, πολύ χρήσιμη μπορεί να είναι η βαθμολόγηση κάθε μορφής υλικού 

ξεχωριστά. Η συνδυαστική παρατήρηση του μέσου όρου και της διασποράς των 

τιμών για κάθε κατηγορία υλικών (διαφάνειες παρουσίασης, πίνακας και βίντεο) 

αποτελεί ένδειξη για το ποια μορφή υλικού δύναται να έχει μεγαλύτερη απήχηση 

στους εκπαιδευόμενους με πρόβλημα όρασης είτε λόγω προσβασιμότητας είτε λόγω 

ευχρηστίας. Επιπλέον, η ελάχιστη τιμή στη βαθμολογία κάθε υλικού μπορεί να είναι 

χρήσιμο κριτήριο για την επιλογή μίας συγκεκριμένης μορφής υλικού. Για 

παράδειγμα, κατά τη μελέτη του βίντεο, 2 από τους 5 συμμετέχοντες δήλωσαν ότι θα 

προτιμούσαν μία διαφορετική μορφή. Ωστόσο, το γεγονός ότι η κατώτερη 

βαθμολογία του βίντεο με τα ενσωματωμένα αποσπάσματα ήταν 4 (δηλαδή, καλή 

πρόσβαση, καλή ευχρηστία και πολύ ικανοποίηση) δείχνει ότι η συγκεκριμένη 

επιλογή υλικού μπορεί σε κάθε περίπτωση να διευκολύνει και να ικανοποιήσει τον 

εκπαιδευόμενο. 

Η πιλοτική εφαρμογή των προγραμμάτων και των επιμέρους συστατικών τους 

(υλικών, τεχνικών, εργαλείων και μεθόδων) με τη συμμετοχή των ίδιων των ατόμων 

στα οποία απευθύνονται, φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντική. Ειδικά στην περίπτωση 

των ατόμων με πρόβλημα όρασης όπου οι εκπαιδευτικές ανάγκες είναι ιδιαίτερες, 

ιδιαίτερη και εξατομικευμένη χρειάζεται να είναι και η προσέγγιση της κάλυψης των 

αναγκών. Ακόμη και όταν αυτό όμως δεν είναι δυνατό, η ύπαρξη ενδείξεων για την 

αποδοχή του υλικού μέσω αξιολογήσεων – όπως αυτή που πραγματοποιήθηκε στην 

παρούσα έρευνα – μπορεί να αποτελέσει σημαντικό βοήθημα προσανατολισμού των 

επιλογών ενός σχεδιαστή προγράμματος εξΑΕ σε σχετικά θεματικά πεδία. Στην 

παρούσα έρευνα το δείγμα είναι αρκετά περιορισμένο· ωστόσο, τα δεδομένα μπορούν 
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αν αποτελέσουν πιθανή ένδειξη των προτιμήσεων των ατόμων με πρόβλημα όρασης 

αναφορικά με τις μορφές προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού που μελετήθηκαν.  

Από την τρέχουσα έρευνα γίνεται, επίσης, εμφανές ότι είναι απαραίτητη η 

διάκριση και ξεχωριστή αξιολόγηση της πρόσβασης και της ευχρηστίας. Κατόπιν 

προσεκτικής παρατήρησης, συμπεραίνεται ότι είναι ευκολότερο να εξασφαλίσει 

κανείς την πρόσβαση, δυσκολότερο την ευχρηστία και ακόμη πιο δύσκολο την 

ικανοποίηση. Διαφορετικά ιδωμένο, η έλλειψη πλήρους ευχρηστίας μπορεί να 

μειώνει την ικανοποίηση των εκπαιδευόμενων, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να 

επιφέρει απώλεια των κινήτρων για μάθηση και εκπαίδευση και δημιουργία 

αρνητικών στάσεων. Η σχέση της ευχρηστίας με την ικανοποίηση επισημαίνεται και 

από τον Nielsen (1993), ο οποίος θεώρησε την ικανοποίηση ως ένα από τα 5 κριτήρια 

μέτρησης της ευχρηστίας. Το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι η προσβασιμότητα 

και η ευχρηστία χρήζουν εντατικής και ξεχωριστής μελέτης και αξιολόγησης στο 

πλαίσιο δραστηριοτήτων εξΑΕ στα άτομα με πρόβλημα όρασης, προκειμένου να 

αποφανθεί κανείς για την επάρκεια ή ανεπάρκεια της καταλληλότητας των υλικών. 

Συνοψίζοντας, είναι πολύ σημαντικό το εύρημα ότι η εξΑΕ μπορεί να είναι 

εφικτή – καθώς ο εκπαιδευόμενος θα μπορούσε να προσλάβει εύκολα τις καινούργιες 

πληροφορίες, να αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες – και δη έχοντας αρκετά 

θετικά συναισθήματα προς τον τρόπο υλοποίησης. Τα θετικά συναισθήματα δύνανται 

να διαμορφώσουν θετικές ή θετικότερες στάσεις για την εξΑΕ, κάτι το οποίο θα 

μπορούσε και προτείνεται να διερευνηθεί σε μελλοντικές έρευνες. 

 

Δ.6. Περιορισμοί 
   

 Σημαντικός περιορισμός της 4ης ερευνητικής φάσης είναι η απουσία επαρκούς 

εξοικείωσης με τα εκπαιδευτικά εργαλεία, κυρίως, της ταμπλέτας αφής και της 

ανανεώσιμης πινακίδας μπράιγ. Κάτι τέτοιο δεν παρακώλυσε τη διαδικασία της 

πιλοτικής εφαρμογής, αλλά ενδέχεται να επηρέασε τις απόψεις των συμμετεχόντων 

για τη δυνατότητα μελλοντικής χρήσης τους την αποτελεσματικότητά τους στο 

πλαίσιο της εξΑΕ στους συγκεκριμένους τομείς (Braille, κινητικότητα και 

προσανατολισμός και ειδική αγωγή). Επίσης, ένας παράγοντας που πιθανόν επηρέασε 

τις απόψεις των συμμετεχόντων ήταν η παρουσία της ερευνήτριας στο χώρο. 

Συστήνεται μελλοντικές πιλοτικές εφαρμογές να γίνουν απουσία της ερευνήτριας. Το 
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δείγμα των συμμετεχόντων στην πιλοτική εφαρμογή είναι αρκετά περιορισμένο και 

χρειάζεται μεγέθυνση, ώστε τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα να είναι πιο 

έγκυρα. Μελλοντικά, λοιπόν, θα μπορούσε να κανείς να επεκτείνει την έρευνα 

πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των συμμετεχόντων. Επιπλέον, θα μπορούσε να 

μετρήσει τις στάσεις και την ετοιμότητα συμμετοχή σε πρόγραμμα εξΑΕ μετά την 

απόκτηση αυτής της εμπειρίας από τους συμμετέχοντες.  
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Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

Ε.1. Σύνοψη 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στη βάση της 

ανάγκης για μελέτη προγραμμάτων εξΑΕ για άτομα με πρόβλημα όρασης κατόπιν 

ανίχνευσης των αναγκών και των δυνατοτήτων τους. Σημείο εκκίνησης στην πορεία 

επίτευξης του στόχου αυτού κρίθηκε ότι είναι η μελέτη των στάσεων και των 

αντιλήψεων των ατόμων με πρόβλημα όρασης για την εξΑΕ.  

Από τη μελέτη των στάσεων και των αντιλήψεων των ατόμων με πρόβλημα 

όρασης που συμμετείχαν στην έρευνα πρόεκυψε ότι τα ίδια είναι οικεία σε θεωρητικό 

επίπεδο με το μοντέλο της εξΑΕ. Οι στάσεις και οι αντιλήψεις τους βάσει των 

γνώσεων που διαθέτουν εμφανίστηκαν θετικές. Ωστόσο, η έλλειψη αντικειμενικής 

βιωματικής εμπειρίας των συμμετεχόντων φαίνεται να μετριάζει τη θετικότητα των 

στάσεων ως προς το συναισθηματικό συστατικό τους στοιχείο. Συνολικά, 

περισσότερο θετικοί προς το μοντέλο της εξΑΕ εμφανίζονται οι μεγαλύτεροι σε 

ηλικία συμμετέχοντες, ανώτερου μορφωτικού επιπέδου, καθώς και οι έχοντες 

εντατική επαφή με τον Η/Υ. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα που έχουν μεγάλη εμπειρία 

σε διαδικασίες και προγράμματα εκπαίδευσης, αλλά και ευρεία εξοικείωση με τη 

χρήση του Η/Υ πρόσκεινται θετικά σε ένα μοντέλο εκπαίδευσης μέσω Η/Υ. 

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά 

πλεονεκτήματα τόσο της εξΑΕ εν γένει όσο και της εξΑΕ ως δυνάμει μοντέλου 

εκπαίδευσης για άτομα με πρόβλημα όρασης και εξέφρασαν την προθυμία 

συμμετοχής τους σε αντίστοιχα προγράμματα εκπαίδευσης.  

Παρά την προθυμία συμμετοχής, κρίθηκε αναγκαία η μελέτη της ετοιμότητας 

συμμετοχής των ατόμων με πρόβλημα όρασης σε προγράμματα εξΑΕ. Συγκεκριμένα, 

διαφάνηκε η ανάγκη για μελέτη της ετοιμότητας συμμετοχής, κυρίως υπό το πρίσμα 

των κινήτρων, των δεξιοτήτων και της επάρκειας των ατόμων με πρόβλημα όρασης 

ώστε να ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις και τις εγγενείς δυσκολίες ενός 

προγράμματος εξΑΕ. Η ανάλυση των δεδομένων αφενός ανέδειξε την αίσθηση 

ετοιμότητας των συμμετεχόντων σε σχετικά θετικό βαθμό. Αφετέρου, όμως, 

αποτύπωσε την ουδετερότητα των συμμετεχόντων ως προς τις διαδικασίες 

αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο της εξΑΕ. Σε κάθε περίπτωση, η ανασφάλεια που 

μπορεί να υποκρύπτεται στο επίπεδο της ετοιμότητας των συμμετεχόντων στην 
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παρούσα έρευνα θεωρείται αιτιολογημένη δεδομένου ότι κανένας συμμετέχων δε 

διέθετε προηγούμενη εμπειρία εξΑΕ. Σημαντικοί παράγοντες διαμόρφωσης του 

επιπέδου ετοιμότητας φαίνεται να είναι το μορφωτικό επίπεδο και η εξοικείωση με 

τον Η/Υ (μετρημένη με γνώμονα τη συχνότητα χρήσης του Η/Υ). 

Οι στάσεις και οι αντιλήψεις για την εξΑΕ, καθώς και η ετοιμότητα 

συμμετοχής εικάστηκε ότι θα κυμανθούν σε διαφορετικά επίπεδα κατόπιν απόκτησης 

άμεσης βιωματικής εμπειρίας από τη συμμετοχή σε πρόγραμμα εξΑΕ αντικειμενικών 

συνθηκών. Επιπλέον, μία τέτοια εμπειρία δύναται να ανασύρει τις πραγματικές 

ανάγκες των ατόμων με πρόβλημα όρασης όπως αυτές προκύπτουν σε πραγματικό 

χρόνο και αντικειμενικές καταστάσεις. Ο παραπάνω συλλογισμός αποτέλεσε το 

σημείο εκκίνησης του τρίτου ερευνητικού σταδίου όπου άτομα με πρόβλημα όρασης 

συμμετείχαν σε πρόγραμμα εξΑΕ μαζί με συμμετέχοντες χωρίς πρόβλημα όρασης. 

Το βασικό συμπέρασμα που εξήχθη είναι ότι εκείνες οι πτυχές ενός 

προγράμματος εξΑΕ που μπορούν να αντισταθμίσουν τις προκλήσεις που βιώνουν 

στην καθημερινότητά τους (π.χ. δυσκολίες στη μετακίνηση, αδυναμία εξοικονόμησης 

χρόνου) και δη στην εκπαίδευση (π.χ. καταγραφή σημειώσεων, προσβάσιμο 

εκπαιδευτικό υλικό) τα άτομα με πρόβλημα όρασης, είναι που προσφέρουν τη 

μεγαλύτερη ικανοποίηση στους εκπαιδευόμενους. Αντίστοιχα, τα σημεία του 

προγράμματος που επιτείνουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν (π.χ. χρήση μη 

προσβάσιμων εκπαιδευτικών εργαλείων) μπορούν να λειτουργήσουν ανασταλτικά 

στην επιθυμία συμμετοχής. Επιπλέον, κατόπιν απόκτησης εμπειρίας οι συμμετέχοντες 

διατήρησαν τη θετική στάση τους προς την εξΑΕ. Εμφανίστηκαν, ωστόσο, λιγότερο 

έτοιμοι για συμμετοχή σε προγράμματα εξΑΕ, αποτέλεσμα που αποδίδεται στην 

έλλειψη προσβασιμότητας που χαρακτήριζε βασικές πτυχές του προγράμματος.  

Απόρροια της συμμετοχής των ατόμων με πρόβλημα όρασης σε πρόγραμμα 

εξΑΕ μη προσβάσιμο εξ ολοκλήρου, ήταν η απόφαση σχεδιασμού προσβάσιμων 

προγραμμάτων εξΑΕ και η πιλοτική εφαρμογή τους στα ίδια άτομα. Από την ευθεία 

αξιολόγηση των προγραμμάτων στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογή, αλλά και τη 

σύγκριση με το προηγούμενο πρόγραμμα κατεβλήθη η προσπάθεια να ανιχνευτούν οι 

περαιτέρω οι ανάγκες των ατόμων με πρόβλημα όρασης αναφορικά με την εξΑΕ. Οι 

ανάγκες αυτές, τα σχόλια και οι παρατηρήσεις περί της α) πρόσβασης στην 

πληροφορία, β) ευχρηστίας των υλικών και των εργαλείων και γ) της ικανοποίηση 

των συμμετεχόντων, θεωρήθηκε ότι θα μπορούν μελλοντικά να αποτελέσουν 
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δομικούς άξονες του σχεδιασμού προγραμμάτων εξΑΕ για άτομα με πρόβλημα 

όρασης.  

Βάσει των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής, τα άτομα με πρόβλημα 

όρασης μπορεί να έχουν αρκετά διαφορετικές προτιμήσεις ως προς τη μορφή του 

εκπαιδευτικού υλικού (απτικού, ακουστικού κτλ.), οι οποίες πιθανόν συνδέονται με 

τις ατομικές συνήθειες. Η προτίμηση σε συγκεκριμένη μορφή εκπαιδευτικού υλικού 

αποτελεί μία διάσταση που χρειάζεται να επηρεάζει το σχεδιασμό ενός προγράμματος 

εξΑΕ, ειδικά ενός προγράμματος που απευθύνεται σε ενήλικες όπου οι συνήθειες 

είναι μακροχρόνια παγιωμένες. Επιπλέον, η προτίμηση σε συγκεκριμένη μορφή 

εκπαιδευτικού υλικού φάνηκε να εξαρτάται από την εγγενή συνθετότητα του 

περιεχομένου του. Ωστόσο, δεδομένου ότι η μορφή του εκπαιδευτικού υλικού μπορεί, 

επιπρόσθετα, να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θεματική ή το πεδίο εκπαίδευσης ή 

ακόμη και με τον εκπαιδευτικό στόχο χρειάζεται ειδική μελέτη για τον τρόπο, το 

χρόνο και το πλαίσιο εισαγωγής διαφορετικών μορφών εκπαιδευτικού υλικού και 

εργαλείων μάθησης και εκπαίδευσης και πάντα υπό το πρίσμα τόσο της 

προσβασιμότητας όσο και της ευχρηστίας. 

 

Ε.2. Τελικά Συμπεράσματα – Πρακτικές εφαρμογές 

Μέσα από μία ολιστική θεώρηση των αποτελεσμάτων του συνόλου των 

ερευνητικών σταδίων της παρούσας διατριβής, γίνεται εμφανές ότι το ζήτημα της 

αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο της εξΑΕ ατόμων με πρόβλημα όρασης είναι ιδιαίτερα 

κρίσιμο. Οι αντιλήψεις για την αλληλεπίδραση φάνηκε ότι μπορούν να επηρεάσουν 

την ετοιμότητα συμμετοχής (2ο ερευνητικό στάδιο), ενώ ο τρόπος που βιώνουν οι 

συμμετέχοντες με πρόβλημα όρασης την αλληλεπίδραση με τους 

συνεκπαιδευόμενους ή/και τον εκπαιδευτικό δύναται να είναι σημαντικός παράγοντας 

για τη δημιουργία συναισθημάτων ένταξης σε ομάδα και πρόσβασης στη μάθηση (3ο 

ερευνητικό στάδιο). Τέλος, η αλληλεπίδραση εμφανίστηκε ως πάγιο αίτημα στο 

πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, ακόμη κι όταν το εκπαιδευτικό υλικό 

καλύπτει τις ανάγκες προσβασιμότητας και ευχρηστίας (4ο ερευνητικό στάδιο). 

Μέσα από τις συνεντεύξεις και την ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων 

στην παρούσα έρευνα διαφάνηκε η ανάγκη εισαγωγής εναλλακτικών και ευέλικτων 

μοντέλων εκπαίδευσης. Ακόμη και στην περίπτωση όπου το πρόγραμμα ήγειρε 
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ανυπέρβλητα εμπόδια πλήρους και απρόσκοπτης συμμετοχής στα άτομα με 

πρόβλημα όρασης, η επιθυμία συμμετοχής και ο ενθουσιασμός προς το μοντέλο της 

εξΑΕ εκπαίδευσης ήταν εμφανείς.  

Τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα η μελέτη για προγράμματα εξΑΕ πλήρως 

προσβάσιμα και εύχρηστα ως προς όλες τις διαστάσεις τους – εκπαιδευτικό υλικό, 

πλατφόρμα και λοιπά τεχνολογικά και μη εργαλεία διδασκαλίας, μάθησης, 

εκπαίδευσης και αλληλεπίδρασης – προγράμματα, είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Τα άτομα 

με πρόβλημα όρασης χρειάζονται, ωστόσο, εναλλακτικούς τρόπους εκπαίδευσης που 

να καλύπτουν τις ανάγκες τους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε 

καθημερινή βάση. Τέτοιου είδους προκλήσεις αφορούν, κυρίως, στη μετάβαση προς 

τα κέντρα εκπαίδευσης και τα προβλήματα προσβασιμότητας χώρου, στην ανάγκη 

εξοικονόμησης χρόνου, στην ανάγκη ευελιξίας και προσαρμογής εκπαιδευτικού 

υλικού και εργαλείων στις ατομικές τους προτιμήσεις και συνήθειες, στην παροχή 

εναλλακτικών μεθόδων εκπαίδευσης που να αξιοποιούν στο μέγιστο βαθμό τη 

δυναμική και τις ικανότητες τους ώστε να επιτυγχάνεται η εκπαίδευση 

αποτελεσματικότερα και ταχύτερα. 

Τα αποτελέσματα του 1ου και 2ου ερευνητικού σταδίου συνιστούν 

σημαντικούς παράγοντες που χρειάζεται να λάβουν υπ’ όψιν τους οι σχεδιαστές 

προγραμμάτων εξΑΕ που στοχεύουν στην ενσωμάτωση ατόμων με πρόβλημα όρασης 

στη μαθητική ομάδα. Πριν την έναρξη ενός τέτοιου προγράμματος είναι απαραίτητο 

να μελετήσει κανείς τις στάσεις και τις αντιλήψεις των συμμετεχόντων για την εξΑΕ 

και, στη συνέχεια, την ετοιμότητα συμμετοχής, ώστε να μεριμνήσει και να αποφύγει 

μία επικείμενη διαρροή εκπαιδευόμενων ή την διάψευση των προσδοκιών των 

συμμετεχόντων.  

Η χρήση των εργαλείων διερεύνησης των στάσεων και των αντιλήψεων, 

καθώς και της ετοιμότητας συμμετοχής πριν την έναρξη ενός προγράμματος εξΑΕ 

(και) για άτομα με πρόβλημα όρασης μπορεί να αναδείξει τα άτομα που είναι 

πιθανότερο να δυσκολευτούν και να οδηγηθούν στην εγκατάλειψη του 

προγράμματος, ενώ μπορούν επιπλέον να διαφωτίσουν τις περιοχές παρέμβασης ώστε 

να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αυτό. Συστήνεται, συνεπώς, τα εργαλεία αυτά να 

αποτελούν εφεξής αναπόσπαστο μέρος της προετοιμασίας των συμμετεχόντων – εν 

γένει αλλά ειδικότερα των συμμετεχόντων με πρόβλημα όρασης – σε προγράμματα 

εξΑΕ. 
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Τα αποτελέσματα του 3ου ερευνητικού σταδίου υπογραμμίζουν επακριβώς τις 

ανάγκες που μπορούν να προκύψουν σε ένα πρόγραμμα εξΕΑ το οποίο δεν έχει 

σχεδιαστεί στη βάση των αναγκών και των δυνατοτήτων των ατόμων με πρόβλημα 

όρασης, ενώ αντιθέτως υλοποιεί την συνεκπαίδευση άνευ της προετοιμασίας αυτής. 

Έτσι, μπορεί κανείς να γνωρίζει ποια προβλήματα θα ανακύψουν από την παροχή 

εκπαίδευσης με μη προσβάσιμα εργαλεία και εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και ποιες 

είναι οι κατευθύνσεις που μπορεί να ακολουθήσει ώστε να αποφύγει τα προβλήματα 

αυτά.  

Ακόμη λεπτομερέστερες κατευθυντήριες οδηγίες παρέχουν τα αποτελέσματα 

του 4ου ερευνητικού σταδίου, τόσο γενικές όσο και ειδικές. Ως εκ τούτου, μία 

σημαντική παράμετρος που αναδεικνύεται από το στάδιο αυτό είναι η ανάγκη 

παροχής εκπαιδευτικού υλικού σε διαφορετικές μορφές ώστε να διευκολύνεται η 

εκπαίδευση βάσει των ατομικών συνηθειών. Παράλληλα οι διαφορετικές αυτές 

μορφές θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του κάθε εκπαιδευόμενου με πιο γόνιμο 

τρόπο και εύλογα θα οδηγήσουν στο καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα. Επίσης, από 

τα αποτελέσματα μπορεί κανείς να ανασύρει τις βέλτιστες λύσεις εκπαιδευτικού 

υλικού και μέσων για κάθε ένα από τα πεδία που εξετάστηκαν αλλά και να επεκτείνει 

τη λογική που διαπνέει τις λύσεις αυτές σε άλλα ακαδημαϊκά πεδία. Τέλος, τα 

προγράμματα εξΑΕ στον κώδικα Braille και την κινητικότητα και τον 

προσανατολισμό αποτελούν μία ελπιδοφόρα διέξοδο για όλα εκείνα τα άτομα με 

πρόβλημα όρασης που λόγω μεγάλης γεωγραφικής απόστασης από τα κέντρα 

εκπαίδευσης δε δύνανται να εκπαιδευτούν στους πρωταρχικής σημασίας αυτούς 

τομείς εκπαίδευσης.  

 

Ε.3. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 
Μελλοντικά κρίνεται αναγκαία η μελέτη των κατάλληλων μορφών 

εκπαιδευτικού υλικού για συγκεκριμένα ακαδημαϊκά πεδία υπό το πρίσμα του 

μαθησιακού στυλ και των ατομικών συνηθειών στο πλαίσιο της εξΑΕ. Σημειωτέον 

είναι, ότι η γεωγραφική απομάκρυνση των συμμετεχόντων σε ένα πρόγραμμα εξΑΕ 

και δη του διδάσκοντος συνεπάγεται την εστίαση στο σχεδιασμό των μέσων 

εκπαίδευσης με τέτοιο τρόπο που η απομάκρυνση αυτή να μην επηρεάζει τη 

διαδικασία της μάθησης και εκπαίδευσης και να μην εγείρει ανυπέρβλητα εμπόδια 
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αλλά να οδηγεί τον εκπαιδευόμενο στην αυτενέργεια και να υποστηρίζει την 

εκπαίδευση μέσα από την αξιοποίηση των δυνατοτήτων στο μέγιστο βαθμό. 

Επιπλέον, προτείνεται η ανάπτυξη εργαλείων εξΑΕ κατόπιν μελέτης των 

ιδιαίτερων αναγκών των ατόμων με πρόβλημα όρασης ή άλλες αναπηρίες, η πιλοτική 

εφαρμογή τους και συνεχής διόρθωση και προσαρμογή τους ώστε τα εργαλεία αυτά 

να είναι κατάλληλα και αποτελεσματικά για κάθε άτομο που συμμετέχει και για κάθε 

ακαδημαϊκό πεδίο εκπαίδευσης. 

 

Ε.4. Επίλογος 
Το μοντέλο της εξΑΕ φαντάζει ως μία ευοίωνη λύση στις ανάγκες 

μετεκπαίδευσης, επαγγελματική εξειδίκευσης και διά βίου μάθησης για τους ενήλικες 

με πρόβλημα όρασης. Κάτι τέτοιο αποτελεί εκπεφρασμένη ανάγκη των ατόμων με 

πρόβλημα όρασης και οι έχοντες τη δυνατότητα να την υλοποιήσουν οφείλουν να 

μεριμνήσουν αναλόγως.  

Επιπλέον, η ανάγκη παροχής εναλλακτικών μοντέλων εκπαίδευσης για τα 

άτομα που έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων και 

επιτύχουν σημαντικές αλλαγές είναι πλέον επιτακτική. Τα άτομα με πρόβλημα 

όρασης ανήκουν στα εν λόγω άτομα και τόσο η κοινωνία όσο και η πολιτεία έχει την 

υποχρέωση να τα στηρίξει.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Πρόγραμμα εκμάθησης του κώδικα Braille 
 

 Το πρόγραμμα που μελετάται στο παρόν σύγγραμμα με στόχο το σχεδιασμό 

προγράμματος διδασκαλίας και εκμάθησης του κώδικα Braille από απόσταση, 

προέρχεται από τις ενότητες για την εκμάθηση του κώδικα Braille που παρουσιάζει 

και διαθέτει το Hadley School for the Blind. Οι ενότητες αυτές εντάσσονται στην 

ευρύτερη κατηγορία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ενήλικες με πρόβλημα όρασης 

Adult Continuing Education και στην ειδικότερη κατηγορία εκπαίδευσης ενηλίκων 

στον κώδικα Braille Adult Continuing Education and High School Program. 

Πρόκειται, ουσιαστικά, για προγράμματα αυτό-μάθησης αφού βασικό μέσω 

εκπαίδευσης είναι το ηχητικό υλικό για καθοδήγηση και ποικίλα έντυπα και άλλα 

υλικά για την εφαρμογή των λαμβανόμενων (μέσω της ηχητικής καθοδήγησης) 

πληροφοριών. Η επικοινωνία με κάποιον διδάσκοντα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού 

μηνύματος (e-mail), κυρίως, για την ανατροφοδότηση επί των εργασιών που 

χρειάζεται να ολοκληρώσει ο εκπαιδευόμενος (Τhe Hadley School for the Blind, 

2012). 

 Στο παρόν σύγγραμμα παραθέτονται ο γενικός στόχος και η περιγραφή της 

κάθε ενότητας, καθώς και οι επιμέρους εκπαιδευτικοί στόχοι που χρειάζεται να 

επιτευχθούν για την πραγμάτωση του γενικού στόχου. Αρκετές προσαρμογές στους 

ειδικούς εκπαιδευτικού στόχους των ενοτήτων του Hadley School for the Blind έχουν 

γίνει για την προσαρμογή του προγράμματος στα δεδομένα του ελληνικού κώδικα 

Braille. Ορισμένες άλλες προσαρμογές – κυρίως, η προσθήκη ειδικών εκπαιδευτικών 

στόχων – έχουν γίνει για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης σε κάθε επιμέρους 

ενότητα. Η πλειοψηφία των αλλαγών αυτών βασίζεται στο πρόγραμμα εκμάθησης 

Braillewriting Dot by Dot των Pester, Otto και Poppe (1995). 

 Το πρόγραμμα για την εκμάθηση του ελληνικού κώδικα Braille από 

απόσταση, όπως προτείνεται στο παρόν σύγγραμμα, εδράζεται στην ένας προς έναν 

επικοινωνία εκπαιδευόμενου διδάσκοντος σε πραγματικό χρόνο. Απαραίτητες 

προϋποθέσεις είναι: α) η βασική γνώση χρήσης του Η/Υ και του διαδικτύου από την 

πλευρά του εκπαιδευόμενου, β) η βασική γνώση χρήσης του λογισμικού ανάγνωσης 

οθόνης από την πλευρά του εκπαιδευόμενου και γ) η χρήση κάποιας υπηρεσίας 

σύγχρονης επικοινωνίας με τη μορφή εικονοδιάσκεψης π.χ. skype. 
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 Η παραπομπή που υπάρχει στο τέλος της γραπτής περιγραφής κάθε 

εκπαιδευτικού στόχου οδηγεί τον αναγνώστη στους πιθανούς τρόπους πραγμάτωσης 

από απόσταση, που υπάρχουν στις «Τεχνικές υλοποίησης των εκπαιδευτικών 

στόχων». 

 

Τεχνικές υλοποίησης των εκπαιδευτικών στόχων 

 

(Α) Οι δραστηριότητες που στοχεύουν στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων 

αυτή της κατηγορίας προϋποθέτουν: α) τη φωνητική επικοινωνία εκπαιδευόμενου 

διδάσκοντος σε πραγματικό χρόνο μέσω ηχοδιάσκεψης και β) τη σύνδεση μέσω 

εικόνας για την παρακολούθηση των ενεργειών του εκπαιδευόμενου από την πλευρά 

του διδάσκοντος. 

 

(Β) Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων για τους εκπαιδευτικούς στόχους αυτής της 

κατηγορίας βασίζεται: α) στη χρήση έτοιμων υλικών (π.χ. ειδικά αυτοκόλλητα-

σημάδια) ή υλικών που έχει ετοιμάσει (π.χ. απτικές εικόνες, κείμενα μπράιγ) και έχει 

διαθέσει (π.χ. με αποστολή μέσω του ταχυδρομείου ή στο πλαίσιο κάποια αρχικής 

συνάντησης) ο διδάσκων στον εκπαιδευόμενο, β) στη διδασκαλία της θεωρίας και την 

καθοδήγηση για την εφαρμογή της νέας γνώσης μέσω των παρεχόμενων υλικών 

χρησιμοποιώντας κάποια υπηρεσία σύγχρονης φωνητικής επικοινωνίας και γ) στην 

παρακολούθηση της διαδικασίας από την πλευρά του διδάσκοντος χρησιμοποιώντας 

κάμερα και υπηρεσία σύνδεσης μέσω εικόνας. 

 

(Γ) Οι εκπαιδευτικοί στόχοι της κατηγορίας αυτής μπορούν να υλοποιηθούν μέσω 

δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν: α) τη χρήση απλών ψηφιακών κειμένων του 

μορφότυπου doc. ή txt. (ασκήσεις ή ενιαία κείμενα), β) τη χρήση λογισμικού 

ανάγνωσης οθόνης και γ) ανανεώσιμης πινακίδας μπράιγ για την ανάγνωση των 

περιεχομένων του κειμένου. Έτσι, ο εκπαιδευόμενος εξοικειώνεται, επιπλέον, με τη 

συγκεκριμένη συσκευή και την απτική ανάγνωση ψηφιακών κειμένων.  

 

(Δ) Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων για τους εκπαιδευτικούς στόχους αυτής της 

κατηγορίας βασίζεται: α) στη χρήση συσκευών (γραφομηχανή για τον κώδικα Braille 

π.χ. Perkins) ή άλλων εργαλείων (π.χ. στένσιλ) που έχει διαθέσει (π.χ. με αποστολή 

μέσω του ταχυδρομείου ή στο πλαίσιο κάποια αρχικής συνάντησης) ο διδάσκων στον 
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εκπαιδευόμενο, β) στη διδασκαλία της θεωρίας και την καθοδήγηση για την 

εφαρμογή της νέας γνώσης μέσω των παρεχόμενων συσκευών/εργαλείων, 

χρησιμοποιώντας κάποια υπηρεσία σύγχρονης φωνητικής επικοινωνίας και γ) στην 

παρακολούθηση της διαδικασίας από την πλευρά του διδάσκοντος χρησιμοποιώντας 

κάμερα και υπηρεσία σύνδεσης μέσω εικόνας. 

 

(E) Η πραγμάτωση των εκπαιδευτικών στόχων της κατηγορίας αυτής μπορεί να 

επιτευχθεί: α) με τη χρήση μίας συσκευής καταγραφής σημειώσεων – notetaker για 

την ταυτόχρονη γραφή και ακρόαση των γραμμάτων και των λέξεων, β) με 

διδασκαλία της θεωρίας και την καθοδήγηση για την εφαρμογή της νέας γνώσης 

μέσω της παρεχόμενης συσκευής χρησιμοποιώντας κάποια υπηρεσία σύγχρονης 

φωνητικής επικοινωνίας, γ) στην παρακολούθηση της διαδικασίας από την πλευρά 

του διδάσκοντος χρησιμοποιώντας κάμερα και υπηρεσία σύνδεσης μέσω εικόνας, δ) 

παρακολούθηση του αποτελέσματος της διαδικασίας γραφής γραμμάτων και 

σύνθεσης λέξεων (ή φράσεων/προτάσεων) μέσω παρακολούθησης της οθόνης του 

υπολογιστή του εκπαιδευόμενου με τη χρήση προγράμματος απομακρυσμένου 

ελέγχου (π.χ. Team Viewer) ή/και ε) αυτοπαρακολούθηση της διαδικασίας γραφής 

γραμμάτων και σύνθεσης λέξεων (ή φράσεων/προτάσεων) μέσω της ανανεώσιμης 

πινακίδας μπράιγ. 

 

(Ζ) Η μέθοδος αυτή υλοποίησης εκπαιδευτικών στόχων προτείνεται εναλλακτικά για 

την περίπτωση που είναι αδύνατη η διάθεση μίας συσκευής καταγραφής σημειώσεων. 

Η μέθοδος βασίζεται: α) στη χρήση του προγράμματος Perky Duck (της Duxbury 

Systems) για τη γραφή γραμμάτων/λέξεων/φράσεων πληκτρολογώντας τους 

συνδυασμούς των χαρακτήρων του κώδικα Braille στο τυπικό πληκτρολόγιο (σε 6 

συγκεκριμένα πλήκτρα – ένα για κάθε κουκκίδα) του Η/Υ, β) στη διδασκαλία της 

θεωρίας και την καθοδήγηση για την εφαρμογή της νέας γνώσης μέσω της 

παρεχόμενης συσκευής χρησιμοποιώντας κάποια υπηρεσία σύγχρονης φωνητικής 

επικοινωνίας, γ) στην παρακολούθηση της διαδικασίας από την πλευρά του 

διδάσκοντος χρησιμοποιώντας κάμερα και υπηρεσία σύνδεσης μέσω εικόνας, δ) στην 

παρακολούθηση από την πλευρά του διδάσκοντος του αποτελέσματος της 

διαδικασίας γραφής γραμμάτων και σύνθεσης λέξεων (ή φράσεων/προτάσεων) μέσω 

παρακολούθησης της οθόνης του υπολογιστή του εκπαιδευόμενου με τη χρήση 

προγράμματος απομακρυσμένου ελέγχου (π.χ. Team Viewer) ή/και ε) στην 
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αυτοπαρακολούθηση της διαδικασίας γραφής γραμμάτων και σύνθεσης λέξεων (ή 

φράσεων/προτάσεων) μέσω της ανανεώσιμης πινακίδας μπράιγ. 

 

(Η) Η πραγμάτωση των εκπαιδευτικών στόχων της κατηγορίας αυτής μπορεί να 

επιτευχθεί: α) με τη χρήση της ταμπλέτας αφής (touchpad) για την ταυτόχρονη 

ανάγνωση και ακρόαση των γραμμάτων και των λέξεων, β) με διδασκαλία της 

θεωρίας και την καθοδήγηση για τον έλεγχο της νέας γνώσης μέσω της παρεχόμενης 

συσκευής χρησιμοποιώντας κάποια υπηρεσία σύγχρονης φωνητικής επικοινωνίας, γ) 

στην παρακολούθηση της διαδικασίας από την πλευρά του διδάσκοντος 

χρησιμοποιώντας κάμερα και υπηρεσία σύνδεσης μέσω εικόνας και προαιρετικά δ) 

παρακολούθηση από την πλευρά του διδάσκοντος των σημείων που πιέζει ο 

εκπαιδευόμενος επί της απτικής εικόνας για ακρόαση, μέσω παρακολούθησης της 

οθόνης του υπολογιστή του εκπαιδευόμενου όπου εμφανίζονται τα σημεία αυτά. Η 

παρακολούθηση της οθόνης γίνεται με τη χρήση προγράμματος απομακρυσμένου 

ελέγχου (π.χ. Team Viewer). 

 

 

Ενότητα 1η 

Στόχος είναι η εκπαίδευση στη χρήση απτικών ενδείξεων (σημαδιών που δε 

σχετίζονται με τον κώδικα Braille). Περιγράφονται διάφοροι τρόποι χρήσης των 

ενδείξεων και ενθαρρύνεται η επινόηση νέων τρόπων χρήσης. Εφαρμογές χρήσης των 

ενδείξεων πραγματοποιούνται σε αντικείμενα της καθημερινής ζωής (τρόφιμα, 

φάρμακα, καλλυντικά, συσκευές κτλ.). Επιπλέον, πριν την έναρξη της εκπαίδευσης 

στη χρήση απτικών ενδείξεων, ο εκπαιδευόμενος εκπαιδεύεται στην ανάγνωση απλών 

εικόνων με ανάγλυφες γραμμές. 

 

Εκπαιδευτικοί στόχοι 
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1. Ικανότητα ψηλάφησης μία απτικής εικόνας18 (με την έννοια ότι μπορεί να 

ακολουθεί τις γραμμές και τα περιγράμματα χωρίς να παρεκκλίνει) και αναγνώρισης 

βασικών ανάγλυφων σχημάτων (π.χ. γεωγραφικά σχήματα) [Προτεινόμενες 

δραστηριότητες: α) χρήση απτικών μοντέλων που έχουν παραχθεί με διάφορα υλικά 

της καθημερινής ζωής, β) χρήση απτικών εικόνων αυξανόμενης δυσκολίας (από 

απλές γραμμές σε σύνθετα σχήματα) που έχουν παραχθεί μέσω thermoform (απτική 

διάκριση με βάση το μέγεθος και το σχήμα διαφορετικών μεταξύ τους γεωμετρικών 

σχημάτων/εικόνων), γ) χρήση απτικών εικόνων αυξανόμενης δυσκολίας που έχουν 

παραχθεί με τη στερεοαντιγραφική μέθοδο (χρήση της συσκευής PIAF και 

μικροκαψουλικού χαρτιού) και δ) χρήση απτικών εικόνων που έχουν παραχθεί με 

γραμμές από κουκκίδες (π.χ. για την εκμάθηση απτικής διάκρισης γεωμετρικών 

σχημάτων με βάση την κουκκίδα και με τα δύο χέρια)]. (Β) 

2. Ικανότητα επινόησης συστήματος για την τοποθέτηση των σημαδιών αναγνώρισης 

ή υπενθύμισης σε (οικιακές) συσκευές. (Β) 

3. Ικανότητα επινόησης συστήματος για την τοποθέτηση των σημαδιών αναγνώρισης 

ή υπενθύμισης σε προσωπικά αντικείμενα. (Β) 

4. Ικανότητα επινόησης συστήματος για την τοποθέτηση των σημαδιών αναγνώρισης 

ή υπενθύμισης σε είδη καλλωπισμού, καλλυντικά και φάρμακα. (Β) 

5. Ικανότητα επινόησης συστήματος για την τοποθέτηση των σημαδιών αναγνώρισης 

ή υπενθύμισης σε ρούχα και αξεσουάρ. (Β) 

6. Ικανότητα επινόησης συστήματος για την τοποθέτηση των σημαδιών αναγνώρισης 

ή υπενθύμισης σε τρόφιμα ανά κατηγορία. (Β) 

 

 

Ενότητα 2η 

Εκμάθηση απτικών στρατηγικών ανάγνωσης. Οι εκπαιδευόμενοι εξασκούνται 

ώστε να ακολουθούν σταθερά οριζόντιες γραμμές και στήλες χαρακτήρων μπράιγ. 

Περιγράφονται οι στρατηγικές ανάγνωσης (κινήσεις των χεριών και των δαχτύλων) 

                                                
18 Οι εκπαιδευόμενοι με ύστερη απώλεια όρασης χρειάζονται διαφορετικό εισαγωγικό πρόγραμμα 
προετοιμασίας σε σχέση με τα άτομα που έχουν χάσει την όραση εκ γενετής ή στα πρώτα χρόνια της 
ζωής τους. Το βασικότερο στάδιο προετοιμασίας είναι η απτική – κιναισθητική ετοιμότητα. Η 
εκπαίδευση μπορεί να ξεκινήσει από την εκμάθηση απτικής διάκρισης γεωμετρικών σχημάτων με 
βάση την κουκκίδα. Στη συνέχεια ο εκπαιδευόμενος μεταβαίνει στην εκμάθηση ιχνηλασίας μίας 
σειράς από μπράιγ κελιά και να διακρίνει τα διαφορετικά σύμβολα μέσα στη σειρά. Οι Stocker και 
Walton (1967) (RNIB, 2013, αναφορά σε Stocker & Walton, 1967) δίνουν ιδιαίτερη έμφαση: α) στην 
κίνηση επάνω στη γραμμή από τα αριστερά προς τα δεξιά και β) στην απτική αντίληψη αδρών 
γραμμών και άλλων απτικών σημείων με σταδιακή λέπτυνση των γραμμών και των σημείων. 
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που ακολουθούν οι έμπειροι αναγνώστες του κώδικα, ώστε να επιτυγχάνεται 

μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα ανάγνωσης. Επιπλέον, γίνεται η εισαγωγή σε 

ορισμένους μπράιγ χαρακτήρες. 

 

Εκπαιδευτικοί στόχοι 

1. Ικανότητα αναγνώρισης των χαρακτηριστικών των επιδέξιων μπράιγ αναγνωστών. 

(Α) 

2. Ικανότητα χρήσης της παλάμης για την αντίληψη του τρόπου διάταξης του μπράιγ 

κειμένου μέσα στη σελίδα [Προτεινόμενες δραστηριότητες: α) ο εκπαιδευόμενος 

βρίσκει την έναρξη και το τέλος της παραγράφου και β) αντιλαμβάνεται τον πίνακα 

περιεχομένων και τους αριθμούς των σελίδων]. (Β) 

3. Ικανότητα επίδειξης των κινήσεων των χεριών που προάγουν την αποτελεσματική 

ανάγνωση του κώδικα. (Α) 

4. Ικανότητα αναγνώρισης ενός κελιού μπράιγ [Προτεινόμενες δραστηριότητες: α) 

Απτική διάκριση μπράιγ κελιών για την κατανόηση των χωρικών σχέσεων, την 

απόκτηση κιναισθητικής εμπειρίας και της ικανότητας διάκρισης, γενικότερα. β) 

Απαριθμεί τις κουκκίδες ενός μπράιγ κελιού με τη σειρά (1…6) και σε συνδυασμούς 

(π.χ. τις δύο επάνω, τις μεσαίες και τις δύο κάτω στο εξάστιγμο). γ) Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μία αυγοθήκη και μπαλάκια του πινκ πονκ όπου ο καθηγητής 

ονομάζει κουκκίδες και ο εκπαιδευόμενος τοποθετεί τα μπαλάκια στη σωστή θέση 

(θέση ανάγνωσης). Το ίδιο μπορεί να γίνει και ενώ η αυγοθήκη έχει κοπεί στη μέση 

και κατά μήκος (όπως ανοίγει το Swing Cell) για να ταυτιστούν οι κουκκίδες με το 

πληκτρολόγιο της μηχανής (θέση γραφής). Για τη θέση ανάγνωσης προτείνονται οι 

συνδυασμοί: 4-5, 1-2, 3-6, 5-1, 6-3, 2-4 και για τη θέση γραφής οι συνδυασμοί: 1-3, 

2-4, 3-1, 4-6, 5-2, 6-5]. (Β) 

5. Ικανότητα αναγνώρισης του γράμματος λ19. (Β) 

6. Ικανότητα αναγνώρισης χαρακτήρων που είναι ίδιοι, καθώς το χέρι κινείται επάνω 

στη γραμμή από αριστερά προς τα δεξιά. (Β) 

7. Ικανότητα χρήσης ενός ειδικού αριθμητικού συστήματος για την αναγνώριση των 

σελίδων. (Β) 

8. Πλήρης ανάπτυξη των στρατηγικών ανάγνωσης μέσω βελτιστοποίησης των 

κινήσεων των χεριών και των δαχτύλων κατά την κίνηση πάνω στην γραμμή 
                                                
19 Από το σημείο αυτό και εξής κάθε φορά που εισάγεται ένας χαρακτήρας η εκμάθηση γίνεται σε μια 
αυγοθήκη με μπαλάκια του πινγκ πονγκ. 
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[Προτεινόμενες δραστηριότητες: α) ο εκπαιδευόμενος ακολουθεί τη γραμμή στο 

κείμενο από τα αριστερά προς τα δεξιά και βρίσκει την επόμενη σειρά, όταν ο 

διδάσκων διαβάζει (ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δοθεί στη χρονική στιγμή κατά 

την οποία ο εκπαιδευόμενος αλλάζει παράγραφο ή σελίδα), β) χρήση των απτικών 

στρατηγικών με σκοπό20 την εύρεση συγκεκριμένων σχηματισμών μέσα στη 

γραμμή]. (Β) 

9. Ικανότητα αναγνώρισης της ομοιότητας ή ανομοιότητας των συμβόλων μεταξύ 

τους στην αρχή και στο τέλος της γραμμής. (Β) 

10. Ικανότητα εντοπισμού γεμάτων κελιών σε διαφορετικά σημεία της γραμμής. (Β) 

11. Ικανότητα εντοπισμού γεμάτων κελιών και αναγνώρισης των γραμμάτων λ και 

β. (Β) 

12. Ικανότητα αναγνώρισης της ομοιότητας ή ανομοιότητας των συμβόλων μεταξύ 

τους. (Β) 

13. Ικανότητα αναγνώρισης της ομοιότητας ή ανομοιότητας δύο μεμονωμένων 

χαρακτήρων ή δυάδων χαρακτήρων [Προτεινόμενη δραστηριότητα: ο εκπαιδευόμενος 

ιχνηλατεί μία γραμμή από μπράιγ χαρακτήρες όπου ένας είναι διαφορετικός από τους 

άλλους και καλείται να το ανακαλύψει (η ιχνηλασία γίνεται επιδεικνύοντας την 

κατάλληλη απτική στρατηγική ανάγνωσης). Προτεινόμενες παραλλαγές της 

δραστηριότητας είναι: α) Μία σειρά από όμοιους χαρακτήρες μπράιγ όπου μόνο ένας 

χαρακτήρας διαφοροποιείται. Η διαφοροποίηση έγκειται στην απουσία μίας 

κουκκίδας, όπως π.χ. η διαφορά μεταξύ των χαρακτήρων για τα γράμματα π και σ: P 

p p s p p p β) Μία σειρά από όμοιους χαρακτήρες όπου η διαφοροποίηση 

του ενός έγκειται στην αριστερή ή δεξιά στοίχιση των κουκκίδων συγκριτικά με τους 

υπόλοιπους π.χ.  

K . k k k k k k γ) Μία σειρά από ζεύγη χαρακτήρων διαφορετικών 

μεταξύ τους μόνο ως προς τον 1ο χαρακτήρα για την εύρεση του όμοιου ζεύγους 

 Bu ^u  2u ;u ^u ]. (Β) 

14. Ικανότητα αναγνώρισης των γραμμάτων γ, β και λ. (Β) 

15. Ικανότητα εύρεσης του χαρακτήρα που είναι διαφορετικός σε μία ομάδα τριών 

χαρακτήρων. (Β) 

                                                
20 Η χρήση των στρατηγικών χωρίς την ανάγκη εύρεσης/αναγνώρισης κάποιου στοιχείου δεν έχει 
νόημα για τον εκπαιδευόμενο. 
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16. Ικανότητα εντοπισμού ομάδων τριών χαρακτήρων που να περιέχουν τα γράμματα 

λ, β ή γ. (Β) 

17. Ικανότητα κίνησης επάνω σε στήλη γραμμάτων. (Β) 

18. Ικανότητα αναγνώρισης των γραμμάτων λ, β και γ και ένα γεμάτο κελί μέσα σε 

μία στήλη γραμμάτων. (Β) 

19. Ικανότητα περιγραφής του προσωπικού στυλ ανάγνωσης. (Α) 

 

 

Ενότητα 3η 

Εκμάθηση του μπράιγ αλφαβήτου. Ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει να αξιοποιεί 

τις απτικές στρατηγικές ανάγνωσης καθώς μαθαίνει το αλφάβητο. Επιδίδεται σε 

ασκήσεις οι οποίες εισάγουν τα γράμματα μεμονωμένα και σε λέξεις που 

χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ετικετών χρήσιμων σε δουλειές του σπιτιού. 

Παρέχονται, επιπλέον, συγκεκριμένες οδηγίες για την παραγωγή όμοιων ετικετών και 

ενισχύεται η χρήση του γραφέα ετικετών. Βασικός στόχος της ενότητας αυτής είναι η 

επαναλαμβανόμενη επαφή του εκπαιδευόμενου με γράμματα, λέξεις και φράσεις. 

 

Εκπαιδευτικοί στόχοι 

1. Ικανότητα αναγνώρισης των γραμμάτων «α» και «β» ως μεμονωμένα γράμματα 

και μέσα σε ομάδες γραμμάτων (συλλαβές, λέξεις). (Α), (Γ), (Η) 

2. Ικανότητα αναγνώρισης του γράμματος «φ» όταν εμφανίζεται ως μεμονωμένο 

γράμμα και μέσα σε ομάδες γραμμάτων (συλλαβές, λέξεις). (Α), (Γ), (Η) 

3. Ικανότητα αναγνώρισης του γράμματος «ι» όταν εμφανίζεται ως μεμονωμένο 

γράμμα και μέσα σε ομάδες γραμμάτων (συλλαβές, λέξεις) και του σημείου στίξης 

«,». (Α), (Γ), (Η) 

4. Ικανότητα αναγνώρισης του γράμματος «ε» όταν εμφανίζεται ως μεμονωμένο 

γράμμα και μέσα σε ομάδες 2 γραμμάτων. (Α), (Γ), (Η) 

5. Ικανότητα αναγνώρισης του γράμματος «δ» όταν εμφανίζεται ως μεμονωμένο 

γράμμα και μέσα σε ομάδες 2 γραμμάτων. (Α), (Γ), (Η) 

6. Ικανότητα αναγνώρισης του γράμματος «χ» όταν εμφανίζεται ως μεμονωμένο 

γράμμα και μέσα σε ομάδες 2 γραμμάτων. (Α), (Γ), (Η) 

7. Ικανότητα αναγνώρισης του γράμματος «γ» όταν εμφανίζεται ως μεμονωμένο 

γράμμα και μέσα σε ομάδες 2 γραμμάτων. (Α), (Γ), (Η) 
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8. Ικανότητα αναγνώρισης του γράμματος «ω» όταν εμφανίζεται ως μεμονωμένο 

γράμμα και μέσα σε ομάδες 2 γραμμάτων. (Α), (Γ), (Η) 

9. Ικανότητα αναγνώρισης των συμβόλων/σημείων στίξης «τόνος» και «άνω και 

κάτω τελεία» όταν εμφανίζονται σε μεμονωμένα γράμματα και μέσα σε ομάδες 

γραμμάτων (συλλαβές, λέξεις). (Α), (Γ) 

10. Ικανότητα ανάγνωσης σύντομων λέξεων που περιλαμβάνουν τα γράμματα που 

έχουν διδαχθεί μέχρι τη στιγμή εκείνη (α, β, γ, δ, ε, ι, φ, χ, ω) και λέξεων που 

περιλαμβάνουν τα γράμματα αυτά σε συνδυασμό με τα σύμβολα/σημεία στίξης που 

έχουν διδαχθεί. (Α), (Γ), (Η) 

11. Ικανότητα αναγνώρισης του γράμματος «λ» όταν εμφανίζεται ως μεμονωμένο 

γράμμα και σε μικρές (ολιγοσύλλαβες) λέξεις. (Α), (Γ), (Η) 

12. Ικανότητα αναγνώρισης του γράμματος «κ» όταν εμφανίζεται ως μεμονωμένο 

γράμμα και σε μικρές (ολιγοσύλλαβες) λέξεις. (Α), (Γ), (Η) 

13. Ικανότητα αναγνώρισης του γράμματος «μ» όταν εμφανίζεται ως μεμονωμένο 

γράμμα και σε μικρές (ολιγοσύλλαβες) λέξεις. (Α), (Γ), (Η) 

14. Ικανότητα αναγνώρισης του γράμματος «ο» όταν εμφανίζεται ως μεμονωμένο 

γράμμα και σε μικρές (ολιγοσύλλαβες) λέξεις. (Α), (Γ), (Η) 

15. Ικανότητα αναγνώρισης του γράμματος «ν» όταν εμφανίζεται ως μεμονωμένο 

γράμμα και σε μικρές (ολιγοσύλλαβες) λέξεις. (Α), (Γ), (Η) 

16. Ικανότητα αναγνώρισης των συμβόλων/σημείων στίξης «άνω τελεία» και 

«απόστροφος» όταν εμφανίζονται σε μεμονωμένα γράμματα και μέσα σε ομάδες 

γραμμάτων (συλλαβές, λέξεις). (Α), (Γ), (Η) 

17. Ικανότητα αναγνώρισης του γράμματος «π» όταν εμφανίζεται ως μεμονωμένο 

γράμμα και σε μικρές (ολιγοσύλλαβες) λέξεις. (Α), (Γ), (Η) 

18. Ικανότητα αναγνώρισης του γράμματος «σ» όταν εμφανίζεται ως μεμονωμένο 

γράμμα και σε μικρές (ολιγοσύλλαβες) λέξεις. (Α), (Γ), (Η) 

19. Ικανότητα αναγνώρισης του γράμματος «τ» όταν εμφανίζεται ως μεμονωμένο 

γράμμα και σε μικρές (ολιγοσύλλαβες) λέξεις. (Α), (Γ), (Η) 

20. Ικανότητα αναγνώρισης του γράμματος «η» όταν εμφανίζεται ως μεμονωμένο 

γράμμα και σε μικρές (ολιγοσύλλαβες) λέξεις. (Α), (Γ), (Η) 

21. Ικανότητα αναγνώρισης του γράμματος «ρ» όταν εμφανίζεται ως μεμονωμένο 

γράμμα και σε μικρές (ολιγοσύλλαβες) λέξεις. (Α), (Γ), (Η) 
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22. Ικανότητα αναγνώρισης του σημείου στίξης «θαυμαστικό» όταν εμφανίζεται σε 

μεμονωμένα γράμματα και μέσα σε ομάδες γραμμάτων (συλλαβές, λέξεις). (Α), (Γ), 

(Η) 

23. Ικανότητα ανάγνωσης σύντομων λέξεων που περιλαμβάνουν τα γράμματα που 

έχουν διδαχθεί μέχρι τη στιγμή εκείνη (α, β, γ, δ, ε, η, ι, κ, λ, μ, ν, ο, π, ρ, σ, τ, φ, χ, ω) 

και λέξεων που περιλαμβάνουν τα γράμματα αυτά σε συνδυασμό με τα 

σύμβολα/σημεία στίξης που έχουν διδαχθεί. (Α), (Γ), (Η) 

24. Ικανότητα αναγνώρισης του σχηματισμού για το δίψηφο φωνήεν «ου» όταν 

εμφανίζεται ως μεμονωμένος χαρακτήρας και σε μικρές (ολιγοσύλλαβες) λέξεις. (Α), 

(Γ), (Η) 

25. Ικανότητα αναγνώρισης του γράμματος «ξ» όταν εμφανίζεται ως μεμονωμένο 

γράμμα και σε λέξεις. (Α), (Γ), (Η) 

26. Ικανότητα αναγνώρισης του γράμματος «ζ» όταν εμφανίζεται ως μεμονωμένο 

γράμμα και σε λέξεις. (Α), (Γ), (Η) 

27. Ικανότητα αναγνώρισης του γράμματος «υ» όταν εμφανίζεται ως μεμονωμένο 

γράμμα και σε λέξεις. (Α), (Γ), (Η) 

28. Ικανότητα αναγνώρισης του σχηματισμού για το δίψηφο φωνήεν «υι» όταν 

εμφανίζεται ως μεμονωμένος χαρακτήρας και σε μικρές (ολιγοσύλλαβες) λέξεις. (Α), 

(Γ), (Η) 

29. Ικανότητα αναγνώρισης του γράμματος «θ» όταν εμφανίζεται ως μεμονωμένο 

γράμμα και σε λέξεις. (Α), (Γ), (Η) 

30. Ικανότητα αναγνώρισης του σχηματισμού για το συνδυασμό «αυ» όταν 

εμφανίζεται ως μεμονωμένος χαρακτήρες και σε μικρές (ολιγοσύλλαβες) λέξεις. (Α), 

(Γ), (Η) 

31. Ικανότητα αναγνώρισης του σχηματισμού για το δίψηφο φωνήεν «αι» όταν 

εμφανίζεται ως μεμονωμένος χαρακτήρας και σε μικρές (ολιγοσύλλαβες) λέξεις. (Α), 

(Γ), (Η) 

32. Ικανότητα αναγνώρισης του σχηματισμού για το συνδυασμό «ευ» όταν 

εμφανίζεται ως μεμονωμένος χαρακτήρες και σε μικρές (ολιγοσύλλαβες) λέξεις. (Α), 

(Γ), (Η) 

33. Ικανότητα αναγνώρισης του σχηματισμού για το δίψηφο φωνήεν «ει» όταν 

εμφανίζεται ως μεμονωμένος χαρακτήρας και σε μικρές (ολιγοσύλλαβες) λέξεις. (Α), 

(Γ), (Η) 
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34. Ικανότητα αναγνώρισης του σχηματισμού για το δίψηφο φωνήεν «οι» όταν 

εμφανίζεται ως μεμονωμένος χαρακτήρας και σε μικρές (ολιγοσύλλαβες) λέξεις. (Α), 

(Γ), (Η) 

35. Ικανότητα αναγνώρισης του γράμματος «ψ» όταν εμφανίζεται ως μεμονωμένο 

γράμμα και σε λέξεις. (Α), (Γ), (Η) 

36. Ικανότητα αναγνώρισης του σημείου στίξης «ερωτηματικό» όταν εμφανίζεται σε 

μεμονωμένα γράμματα και μέσα σε ομάδες γραμμάτων (συλλαβές, λέξεις). (Α), (Γ) 

37. Ικανότητα αναγνώρισης του σημείου στίξης «παύλα» όταν εμφανίζεται σε 

μεμονωμένα γράμματα και μέσα σε ομάδες γραμμάτων (συλλαβές, λέξεις). (Α), (Γ) 

38. Ικανότητα αναγνώρισης του σημείου στίξης «άνοιγμα εισαγωγικών» όταν 

εμφανίζεται σε μεμονωμένα γράμματα και μέσα σε ομάδες γραμμάτων (συλλαβές, 

λέξεις). (Α), (Γ) 

39. Ικανότητα αναγνώρισης του σημείου στίξης «τελεία» όταν εμφανίζεται σε 

μεμονωμένα γράμματα και μέσα σε ομάδες γραμμάτων (συλλαβές, λέξεις). (Α), (Γ) 

40. Ικανότητα αναγνώρισης του σημείου στίξης «κλείσιμο εισαγωγικών» όταν 

εμφανίζεται σε μεμονωμένα γράμματα και μέσα σε ομάδες γραμμάτων (συλλαβές, 

λέξεις). (Α), (Γ) 

41. Ικανότητα αναγνώρισης του σημείου στίξης «παρένθεση» όταν εμφανίζεται σε 

μεμονωμένα γράμματα και μέσα σε ομάδες γραμμάτων (συλλαβές, λέξεις). (Α), (Γ) 

42. Ικανότητα αναγνώρισης του σχηματισμού για το σύμβολο του κεφαλαιοδείκτη 

όταν εμφανίζεται σε μικρές (ολιγοσύλλαβες) λέξεις. (Α), (Γ) 

43. Ικανότητα αναγνώρισης του σχηματισμού για το σύμβολο του αριθμοδείκτη όταν 

εμφανίζεται δίπλα σε έναν αριθμό ή σε αριθμούς λίγων ψηφίων. Ικανότητα 

αναγνώρισης όλων των ψηφίων «0-9». (Α), (Γ) 

44. Ικανότητα αναγνώρισης όλων των γραμμάτων του αλφαβήτου και των 

συμβόλων/σημείων στίξης στον κώδικα μπράιγ, όταν εμφανίζονται ως μεμονωμένοι 

χαρακτήρες και σε λέξεις/φράσεις [Προτεινόμενες δραστηριότητες: α) χρήση λέξεων 

του εκπαιδευτικού επιπέδου του εκπαιδευόμενου και των προσωπικών του 

ενδιαφερόντων (οι λέξεις εισάγονται μία μία και όταν κατακτήσει κανείς τη μία 

συνεχίζει στην άλλη), β) εισαγωγή λέξεων/χαρακτήρων που μοιάζουν μεταξύ τους 

(εισάγονται ξεχωριστά και εφόσον ο εκπαιδευόμενος έχει κατακτήσει τη μία λέξη ή 

τον ένα χαρακτήρα), γ) χρήση οικείων στον εκπαιδευόμενο ονομάτων ως λέξεων και 

επιλογή μεμονωμένων γραμμάτων από τις λέξεις αυτές για αναγνώριση και δ) αφού ο 

διδάσκων εντοπίσει τους χαρακτήρες για τους οποίους ο εκπαιδευόμενος παρουσιάζει 
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δυσκολία στην αναγνώριση, δίνει οδηγίες και οργανώνει δραστηριότητες ειδικά για 

τους χαρακτήρες αυτούς]. (Α), (Γ), (Η) 

45. Ικανότητα αναγνώρισης όλων των γραμμάτων του αλφαβήτου και των 

συμβόλων/σημείων στίξης στον κώδικα μπράιγ, όταν εμφανίζονται ως μεμονωμένοι 

χαρακτήρες και σε λέξεις/φράσεις, καθώς ο εκπαιδευόμενος κινείται επάνω στη 

γραμμή επιδεικνύοντας τις σωστές απτικές στρατηγικές [Προτεινόμενες 

δραστηριότητες: α) χρήση κειμένου με νόημα για την αξιολόγηση της αναγνώρισης 

χαρακτήρων και την αποτελεσματική χρήση21 απτικών στρατηγικών22, β) ο 

εκπαιδευόμενος διαβάζει προτάσεις (π.χ. στίχους, ανέκδοτα, αποφθέγματα)]. (Α), (Γ) 

 

Ενότητα 4η 

Εκπαίδευση στην ανάγνωση και τη γραφή του κώδικα μπράιγ (1ης βαθμίδας). 

Η εκπαίδευση αφορά στο αλφάβητο, στους αριθμούς, στα σημεία στίξης και σε 

κάποια άλλα ειδικά σύμβολα. Επίσης, περιλαμβάνει καθοδήγηση για τη χρήση της 

μηχανής μπράιγ και του ειδικού στένσιλ και στυλό (slate & stylus). Για κάθε 

γράμμα/σύμβολο/σημείο στίξης που εισάγεται εφεξής, ο εκπαιδευόμενος αναφέρει τις 

κουκκίδες που αποτελούν το γράμμα/σύμβολο/σημείο στίξης. 

 

 

Εκπαιδευτικοί στόχοι 

1. Ικανότητα αναγνώρισης των μερών του στένσιλ και του «στυλό» γραφής μπράιγ 

(stylus) [Προτεινόμενη δραστηριότητα: αναφέρει τις δραστηριότητες, όπου μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί το στένσιλ]. (Δ) 

2. Ικανότητα σωστής τοποθέτησης του χαρτιού στο στένσιλ γραφής. (Δ) 

3. Ικανότητα επίδειξης της σωστής τεχνικής γραφής των χαρακτήρων με το στένσιλ 

γραφής [Προτεινόμενες δραστηριότητες: α) σχηματίζει με ακρίβεια μπράιγ 

χαρακτήρες χρησιμοποιώντας το στένσιλ και το «στυλό», β) δημιουργεί ετικέτες για 

                                                
21 Οι σωστές απτικές στρατηγικές ανάγνωσης εξαρτώνται από την σωστή αναγνώριση χαρακτήρων 
και, συνεπώς, όσο βελτιώνεται η αναγνώριση χαρακτήρων τόσο θα βελτιώνονται και οι απτικές 
στρατηγικές. Η διδασκαλία των στρατηγικών εκτός του πλαισίου της αναγνώρισης χαρακτήρων και 
της στοχευμένης ανάγνωσης θεωρείται ακατάλληλη (Pester et al., 1995). 
22 Πολύ χρήσιμη κατά τη δραστηριότητα αυτή θεωρείται η βιντεοσκόπηση της διαδικασίας για την 
αξιολόγηση της προόδου. Αρκετές πλατφόρμες εξΑΕ περιλαμβάνουν τη δυνατότητα καταγραφής του 
μαθήματος σε μορφή βίντεο. Η ηχογράφηση του μαθήματος είναι πολύ σημαντική και για τον 
εκπαιδευόμενο, καθώς τον βοηθάει να θυμάται τι διδάχθηκε και να κάνει εξάσκηση στο χρονικό 
διάστημα ενδιάμεσα των μαθημάτων. 
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ρούχα, αντικείμενα του σπιτιού, φάρμακα κτλ., λίστες για τα ψώνια, καταγράφει έναν 

αριθμό τηλεφώνου/μία διεύθυνση]. (Δ) 

4. Ικανότητα αναγνώρισης των μερών της μηχανής μπράιγ. (Δ) 

5. Ικανότητα σωστής τοποθέτησης του χαρτιού στη μηχανή μπράιγ [Προτεινόμενες 

δραστηριότητες: α) Υπάρχουν τα βήματα αναλυτικά στο Braillewriting Dot by Dot 

(Pester et al., 1995, σ.15). β) Δίνεται έμφαση στη ρύθμιση των περιθωρίων. 

Επιδεικνύεται στον εκπαιδευόμενο ο τρόπος λειτουργίας τους, πώς να τα ρυθμίζει 

εξαρχής και πώς να τα διαμορφώσει όταν ακουστεί το κουδουνάκι και δεν επιθυμεί 

να κόψει τη λέξη. Αρχικά ζητείται από τον εκπαιδευόμενο να ρυθμίσει τα περιθώρια, 

στη συνέχεια να αλλάξει τη θέση του δεξιού πλήκτρου περιθωρίου και να 

μετακινήσει τη γραφή μέσω της λαβής ώστε να παρατηρήσει μέχρι που φτάνει η 

γραφίδα (το ίδιο και για το αριστερό πλήκτρο περιθωρίου). Στη συνέχεια, ο 

εκπαιδευόμενος ρυθμίζει μόνος του τα περιθώρια: αφού τοποθετήσει το χαρτί στη 

μηχανή, μετακινεί το αριστερό περιθώριο άκρη αριστερά. Μετακινεί τη γραφίδα με 

το πλήκτρο για το κενό μέχρι εκείνο το σημείο όπου η γραφίδα και η άκρη της 

σελίδας απέχουν μεταξύ τους ένα δάχτυλο απόσταση (δηλαδή βάζοντας ο 

εκπαιδευόμενος του το δάχτυλο στο χαρτί η γραφίδα είναι ακριβώς δίπλα στο 

δάχτυλο από την αριστερή πλευρά και η άκρη της σελίδας ακριβώς δίπλα, στη δεξιά 

πλευρά). Τέλος, ο εκπαιδευόμενος μετακινεί το πλήκτρο για το δεξί περιθώριο μέχρι 

εκεί που θα ακουμπήσει τη γραφίδα. Ο διδάσκων εξηγεί ότι έτσι ρυθμίζει ο 

εκπαιδευόμενος σχεδόν πάντα τα περιθώρια]. (Δ) 

6. Ικανότητα επίδειξης της σωστής τεχνικής γραφής των χαρακτήρων με τη μηχανή 

μπράιγ [Προτεινόμενες δραστηριότητες: α) Χρήση της μηχανής για «σχεδιασμό» και 

προχειρογραφή (αρχικά χωρίς να βάζει σωστά τα δάχτυλα στη μηχανή, αλλά στη 

συνέχεια ο εκπαιδευόμενος καθοδηγείται, ώστε να χρησιμοποιεί τα σωστά δάχτυλα 

στα σωστά πλήκτρα). β) Τοποθετεί το δείκτη, το μέσο και τον παράμεσο (και τον 

αντίχειρα) του αριστερού και δεξιού χεριού23 στα σωστά πλήκτρα και ζητείται να πει 

την κουκκίδα που θα πληκτρολογήσει αν πιέσει το πλήκτρο στο οποίο είναι 

τοποθετημένος: 

Α) ο δείκτης του δεξιού χεριού (κουκ.4) 

Β) ο μέσος του αριστερού χεριού (κουκ.2) 

Γ) ο μέσος του δεξιού χεριού (κουκ.5) 
                                                
23 Μπορεί να γίνει χρήση αυτοκόλλητου βέλκρο για τη δημιουργία «τούνελ» στα δάχτυλα ώστε να 
γίνει κατανοητή η σωστή στάση των δαχτύλων. 



 292 

Δ) ο παράμεσος του δεξιού χεριού (κουκ.6) 

Ε) ο παράμεσος του αριστερού χεριού (κουκ.3) 

Ζ) ο δείκτης του αριστερού χεριού (κουκ.1) 

Στη συνέχεια, ζητείται να πληκτρολογήσει τους παρακάτω συνδυασμούς έναν έναν, 

να μετακινεί τη γραφίδα μετά από κάθε πληκτρολόγηση και να διαβάζει με το χέρι τις 

κουκκίδες. Οι συνδυασμοί είναι: πλήκτρα 4&2, 3&5, 5&1, 6&2. 

γ) Ζητείται από τον εκπαιδευόμενο να κάνει μία σειρά από την κουκκίδα 1 (πολλά α), 

μετά μία σειρά από την κουκκίδα 4, μία σειρά από την κουκκίδα 2, μια σειρά από 

κουκκίδες 1-2 (δηλ. πολλά β) και μετά μία σειρά από αβαβαβαβ…διατηρώντας κάθε 

φορά ένα σταθερό ρυθμό πληκτρολόγησης. Όταν ολοκληρώνει μία σειρά ελέγχει για 

λάθη]. (Δ) 

7. Γνώση των μερών και του τρόπου λειτουργίας συσκευών γραφής ή ανάγνωσης 

μπράιγ (notetakers, ανανεώσιμη πινακίδα μπράιγ, μπράιγ εκτυπωτή) [Προτεινόμενες 

δραστηριότητες: α) παρουσίαση των συσκευών και του τρόπου λειτουργίας των 

συσκευών γραφής και ανάγνωσης μπράιγ, β) ο εκπαιδευόμενος θέτει και παύει τη 

λειτουργία μίας συσκευής καταγραφής σημειώσεων (notetaker)24, ακούει 

αποθηκευμένα αρχεία, σώζει και επεξεργάζεται (όχι γραφή) αρχεία που υπάρχουν 

στην ίδια συσκευή και εκτυπώνει σε μπράιγ (αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα) ή σε 

κείμενο βλεπόντων].(Δ) 

8. Ικανότητα γραφής 4 γραμμάτων (α, β, φ, ι)του αλφαβήτου μεμονωμένα και σε 

λέξεις, αναφέροντας τις κουκκίδες κάθε γράμματος [Προτεινόμενες δραστηριότητες: 

α) ο εκπαιδευόμενος γράφει αρχικά το α και το β και συνεχίζει με το ι και το φ, β) για 

την εξοικείωση με το πλήκτρο για το κενό μπορεί να ζητηθεί από τον εκπαιδευόμενο 

να πληκτρολογήσει: α, κενό, β, κενό, φ, κενό, ι, πλήκτρο για την αλλαγή σειράς, γ) 

ζητείται από τον εκπαιδευόμενο να γράψει τα ίδια γράμματα με την ίδια σειρά 

χωρίζοντάς τα μεταξύ τους με κόμμα και δ) να γράψει μερικές λέξεις με αυτά τα 

γράμματα π.χ. βία και φαΐ]. (Δ), (Ε) ή (Ζ) 

9. Ικανότητα γραφής 5 γραμμάτων προσθέτοντας την κουκκίδα 5 (ε, δ, χ, γ, ω) του 

αλφαβήτου μεμονωμένα και σε λέξεις, αναφέροντας τις κουκκίδες κάθε γράμματος 

[Προτεινόμενες δραστηριότητες: α) Γράφει το γράμμα ε και, στη συνέχεια, μικρές 

λέξεις με τα γράμματα που έχει διδαχθεί (α, β, φ, ι, ε). Συνεχίζει με τα υπόλοιπα 

γράμματα της ομάδας με τον ίδιο ακριβώς τρόπο – ένα γράμμα και 
                                                
24 Είναι σημαντικό να εισάγεται η χρήση τέτοιων συσκευών, καθώς ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει να 
πληκτρολογεί σε μπράιγ και να ακούει ταυτόχρονα το κείμενο μέσω φωνής. 
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μικρές/ολιγοσύλλαβες λέξεις με τα γράμματα που έχει διδαχθεί, β) Για την εξάσκηση 

στα περιθώρια μπορεί να ζητηθεί από τον εκπαιδευόμενο να δημιουργήσει στήλες με 

λέξεις. γ) Για την εξοικείωση με πλήκτρο για τη μετακίνηση της γραφίδας μία θέση 

πίσω, γράφει το γράμμα α και το συμπληρώνει για να γράψει τελικά το γράμμα ε, 

(β→χ, ι→δ, φ→γ, ε→χ, δ→γ) και αντίστροφα, γράφει το γράμμα ι και το διορθώνει 

για να γράψει τελικά το γράμμα α (φ→ι, χ→ε, γ→ω, γ→δ)]. (Δ), (Ε) ή (Ζ) 

10. Ικανότητα γραφής 5 γραμμάτων προσθέτοντας την κουκκίδα 3 (λ, κ, μ, ο, ν) του 

αλφαβήτου μεμονωμένα και σε λέξεις, αναφέροντας τις κουκκίδες κάθε γράμματος 

[Προτεινόμενες δραστηριότητες: όμοιες με τις προτεινόμενες δραστηριότητες του 

εκπαιδευτικού στόχου Δ]. (Δ), (Ε) ή (Ζ) 

11. Ικανότητα γραφής 5 γραμμάτων (π, σ, τ, η, ρ) του αλφαβήτου μεμονωμένα και σε 

λέξεις, αναφέροντας τις κουκκίδες κάθε γράμματος [Προτεινόμενες δραστηριότητες: 

όμοιες με τις προτεινόμενες δραστηριότητες του εκπαιδευτικού στόχου Δ]. (Δ), (Ε) ή 

(Ζ)  

12. Ικανότητα γραφής 6 γραμμάτων/δίψηφων φωνηέντων προσθέτοντας την 

κουκκίδα 6 (ου, ξ, ζ, υ, υι, θ) του αλφαβήτου μεμονωμένα και σε λέξεις, αναφέροντας 

τις κουκκίδες κάθε γράμματος/δίψηφου φωνήεντος [Προτεινόμενες δραστηριότητες: 

όμοιες με τις προτεινόμενες δραστηριότητες του εκπαιδευτικού στόχου Δ]. (Δ), (Ε) ή 

(Ζ) 

13. Ικανότητα γραφής 6 γραμμάτων/δίψηφων φωνηέντων/συνδυασμών γραμμάτων 

(αυ, αι, ευ, ει, οι, ψ) του αλφαβήτου μεμονωμένα και σε λέξεις, αναφέροντας τις 

κουκκίδες κάθε γράμματος/δίψηφου φωνήεντος/συνδυασμού γραμμάτων 

[Προτεινόμενες δραστηριότητες: όμοιες με τις προτεινόμενες δραστηριότητες του 

εκπαιδευτικού στόχου Δ]. (Δ), (Ε) ή (Ζ) 

14. Ικανότητα γραφής όλων των γραμμάτων του αλφαβήτου μεμονωμένα και σε 

λέξεις [Προτεινόμενες δραστηριότητες: α) ο εκπαιδευόμενος γράφει κάτι σύντομο και 

προσωπικό (π.χ. ονομ/μο) ώστε να βιώσει την επιτυχία άμεσα, β) ο εκπαιδευόμενος 

γράφει σύντομες προτάσεις (π.χ. στίχους, ανέκδοτα, αποφθέγματα), γ) κάνει 

διορθώσεις σε ολόκληρες λέξεις π.χ. πότε→τότε και δ) γράφει ένα γράμμα αφήνοντας 

πριν και μετά από αυτό κενό και στη συνέχεια να συμπληρώσει τα κενά με το γράμμα 

που βρίσκεται πριν και μετά στο αλφάβητο]. (Δ), (Ε) ή (Ζ) 

15. Ικανότητα ανάγνωσης ακέραιων αριθμών. (Β) 

Λ2. Ικανότητα γραφής ακέραιων αριθμών [Προτεινόμενες δραστηριότητες: α) γράφει 

κάτι σύντομο π.χ. τηλέφωνο, διεύθυνση, β) γράφει αριθμούς αφήνοντας κενό πριν και 



 294 

μετά τον κάθε αριθμό για να συμπληρώσει τους αριθμούς που λείπουν, γ) γράφει τον 

αριθμό 4 και στη συνέχεια πηγαίνει πίσω τη γραφίδα για το συμπληρώσει γράφοντας 

τον αριθμό 7 ή να το διορθώσει γράφοντας τον αριθμό 8 (9→0, 0→6, 8→5 κ.ο.κ.)] 

(Δ), (Ε) ή (Ζ) 

16. Ικανότητα χρήσης του συμβόλου για το ευρώ, του συμβόλου για τους δεκαδικούς 

(υποδιαστολή) σε συνδυασμό με αριθμούς. (Δ), (Ε) ή (Ζ) 

17. Ικανότητα χρήσης της ειδικής εγκοπής (αναφέρεται σε κάποιο ειδικό εργαλείο ή 

τμήμα εργαλείου ή κάποιο είδος στένσιλ που περιλαμβάνει και την εγκοπή) για την 

ανάγνωση και τη γραφή κλασμάτων. (Δ) 

18. Ικανότητα χρήσης της άνω και κάτω τελείας για την σήμανση της ώρας. (Δ), (Ε) 

ή (Ζ) 

19. Ικανότητα χρήσης του κεφαλαιοδείκτη και του διπλού κεφαλαιοδείκτη. (Δ), (Ε) ή 

(Ζ) 

20. Ικανότητα χρήσης των τελικών σημείων στίξης (τελεία, ερωτηματικό, 

θαυμαστικό). (Δ), (Ε) ή (Ζ) 

21. Ικανότητα χρήσης του κόμματος. (Δ), (Ε) ή (Ζ) 

22. Ικανότητα χρήσης της παύλας. (Δ), (Ε) ή (Ζ) 

23. Ικανότητα χρήσης της αποστρόφου. (Δ), (Ε) ή (Ζ) 

24. Ικανότητα χρήσης της άνω τελείας. (Δ), (Ε) ή (Ζ) 

25. Ικανότητα χρήσης του τόνου. (Δ), (Ε) ή (Ζ) 

26. Ικανότητα χρήσης των εισαγωγικών. (Δ), (Ε) ή (Ζ) 

27. Ικανότητα χρήσης της παρένθεσης. (Δ), (Ε) ή (Ζ) 

28. Ικανότητα χρήσης των εισαγωγικών. (Δ), (Ε) ή (Ζ) 

 

 

Ενότητα 5η 

Διδασκαλία ανάγνωσης μπράιγ 1ης βαθμίδας συμπεριλαμβανομένων του 

κεφαλαιοδείκτη, των αριθμών, των σημείων στίξης και άλλων ειδικών συμβόλων.  

(Πρόκειται για περαιτέρω εξάσκηση) 

 

Εκπαιδευτικοί στόχοι 

1. Διαβάζει όλο τον κώδικα 1ης βαθμίδας συμπεριλαμβανομένων των σημείων στίξης, 

της ώρας, το σύμβολο για το ευρώ, τον αριθμοδείκτη, τον κεφαλαιοδείκτη κτλ. 

[Προτεινόμενες δραστηριότητες: α) Δίνονται κείμενα αυξανόμενης δυσκολίας τόσο ως 
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προς την έκταση και την προσθήκη συμβόλων όσο και ως προς το νόημα του 

κειμένου25. β) Κατά την ανάγνωση ενός κειμένου ή μεμονωμένων λέξεων/φράσεων οι 

εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν: 

Α) Στρατηγικές πρόβλεψης (π.χ. διαβάζει την πρώτη/-ες συλλαβή/-ές και μαντεύει τη 

λέξη ή διαβάζει μία λέξη και λέει τι περιμένει να ακολουθεί με βάση τα 

συμφραζόμενα (τα κείμενα που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό πρέπει να είναι 

οικεία στον εκπαιδευόμενο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί τη γνώση του 

περιεχομένου). Είναι πολύ σημαντικό, κατά την ανάγνωση, ο εκπαιδευόμενος να 

διδάσκεται να αναμένει κάτι που είναι πιθανό να συναντήσει με βάση τα 

περιβάλλοντα μιας συλλαβής/συστατικού λέξης ή μιας λέξης. 

Β) Μεταγνωστικές ικανότητες 

Γ) Κριτική σκέψη 

 Δ) Ικανότητες δημιουργικής κατανόησης 

γ) Συνδέει προσωπικές εμπειρίες με λογοτεχνικά κείμενα. δ) Ο διδάσκων διαβάζει και 

ο εκπαιδευόμενος ακολουθεί το κείμενο. Η ταχύτητα με την οποία διαβάζει ο 

διδάσκων αυξάνεται σταδιακά με σκοπό την ανάπτυξη της αναγνωστικής ταχύτητας 

του εκπαιδευόμενου. Σε διαφορετικές χρονικές στιγμές ο διδάσκων σταματάει την 

ανάγνωση και επισημαίνει τη λέξη ή τη φράση που ακολουθεί ο εκπαιδευόμενος. ε) 

χρησιμοποιεί την ανανεώσιμη μπράιγ πινακίδα και διαβάζει μεγαλόφωνα το κείμενο 

στο διδάσκοντα, ζ) ενσωματώνει την πινακίδα στις καθημερινές του ανάγκες 

(ανάγνωση και αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, αναζήτηση στο διαδίκτυο κτλ)]. 

(Β), (Γ) 

 

 

Ενότητα 6η 

Πρακτική εξάσκηση στην ανάγνωση διαφορετικών κειμενικών ειδών π.χ. 

παραμύθια, στίχους τραγουδιών, δρομολόγια μέσων μαζικής μεταφοράς, καταλόγους 

καταστημάτων, συνταγές26. 

                                                
25 Προτείνεται, στο αρχικό στάδιο εκμάθησης του κώδικα, το διάστημα μεταξύ των λέξεων και μεταξύ 
των σειρών του κειμένου να είναι διπλάσιο από το τυπικό και, στη συνέχεια, ο εκπαιδευόμενος να 
εισαχθεί στις τυπικές αποστάσεις μεταξύ των λέξεων και των σειρών του κειμένου. 
26 Κάποιοι διδάσκοντες εισάγουν τέτοιου είδους δραστηριότητες σε αρχικά στάδια του προγράμματος 
για την παροχή κινήτρων εκμάθησης του κώδικα Braille. Άλλωστε σε έρευνα της Pester (1993) με 200 
παιδία και ενήλικες με επίκτητη τύφλωση, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήθελε να μάθει τον 
κώδικα για να μπορεί να ανταποκριθεί σε δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης (γραφή και ανάγνωση 
διευθύνσεων, τηλεφωνικών αριθμών, ετικετών, σημειώσεων ημερολογίου, συνταγών κ.ά.) και μόνο το 
50% για την ανάγνωση βιβλίων.  
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[Προτεινόμενες δραστηριότητες: α) Ο εκπαιδευόμενος διαβάζει τόσο σιωπηρά27 όσο 

και μεγαλόφωνα και αξιολογείται για την καταγραφή της προόδου του. β) Ανάγνωση 

κειμένων της καθημερινότητας28 του εκπαιδευόμενου (π.χ. πρόγραμμα, 

απλουστευμένο λεξικό, συνταγές). γ) Διαβάζει και ερμηνεύει διαφορετικές μορφές 

κειμένων, όπως πίνακες, διαγράμματα, χάρτες κτλ.29. δ) Χρήση παιχνιδιών με κάρτες 

π.χ. τραπουλόχαρτα ή άλλες κάρτες με αριθμούς/γράμματα και απτικές εικόνες (flash 

cards) (βασικό για κινητροδότηση χρήσης του κώδικα Braille). ε) Αξιολόγηση της 

ταχύτητας ανάγνωσης: ο διδάσκων θέτει ένα στόχο λέξεις/λεπτό (π.χ. διαβάζει 30 

λέξεις το λεπτό) και με την πάροδο των μαθημάτων προσπαθεί να αυξήσει την 

ταχύτητα. Για το σκοπό αυτό μπορεί να εισαχθεί ένα αντικείμενο που να παράγει 

επαναλαμβανόμενο ήχο (τέμπο) ώστε να καθοδηγεί τον εκπαιδευόμενο ως προς την 

ταχύτητα ανάγνωσης. Ο ήχος σταδιακά θα επαναλαμβάνεται με μεγαλύτερη 

συχνότητα για να ωθεί τον εκπαιδευόμενο να αυξάνει την ταχύτητα ανάγνωσης]. (Β), 

(Γ) 

 

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ 

Ενότητα 1η Πολλές από αυτές τις δραστηριότητες μπορούν να γίνουν από απόσταση 

εφόσον ο εκπαιδευόμενος βρίσκεται στον προσωπικό του χώρο. Κρίνεται χρήσιμο να 

γίνει αρχική διδασκαλία ή επανάληψη δια ζώσης. 

 

Ενότητα 2η Α3 ή Γ1 Ο εκπαιδευόμενος τοποθετεί τα χέρια του στα χέρια του 

εκπαιδευτή και μαζί διαβάζουν το κείμενο.  

 

Ενότητα 4η Κρίνεται χρήσιμο να γίνει επανάληψη δια ζώσης όλων των 

εκπαιδευτικών στόχων για την επιβεβαίωση κατάκτησης της γνώσης. 

 

                                                
27 Η σιωπηρή ανάγνωση κρίνεται απαραίτητη όταν στόχος είναι η κατανόηση και η ανάπτυξη 
στρατηγικών κατανόησης.  
28 Είναι καλύτερο να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλα κείμενα (γενικότερου περιεχομένου) και 
στο πλαίσιο άλλων δραστηριοτήτων και όχι μεμονωμένα. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η 
δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικότερα διά ζώσης. 
29 Οι μορφές αυτές δε θα διδαχθούν ξεχωριστά, αλλά στο πλαίσιο άλλων δραστηριοτήτων ανάγνωσης. 
Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να εξοικειωθούν με τον προσανατολισμό στη σελίδα, σε χάρτες, με 
γραπτές επεξηγήσεις και απτικά γραφικά. 
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Ενότητα 6η Στο στάδιο που ο εκπαιδευόμενος έχει εξοικειωθεί σε ικανοποιητικό 

βαθμό με τη γραφή και την ανάγνωση του κώδικα Braille είναι σημαντικό να κάνει 

ασκήσεις πρακτικού περιεχομένου και διευκόλυνσης της καθημερινής τους ζωής. 

Προτείνεται, λοιπόν, να δημιουργήσει και να τοποθετήσει μπράιγ ετικέτες σε 

τρόφιμα, ρούχα, κουτιά, CD, φάρμακα κτλ. και να δημιουργήσει σημειώσεις, όπως, 

κατάλογο τηλεφώνων, συνταγές, λίστες με ψώνια κτλ.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην 
κινητικότητα και τον προσανατολισμό 
 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στην κινητικότητα και τον προσανατολισμό από 

απόσταση εδράζεται στο πρόγραμμα TAPS (Teaching Age-appropriate Purposeful 

Skills): An orientation and mobility curriculum for students with visual impairments 

(1995) του Texas School for the Blind and Visually Impaired, το οποίο απευθύνεται 

σε άτομα με πρόβλημα όρασης ηλικίας από 3 έως 21 ετών. Τονίζεται ότι το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για εκπαίδευση με τη φυσική παρουσία του 

εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου σε συγκεκριμένους χώρους. Ως εκ τούτου, η 

προσαρμογή του για υλοποίηση από απόσταση δε μπορεί να είναι ευρεία. 

Επισημαίνεται, ότι, γενικότερα, ένα πρόγραμμα κινητικότητας και προσανατολισμού 

δύνανται να πραγματοποιηθεί από απόσταση κατά ένα μέρος και με τη φυσική 

παρουσία εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου (διά ζώσης) κατά το υπόλοιπο, το οποίο 

αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος τους προγράμματος. Το ποσοστό του προγράμματος 

που μπορεί να υλοποιηθεί από απόσταση μπορεί να αυξάνεται, όταν ο 

εκπαιδευόμενος είναι ενήλικος και μπορεί να μειώνεται, αντίστοιχα, όταν ο 

εκπαιδευόμενος είναι ανήλικος. Σε κάθε περίπτωση σημαντική μπορεί να είναι η 

συνεισφορά ενός τρίτου προσώπου (μεσολαβητή) για την πραγμάτωση 

δραστηριοτήτων από απόσταση. 

Επιπλέον, η διδασκαλία μίας δεξιότητας μπορεί να γίνει με έναν ή 

περισσότερους (σε συνδυασμό) από τους παρακάτω τρόπους (τεχνικές): 

1. Επίδειξη 

2. Παρουσίαση μέσω του ίδιου ή άλλου ατόμου 

3. Περιγραφή των βημάτων ένα προς ένα 

4. Συζήτηση 

5. Ανάλυση έργου 

6. Εναλλαγή ρόλων 

7. Διδασκαλία χέρι με χέρι (hand over hand) 

8. Συνδυασμός λειτουργικών όρων με τη σωστή ορολογία της κινητικότητας και του 

προσανατολισμού 

9. Ενσωμάτωση σε παιχνίδια και δραστηριότητες 

10. Ενσωμάτωση σε δραστηριότητες της καθημερινότητας του εκπαιδευόμενου. 
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Κάποιες από τις τεχνικές αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν από απόσταση και 

κάποιες εξ ορισμού προϋποθέτουν τη φυσική παρουσία των συμμετεχόντων 

(εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου) σε κάποιο χώρο. Επιπλέον, κάποιες μπορούν να 

πραγματοποιηθούν από απόσταση αφού έχει προηγηθεί κάποια προετοιμασία διά 

ζώσης, ενώ κάποιες άλλες πραγματοποιούνται διά ζώσης με στόχο την επαλήθευση 

της εκπαίδευσης που έχει παρασχεθεί από απόσταση, ανάλογα, πάντα, με το σκοπό 

και τη φύση της δραστηριότητας.  

 Δεδομένου ότι το παρόν προτεινόμενο πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες 

και στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: α) εκπαίδευση από απόσταση, β) 

εκπαίδευση από απόσταση με την παρέμβαση μεσολαβητή και γ) εκπαίδευση διά 

ζώσης, μελετήθηκαν όλα τα πεδία εκπαίδευσης του προγράμματος TAPS, 

εντάχθηκαν οι δραστηριότητες (που προτείνονται από το πρόγραμμα για κάθε ένα 

πεδίο και συνάδουν με την εκπαίδευση ενηλίκων εκπαιδευόμενων) – αυτούσιες ή 

προσαρμοσμένες – σε κάθε έναν από τους τρεις άξονες και εισήχθησαν νέες 

εναλλακτικές ή πρόσθετες/συμπληρωματικές δραστηριότητες. Κατά συνέπεια, οι 

δραστηριότητες που περιλαμβάνει το παρόν πρόγραμμα εξΑΕ στην κινητικότητα και 

τον προσανατολισμό: α) προέρχονται στην πλειοψηφία τους από το πρόγραμμα 

TAPS, β) είναι κατάλληλες για εκπαίδευση ενηλίκων και γ) μπορούν να 

πραγματοποιηθούν με κάποιον από τους τρεις τρόπους – εξ αποστάσεως, εξ 

αποστάσεως με παρέμβαση ή διά ζώσης. 

Σημειωτέον είναι ότι κατά την εκπαίδευση στην κινητικότητα και τον 

προσανατολισμό, οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι εξασκούνται σε συγκεκριμένα 

περιβάλλοντα με την προσδοκία ότι θα μεταφέρουν τις δεξιότητες που αποκτούν στο 

περιβάλλον τους. Αν αυτό δεν είναι εφικτό για κάποιους εκπαιδευόμενους, οι 

δεξιότητες θα πρέπει να διδαχθούν στο περιβάλλον τους. Η ικανότητα γενίκευσης σε 

άλλα περιβάλλοντα μπορεί να αναπτυχθεί σε επόμενα στάδιά της εκπαίδευσης. Στην 

περίπτωση της εξΑΕ, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να βρίσκεται σε κάποιον οικείο 

χώρο όπου θα έχει εγκατασταθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός. Για τη γενίκευση των 

δεξιοτήτων σε άλλους χώρους κρίνεται απαραίτητη η εκπαίδευση διά ζώσης. 

Επιπλέον, η εκπαίδευση στην κινητικότητα και τον προσανατολισμό, λόγω 

του χώρου που πραγματοποιείται, έχει ιδιωτική και δημόσια φύση. Η δημόσια φύση 

της εκπαίδευσης μπορεί να κάνει τη διαδικασία μία ιδιαίτερα αγχωτική διαδικασία. Η 

εξ αποστάσεως προετοιμασία των δεξιοτήτων που θα διδαχθούν σε δημόσιο χώρο 

μπορεί να συμβάλλει θετικά στην ελαχιστοποίηση του άγχους του εκπαιδευόμενου.  
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 Παρακάτω παρουσιάζονται τα πεδία εκπαίδευσης (π.χ. ακουστικές 

ικανότητες) ανά περιβάλλον (π.χ. περιβάλλον σπιτιού), οι στόχοι που τίθενται για 

κάθε περιβάλλον (στόχοι λειτουργικής κινητικότητας), ο σκοπός που τίθεται για κάθε 

πεδίο και οι δεξιότητες που πρέπει να επιδείξει ο εκπαιδευόμενος με την ολοκλήρωση 

της εκπαίδευσης. Για τις δεξιότητες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα TAPS (οι 

δραστηριότητες για κάθε δεξιότητα δεν παρουσιάζονται στο παρόν κείμενο) σε κάθε 

πεδίο, σημειώνεται αν η υλοποίηση προτείνεται να γίνει από απόσταση (εξΑΕ), αν 

προτείνεται να γίνει από απόσταση με την βοήθεια του μεσολαβητή 

(εξΑΕ/μεσολαβητής) ή αν πρέπει να πραγματοποιηθεί σε κάποιο χώρο με τη φυσική 

παρουσία των συμμετεχόντων (διά ζώσης), όπως ακριβώς περιγράφεται στο αρχικό 

πρόγραμμα. Οι δεξιότητες, των οποίων οι δραστηριότητες μπορούν να γίνουν από 

απόσταση ή από απόσταση με τη βοήθεια μεσολαβητή, κατηγοριοποιούνται βάσει 

του τρόπου υλοποίησης και σημειώνεται η σχετική παραπομπή (Α, Β…). Οι 

δραστηριότητες που βασίζονται στην παρέμβαση μεσολαβητή υλοποιούνται μέσω 

των ίδιων τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των εξ αποστάσεως 

δραστηριοτήτων (εξΑΕ) με τη διαφορά ότι: α) ο μεσολαβητής έχει λάβει αναλυτικές 

οδηγίες αναφορικά με τις παρεμβάσεις, β) ο μεσολαβητής μπορεί να είναι ένα 

πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο και παρεμβαίνει για την υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων, ένα πρόσωπο που συνδέεται διαδικτυακά και παρεμβαίνει στη 

συζήτηση ή ένα πρόσωπο (συγγενής, σύντροφος κτλ.) που βοηθάει στην εκπαίδευση 

στο πλαίσιο καθημερινών δραστηριοτήτων και γ) έχει εδραιωθεί ένα κανάλι 

επικοινωνίας μεταξύ του μεσολαβητή και του εκπαιδευτή (π.χ. επικοινωνία μέσω 

διαδικτύου με τη χρήση πρόσθετου υπολογιστή, μέσω τηλεφώνου ή μέσω του 

συστήματος επικοινωνίας που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση εκπαιδευόμενου και 

εκπαιδευτή). Η παραπομπή που υπάρχει στο τέλος κάθε δεξιότητας οδηγεί τον 

αναγνώστη στους πιθανούς τρόπους υλοποίησης από απόσταση, που υπάρχουν στις 

«Τεχνικές υλοποίησης δραστηριοτήτων». Τέλος, οι δεξιότητες που επισημαίνονται με 

αστερίσκο () απευθύνονται σε άτομα με υπολειπόμενη όραση. 
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Τεχνικές υλοποίησης δραστηριοτήτων 

 

(Α) Οι δραστηριότητες που υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία προϋποθέτουν: α) Τη 

φωνητική επικοινωνία εκπαιδευτή εκπαιδευόμενου σε πραγματικό χρόνο μέσω 

συστημάτων ηχοδιάσκεψης π.χ. skype. β) Την παρακολούθηση του εκπαιδευόμενου 

από τον εκπαιδευτή μέσω σύνδεσης εκπαιδευτή εκπαιδευόμενου με εικόνα (κάμερα).  

 

(Β) Οι δραστηριότητες που υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία προϋποθέτουν: α) Τη 

φωνητική επικοινωνία εκπαιδευτή εκπαιδευόμενου σε πραγματικό χρόνο μέσω 

συστημάτων ηχοδιάσκεψης π.χ. skype. β) Την παρακολούθηση του εκπαιδευόμενου 

από τον εκπαιδευτή μέσω σύνδεσης εκπαιδευτή εκπαιδευόμενου με εικόνα (κάμερα). 

γ) Τη χρήση ηχητικού υλικού που έχει ετοιμάσει και διαθέσει ο εκπαιδευτής στον 

εκπαιδευόμενο (π.χ. με αποστολή μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού μηνύματος). 

 

(Γ) Οι δραστηριότητες που υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία προϋποθέτουν: α) Τη 

φωνητική επικοινωνία εκπαιδευτή εκπαιδευόμενου σε πραγματικό χρόνο μέσω 

συστημάτων ηχοδιάσκεψης π.χ. skype. β) Την παρακολούθηση του εκπαιδευόμενου 

από τον εκπαιδευτή μέσω σύνδεσης εκπαιδευτή εκπαιδευόμενου με εικόνα (κάμερα). 

Συγκεκριμένα, στο χώρο του εκπαιδευόμενου έχουν τοποθετηθεί δύο ή παραπάνω (ει 

δυνατόν) κάμερες, εκ των οποίων η μία εστιάζει στο πρόσωπο του εκπαιδευόμενου 

και η άλλη (ή οι άλλες) στα χέρια κα την επιφάνεια εργασίας του εκπαιδευόμενου. γ) 

Τη χρήση προγράμματος απομακρυσμένου ελέγχου ενός υπολογιστή και 

διαδικτυακής υποστήριξης (π.χ. Team Viewer) για το χειρισμό και την εναλλαγή των 

καμερών από το διδάσκοντα. δ) Τη χρήση απτικού υλικού (απτικές εικόνες ή 

μοντέλα) ή άλλων αντικειμένων (π.χ. κούκλα) που έχει (ετοιμάσει και) διαθέσει ο 

εκπαιδευτής στον εκπαιδευόμενο (π.χ. με αποστολή μέσω ταχυδρομείου ή σε κάποια 

προηγούμενη συνάντηση). 

 

(Δ) Οι δραστηριότητες που υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία προϋποθέτουν: α) Τη 

φωνητική επικοινωνία εκπαιδευτή εκπαιδευόμενου σε πραγματικό χρόνο μέσω 

συστημάτων ηχοδιάσκεψης π.χ. skype. β) Την παρακολούθηση του εκπαιδευόμενου 

από τον εκπαιδευτή μέσω σύνδεσης εκπαιδευτή εκπαιδευόμενου με εικόνα (κάμερα). 

Συγκεκριμένα, στο χώρο του εκπαιδευόμενου έχουν τοποθετηθεί δύο ή παραπάνω (ει 

δυνατόν) κάμερες, εκ των οποίων η μία εστιάζει στο πρόσωπο του εκπαιδευόμενου 
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και η άλλη (ή οι άλλες) στα χέρια και την επιφάνεια εργασίας του εκπαιδευόμενου. γ) 

Τη χρήση προγράμματος απομακρυσμένου ελέγχου ενός υπολογιστή και 

διαδικτυακής υποστήριξης (π.χ. Team Viewer) για το χειρισμό και την εναλλαγή των 

καμερών από το διδάσκοντα. δ) Τη χρήση της ταμπλέτας αφής για τη συνδυαστική 

μελέτη απτικού και ηχητικού υλικού που έχει ετοιμάσει και διαθέσει ο εκπαιδευτής 

στον εκπαιδευόμενο (π.χ. με αποστολή μέσω ταχυδρομείου ή σε κάποια προηγούμενη 

συνάντηση). 

 

(Ε) Οι δραστηριότητες που υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία προϋποθέτουν: α) Τη 

φωνητική επικοινωνία εκπαιδευτή εκπαιδευόμενου σε πραγματικό χρόνο μέσω 

συστημάτων ηχοδιάσκεψης π.χ. skype. β) Την παρακολούθηση του εκπαιδευόμενου 

από τον εκπαιδευτή μέσω σύνδεσης εκπαιδευτή εκπαιδευόμενου με εικόνα (κάμερα). 

Συγκεκριμένα, στο χώρο του εκπαιδευόμενου έχουν τοποθετηθεί δύο ή παραπάνω (ει 

δυνατόν) κάμερες, εκ των οποίων η μία εστιάζει στο πρόσωπο του εκπαιδευόμενου 

και η άλλη (ή οι άλλες) στο χώρο. Η κάμερα (ή οι κάμερες) που λαμβάνουν εικόνες 

του χώρου προτείνεται να είναι ευρυγώνιες για την κάλυψη μεγαλύτερης έκτασης του 

χώρου30. γ) Τη χρήση προγράμματος απομακρυσμένου ελέγχου ενός υπολογιστή και 

διαδικτυακής υποστήριξης (π.χ. Team Viewer) για το χειρισμό και την εναλλαγή των 

καμερών από το διδάσκοντα. δ) Ενδεχομένως, τη χρήση υλικών ή συσκευών που 

διαθέσει ο εκπαιδευτής στον εκπαιδευόμενο (π.χ. με αποστολή μέσω ταχυδρομείου ή 

σε κάποια προηγούμενη συνάντηση). Για κάποιες δραστηριότητες της κατηγορίας 

αυτής μπορεί να μην προαπαιτείται η χρήση υλικών/συσκευών για την υλοποίησή 

τους. 

 

(Ζ) Οι δραστηριότητες που υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία προϋποθέτουν: α) Τη 

φωνητική επικοινωνία εκπαιδευτή εκπαιδευόμενου σε πραγματικό χρόνο μέσω 

συστημάτων ηχοδιάσκεψης π.χ. skype. β) Την παρακολούθηση του εκπαιδευόμενου 

από τον εκπαιδευτή μέσω σύνδεσης εκπαιδευτή εκπαιδευόμενου με εικόνα (κάμερα). 

γ) Τη χρήση προγράμματος απομακρυσμένου ελέγχου ενός υπολογιστή και 

διαδικτυακής υποστήριξης (π.χ. Team Viewer) για το χειρισμό του Η/Υ του 

εκπαιδευόμενου από το διδάσκοντα ή/και την παρακολούθηση του τρόπου 

ολοκλήρωσης μίας δραστηριότητας στον Η/Υ ή χρήσης του διαδικτύου από τον 
                                                
30 Αν είναι δυνατή η προμήθεια και χρήση ασύρματης κάμερας παρακολούθησης (surveillance camera) 
η διευκόλυνση του διδάσκοντος θα είναι σημαντική. 
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εκπαιδευόμενο κατά την αναζήτηση πληροφοριών. 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΠΙΤΙΟΥ/ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 

Στόχοι λειτουργικής κινητικότητας (στόχοι περιβάλλοντος σπιτιού/κατοικίας) 

1. Ξεκινά οποιαδήποτε κίνηση ή εξερεύνηση 

2. Μετακινείται προς ένα αισθητήριο ερέθισμα (π.χ. ακουστικό, οπτικό) 

3. Αναζητά σκόπιμα ένα συγκεκριμένο αντικείμενο 

4. Εντοπίζει συγκεκριμένα δωμάτια 

5. Αρχίζει να χρησιμοποιεί με κατάλληλο τρόπο αντικείμενα και περιοχές 

6. Ξεκινά σκόπιμες μετακινήσεις 

7. Λειτουργεί αυτόνομα στο περιβάλλον του σπιτιού/κατοικίας 

 

Συμπεριφορές Παρακολούθησης 

Σκοπός: Ο εκπαιδευόμενος θα επικεντρώσει την προσοχή του (παρακολουθεί 

προσεκτικά) σε ένα πλήθος ερεθισμάτων στο περιβάλλον (η εκπαίδευση γίνεται 

αρχικά σε ένα ήσυχο, χωρίς πολλά ερεθίσματα περιβάλλον ώστε ο εκπαιδευόμενος να 

μην αποσπάται εύκολα). 

 

1. Γυρίζει προς το μέρος μιας φωνής ή ενός θορύβου. διά ζώσης 

2. Απλώνει το χέρι του ή κινείται προς ένα ηχητικό ερέθισμα (το ερέθισμα σε δεύτερη 

φάση αλλάζει θέσεις). διά ζώσης 

3. Κοιτάει ένα φωτεινό/λαμπερό αντικείμενο ή μια λάμπα, τουλάχιστον για 3-5 

δευτερόλεπτα (δεν κινείται προς αυτό). διά ζώσης 

4. Απλώνει το χέρι του ή κινείται προς ένα αντικείμενο ή μια λάμπα (σε δεύτερη 

φάση το αντικείμενο τοποθετείται σε διαφορετικά σημεία του οπτικού πεδίου και σε 

διαφορετικές αποστάσεις). διά ζώσης 

5. Ανταποκρίνεται σε ένα δονούμενο αντικείμενο (π.χ. κουρδιστό παιχνίδι, συσκευή 

μασάζ με λαβή χειρός, θεραπευτική συσκευή μασάζ με σφουγγάρι, κτλ). διά ζώσης 

6. Συνεχίζει να κρατά ένα αντικείμενο ενώ περπατά (π.χ. κρατά ένα φλιτζάνι) 

(Απαραίτητη δεξιότητα για τη μετέπειτα χρήση του μπαστουνιού). διά ζώσης 

7. Ανταποκρίνεται σε οσφρητικές πληροφορίες και ερεθίσματα/προτροπές. διά 
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ζώσης 

 

 

Ακουστικές Ικανότητες 

Σκοπός: Ο εκπαιδευόμενος θα βελτιώσει την ικανότητά του να χρησιμοποιεί 

ακουστικές πληροφορίες, με σκοπό τον προσανατολισμό του. 

 

1. Επικεντρώνει την προσοχή του (παρακολουθεί προσεκτικά) σε περιβαλλοντικούς 

ήχους. διά ζώσης, εξΑΕ31 (Β) 

2. Επικεντρώνει την προσοχή του (παρακολουθεί προσεκτικά) στην ομιλία. διά 

ζώσης 

3. Εντοπίζει ένα στατικό ήχο. εξΑΕ/μεσολαβητής (Ε) 

4. Μετακινείται προς ένα στατικό ήχο. εξΑΕ/μεσολαβητής (Ε) 

5. Ακολουθεί τα ίχνη/παρακολουθεί ένα κινούμενο ήχο. διά ζώσης 

6. Αναγνωρίζει και προσδιορίζει περιβαλλοντικούς ήχους διά ζώσης, εξΑΕ (Β) 

7. Χρησιμοποιεί ήχους για να προσανατολιστεί στο περιβάλλον. διά ζώσης 

8. Χρησιμοποιεί χωρικές έννοιες για τον χωρικό προσδιορισμό των ήχων (π.χ. το 

σιντριβάνι βρίσκεται δεξιά μου, τα κινούμενα οχήματα πίσω μου, κτλ). διά ζώσης  

9. Χρησιμοποιεί τη δεξιότητα εντοπισμού ανοιγμάτων (echolocation)32 για να 

καθορίσει την παρουσία ή απουσία ενός τοίχου ή ενός κτιρίου. διά ζώσης 

10. Χρησιμοποιεί την αντίληψη των αντικειμένων (object perception)33 για να 

καθορίσει την παρουσία ή απουσία εμποδίων (π.χ. τοίχοι, άνθρωποι, κτλ). εξΑΕ (Ε) 

11. Αναγνωρίζει τις σκιές ήχων (sound shadows34) και παραμένει 

προσανατολισμένος. διά ζώσης 

 

 
                                                
31 Κάποιες δραστηριότητες μπορούν να γίνουν δια ζώσης και μία εξΑΕ. Σε κάθε περίπτωση 
στοχοθετημένης δεξιότητας όπου κάποιες δραστηριότητες μπορούν να υλοποιηθούν με τον έναν τρόπο 
(διά ζώσης) και κάποιες με άλλον τρόπο (π.χ. εξΑΕ), επισημαίνονται όλοι τρόποι (με σειρά ευρύτητας 
χρήσης για τις δραστηριότητες της συγκεκριμένης δεξιότητας) και, στη συνέχεια, ακολουθεί η 
κωδικοποίηση (Α, Β…) που παραπέμπει στον τρόπο πραγμάτωσης των εξ αποστάσεως 
δραστηριοτήτων. 
32 Echolocation: η ακουστική δεξιότητα του εντοπισμού ανοιγμάτων κατά μήκος ενός τοίχου ή άλλης 
επιφάνειας, αναγνωρίζοντας την απουσία ηχητικών κυμάτων. 
33 Object perception: η ικανότητα να εντοπίζουμε/αντιλαμβανόμαστε ακουστικά ή οπτικά την 
παρουσία ενός αντικειμένου ή τοίχου χωρίς άμεση επαφή. 
34 Sound shadow: ένα αντικείμενο στο περιβάλλον που βρίσκεται ανάμεσα στον ήχο και το άτομο που 
κινείται. 
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Δεκτική γλώσσα 

Σκοπός: Ο εκπαιδευόμενος θα ακολουθήσει απλές οδηγίες για τον προσανατολισμό 

και την κινητικότητα. 

(Σημείωση: Η διδασκαλία μπορεί να γίνει με τη χρήση λέξεων, χειρονομιών, σωματικής 

επαφής, εικόνων ή συμβόλων. Τα παρακάτω εντάσσονται στις καθημερινές 

δραστηριότητες του ατόμου και εξυπηρετούν την εξασφάλιση της επικοινωνία μεταξύ 

του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου.) 

1. Ακολουθεί διαταγές «ενός βήματος»: 

 σήκω πάνω 

 κάτσε κάτω 

 περπάτησε προς τα εμπρός (ή προς τα εμένα) 

 σταμάτα 

 περπάτησε προς τα πίσω (ή απομακρύνσου από εμένα) 

 στρίψε γύρω από 

 πήγαινε γύρω από 

εξΑΕ (Ε) 

2. Ακολουθεί διαταγές που αποτελούνται από «δύο βήματα», τα οποία είναι σχετικά 

μεταξύ τους. εξΑΕ/μεσολαβητής (Ε) 

3. Ακολουθεί διαταγές που αποτελούνται από «δύο βήματα», που δεν είναι σχετικά 

μεταξύ τους εξΑΕ/μεσολαβητής (Ε) 

4. Ακολουθεί διαταγές που ισχύουν υπό συνθήκες (π.χ. «εάν ακούσεις αυτοκίνητο 

σταμάτα»). διά ζώσης 

 

Εκφραστική γλώσσα 

Σκοπός: Ο εκπαιδευόμενος θα ανταποκριθεί σε ερωτήσεις σχετικές με τον 

προσανατολισμό και την κινητικότητα. 

(Σημείωση: Η διδασκαλία μπορεί να γίνει με τη χρήση λέξεων, χειρονομιών, σωματικής 

επαφής, εικόνων ή συμβόλων. Τα παρακάτω εντάσσονται στις καθημερινές 

δραστηριότητες του ατόμου και εξυπηρετούν την εξασφάλιση της επικοινωνία μεταξύ 

του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου.) 

 

1. Απαντά με «ναι» ή «όχι» σε ερωτήσεις του τύπου «θέλεις να_____;». εξΑΕ (Α) 

2. Απαντά σε ερωτήσεις του τύπου ποιος, τι, που. εξΑΕ (Α) 
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3. Απαντά σε ερωτήσεις του τύπου γιατί και πώς. εξΑΕ (Α) 

4. Απαντά με «ναι» ή «όχι» σε ερωτήσεις που απαιτούν κρίση (π.χ. «προσπέρασες το 

σιντριβάνι;»). εξΑΕ (Α) 

 

Στάση του σώματος και βάδισμα 

Σκοπός: Ο εκπαιδευόμενος θα βελτιώσει τη στάση του σώματος και το βάδισμα. 

[Σημείωση: Συμβουλέψου έναν εργασιοθεραπευτή (occupational therapist35) ή έναν 

φυσικοθεραπευτή όταν δουλεύεις αυτές τις δεξιότητες. Εάν εντοπιστούν προβλήματα 

στη στάση του σώματος ή το βάδισμα, συστήνεται η προσέγγιση της ομαδικής 

παρέμβασης (team intervention) με έναν ειδικό κινητικότητας και προσανατολισμού και 

έναν εργασιοθεραπευτή (occupational therapist) ή/και έναν φυσικοθεραπευτή.] 

 

1. Κρατά το κεφάλι σε κατακόρυφη θέση καθώς περπατά. διά ζώσης, εξΑΕ (Ε) 

[Σημείωση: Ίσως υπάρχει κάποια δικαιολογία για να περπατά κάποιος εκπαιδευόμενος 

με το κεφάλι κάτω, όπως: φωτοφοβία, απώλεια οπτικού πεδίου, προστασία 

(protection), εκκεντρική όραση (eccentric viewing36), επίτευξη του μηδενικού σημείου 

(achieving null point 37) ή μυϊκή ατονία.] 

2. Διατηρεί το σώμα σε όρθια/στητή στάση, με τη λεκάνη, τη σπονδυλική στήλη και 

το κεφάλι σε κάθετη ευθυγράμμιση, όταν στέκεται όρθιος. εξΑΕ (Ε), 

εξΑΕ/μεσολαβητής (Ε) 

(Σημείωση: Έλεγξε για πιθανές σωματικές καταστάσεις, όπως σκολίωση ή ορθοπεδικές 

αναπηρίες, που ίσως να έχουν σχέση με την ευθυγράμμιση.) 

3. Κρατά τους ώμους και τους βραχίονες σε χαλαρή στάση όταν περπατά. εξΑΕ (Ε) 

(Σημείωση: Συζήτησε με έναν φυσικοθεραπευτή ώστε να ελέγξεις για οποιεσδήποτε 

αποκλίσεις των ποδιών.) 

4. Τοποθετεί τα δάχτυλα των ποδιών σε θέση κίνησης, όταν περπατά (π.χ. φτέρνα και 

δάχτυλα ευθυγραμμισμένα μπροστά). διά ζώσης 
                                                
35 Occupational therapy (OT): αποκατάσταση διανοητικά ή σωματικά αναπήρων ατόμων, διδάσκοντάς 
τους μια δεξιότητα ή παρέχοντάς τους δημιουργική απασχόληση, όπως τέχνες και χειροτεχνίες. 
36 Eccentric viewing: είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται από τα άτομα με απώλεια κεντρικής 
όρασης. Είναι η μέθοδος μέσω της οποίας το άτομο βλέπει ελαφρώς απομακρυσμένα από το 
θέμα/αντικείμενο, με σκοπό να το δει στην περιφέρεια της όρασής του, χρησιμοποιώντας μια άλλη 
περιοχή του οπτικού πεδίου. Με αυτό τον τρόπο ο παρατηρητής επιτρέπει στα ραβδία, στην περιφέρεια 
του πεδίου, να αναλάβουν τον έλεγχο, αντί για τα κωνία που βρίσκονται στο κεντρικό πεδίο. 
37 Null point: θέση που είναι στραμμένα τα μάτια, στην οποία ο νυσταγμός είναι μέτριος ή ελάχιστος. 
Ο νυσταγμός μπορεί να ελαχιστοποιηθεί στρέφοντας το κεφάλι ή τα μάτια σε μια συγκεκριμένη θέση, 
που καλείται «σημείο μηδέν». Το σημείο μηδέν είναι διαφορετικό σε κάθε άνθρωπο. 
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(Σημείωση: Συζήτησε με έναν φυσικοθεραπευτή, ώστε να ελέγξεις για οποιεσδήποτε 

αποκλίσεις των ποδιών. Πολλοί εκπαιδευόμενοι τοποθετούν τα δάκτυλα προς τα έξω 

όταν περπατούν, για να επεκτείνουν τη βάση στήριξής τους και να λάβουν περισσότερες 

αισθητήριες πληροφορίες.) 

5. Περπατά με ρυθμικές, συντονισμένες κινήσεις. διά ζώσης 

(Σημείωση: Οι ακόλουθες συνθήκες μπορεί να επηρεάσουν την κίνηση: μειωμένος 

συντονισμός, αυτοερεθιστικές συμπεριφορές, λίκνισμα, ταλάντευση ή κλυδωνισμός 

εξαιτίας αισθητηριακών μειονεκτημάτων ή ορθοπεδικών αναπηριών.) 

6. Διατηρεί την κατάλληλη ταχύτητα όταν περπατά με μια ομάδα ανθρώπων, 

αυτόνομα ή με ένα βλέποντα οδηγό. διά ζώσης 

7. Μετακινείται πάνω ή κάτω σε ένα κράσπεδο πεζοδρομίου ή σύνολο σκαλοπατιών, 

με ικανοποιητική ισορροπία, χωρίς να κινδυνεύει να πέσει. διά ζώσης 

(Σημείωση: Αν η αλλαγή επιπέδων δημιουργήσει πρόβλημα σε κάποιον εκπαιδευόμενο, 

προτείνεται η συζήτηση με ένα φυσικοθεραπευτή ή εργασιοθεραπευτή. Ο 

εκπαιδευόμενος μπορεί να χρειαστεί να επαναπροσανατολιστεί στη γραμμή της κίνησής 

του, εάν η σωματική λειτουργία εμποδίζει τον εκπαιδευόμενο να κινηθεί σε ευθεία 

γραμμή.) 

 

Εικόνα του σώματος 

Σκοπός: Ο εκπαιδευόμενος θα αναπτύξει μια συνειδητοποίηση του σώματος, 

συμπεριλαμβανομένων των μερών του σώματος, τις λειτουργίες και την κίνηση. 

 

1. Αναγνωρίζει τα μέρη του προσώπου (μέσω της αφής, της μίμησης ή της 

λειτουργικής χρήσης). 

 Μύτη 

 Στόμα 

 Πιγούνι 

 Μάτια 

 Μάγουλα 

 Αυτιά 

 Μέτωπο 

εξΑΕ (Α), εξΑΕ/μεσολαβητής (απλή καθοδήγηση και επισήμανση των μερών του 

προσώπου στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της καθημερινότητας), διά ζώσης 
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2. Αναγνωρίζει τα μέρη του σώματος (μέσω της αφής, της μίμησης ή της 

λειτουργικής χρήσης). 

 Κεφάλι 

 Κορμός 

 Στήθος 

 Πλάτη 

 Λαιμός 

 Ώμος 

 Βραχίονας (arm) 

 Αντιβράχιο (forearm) 

 Πάνω μέρος του χεριού/άνω βραχίονας (upper arm)38 

 Καρπός 

 Αγκώνας 

 Χέρι (hand) 

 Πίσω μέρος της παλάμης/χεριού (back of hand) 

 Παλάμη του χεριού 

 Αντίχειρας 

 Δάχτυλο του χεριού 

 Στομάχι 

 Μέση 

 Γοφός 

 Πόδι 

 Μπούτι 

 Γόνατο 

 Κνήμη 

 Αστράγαλος 

 Πέλμα 

 Δάχτυλο του ποδιού 

 Φτέρνα 

εξΑΕ (Ε) & (Γ), διά ζώσης 

3. Επιδεικνύει συνειδητοποίηση του χώρου και κίνηση του κεφαλιού, των άκρων και 

                                                
38 Upper Arm: Το τμήμα του χεριού από τον αγκώνα έως τον ώμο.  
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του κορμού του σώματος (καθιστός και όρθιος). 

 Ισιώνει το χέρι 

 Λυγίζει το χέρι στον αγκώνα 

 Σηκώνει το χέρι ψηλά 

 Τοποθετεί το χέρι προς τα έξω και εμπρός 

 Τοποθετεί το χέρι προς τα έξω και πλάγια 

 Τοποθετεί το χέρι πίσω (ή στην πλάτη) 

 Ισιώνει (ευθυγραμμίζει) το πόδι μπροστά 

 Λυγίζει το πόδι στο γόνατο 

διά ζώσης, εξΑΕ (Ε) & (Γ) 

4. Επιδεικνύει κίνηση όλου του σώματος (από όρθια στάση). 

 Σκύβει/λυγίζει το σώμα προς τα εμπρός 

 Λυγίζει το σώμα προς τα πίσω 

 Λυγίζει το σώμα πλάγια 

 Κάθεται κάτω, λυγίζοντας τα γόνατα 

 Σηκώνεται στις μύτες των ποδιών 

 Πηδά 

 Μετακινείται πλάγια, κάνοντας πλευρικά βήματα 

εξΑΕ (Ε) 

5. Αναγνωρίζει τα επίπεδα (planes) του σώματος (μέσω της αφής/επαφής, της 

μίμησης ή της λειτουργικής χρήσης). 

 Πρόσθιο μέρος του σώματος 

 Οπίσθιο μέρος του σώματος 

 Κορυφή του κεφαλιού 

 Πλευρικό μέρος του σώματος 

 Κατώτερο μέρος του ποδιού 

εξΑΕ (Ε), διά ζώσης 

6. Τοποθετεί αντικείμενα σε σχέση με τα επίπεδα του σώματος (πλευρικά, μπροστά, 

πίσω). εξΑΕ (Ε) 

7. Καταδεικνύει μια λειτουργική κατανόηση των αντικειμένων σε σχέση με τον εαυτό 

του (π.χ. τραβά μια καρέκλα από το τραπέζι για να καθίσει, ανοίγει την πόρτα και 

βγαίνει, βγαίνει έξω από το αυτοκίνητο). διά ζώσης 

(Σημείωση: Η εκπαίδευση γίνεται με ανάλυση έργου της δραστηριότητας 
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επισημαίνοντας τις αλλαγές.) 

 

Αμφιπλευρικότητα (laterality)39 

Σκοπός: Ο εκπαιδευόμενος θα αυξήσει τη λειτουργική χρήση των όρων «αριστερά» 

και «δεξιά» για την κίνηση και τον προσανατολισμό του. 

 

1. Επιδεικνύει τη συνειδητοποίηση του αριστερά και δεξιά 

 Επιδεικνύει μια λειτουργική κατανόηση των πλευρών 

 Επιδεικνύει το αριστερά και το δεξιά, αφού του ζητηθεί  

διά ζώσης, εξΑΕ (Ε), εξΑΕ/μεσολαβητής (απλή καθοδήγηση και επισήμανση των 

εννοιών δεξιά/αριστερά στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της καθημερινότητας) 

2. Επιδεικνύει την αμφιπλευρικότητα σε σχέση με τα αντικείμενα. εξΑΕ (Ε), διά 

ζώσης 

3. Επιδεικνύει την αμφιπλευρικότητα του σώματος, χρησιμοποιώντας σύνθετες 

κατευθύνσεις. διά ζώσης, εξΑΕ (Ε) & (Α), εξΑΕ/μεσολαβητής (Ε) 

 

Στροφές 

Σκοπός: Ο εκπαιδευόμενος θα κάνει στροφές 90ο, 180ο και 360ο μοιρών. 

 

1. Κάνει στροφή 90 μοιρών, αφού του ζητηθεί. εξΑΕ (Ε) 

2. Κάνει στροφή 180 μοιρών, αφού του ζητηθεί. εξΑΕ (Ε) 

3. Κάνει στροφή 360 μοιρών, αφού του ζητηθεί. εξΑΕ (Ε) 

4. Εισαγάγει τις στροφές, όπου χρειάζεται, στην αυτόνομη κίνησή του. διά ζώσης, 

εξΑΕ (Ε) 

 

Αντίληψη κατεύθυνσης/κατευθυντικότητα (directionality40)  

Σκοπός: Ο εκπαιδευόμενος θα βελτιώσει την κατανόηση της «κατευθυντικότητας», 

για λειτουργική χρήση στην κινητικότητα και τον προσανατολισμό. 

 

1. Προσδιορίζει το δεξιά και αριστερά όταν έρχεται σε επαφή με ένα άλλο άτομο. 

                                                
39 Η ικανότητα να διακρίνω την αριστερή από τη δεξιά πλευρά του σώματος μου. 
40 Directionality: η ικανότητα να διακρίνω μεταξύ του δεξιά και αριστερά των άλλων ανθρώπων και να 
υπολογίζω τη θέση των αντικειμένων στο περιβάλλον, σε σχέση με το σώμα κάποιου άλλου.  
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εξΑΕ/μεσολαβητής (Ε) 

2. Αναγνωρίζει την κατευθυντικότητα σε σχέση με τα αντικείμενα. διά ζώσης 

3. Εφαρμόζει την κατευθυντικότητα σε σύνθετο περιβάλλον. διά ζώσης 

 

Ποσοτικές έννοιες 

Σκοπός: Ο εκπαιδευόμενος θα βελτιώσει την κατανόηση των συγκριτικών μεγεθών, 

για λειτουργική χρήση στην κινητικότητα και τον προσανατολισμό. 

 

1. Εξηγεί/περιγράφει τις ποσοτικές έννοιες: 

 μεγάλος/μικρός 

 κοντός/μακρύς 

 στενός/πλατύς 

 βαθύς/ρηχός 

 ψηλός/κοντός 

εξΑΕ (Ε) & (Γ), διά ζώσης, εξΑΕ/μεσολαβητής (απλή καθοδήγηση και επισήμανση 

των ποσοτικών εννοιών στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της καθημερινότητας), 

 

Έννοιες κατεύθυνσης και θέσης 

Σκοπός: Ο εκπαιδευόμενος θα βελτιώσει τη λειτουργική χρήση των εννοιών 

κατεύθυνσης και θέσης. 

 

1. Εξηγεί/περιγράφει τις έννοιες κατεύθυνσης και θέσης: 

 πάνω-κάτω 

 κορυφή-βάση 

 πάνω από - κάτω από 

 ψηλά-χαμηλά 

 δίπλα σε (ή πλάι) 

 κέντρο-γωνία-πλευρά 

 μέσα από-γύρω από 

 προς τα εμπρός-προς τα πίσω 

 παράλληλος-κάθετος 

 μέσα-έξω 

 μπροστά από-πίσω από 



 313 

 κοντά-μακριά 

 στην αρχή-στο τέλος 

 μεταξύ (ανάμεσα σε δύο) 

 ευθύς-καμπύλος 

 ανοιχτό-κλειστό 

 προς-από 

 άλλες έννοιες… 

διά ζώσης, [εξΑΕ: μόνο με κάποιες προσαρμοσμένες δραστηριότητες π.χ. με τη 

χρήση απτικού υλικού (Γ)] 

 

Χρώματα 

Σκοπός: Ο εκπαιδευόμενος χρησιμοποιεί τα χρώματα για να διακρίνει οπτικά 

ορόσημα, περιβαλλοντικά σήματα και περιβαλλοντικές πληροφορίες. 

 

1. Επιδεικνύει γνώση των ακόλουθων χρωμάτων (τα ονομάζει, τα δείχνει ή τα 

αντιστοιχίζει/αναγνωρίζει τα όμοια) 

 κόκκινο 

 πορτοκαλί 

 μπλε 

 μαύρο 

 κίτρινο 

 άσπρο 

 πράσινο 

 πορφυρό 

 καφέ 

διά ζώσης, [εξΑΕ: μόνο με προσαρμοσμένες δραστηριότητες π.χ. με ψηφιακές 

εικόνες (Ζ)] 

 

Γεωμετρικά σχήματα 

Σκοπός: Ο εκπαιδευόμενος αναγνωρίζει και χρησιμοποιεί σχήματα για τον 

προσανατολισμό και τις περιβαλλοντικές πληροφορίες. 

 

1. Επιδεικνύει τη γνώση των παρακάτω σχημάτων (τα ονομάζει, τα δείχνει ή τα 
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αντιστοιχίζει/αναγνωρίζει τα όμοια). 

 Κύκλος 

 Τετράγωνο 

 Τρίγωνο 

 Ορθογώνιο 

 Οβάλ/ωοειδές 

 Ρόμβος/καρό 

 Οκτάγωνο 

διά ζώσης, εξΑΕ (κυρίως, με την προσθήκη δραστηριοτήτων π.χ. με απτικές εικόνες 

και κατασκευασμένα αντικείμενα) (Γ) & (Ε) 

 

Βασικές δεξιότητες 

Σκοπός: Ο εκπαιδευόμενος θα βελτιώσει τη χρήση των βασικών δεξιοτήτων για 

κίνηση. 

 

1. Επιδεικνύει τις ακόλουθες τεχνικές βλέποντα οδηγού/συνοδού. 

 κατάλληλη θέση/στάση του χεριού (hand), του βραχίονα (arm) και του 

σώματος 

 διόρθωση της στάσης χωρίς να τη χάνει 

 σταμάτημα και ξεκίνημα 

 αλλαγή επιφανειών 

 τεχνική στενών διόδων 

 τεχνική πυκνοκατοικημένων περιοχών 

 αλλαγή πλευράς 

 αλλαγή κατεύθυνσης (π.χ. σε όχλο, σε δημόσιο κτίριο, σε ανελκυστήρα) 

 περνά από μια κλειστή πόρτα (π.χ. κράτα την πόρτα, βοηθά) 

 ανεβαίνει και κατεβαίνει σκαλιά 

 δεξιότητες κυλιόμενης σκάλας 

 τεχνική «hines brake41» 

διά ζώσης 

2. Χρήση της ιχνηλάτησης42 με το χέρι (hand trailing) 

                                                
41 Hines brake technique: Συστηματική μέθοδος απαλλαγής από μια ανεπιθύμητη ή λανθασμένη 
βοήθεια που προσφέρεται από τον βλέποντα συνοδό/οδηγό. 
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(Σημείωση: Παρατηρήστε το φυσικό τρόπο που ιχνηλατεί ο εκπαιδευόμενος και 

προσδιόρισε εάν είναι ασφαλής και αποτελεσματικός.) 

 Για τον εντοπισμό οροσήμων 

 Για τη διατήρηση μιας γραμμής κατεύθυνσης 

 Για τον καθορισμό/προσδιορισμό της θέσης στο χώρο 

διά ζώσης 

3. Χρησιμοποιεί την προστατευτική τεχνική «αντιβράχιο» (forearm protective 

technique). διά ζώσης 

4. Χρησιμοποιεί την προστατευτική τεχνική «χαμηλότερου/κάτω σώματος» (lower 

body protective technique). διά ζώσης 

5. Συνδυάζει την ιχνηλάτηση σε συνδυασμό με την προστατευτική τεχνική. διά 

ζώσης 

6. Χρησιμοποιεί την τεχνική «εκτός ευθυγραμμίας» (squaring off technique)43. διά 

ζώσης 

7. Χρησιμοποιεί την παράλληλη ευθυγράμμιση (parallel alignment ή direction 

taking)44. διά ζώσης 

8. Εντοπίζει πεσμένα αντικείμενα με συστηματικό τρόπο. διά ζώσης 

 

Ορόσημα και περιβαλλοντικά σήματα (clues45)  

Σκοπός: Ο εκπαιδευόμενος θα αναγνωρίσει και θα χρησιμοποιήσει ορόσημα και 

περιβαλλοντικά σήματα για να προσανατολιστεί. 

 

1. Χρησιμοποιεί ορόσημα για να προσανατολιστεί. διά ζώσης 

2. Χρησιμοποιεί περιβαλλοντικά σήματα για να προσανατολιστεί. διά ζώσης 

 

                                                                                                                                       
42 Trailing: χρήση του χεριού ή του μπαστουνιού για να ακολουθήσουμε ελαφρά μια επιφάνεια (π.χ. 
τοίχο, ντουλάπι, θρανίο, τραπέζι), για έναν ή όλους τους ακόλουθους στόχους: 1. για να καθορίσουμε 
τη θέση κάποιου στο χώρο, 2. να εντοπίσουμε τη θέση συγκεκριμένων αντικειμένων, 3. να 
αποκτήσουμε μια παράλληλη γραμμή κίνησης. 
43 Squaring off technique: τοποθέτηση του πίσω μέρους του σώματος έναντι ενός αντικειμένου, με 
σκοπό να αποκομίσουμε μια κάθετη γραμμή κατεύθυνσης. 
44 Direction taking: ακολουθώ/παίρνω την ευθύγραμμη παράλληλη γραμμή ή πορεία από ένα σταθερό 
αντικείμενο ή ήχο, για την καλύτερη διευκόλυνση της κίνησής μου σε μια ευθεία γραμμή (κατευθείαν 
προς ένα επιθυμητό στόχο). 
45 Clue: οποιοσδήποτε ήχος, οσμή, θερμοκρασία, απτικό και οπτικό ερέθισμα που επιδρά στις 
αισθήσεις και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό της θέσης κάποιου ή μιας πορείας 
κατεύθυνσης (μια πορεία στην οποία σκοπεύει να κινηθεί). 
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Βασική χωρική συνειδητοποίηση 

Σκοπός: Ο εκπαιδευόμενος θα αναπτύξει την αντίληψη του χώρου και των 

κατευθύνσεων. 

 

1. Ονομάζει τα 4 σημεία του ορίζοντα. εξΑΕ (Γ) & (Ε) 

2. Αναγνωρίζει την μπροστά, πίσω, αριστερή και δεξιά πλευρά ενός δωματίου, σε 

σχέση με την πόρτα. εξΑΕ (Γ) & (Ε) 

3. Αναγνωρίζει τις «γωνίες κατεύθυνσης» ενός δωματίου (π.χ. μπροστά δεξιά, 

μπροστά αριστερά, πίσω δεξιά και πίσω αριστερά). εξΑΕ/μεσολαβητής (Ε), εξΑΕ 

(Γ)  

 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Στόχοι λειτουργικής κινητικότητας (στόχοι περιβάλλοντος σχολείου) 

1. Κινείται χρησιμοποιώντας ένα βλέποντα οδηγό σε όλες τις οικίες/γνωστές 

τοποθεσίες. 

2. Κινείται σε εσωτερικό χώρο, χρησιμοποιώντας πορείες που έχει μάθει και έχει 

αποστηθίσει. 

3. Κινείται σε άλλες σχολικές περιοχές ή σε άλλα κτίρια, χρησιμοποιώντας 

πορείες που έχει μάθει και έχει αποστηθίσει. 

4. Δημιουργεί νέες πορείες ανάμεσα σε οικεία/γνωστά μέρη, σε εσωτερικό χώρο. 

5. Εκτελεί μια πορεία σύμφωνα με μια σειρά προφορικών οδηγιών, σε μια 

άγνωστη θέση μέσα σ’ ένα κτίριο. 

6. Εκτελεί μια πορεία σύμφωνα με μια σειρά προφορικών οδηγιών, σε μια 

άγνωστη θέση μέσα σε ένα άλλο κτίριο. 

7. Εντοπίζει ένα άγνωστο μέρος χρησιμοποιώντας τα συστήματα αρίθμησης. 

8. Προσανατολίζεται σε ένα άγνωστο (μη-οικείο) δωμάτιο/αίθουσα. 

9. Ζητά βοήθεια για να προσανατολιστεί σε ένα κτίριο. 

10. Ζητά βοήθεια για να προσανατολιστεί στο χώρο ενός γυμνασίου ή στο χώρο 

της εργασίας. 

11. Ζητά βοήθεια για να προσανατολιστεί στο χώρο ενός πανεπιστημίου 

(κολεγίου, κτλ).  
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Στάση/νοοτροπία και συμπεριφορά 

Σκοπός: Ο εκπαιδευόμενος θα επιδείξει θετική στάση και συμπεριφορά ενώ κινείται. 

 

1. Επιδεικνύει θετικά συναισθήματα και στάσεις (διάθεση) για ένα αυτόνομο ταξίδι. 

 Δείχνει μια αποδοχή της οπτικής του αναπηρίας και αναγνωρίζει την ανάγκη 

για εκπαίδευση κινητικότητας 

 Συνεργάζεται με τον εκπαιδευτή 

 Βασίζεται στον εαυτό του, για τις ανάγκες του ταξιδιού (κίνησης) 

 Δείχνει εμπιστοσύνη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 

διά ζώσης, εξΕΑ (Α), εξΑΕ/μεσολαβητής (Α) 

2. Επιδεικνύει κατάλληλη συμπεριφορά σε δημόσιο χώρο. εξΕΑ (Α), δια ζώσης 

 

Συσκευές κινητικότητας για προσαρμογή 

Σκοπός: Ο εκπαιδευόμενος θα χρησιμοποιήσει μια συσκευή κινητικότητας για 

προσαρμογή για να αναπτύξει τις έννοιες και τις κινητικές δεξιότητες που χρειάζεται 

για τη μελλοντική χρήση του μπαστουνιού. 

 

1. Εξερευνά τη συσκευή. διά ζώσης 

2. Συνεχίζει να κρατά τη συσκευή, ενώ κινείται ή στέκεται όρθιος. διά ζώσης 

3. Συνεχίζει να κρατά τη συσκευή μπροστά από το σώμα του. διά ζώσης 

4. Σταματά, όταν η συσκευή έρχεται σε επαφή με εμπόδια. διά ζώσης 

5. Σταματά, όταν η συσκευή έρχεται σε επαφή με απότομες πτώσεις (drop-off)46. διά 

ζώσης 

(Σημείωση: Δεν μπορούν όλες οι συσκευές κινητικότητας για προσαρμογή να 

ανιχνεύσουν τις παράλληλες ή διαγώνιες απότομες πτώσεις.) 

6. Περνά από πόρτες. διά ζώσης 

7. Περνά από σκάλες. διά ζώσης 

8. Κρατά τη συσκευή καθώς κινείται με έναν βλέποντα οδηγό. διά ζώσης 

 

Τεχνικές μπαστουνιού 

Σκοπός: Ο εκπαιδευόμενος θα χρησιμοποιήσει το μπαστούνι για να κινηθεί 

                                                
46 Drop-off: Απότομη πτώση - ένα βήμα κάτω, όπως ένα σκαλί ή ένα κράσπεδο πεζοδρομίου. 
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αποτελεσματικά και με ασφάλεια. 

 

1. Επιδεικνύει γνώση των διαφορετικών τύπων μπαστουνιού διά ζώσης  

2. Αναγνωρίζει και ονομάζει τα μέρη ενός μπαστουνιού διά ζώσης, εξΑΕ (Ε) 

3. Επιδεικνύει τη διαγώνια τεχνική μπαστουνιού (diagonal technique)47 

 Θέση του βραχίονα (arm) 

 Θέση του χεριού (hand) 

 Λαβή 

 Θέση της άκρης του μπαστουνιού (tip) 

διά ζώσης 

4. Επιδεικνύει την διαγώνια τεχνική ιχνηλάτησης (diagonal trailing technique) 

 με το μπαστούνι μόνο 

 με το μπαστούνι και ταυτόχρονη ανίχνευση με το χέρι 

διά ζώσης 

5. Επιδεικνύει την τεχνική μπαστουνιού της «επαλήθευσης» (verification cane 

technique)48 

 Θέση του βραχίονα (arm) 

 Λαβή 

 Θέση της άκρης του μπαστουνιού 

 Εφαρμογή σε ποικίλες περιβαλλοντικές καταστάσεις 

 Ανταποκρίνεται στις πληροφορίες που λαμβάνει 

διά ζώσης 

6. Επιδεικνύει την τεχνική της επαφής (touch technique)49 

                                                
47 Diagonal technique: Χρήση του μπαστουνιού ως μέσο προστασίας, αλλά και για τη συλλογή 
πληροφοριών. Το μπαστούνι κρατιέται μπροστά από το σώμα και ελαφρώς διαγώνια Η άκρη του είναι 
σε επαφή με το έδαφος ή σχεδόν πάνω στο έδαφος. Αυτή η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
γνωστά ελεγχόμενα περιβάλλοντα ή από άτομα με χαμηλή όραση.  
48 Verification cane technique: Μια τροποποιημένη διαγώνια τεχνική μπαστουνιού, που 
χρησιμοποιείται από ένα άτομο με μειωμένη όραση. Ο χρήστης καθορίζει την ποσότητα της επαφής 
που θα έχει η άκρη του μπαστουνιού με το υπόβαθρο (έδαφος), βασιζόμενος στην ανάγκη 
επαλήθευσης των εμποδίων, των επιφανειών και των «απότομων πτώσεων». Επίσης, η τεχνική 
χρησιμοποιείται για να αναγνωριστεί το άτομο ως άτομο με μειωμένη όραση. 
49 Touch technique: Τεχνική της επαφής (αναφέρεται και ως two point touch technique) - Χρήση του 
μπαστουνιού σε μια ρυθμική κίνηση από πλευρά-σε-πλευρά, κάνοντας ένα βαθύ επίπεδο τόξο για να 
«καθαρίσουμε» την περιοχή για το επόμενο βήμα μας, ενώ η άκρη του μπαστουνιού είναι σε επαφή με 
την επιφάνεια βαδίσματος, στην αντίθετη πλευρά από το πόδι που προηγείται. Όταν το αριστερό πόδι 
κάνει βήμα προς τα εμπρός το μπαστούνι σαρώνει στα δεξιά, ενώ όταν το δεξί πόδι κάνει βήμα το 
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 Θέση του βραχίονα (arm) 

 Θέση του χεριού (hand) 

 Λαβή 

 Κίνηση του καρπού 

 Πλάτος τόξου 

 Ύψος τόξου 

 Ρυθμός και βηματισμός 

 Συγχρονισμός με το βήμα 

 Διόρθωση του συγχρονισμού 

διά ζώσης 

7. Επιδεικνύει την ιχνηλάτηση (trailing) ταυτόχρονα με την τεχνική της επαφής. διά 

ζώσης 

8. Επιδεικνύει την τεχνική της «επαφής και συρσίματος» (touch and drag 

technique)50. διά ζώσης  

9. Επιδεικνύει την τεχνική της «επαφής και γλιστρήματος/ολίσθησης» (touch and 

slide technique)51. διά ζώσης 

10. Επιδεικνύει την τεχνική της οριογραμμής/κατευθυντήριας γραμμής 

(shoreline/guideline52 technique). διά ζώσης 

11. Επιδεικνύει την τεχνική επαφής τριών σημείων (three-point touch technique53). 

διά ζώσης 

                                                                                                                                       
μπαστούνι σαρώνει στα αριστερά. Αυτή η τεχνική επιτρέπει την ασφαλή κίνηση σε όλα τα 
περιβάλλοντα (γνωστά και άγνωστα). 
50 Touch and drag technique: Χρησιμοποίηση του μπαστουνιού για να ακολουθηθεί μια κατευθυντήρια 
γραμμή ή μια οριογραμμή διαφορετικής υφής, με σκοπό να εντοπιστεί μια διασταυρούμενη (τέμνουσα) 
επιφάνεια (π.χ. ένα πεζοδρόμιο) ή για να ξαναποκτηθεί μια παράλληλη γραμμή κίνησης. Η άκρη του 
μπαστουνιού διατηρείται σε επαφή με το έδαφος, ενώ εφαρμόζουμε το τόξο που χρησιμοποιείται στην 
τεχνική της επαφής προς την κατευθυντήρια γραμμή. 
51 Touch and slide technique: Χρησιμοποίηση του μπαστουνιού για τον εντοπισμό απότομων πτώσεων 
(κράσπεδα πεζοδρομίων ή σκαλιά) ή αλλαγών στην υφή, διατηρώντας την άκρη του μπαστουνιού στο 
υπόβαθρο (έδαφος) και αφήνοντάς το να γλιστρήσει προς τα εμπρός μαλακά, ενώ εφαρμόζουμε το 
τόξο της τεχνικής της επαφής για να παρέχουμε περισσότερη ανατροφοδότηση. 
52 shoreline/guideline: Μια γραμμή διαμορφωμένη από την σύμπτωση δύο επιφανειών, στο ένα ή άλλο 
επίπεδο ή υφή. Η γραμμή δίνει την κατεύθυνση του ταξιδιώτη και/ή τη θέση (π.χ. γρασίδι και άκρη 
πεζοδρομίου, άσφαλτος και τσιμέντο ενός πάρκινγκ ή βενζινάδικου. 
53 Three point touch technique: Χρήση του μπαστουνιού για τον εντοπισμό ενός αντικειμενικού 
στόχου, που βρίσκεται σε ένα υψηλότερο επίπεδο, κινώντας το μπαστούνι σε τρεις κινήσεις: ένα 
κανονικό τόξο μακριά από την κάθετη επιφάνεια, ιχνηλάτηση της κάθετης επιφάνειας και ένα άλλο 
τόξο σε μια υψηλότερη οριζόντια επιφάνεια (π.χ., κίνηση σε ένα ρείθρο δρόμου/υδρορρόη, κατά μήκος 
ενός κρασπέδου πεζοδρομίου για τον εντοπισμό ενός πεζοδρομίου μετά από μια διασταύρωση). 
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12. Επιδεικνύει την τεχνική της σταθερής επαφής (constant contact technique)54 

 Θέση του βραχίονα (arm) 

 Θέση του χεριού (hand) 

 Λαβή/πιάσιμο 

 Κίνηση του καρπού 

 Πλάτος τόξου 

 Ύψος τόξου 

 Ρυθμός και βηματισμός 

 Συγχρονισμός με το βήμα 

 Διόρθωση του συγχρονισμού 

διά ζώσης 

13. Επιδεικνύει την τεχνική εξερεύνησης τριών σημείων (three-point search 

technique55). διά ζώσης 

14. Ανεβαίνει σκαλιά (διαδοχικά ή βήμα-βήμα). διά ζώσης 

15. Κατεβαίνει σκαλιά (διαδοχικά ή βήμα-βήμα). διά ζώσης 

16. Χρησιμοποιεί το μπαστούνι υπεύθυνα. διά ζώσης 

17. Αποθηκεύει/ακουμπά και ξαναβρίσκει το μπαστούνι στο: 

 τραπέζι 

 καρέκλα 

 θρανίο 

 καναπέ 

 τηλεφωνικό θάλαμο 

 πάγκο/κισσέ 

 αυτοκίνητο 

 αίθουσα (συνεδρίου, θεάτρου, διαλέξεων, κτλ) 

 λεωφορείο 

διά ζώσης 
                                                
54 Constant contact technique: Τεχνική της σταθερής επαφής - Χρήση του μπαστουνιού σε μια κίνηση 
από πλευρά-σε-πλευρά, διατηρώντας σταθερή επαφή της άκρης του μπαστουνιού με την επιφάνεια 
βαδίσματος, ενώ το μπαστούνι «καθαρίζει» την περιοχή που βρίσκεται μπροστά από το πόδι που 
προηγείται. Η συγκεκριμένη τεχνική είναι μια παραλλαγή της τεχνικής της επαφής, η οποία επιτρέπει 
την πιο έγκαιρη ανίχνευση των απότομων πτώσεων και των αλλαγών που υπάρχουν στο μονοπάτι της 
κίνησης.  
55 Three point search technique: Αναζήτηση/ψάξιμο με το μπαστούνι, άμεσα μπροστά μας, στα 
αριστερά μας και στα δεξιά μας, για τον εντοπισμό ενός πεζοδρομίου. 
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18. Κρατά ή χρησιμοποιεί το μπαστούνι κατάλληλα, όταν συνοδεύεται από έναν 

βλέποντα οδηγό. διά ζώσης 

19. Ανιχνεύει (καθαρίζει το χώρο μπροστά του) με το μπαστούνι πριν βαδίσει. διά 

ζώσης 

 

 

Προσανατολισμός και κινητικότητα μέσα στο σχολικό χώρο56 

Σκοπός: Ο εκπαιδευόμενος θα βελτιώσει την ανεξαρτησία του στις δεξιότητες 

κινητικότητας και προσανατολισμού, καθώς κινείται στο σχολικό περιβάλλον. 

 

1. Κινείται αυτόνομα στο περιβάλλον της τάξης: 

 Εντοπίζει τη θέση/κάθισμα του. 

 Χρησιμοποιεί έναν συστηματικό τρόπο έρευνας για τον αυτόνομο 

προσανατολισμό σε μια αίθουσα/δωμάτιο (π.χ. περιφερειακά, πλέγμα, ζικ-

ζαγκ, αντικείμενο με αντικείμενο). 

 Κινείται σε μια αίθουσα χωρίς να έρχεται σε επαφή με αντικείμενα και 

άλλους ανθρώπους. 

 Εντοπίζει με ασφάλεια περιοχές που σχετίζονται με κάποια δράση, καθώς 

επίσης και αντικείμενα σε μια αίθουσα. 

 Χρησιμοποιεί με ασφάλεια τις προστατευτικές τεχνικές, όταν κινείται μέσα σε 

μια τάξη: α. με το μπαστούνι και β. χωρίς το μπαστούνι. 

 Βγαίνει από την τάξη με ασφάλεια κατά την διάρκεια μιας επείγουσας 

κατάστασης. 

 διά ζώσης 

2. Κινείται αυτόνομα σε άλλα δωμάτια/χώρους του σχολικού περιβάλλοντος (π.χ. 

τουαλέτες, γυμναστήριο, αίθουσα συνεδριάσεων, κοιτώνα): 

 Προσαρμόζεται σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού. 

 Αναγνωρίζει αλλαγές στο κοντράστ (π.χ. χαλί-πλακάκι) και απότομες 

πτώσεις. 

 Διαβάζει στον τοίχο σήματα, γράμματα ή τους αριθμούς των δωματίων. 

 Βλέπει τους άλλους ανθρώπους και τα μεγάλα αντικείμενα. 

 Αποφεύγει την επαφή με αντικείμενα που βρίσκονται στην πορεία του 

                                                
56 Μπορεί να γίνει η γενίκευση για τον εργασιακό χώρο. 
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 Εντοπίζει τις σκάλες. 

 Ανεβαίνει και κατεβαίνει τις σκάλες μόνος του. 

 Εντοπίζει ανοιχτές και κλειστές πόρτες. 

 Ανοίγει και κλείνει πόρτες χωρίς βοήθεια 

 Κρατά αντικείμενα ενώ περπατά. 

 Χρησιμοποιεί ορόσημα. 

 Χρησιμοποιεί περιβαλλοντικά σήματα (clues). 

 Εντοπίζει αναγκαίες περιοχές (π.χ. τάξη, τουαλέτες, κοιτώνας). 

 Αλλάζει πορεία (κάνει μανούβρες) με ασφάλεια γύρω από τους πεζούς. 

 Χρησιμοποιεί τα συστήματα εσωτερικής αρίθμησης των κτιρίων. 

διά ζώσης, [εξΑΕ: ορισμένες μόνο δραστηριότητες που περιλαμβάνουν απτικό υλικό 

π.χ. απτικούς χάρτες (Γ)] 

3. Κινείται αυτόνομα στο έδαφος/γη του σχολικού περιβάλλοντος: 

 Ονομάζει τους δρόμους στη γειτονιά του σχολείου 

 Σταματά σε ένα δρόμο μόνος του 

 Εντοπίζει εξωτερικές του σχολικού περιβάλλοντος περιοχές (π.χ. παιδική 

χαρά, στάση λεωφορείου, γήπεδο στίβου) 

 Εντοπίζει άλλα κτίρια στο σχολικό περιβάλλον 

 Προσπερνά με ασφάλεια κάποιο σημείο/περιοχή συμφόρησης των πεζών στο 

σχολικό περιβάλλον (π.χ. κατά την άφιξη και αναχώρηση, στο γεύμα, στα 

διαλείμματα)  

διά ζώσης, [εξΑΕ: ορισμένες μόνο δραστηριότητες που περιλαμβάνουν απτικό υλικό 

π.χ. απτικούς χάρτες (Γ)] 

 

Κύριες/βασικές κατευθύνσεις 

Σκοπός: Ο εκπαιδευόμενος θα χρησιμοποιεί τις βασικές κατευθύνσεις για λόγους 

προσανατολισμού. 

 

1. Αναγνωρίζει τις αντίθετες κατευθύνσεις, όπως ανατολή/δύση, βορράς/νότος 

διά ζώσης, εξΑΕ (Γ) & (Ε) 

2. Διαβάζει και χρησιμοποιεί σωστά μια πυξίδα. διά ζώσης 

3. Αναγνωρίζει τις κατευθύνσεις της πυξίδας σε σχέση με τον εαυτό του. 

διά ζώσης, [εξΑΕ: ορισμένες μόνο δραστηριότητες που περιλαμβάνουν απτικό υλικό 
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π.χ. απτικούς χάρτες (Γ)] 

4. Χρησιμοποιεί τον ήλιο για να καθορίσει τις βασικές κατευθύνσεις. διά ζώσης 

5. Διακρίνει όλες τις κατευθυντήριες σχέσεις. 

διά ζώσης, [εξΑΕ: ορισμένες μόνο δραστηριότητες και κάποιες πρόσθετες π.χ. με 

απτικό υλικό (Ε) & (Γ), εξΑΕ/μεσολαβητής (Ε)]  

6. Διακρίνει την κατευθυντήρια πλευρά ενός δρόμου.  

διά ζώσης, εξΑΕ (Γ) 

7. Διακρίνει την κατευθυντήρια γωνία μιας διασταύρωσης. 

διά ζώσης, εξΑΕ (Γ) 

8. Εκτελεί μια πορεία, χρησιμοποιώντας τις βασικές κατευθύνσεις. διά ζώσης 

 

Χρήση αναπηρικού καροτσιού57 

Σκοπός: Ο εκπαιδευόμενος θα χρησιμοποιήσει με επιτυχία ένα αναπηρικό καρότσι 

για την κινητικότητα και τον προσανατολισμό. 

 

1. Επιδεικνύει βασικές δεξιότητες για τη χρήση του αναπηρικού καροτσιού. διά 

ζώσης 

2. Διατηρεί μια πορεία ταξιδιού, χρησιμοποιώντας μια κατευθυντήρια γραμμή 

εσωτερικού χώρου (π.χ. τοίχος, κάγκελο, έπιπλα). διά ζώσης 

3. Κινείται με ασφάλεια πάνω σε ανώμαλες επιφάνειες (π.χ. κατώφλια). διά ζώσης 

4. Κινείται με ασφάλεια σε διάφορες επιφάνειες εξωτερικού χώρου (π.χ. λιθόστρωτο, 

γρασίδι, χαλίκια). διά ζώσης 

5. Παραμένει στο πεζοδρόμιο κινούμενος σε ευθεία πορεία. διά ζώσης 

6. Μετακινείται αποτελεσματικά ανάμεσα σε έπιπλα κατά τη διάρκεια μιας πορείας. 

διά ζώσης 

7. Ανοίγει και κλείνει πόρτες, καθώς βρίσκεται στο αναπηρικό καρότσι. διά ζώσης 

8. Χρησιμοποιεί ράμπες πρόσβασης (access ramp)58 και ασυνεχή κράσπεδα 

πεζοδρομίου λόγω της ύπαρξης ράμπας (ramped curb cut59). διά ζώσης 

                                                
57 Η «Χρήση αναπηρικού καροτσιού», η «Χρήση περπατούρας» και η «Χρήση υποστηρίγματος 
(πατερίτσα)» που ακολουθούν δεν εξετάζονται στο πρόγραμμα εξΑΕ στην κινητικότητα και τον 
προσανατολισμό αλλά παρατίθενται εδώ για τη διατήρηση της δομής και του περιεχομένου του 
αυθεντικού κειμένου. 
58 Access ramp: μια επικλινής κατασκευή που επιτρέπει το αναπηρικό καρότσι να εισέλθει και να 
εξέλθει. 
59 Ramped curb cut: το τμήμα του κρασπέδου του πεζοδρομίου που έχει τροποποιηθεί από την 
τοποθέτηση ράμπας για αναπηρικό καρότσι. 
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9. Κινείται κατά μήκος μιας καμπύλης οριογραμμής (shoreline). διά ζώσης 

10. Επιδεικνύει δεξιότητες αυτοφροντίδας, σχετικές με το αναπηρικό καρότσι. διά 

ζώσης 

 

Χρήση περπατούρας 

Σκοπός: Ο εκπαιδευόμενος θα χρησιμοποιήσει μια περπατούρα για την κινητικότητα 

και τον προσανατολισμό. 

 

1. Επιδεικνύει βασικές δεξιότητες για τη χρήση της περπατούρας. διά ζώσης 

2. Επιδεικνύει δεξιότητες για τη χρήση ενός βλέποντα βοηθού, ενώ περπατά με την 

περπατούρα. διά ζώσης 

3. Επιδεικνύει δεξιότητες ασφαλούς μετακίνησης σε εσωτερικό χώρο. διά ζώσης 

4. Επιδεικνύει δεξιότητες ασφαλούς μετακίνησης σε εξωτερικό χώρο. διά ζώσης 

5. Διασχίζει με ασφάλεια τους δρόμους. διά ζώσης 

 

Χρήση υποστηρίγματος (πατερίτσα) 

Σκοπός: Ο εκπαιδευόμενος θα χρησιμοποιήσει με ασφάλεια μια πατερίτσα για την 

κινητικότητα και τον προσανατολισμό. 

 

1. Επιδεικνύει βασικές δεξιότητες για τη χρήση της πατερίτσας. διά ζώσης 

2. Επιδεικνύει δεξιότητες για τη χρήση ενός βλέποντα βοηθού, καθώς περπατά με την 

πατερίτσα. διά ζώσης 

3. Επιδεικνύει δεξιότητες ασφαλούς μετακίνησης σε εσωτερικό χώρο. διά ζώσης 

4. Επιδεικνύει δεξιότητες ασφαλούς μετακίνησης σε εξωτερικό χώρο διά ζώσης 

 

Χρήση μπαστουνιού στήριξης 

Σκοπός: Ο εκπαιδευόμενος θα χρησιμοποιήσει με ασφάλεια ένα μπαστούνι στήριξης 

για την κινητικότητα και τον προσανατολισμό. 

 

1. Επιδεικνύει βασικές δεξιότητες για τη χρήση του μπαστουνιού στήριξης. διά 

ζώσης 

2. Επιδεικνύει δεξιότητες για τη χρήση ενός βλέποντα βοηθού, καθώς περπατά με το 

μπαστούνι στήριξης. διά ζώσης 

3. Επιδεικνύει δεξιότητες ασφαλούς μετακίνησης σε εσωτερικό χώρο. διά ζώσης 
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4. Επιδεικνύει δεξιότητες ασφαλούς μετακίνησης σε εξωτερικό χώρο. διά ζώσης 

 

Συσκευές χαμηλής όρασης σε απόσταση 

Σκοπός: Ο εκπαιδευόμενος θα χρησιμοποιήσει «συσκευές χαμηλής όρασης από 

απόσταση» για να λάβει οπτικές πληροφορίες. 

 

1. Κατανοεί τον σκοπό της συσκευής. διά ζώσης, εξΑΕ (Α) & (Ε) 

2. Κατανοεί τις βασικές αρχές μιας συσκευής χαμηλής όρασης σε απόσταση. διά 

ζώσης, εξΑΕ (Γ) 

3. Κρατάει τη συσκευή με κατάλληλο τρόπο. διά ζώσης 

4. Χρησιμοποιεί τη συσκευή με ασφαλή τρόπο. διά ζώσης 

5. Εστιάζει τη συσκευή, εάν αυτό είναι εφαρμόσιμο. διά ζώσης 

6. Εντοπίζει με μια συσκευή συγκεκριμένα αντικείμενα. διά ζώσης 

7. Ακολουθεί οπτικά (trace)60 μια συγκεκριμένη γραμμή, περίγραμμα ή άκρη 

(χείλος), προκειμένου να αντιληφθεί ένα αντικείμενο. διά ζώσης, [εξΑΕ: μόνο 

κάποιες δραστηριότητες οι οποίες θα επαναληφθούν δια ζώσης για επαλήθευση (Ε)] 

8. Σαρώνει με τη συσκευή για να καθορίσει κατάλληλα πρότυπα οπτικής 

αναζήτησης. διά ζώσης 

9. Ανιχνεύει με τη συσκευή για να μπορέσει να ακολουθήσει κινούμενα 

αντικείμενα ή ανθρώπους. διά ζώσης 

10. Αναγνωρίζει προβλήματα που υπάρχουν σχετικά με τη συσκευή (π.χ. βρόμικος 

φακός, σπασμένος ή γδαρμένος). εξΑΕ (Α) & (Ζ) 

 

 

ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

Στόχοι λειτουργικής κινητικότητας (στόχοι περιβάλλοντος κατοικημένης περιοχής) 

1. Κινείται προς και από την αυλή (ή κήπο) και γύρω απ’ αυτήν 

2. Κινείται προς ένα αυτοκίνητο στο δρόμο ή στον ιδιωτικό δρόμο (δρόμο του 

σπιτιού) 

3. Κινείται προς το γραμματοκιβώτιο 

                                                
60 Tracing: οπτική παρακολούθηση μιας σταθερής/στατικής γραμμής. 
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4. Κινείται σε μια κατοικημένη περιοχή, σε εύρος ενός με δύο σπιτιών 

5. Κινείται σε μια γειτονιά, συμπεριλαμβάνοντας μια ευθεία πορεία και 

διασταυρώσεις δρόμων της κατοικημένης περιοχής 

6. Κινείται σε μια γειτονιά, χρησιμοποιώντας πορείες «σχήματος L» και 

πολυδιασταυρώσεις 

7. Κινείται σε μια γειτονιά και εντοπίζει/βρίσκει μια συγκεκριμένη διεύθυνση 

8. Συλλέγει πληροφορίες και κινείται προς μια συγκεκριμένη διεύθυνση σε μια 

μη-οικεία (άγνωστη) περιοχή 

 

Τροποποιημένη προστατευτική τεχνική «αντιβράχιο» (Forearm Protective 

Technique) 

Σκοπός: Ο εκπαιδευόμενος, όταν είναι αναγκαίο, θα προστατεύσει το άνω μέρος του 

σώματός του. 

 

1. Αναγνωρίζει την ανάγκη για προστασία στο επίπεδο του κεφαλιού όταν κινείται σε 

συγκεκριμένες κατοικημένες περιοχές (π.χ. κλαδιά που κρέμονται, πινακίδες στο 

ύψος του κεφαλιού, τέντες, κτλ). διά ζώσης 

2. Χρησιμοποιεί, όταν είναι αναγκαίο, την τροποποιημένη προστατευτική τεχνική 

«αντιβράχιο» σε μια κατοικημένη περιοχή. διά ζώσης 

 

Εξοικείωση με ένα όχημα 

Σκοπός: Ο εκπαιδευόμενος θα αναπτύξει τις δεξιότητες προσανατολισμού και τις 

απαραίτητες έννοιες, για να εισέλθει σε ένα όχημα και να εξέλθει από αυτό με 

ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. 

 

1. Μπαίνει και βγαίνει σε ένα όχημα με ασφάλεια. διά ζώσης 

2. Ανοίγει και κλείνει αυτόνομα την πόρτα ενός οχήματος. διά ζώσης 

3. Φυλάσσει (ακουμπά) το μπαστούνι με κατάλληλο τρόπο. διά ζώσης 

4. Βάζει και βγάζει τη ζώνη ασφαλείας. διά ζώσης 

5. Κλειδώνει και ξεκλειδώνει την πόρτα χωρίς βοήθεια. διά ζώσης 

6. Εντοπίζει τη θέση του οδηγού και του συνοδηγού. διά ζώσης 

7. Εντοπίζει τις μπροστά και πίσω θέσεις. διά ζώσης 

8. Αναγνωρίζει και εντοπίζει την πόρτα όταν το αυτοκίνητο είναι: 

 παρκαρισμένο παράλληλα 



 327 

 παρκαρισμένο διαγώνια 

 παρκαρισμένο κάθετα 

διά ζώσης 

 

 

Κίνηση σε κατοικημένη περιοχή 

Σκοπός: Ο εκπαιδευόμενος θα βελτιώσει τις δεξιότητες κίνησης σε κατοικημένη 

περιοχή. 

 

1. Καθορίζει μια κατοικημένη περιοχή (βλ. παράρτημα 314-317)61. εξΑΕ (Γ) ή (Δ) 

2. Αναπτύσσει την έννοια του οικοδομικού τετραγώνου της πόλης. διά ζώσης, εξΑΕ 

(Γ) ή (Δ) 

3. Εντοπίζει και αναγνωρίζει τα κοινά συστατικά, μιας κατοικημένης περιοχής.  

 πεζοδρόμιο 

 κατεστραμμένο (σπασμένο) πεζοδρόμιο 

 γωνία 

 σπίτι 

 γρασίδι 

 θάμνοι και δέντρα 

 δρόμος 

 δίοδος/στενωπός 

 αδιέξοδος δρόμος 

 κράσπεδο ή ρείθρο πεζοδρομίου (βλέπε εικόνα 3) 

 parkway (η περιοχή μεταξύ του πεζοδρομίου και του κρασπέδου του 

πεζοδρομίου ενός παράλληλου δρόμου, βλέπε εικόνα 4). 

 ασυνεχές κράσπεδο πεζοδρομίου λόγω της ύπαρξης ράμπας (ramped curb cut) 

 δρόμος αυτοκινήτων (χαλίκι, τσιμέντο, άσφαλτος) 

 χαντάκι 

 μονοπάτι 

 επίπεδο κράσπεδο πεζοδρομίου (blended curb)62 

                                                
61 Το παράρτημα περιλαμβάνει σημαντικές οδηγίες για τον τρόπο χρήσης απτικών χαρτών και 
μοντέλων. 
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 γραμματοκιβώτιο 

διά ζώσης, εξΑΕ (Γ) ή (Δ) 

4. Αναπτύσσει την έννοια μιας διασταύρωσης και τη σχέση της με ένα οικοδομικό 

τετράγωνο διά ζώσης, εξΑΕ (Γ) ή και (Δ) 

5. Αναπτύσσει την έννοια του σχεδιαγράμματος των δρόμων (grid system63) διά 

ζώσης, εξΑΕ (Γ) ή και (Δ) 

6. Διατηρεί μια ευθεία γραμμή πορείας σε ένα πεζοδρόμιο, χωρίς υπερβολική αλλαγή 

της διεύθυνσης (απομάκρυνση από την επιθυμητή γραμμή της πορείας). διά ζώσης 

7. Διορθώνει την αλλαγή διεύθυνσης (απομάκρυνση από την επιθυμητή γραμμή της 

πορείας), ενώ κινείται σε ένα πεζοδρόμιο. διά ζώσης 

8. Αντιλαμβάνεται/εντοπίζει ένα κράσπεδο πεζοδρομίου, μια απότομη πτώση, ένα 

ασυνεχές κράσπεδο πεζοδρομίου λόγω ράμπας ή ένα επίπεδο κράσπεδο πεζοδρομίου. 

διά ζώσης 

9. Εκτελεί τις ακόλουθες πορείες σε ένα οικοδομικό τετράγωνο: 

 Ευθεία πορεία από γωνία σε γωνία 

 Πορεία σχήματος “L” 

 Πορεία σχήματος “U” 

 Πορεία γύρω από το οικοδομικό τετράγωνο 

διά ζώσης 

10. Εκτελεί τις ακόλουθες πορείες μέσα σε ένα σχεδιάγραμμα δρόμων (grid system): 

 Μια ευθύγραμμη πορεία για συνεχόμενα οικοδομικά τετράγωνα 

 Μια πορεία σχήματος “L” για συνεχόμενα οικοδομικά τετράγωνα 

 Μια πορεία σχήματος “U” γύρω από μια σειρά οικοδομικών τετραγώνων 

 Μια ζικ-ζαγκ πορεία που αποτελείται από μια σειρά οικοδομικών τετραγώνων 

 Ορθογώνια πορεία  

διά ζώσης, εξΑΕ (Γ) ή και (Δ) 

11. Αντιδρά κατάλληλα στα σήματα/ήχους προειδοποίησης στο περιβάλλον (π.χ. 

σειρήνες, κουδούνια διασταυρώσεων σιδηροδρόμων, κορναρίσματα οχημάτων, 

ακουστικά σήματα κυκλοφορίας, συναγερμός αυτοκινήτων). 
                                                                                                                                       
62 Blended curb: εκεί που το πεζοδρόμιο και ο δρόμος είναι στο ίδιο επίπεδο και δεν υπάρχει απότομη 
πτώση. 
63 Grid system: Το συστηματικό σχεδιάγραμμα των δρόμων που διασταυρώνονται και των 
οικοδομικών τετραγώνων. 
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διά ζώσης, εξΑΕ (Β) 

12. Χρησιμοποιεί την κυκλοφορία για να προσανατολιστεί: 

 αναγνωρίζει την παρουσία ή την απουσία κυκλοφορίας 

 αναγνωρίζει την παράλληλη κυκλοφορία 

 αναγνωρίζει την κάθετη κυκλοφορία 

 αναγνωρίζει εάν η κυκλοφορία βρίσκεται μακριά ή κοντά 

 αναγνωρίζει εάν τα οχήματα κινούνται αργά ή γρήγορα 

 αναγνωρίζει εάν τα οχήματα κινούνται προς το μέρος του ή απομακρύνονται 

απ’ αυτόν 

 αναγνωρίζει τα οχήματα από τον ήχο που εκπέμπουν (λεωφορεία, φορτηγά, 

αυτοκίνητα, μηχανές). 

διά ζώσης, [εξΑΕ: μόνο με πρόσθετη δραστηριότητα όπου χρησιμοποιείται χάρτης 

αφής σε συνδυασμό με αρχεία ήχων οδικής κυκλοφορίας σε ταμπλέτα αφής (Δ)]  

13. Κινείται με ασφάλεια και επαναπροσανατολίζεται σε ανώμαλα πεζοδρόμια. διά 

ζώσης  

14. Κάνει ελιγμούς με ασφάλεια γύρω από εμπόδια στην πορεία της κίνησής του (π.χ. 

κάδος απορριμμάτων, οχήματα) και διατηρεί τη γραμμή της διαδρομής. διά ζώσης  

15. Κινείται με ασφάλεια σε περιοχές χωρίς πεζοδρόμια ή μονοπάτια (σε περιοχές 

που δεν είναι οριοθετημένες με κάποιο τρόπο οι διαδρομές). διά ζώσης  

 

 

 

 
Εικόνα 1. Διαφορετικοί τύποι κρασπέδων πεζοδρομίου. 
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Εικόνα 2. parkway/grassline/ boulevard/treelawn. 

 

Διάσχιση δρόμων σε κατοικημένη περιοχή 

Σκοπός: Ο εκπαιδευόμενος θα διασχίσει με ασφάλεια δρόμους σε μια κατοικημένη 

περιοχή. 

 

1. Εντοπίζει ένα κάτω κράσπεδο πεζοδρομίου ή ένα ασυνεχές κράσπεδο πεζοδρομίου 

λόγω ράμπας και σταματά σε ασφαλή απόσταση από το δρόμο. διά ζώσης  

2. Περιμένει να λάβει βοήθεια για να διασχίσει ένα δρόμο, εάν είναι εφαρμόσιμο. 

διά ζώσης  

3. Εντοπίζει μια διάβαση 

διά ζώσης, εξΑΕ (Γ) 

4. Εντοπίζει οπτικά την απέναντι γωνία ή/και τα σήματα stop. διά ζώσης 

5. Κρίνει οπτικά την απόσταση και την ταχύτητα των κινούμενων οχημάτων. διά 

ζώσης 

6. Αναγνωρίζει και καθορίζει μια διασταύρωση που ελέγχεται με σήματα stop (π.χ. 2, 

3 και 4-κατευθύνσεων σήματα). διά ζώσης, [εξΑΕ: μόνο με προσαρμογή 

δραστηριότητας εισάγοντας απτικό μοντέλο και αυτοκίνητα-μινιατούρες (Γ)] 

7. Διατηρεί μια γραμμή κατεύθυνσης, όταν κινείται σε γωνία. διά ζώσης 

8. Τοποθετεί το σώμα του σε κατάλληλη στάση για να διασχίσει το δρόμο. διά ζώσης 

9. Κρατά το μπαστούνι σε θέση αναμονής και ετοιμότητας διά ζώσης  

10. Περιμένει (εξυπηρετεί, δίνει προτεραιότητα) την κυκλοφορία, όταν έχει 

αμφιβολία διά ζώσης  

11. Κάνει σήματα με το χέρι προς τα κινούμενα οχήματα (κατευθύνει την 
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κυκλοφορία), όταν έχει αμφιβολία. διά ζώσης 

(Σημείωση: Κάποιοι εκπαιδευτές διαφωνούν με τη χρήση αυτής της δεξιότητας εξαιτίας 

των πιθανών ατυχημάτων που μπορούν να προκύψουν εάν οι οδηγοί εστιάζουν στα 

μηνύματα των πεζών και αγνοούν την κυκλοφορία.) 

12. Διασχίζει το δρόμο όταν δεν υπάρχει κυκλοφοριακή κίνηση: 

 Την πορεία της κίνησης 

 Την οριογραμμή (shoreline)64/grassline65 

 Την ευθυγραμμία του κρασπέδου του πεζοδρομίου 

 Ακουστικά σήματα 

 Οπτικά σήματα 

διά ζώσης 

(Σημείωση: Η πορεία κίνησης είναι η μέθοδος που προτιμάται για τη διάσχιση των 

δρόμων σε κατοικημένες περιοχές, ωστόσο, όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να 

ξέρουν εναλλακτικές μεθόδους “έκτακτης ανάγκης” σε περίπτωση που η γραμμή της 

κίνησής τους είναι ασυνεχής (διακόπτεται) ή δεν είναι σίγουροι για την ικανότητά τους 

να διασχίσουν το δρόμο με ασφάλεια οποιαδήποτε στιγμή.) 

13. Διασχίζει το δρόμο παρουσία κυκλοφορίας, χρησιμοποιώντας: 

 Την πορεία της κίνησης 

 Την οριογραμμή (shoreline)/grassline 

 Την ευθυγραμμία του κρασπέδου του πεζοδρομίου 

 Ακουστικά σήματα 

 Οπτικά σήματα 

διά ζώσης 

(Σημείωση: Η πορεία της κίνησης είναι η μέθοδος που προτιμάται για τη διάσχιση των 

δρόμων σε κατοικημένες περιοχές, ωστόσο, όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να 

ξέρουν εναλλακτικές μεθόδους “έκτακτης ανάγκης”, σε περίπτωση που η γραμμή της 

κίνησής τους είναι ασυνεχής (διακόπτεται) ή δεν είναι σίγουροι για την ικανότητά τους 

να διασχίσουν το δρόμο με ασφάλεια οποιαδήποτε στιγμή.) 

14. Περιηγείται με ασφάλεια γύρω από ένα αυτοκίνητο, του οποίου η μηχανή 
                                                
64 Shoreline/guideline: Μια γραμμή διαμορφωμένη από την σύμπτωση δύο επιφανειών, στο ένα ή άλλο 
επίπεδο ή υφή. Η γραμμή δίνει την κατεύθυνση του ταξιδιώτη και/ή τη θέση (π.χ. γρασίδι και άκρη 
πεζοδρομίου, άσφαλτος και τσιμέντο ενός πάρκινγκ ή βενζινάδικου). 
65 Parkway/grassline/boulevard/treelawn: Η περιοχή μεταξύ ενός πεζοδρομίου και του κρασπέδου του 
πεζοδρομίου ενός παράλληλου δρόμου. 
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δουλεύει στο ρελαντί. διά ζώσης 

15. Διορθώνει την αλλαγή διεύθυνσης (απομάκρυνση από την επιθυμητή γραμμή της 

πορείας) όταν διασχίζει το δρόμο. διά ζώσης 

16. Διορθώνει την αλλαγή διεύθυνσης αφού διασχίσει το δρόμο. διά ζώσης 

17. Εντοπίζει την επιθυμητή κατεύθυνση, μετά τη διάσχιση του δρόμου. διά ζώσης 

 

Σύστημα διευθύνσεων 

Σκοπός: Ο εκπαιδευόμενος θα χρησιμοποιήσει το σύστημα διευθύνσεων για να 

εντοπίσει άγνωστους (μη οικείους) προορισμούς. 

 

1. Εντοπίζει την κεντρική διαχωριστική γραμμή για βόρειους/νότιους και 

δυτικούς/ανατολικούς δρόμους. εξΑΕ (Γ) ή (Δ) 

2. Διακρίνει την πλευρά με τους μονούς και την πλευρά με τους ζυγούς αριθμούς 

στους δρόμους. διά ζώσης, εξΑΕ (Γ) ή (Δ) 

3. Εντοπίζει συγκεκριμένους προορισμούς, μέσω της διεύθυνσης. διά ζώσης, [εξΑΕ: 

μόνο με προσαρμογή δραστηριοτήτων εισάγοντας απτικά μοντέλα ή απτικούς χάρτες 

(Γ) ή (Δ)] 

 

Κίνηση σε αγροτική περιοχή 

Σκοπός: Ο εκπαιδευόμενος θα αναπτύξει τη γνώση και τις δεξιότητες που χρειάζεται 

για να κινηθεί σε μια αγροτική περιοχή. 

 

1. Αναγνωρίζει ορόσημα, σήματα (clues) και πηγές κινδύνου (εμπόδια), τα οποία 

είναι σημαντικά στις αγροτικές περιοχές (οι αναφορές είναι από τις ΗΠΑ). 

 προστατευτικά βοοειδών  

 πόρτες αγροκτήματος 

 ηλεκτρικοί φράκτες 

 φράκτες με συρματόπλεγμα 

 φράκτης βοοειδών με γρίλιες 

 ρυάκια, ποταμάκια 

διά ζώσης 

2. Χρησιμοποιεί τις τεχνικές του μπαστουνιού με κατάλληλο τρόπο σε αγροτικές 

περιοχές: 
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 Αναγνωρίζει την διακριτή (ευκρινής) γραμμή καθοδήγησης και τον τύπο της 

επιφάνειας στην άκρη του δρόμου ή της οδού (π.χ. κράσπεδο πεζοδρομίου, 

άκρη του δρόμου, γραμμή-γρασιδιού, φράκτης, χαλίκι/άμμος, χώμα, 

άσφαλτος). 

 Επιδεικνύει μια τροποποιημένη τεχνική του μπαστουνιού για να κινείται σε 

τραχιές/ανώμαλες επιφάνειες. 

 Ακολουθεί την άκρη ενός δρόμου με ασυνεχή κράσπεδο πεζοδρομίου ή χωρίς 

κράσπεδο πεζοδρομίου. 

 Περπατά με ασφάλεια στην άκρη του δρόμου, έχοντας κατά πρόσωπο τη 

διερχόμενη κυκλοφορία. 

 Περπατά με ασφάλεια στην άκρη του δρόμου, κινούμενος στην ίδια 

κατεύθυνση με την κυκλοφορία (διερχόμενα οχήματα). 

 Διατηρεί μια γραμμή κίνησης και επανεντοπίζει την οριογραμμή/γραμμή 

καθοδήγησης μετά από την μεσολάβηση μικρών ασυνεχειών. 

 Επαναπροσδιορίζει τη γραμμή κίνησης, αφού προσπεράσει λακκούβες με 

λάσπη, σωρούς από φύλλα και άλλα εμπόδια. 

 Κινείται με ασφάλεια γύρω από παρκαρισμένα αυτοκίνητα. 

 Επιδεικνύει ικανοποιητική και ασφαλή κίνηση κατά μήκος ενός «βρόμικου» 

μονοπατιού και σε γρασίδι που έχει διαφορετικά υψόμετρα (έδαφος με γρασίδι 

που δεν είναι επίπεδο). 

διά ζώσης 

3. Διασχίζει τους δρόμους με ασφάλεια με μια αγροτική περιοχή: 

 Διασχίζει με κατάλληλο τρόπο ένα δρόμο σε αγροτική περιοχή 

 Αναγνωρίζει και χρησιμοποιεί τα «αγροτικά» ορόσημα και σήματα 

διά ζώσης 

 

Κίνηση τις νυχτερινές ώρες 

Σκοπός: Ο εκπαιδευόμενος θα αναπτύξει τη γνώση και τις δεξιότητες66 που του είναι 

απαραίτητες για να κινηθεί τις νυχτερινές ώρες. 

(Σημείωση: Μερικοί εκπαιδευόμενοι με μειωμένη όραση ίσως χρειάζονται δεξιότητες 
                                                
66 Μπορεί κάποιες από τις παρακάτω δεξιότητες να περιλαμβάνουν μία λεκτική δραστηριότητα η 
οποία, δύναται κανονικά να διδαχθεί εξ αποστάσεως. Όπου δεν σημειώνεται η ένδειξη εξΑΕ ενώ 
υπάρχει τέτοιου είδους δραστηριότητα (βάσει του προγράμματος TAPS), σημαίνει ότι δεν έχει αξία να 
υλοποιηθεί εξ αποστάσεως η δραστηριότητα, καθώς πρόκειται για πολύ σύντομη δραστηριότητα που 
θα μπορούσε εύκολα να ενταχθεί στο πλαίσιο κάποια άλλης δραστηριότητας. 
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μπαστουνιού, μόνο για την κίνηση κατά τις νυχτερινές ώρες. Απ’ τη στιγμή που θα 

καθοριστούν οι δεξιότητες νυχτερινής λειτουργικής όρασης ενός εκπαιδευόμενου, ο 

εκπαιδευτής κινητικότητας και προσανατολισμού θα χρειαστεί να αξιολογήσει και να 

εκπαιδεύσει τον εκπαιδευόμενο στο κατάλληλο περιβάλλον. Παραπέμπουμε στις 

κατάλληλες ενότητες αυτού του εγχειριδίου αξιολόγησης και του προγράμματος για 

ειδικές δεξιότητες. Στην περίπτωση που μια νυχτερινή αξιολόγηση δεν είναι εφικτή, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σκούρα γυαλιά ηλίου ή διαστροφείς της όρασης (vision 

distorters), για να μειωθεί η όραση του εκπαιδευόμενου ή καλύμματα των ματιών 

(blindfolds), με την έγκριση του εκπαιδευόμενου, για την αξιολόγηση συγκεκριμένων 

δεξιοτήτων. Ωστόσο, είναι προτιμότερο να αξιολογηθούν οι δεξιότητες νυχτερινής 

κίνησης κατά τη διάρκεια της νύχτας.) 

 

1. Φορά κατάλληλα ρούχα ώστε να γίνεται ορατός το σούρουπο ή τη νύχτα. διά 

ζώσης  

2.Προσαρμόζεται σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού (π.χ. από το φως στο 

σκοτάδι, από το σκοτάδι σε ένα φωτισμένο δωμάτιο). διά ζώσης 

3.Εντοπίζει/διακρίνει εμπόδια στο μονοπάτι που κινείται. διά ζώσης 

4.Βλέπει τα διασταυρωμένα πεζοδρόμια. διά ζώσης 

5.Εντοπίζει/διακρίνει απότομες πτώσεις (drop-offs). διά ζώσης 

6.Χρησιμοποιεί τις σκιές για να λάβει πληροφορίες. διά ζώσης 

7.Χρησιμοποιεί ένα φακό ή κάποια άλλη συσκευή που να διευκολύνει την όραση 

τη νύχτα, ώστε να βελτιώσει την οπτική του απόδοση. διά ζώσης 

8.Βλέπει τα σήματα για τους πεζούς και του φωτεινούς σηματοδότες. διά ζώσης 

9.Βλέπει τις διαβάσεις. διά ζώσης 

10.Εξισορροπεί/αντισταθμίζει την απόσπαση της προσοχής, λόγω των έντονων 

φωτεινών στοιχείων (π.χ. από τα φώτα των αυτοκινήτων, τις επιγραφές νέον, κτλ). 

διά ζώσης 

 

Αντίξοες καιρικές συνθήκες 

Σκοπός: Ο εκπαιδευόμενος θα αναπτύξει τη γνώση και τις δεξιότητες που του είναι 

απαραίτητες για να κινηθεί σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

 

1. Επιδεικνύει ειδικές δεξιότητες που χρειάζεται για να κινηθεί σε αντίξοες καιρικές 

συνθήκες: 
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 Κινείται με ασφάλεια σε οικίες πορείες υπό κακές καιρικές συνθήκες 

 Διατηρεί τον προσανατολισμό του σε οικίες πορείες, σε άσχημες καιρικές 

συνθήκες 

 Κρατά την ψυχραιμία του (παραμένει ήρεμος), ενώ οι καιρικές συνθήκες 

αλλάζουν 

 Αποκτά και χρησιμοποιεί τη βοήθεια ενός βλέποντα σε άσχημες καιρικές 

συνθήκες, όταν του είναι απαραίτητη 

 Ερμηνεύει δύσκολες συνθήκες κίνησης και καθορίζει πότε πρέπει να 

χρησιμοποιήσει εναλλακτικές μεθόδους κίνησης (π.χ. τη βοήθεια από 

βλέποντα, την κλήση ταξί) 

 Αναγνωρίζει πότε τα ακουστικά σήματα καλύπτονται ή παραμορφώνονται 

(π.χ. από τον αέρα, τη βροχή) 

 Αναγνωρίζει πότε τα απτικά σήματα καλύπτονται ή παραμορφώνονται (π.χ. 

από τα φύλλα, το χιόνι, τον πάγο) 

 Φορά ρούχα και εξαρτήματα κατάλληλα για τις διαφορετικές καιρικές 

συνθήκες 

 Συλλέγει πληροφορίες εκ των προτέρων, όσον αφορά τις συνθήκες ταξιδιού 

(κίνησης) 

 Κινείται με ασφάλεια σε μη οικίες (άγνωστες) περιοχές υπό άσχημες καιρικές 

συνθήκες. 

διά ζώσης, εξΑΕ (Α) & (Β) 

2. Επιδεικνύει εξειδικευμένες δεξιότητες που χρειάζονται για την κίνηση στο χιόνι ή 

τον πάγο: 

 Διατηρεί την ισορροπία του στον πάγο ή το χιόνι 

 Διατηρεί την αντοχή του στον πάγο ή το χιόνι 

 Ανταποκρίνεται σε απτικές πληροφορίες, που λαμβάνει με τα χέρια και τα 

πόδια, όταν κινείται σε χαμηλές θερμοκρασίες 

 Παραμένει στο πεζοδρόμιο καθώς κινείται πάνω στο χιόνι 

 Διατηρεί μια πορεία κίνησης όταν η κατάσταση του πεζοδρομίου αλλάζει, 

λόγω χιονόπτωσης 

 Αναγνωρίζει ένα κράσπεδο πεζοδρομίου σε έδαφος καλυμμένο με χιόνι 

 Διασχίζει το δρόμο με ασφάλεια σε έδαφος καλυμμένο με χιόνι 

 Χρησιμοποιεί αποτελεσματικά την όρασή του κατά τη διάρκεια της κίνησης, 



 336 

όταν είναι παρούσα η λάμψη/αντανάκλαση του ηλιακού φωτός στο χιόνι 

 Αναγνωρίζει «απότομες πτώσεις» όταν δεν υπάρχει αντίθεση (contrast) 

λόγω της ύπαρξης χιονιού 

διά ζώσης 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) 

 

Στόχοι λειτουργικής κινητικότητας (στόχοι περιβάλλοντος εμπορική περιοχής) 

1. Ταξιδεύει συνοδευόμενος σε εμπορικές περιοχές 

2. Αναγνωρίζει μια ποικιλία τύπων καταστημάτων, καθώς επίσης και τις 

λειτουργίες τους 

3. Κάνει απλές αγορές, ενώ συνοδεύεται 

4. Όταν κάνει μια αγορά, εντοπίζει αυτόνομα τον ταμία ή το ταμείο 

5. Μπαίνει σε ένα κατάστημα και κάνει αυτόνομα μια αγορά 

6. Εντοπίζει ένα κατάστημα σε μια οικεία εμπορική περιοχή (π.χ. ένα εμπορικό 

κέντρο ή μια αλυσίδα καταστημάτων, χωρίς διασταυρώσεις δρόμων) 

7. Κινείται σε συνηθισμένες διαδρομές σε μια εμπορική περιοχή ή στο κέντρο 

της πόλης  

8. Σχεδιάζει και εκτελεί διαδρομές σε οικείες και μη-οικείες εμπορικές περιοχές 

(περιβάλλοντα) ή σε οικείες και μη-οικείες περιοχές (περιβάλλοντα) στο 

κέντρο της πόλης. 

 

Κίνηση σε εμπορική περιοχή 

Σκοπός: Ο εκπαιδευόμενος θα αναπτύξει τις δεξιότητες που του είναι απαραίτητες για 

να κινηθεί σε μια εμπορική περιοχή (περιβάλλον). 

 

1. Διατηρεί μια ευθύγραμμη πορεία κίνησης στο πεζοδρόμιο. διά ζώσης 

2. Ζητά βοήθεια με κατάλληλο τρόπο. εξΑΕ (Α), εξΑΕ/μεσολαβητής (Ε) 

3. Αναγνωρίζει και υπερπηδά/ξεπερνά βενζινάδικα και πάρκινγκ. διά ζώσης 

4. Αναγνωρίζει τα ακόλουθα εξαρτήματα/υλικά, που μπορεί να υπάρχουν στο δρόμο: 

 γραμματοκιβώτιο 

 κάδος απορριμμάτων 

 τηλεφωνικός θάλαμος 
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 παγκάκι στη στάση λεωφορείου 

 στέγαστρο στη στάση λεωφορείου 

 πινακίδα στάσης λεωφορείου 

 παρκόμετρο 

 κανάλι οβριών υδάτων 

 βιτρίνες 

 στύλος 

 πάγκος εφημερίδων 

 εσοχή κουφώματος πόρτας 

 σήματα κυκλοφορίας 

 τεντωμένο σύρμα/καλώδιο 

 εξωτερικές σκάλες 

 δίοδος/στενωπός 

 μεταλλική σχάρα 

 ράμπα πρόσβασης (μια επικλινής κατασκευή που επιτρέπει το αναπηρικό 

καρότσι να εισέλθει και να εξέλθει) 

 ασυνεχές κράσπεδο πεζοδρομίου λόγω της ύπαρξης ράμπας. 

διά ζώσης 

5. Κινείται με ασφάλεια πέραν από τα υλικά που συναντά στο δρόμο. διά ζώσης 

6. Διαβάζει απλά σήματα και λέξεις. διά ζώσης, [εξΑΕ: μόνο με προσθήκη 

δραστηριότητας με ψηφιακές εικόνες (Ζ)] 

7. Εντοπίζει συγκεκριμένους προορισμούς σε μια εμπορική περιοχή. διά ζώσης, 

εξΑΕ (Α) & (Γ) ή (Δ) 

8. Χρησιμοποιεί με ασφάλεια τις κυλιόμενες σκάλες, όταν κινείται: 

 Εντοπίζει την κυλιόμενη σκάλα 

 Προσεγγίζει την κυλιόμενη σκάλα με ασφάλεια 

 Προσδιορίζει τη διεύθυνση κίνησης της κυλιόμενης σκάλας 

 Ανεβαίνει με ασφάλεια στην κυλιόμενη σκάλα 

 Κατεβαίνει με ασφάλεια από την κυλιόμενη σκάλα 

 Εντοπίζει την κατάλληλη κυλιόμενη σκάλα για να συνεχίσει στον επόμενο 

όροφο, εάν χρειάζεται. 

διά ζώσης  

9. Χρησιμοποιεί με ασφάλεια περιστρεφόμενες πόρτες, όταν κινείται: 
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 Προσεγγίζει με ασφάλεια την περιστρεφόμενη πόρτα 

 Εισέρχεται στο θάλαμο της περιστρεφόμενης πόρτας με ασφάλεια, όταν είναι 

ακίνητος ή όταν κινείται 

 Βγαίνει από την περιστρεφόμενη πόρτα με ασφάλεια και καθαρίζει (ανοίγει) 

το μονοπάτι κίνησης μόλις βγει από την πόρτα. 

διά ζώσης 

10. Χρησιμοποιεί με ασφάλεια τον ανελκυστήρα: 

 Εντοπίζει και προσεγγίζει τον ανελκυστήρα 

 Χρησιμοποιεί το εξωτερικό κουμπί για να καλέσει τον ανελκυστήρα 

 Καθαρίζει (ανοίγει) το χώρο πριν εισέλθει στον ανελκυστήρα 

 Εντοπίζει και χρησιμοποιεί τα εσωτερικά κουμπιά του ανελκυστήρα 

 Ζητά βοήθεια 

 Καθαρίζει (ανοίγει) το χώρο πριν εξέλθει από τον ανελκυστήρα 

διά ζώσης 

11. Αναγνωρίζει και διασχίζει με ασφάλεια σιδηροδρομικές γραμμές, όταν τις 

συναντά κατά την κίνησή του: 

 Αναγνωρίζει την παρουσία μιας σιδηροδρομικής γραμμής 

 Επιλέγει ένα ορόσημο, ως ασφαλές σημείο αναμονής, εάν πλησιάζει το τρένο 

 Διασχίζει με ασφάλεια τις σιδηροδρομικές γραμμές 

 Αποφασίζει τι πρέπει να κάνει εάν το τρένο πλησιάζει και αυτός τη δεδομένη 

στιγμή διασχίζει τις γραμμές 

διά ζώσης 

12. Προσπερνά/ξεπερνά με επιτυχία κατασκευές τούνελ ή εργοτάξια 

διά ζώσης, [εξΑΕ: μόνο με την προσθήκη δραστηριότητας για την εκπαίδευση σε 

σχετικούς ήχους μέσω ηχητικών αρχείων (Β)]  

 

Πέρασμα δρόμου σε εμπορική περιοχή 

Σκοπός: Ο εκπαιδευόμενος θα διασχίσει δρόμους σε μια εμπορική περιοχή. 

 

1. Βρίσκει κάποια εναλλακτική λύση, όταν το να διασχίσει το δρόμο είναι πολύ 

περίπλοκο ή επικίνδυνο. διά ζώσης 

2. Αναγνωρίζει παράλληλες και κάθετες ροές της κυκλοφορίας. διά ζώσης 

3. Βλέπει τους φωτεινούς σηματοδότες. διά ζώσης 
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4. Βλέπει τα σήματα «περάστε/μην περνάτε». διά ζώσης 

5. Εντοπίζει και κατανοεί τη χρήση των κουμπιών (για τους πεζούς) που υπάρχουν 

στις διαβάσεις. διά ζώσης 

6. Αναγνωρίζει και χρησιμοποιεί ηχητικούς σηματοδότες. διά ζώσης 

7. Αναγνωρίζει τα αυτοκίνητα που στρίβουν. διά ζώσης, εξΑΕ (Γ) 

8. Τοποθετεί το σώμα του σε μια γωνία για τη διάσχιση του δρόμου. διά ζώσης 

9. Ευθυγραμμίζεται με τη κυκλοφορία. διά ζώσης 

10. Αντιλαμβάνεται ποιος είναι ο σωστός χρόνος για να διασχίσει το δρόμο. διά 

ζώσης 

11. Διατηρεί μια ευθεία πορεία κίνησης καθώς διασχίζει το δρόμο. διά ζώσης 

12. Διατηρεί τον προσανατολισμό του στην επιθυμητή πορεία κίνησης, μετά το 

πέρασμα του δρόμου. διά ζώσης 

13. Διασχίζει διπλούς ή πολλαπλούς δρόμους 

διά ζώσης 

14. Διασχίζει με ασφάλεια ένα δρόμο σε ένα φανάρι αριστερής στροφής και άλλες 

σύνθετες διασταυρώσεις 

διά ζώσης, εξΑΕ (Γ) 

15. Αναγνωρίζει τις διασταυρώσεις μορφής “T”, “Y” και τις ασυνεχείς 

διασταυρώσεις (offset intersections, βλέπε εικόνα 5) και παίρνει αποφάσεις για την 

ασφαλή διάσχιση των δρόμων. εξΑΕ (Γ) 

16. Προσπερνά/ξεπερνά με επιτυχία μια διασταύρωση με διαχωριστική νησίδα 

ελέγχου της κυκλοφορίας. διά ζώσης, εξΑΕ (Γ) 

 

 
Εικόνα 3. Ασυνεχείς (offset) διασταυρώσεις 

 

Εμπειρίες της κοινότητας 

Σκοπός: Ο εκπαιδευόμενος θα αναπτύξει τις δεξιότητες που του είναι απαραίτητες για 

να κινηθεί και να αλληλεπιδράσει με το κοινό σε ποικίλες περιοχές της κοινότητας. 

 

1. Ακολουθεί τις διαδικασίες για κάνει τις αγορές του σε ένα μπακάλικο: 
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 Τηλεφωνεί εκ των προτέρων για να κανονίσει να τον βοηθήσουν με τα ψώνια 

 Εντοπίζει την είσοδο 

 Ζητά βοήθεια όταν χρειάζεται, από έναν υπάλληλο ή από την υπηρεσία 

πελατών 

 Περνά μέσα από περιστρεφόμενες πόρτες 

 Ωθεί ή τραβά ένα καρότσι (για ψώνια) 

 Αναγνωρίζει ονόματα ή μάρκες αντικειμένων 

 Εντοπίζει οπτικά ένα συγκεκριμένο αντικείμενο 

 Τοποθετεί αντικείμενα στο καρότσι 

 Εντοπίζει το ταμείο και το τέλος της ουράς αναμονής 

 Περιμένει στην ουρά αναμονής 

 Τοποθετεί τα αντικείμενα στον πάγκο 

 Δίνει τα χρήματα στο ταμείο 

 Περιμένει για τα ρέστα 

 Εντοπίζει την έξοδο 

διά ζώσης 

2. Ακολουθεί διαδικασίες για να κάνει τις αγορές του σε μια ποικιλία καταστημάτων: 

 Αποκομίζει πληροφορίες για μια επιχείρηση, χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο. 

 Μπαίνει σε ένα κατάστημα ή στην έδρα της επιχείρησης. 

 Αποκομίζει πληροφορίες για το κατάστημα, χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις 

του. 

 Χρησιμοποιεί τις σωστές τεχνικές μπαστουνιού μέσα σε ένα κατάστημα. 

 Προσπερνά με επιτυχία τους πεζούς, τις βιτρίνες και τους πάγκους. 

 Εντοπίζει έναν υπάλληλο με σκοπό να τον βοηθήσει για να βρει κάποιο 

επιθυμητό προϊόν. 

 Εντοπίζει οπτικά ένα συγκεκριμένο τμήμα (department). 

 Αποκομίζει πληροφορίες από κάποιον άλλο πελάτη του καταστήματος. 

 Εντοπίζει αυτόνομα κάποιο επιθυμητό είδος. 

 Εντοπίζει την ταμειακή μηχανή και την ουρά των ατόμων που περιμένουν για 

να πληρώσουν. 

 Πληρώνει. 

 Βγαίνει από το κατάστημα. 
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διά ζώσης, εξΑΕ/μεσολαβητής (Ε) 

3. Ακολουθεί διαδικασίες για την κίνηση σε ένα εμπορικό κέντρο: 

 Ζητά βοήθεια με αποτελεσματικό τρόπο 

 Εντοπίζει και χρησιμοποιεί έναν κατάλογο 

 Εντοπίζει συγκεκριμένους προορισμούς 

διά ζώσης, [εξΑΕ: μόνο οι δραστηριότητες που περιλαμβάνουν λεκτική 

περιγραφή/επισήμανση· μπορεί να προστεθεί δραστηριότητα με τη χρήση απτικού 

χάρτη (Α) & (Γ), εξΑΕ/μεσολαβητής (Ε)] 

4. Ακολουθεί διαδικασίες για την κίνηση σε ένα ταχυδρομείο ή μια τράπεζα: 

 Εντοπίζει το τέλος της ουράς 

 Περιμένει τη σειρά του στην ουρά 

 Πηγαίνει στον γκισέ (πάγκο) όταν τον καλέσουν και ολοκληρώνει τη 

συναλλαγή 

 Ρίχνει το γράμμα στο γραμματοκιβώτιο 

διά ζώσης, εξΑΕ/μεσολαβητής (Ε) 

5. Ακολουθεί διαδικασίες για να πάει σε ένα εστιατόριο: 

 Προσαρμόζεται στο χαμηλό φωτισμό 

 Εντοπίζει το τραπέζι 

 Εντοπίζει και διαβάζει τον κατάλογο (μενού) 

 Ζητά βοήθεια για να διαβάσει τον κατάλογο, εάν είναι απαραίτητο 

 Παραγγέλνει γεύμα, αυτόνομα 

 Εντοπίζει τα αντικείμενα στο τραπέζι (π.χ. αλάτι και πιπέρι, μαχαιροπίρουνα, 

ζάχαρη, βάζο) 

 Τρώει χωρίς βοήθεια 

 Χρησιμοποιεί κατάλληλους τρόπους στο τραπέζι 

 Εντοπίζει τις τουαλέτες 

 Πληρώνει το λογαριασμό, δίνει μπουρμπουάρ (εάν το επιθυμεί) 

 Εντοπίζει την έξοδο 

διά ζώσης, εξΑΕ/μεσολαβητής (Ε) 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Στόχοι λειτουργικής κινητικότητας 

1. Κάθεται στη θέση ενός οχήματος 

2. Ταξιδεύει με άνεση χρησιμοποιώντας μια ποικιλία οχημάτων 

3. Χρησιμοποιεί τη δημόσια συγκοινωνία (κάνοντας διευθετήσεις), 

χρησιμοποιώντας μια διαδικασία που έχει μάθει. 

4. Εκτελεί μια δεδομένη διαδρομή με το λεωφορείο 

5. Ζητά πληροφορίες για να σχεδιάσει μια διαδρομή με το λεωφορείο 

6. Εκτελεί μια απλή διαδρομή σε μια οικεία περιοχή 

7. Εκτελεί μια διαδρομή με ένα μέσο μεταφοράς σε μια οικεία περιοχή 

8. Εκτελεί μια διαδρομή με πολλαπλά μέσα μεταφοράς σε μια γνωστή περιοχή 

9. Γνωρίζει διαδικασίες «ανάγκης», στην περίπτωση που χαθεί μια 

προγραμματισμένη στάση  

10. Ζητά πληροφορίες και εκτελεί μια διαδρομή με λεωφορείο σε μια άγνωστη 

(μη οικεία) περιοχή 

11. Ζητά πληροφορίες, αγοράζει εισιτήριο και εκτελεί μια διαδρομή, 

χρησιμοποιώντας τα μέσα μεταφοράς για την μετακίνηση μεταξύ πόλεων. 

 

Δημόσια συγκοινωνία 

Σκοπός: Ο εκπαιδευόμενος θα αναπτύξει τις δεξιότητες που χρειάζεται για να 

μετακινείται με τη δημόσια συγκοινωνία. 

 

1. Ακολουθεί τις διαδικασίες για τη μετακίνηση με λεωφορείο: 

 Αποκομίζει τις απαραίτητες σημαντικές πληροφορίες. 

 Χρησιμοποιεί το ωρολόγιο πρόγραμμα (πρόγραμμα δρομολογίων) του 

λεωφορείου. 

 Εντοπίζει τις στάσεις του λεωφορείου. 

 Διαβάζει τους αριθμούς των λεωφορείων. 

 Περιμένει το λεωφορείο με κατάλληλο τρόπο. 

 Επιβιβάζεται και αποβιβάζεται. 

 Χρησιμοποιεί τον ειδικό αναβατήρα με ασφάλεια, στην περίπτωση που 

χρησιμοποιεί αναπηρικό καρότσι. 
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 Πληρώνει ή δείχνει την κάρτα του στον οδηγό του λεωφορείου. 

 Ζητά βοήθεια από τον οδηγό του λεωφορείου ή από τους άλλους επιβάτες. 

 Εντοπίζει μια θέση/κάθισμα. 

 Διατηρεί τον προσανατολισμό του μετά την αποβίβαση. 

 Επιβιβάζεται σε ένα δεύτερο λεωφορείο στην ίδια διαδρομή. 

 Γνωρίζει μια διαδικασία «ανάγκης», εάν η προγραμματισμένη στάση έχει 

χαθεί/παραληφθεί. 

διά ζώσης, [εξΑΕ (Α) και εφόσον διατίθενται τα δρομολόγια στο διαδίκτυο (Ζ) ή 

υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (Α)] 

2. Ακολουθεί διαδικασίες για ειδική μεταφορά: 

 Αποκομίζει κάρτα για ειδική μεταφορά 

 Κανονίζει πότε θα τον παραλάβει το μέσο μεταφοράς και πότε θα τον 

επιστρέψει 

 Επιβιβάζεται και αποβιβάζεται 

 Χρησιμοποιεί με ασφάλεια τον ειδικό αναβατήρα, όταν χρησιμοποιεί 

αναπηρικό καρότσι 

 Πληρώνει ή δείχνει την κάρτα του στον οδηγό του ειδικού μέσου μεταφοράς 

 Αποκομίζει βοήθεια από τον οδηγό ή από τους άλλους συνεπιβάτες 

 Εντοπίζει μια θέση 

 Διατηρεί τον προσανατολισμό του μετά την αποβίβαση 

διά ζώσης 

3. Ακολουθεί διαδικασίες για τη μεταφορά με ταξί: 

 Κανονίζει πότε θα τον παραλάβει και πότε θα τον επιστρέψει (π.χ. ώρα, 

τοποθεσία και κατ’ εκτίμηση κόμιστρα) 

 Περιμένει να έρθει το ταξί στο προκαθορισμένο μέρος 

 Πληρώνει τον οδηγό όταν φτάνει στο σημείο προορισμού 

 Διατηρεί τον προσανατολισμό του μετά την άφιξη στο σημείο προορισμού 

 Ζητά βοήθεια από τον οδηγό για να προσανατολιστεί στο σημείο προορισμού 

διά ζώσης, εξΑΕ (Α) ή και (Ζ) 

4. Ακολουθεί διαδικασίες για να ταξιδεύει με τα συστήματα μαζικής μεταφοράς: 

 Εντοπίζει την είσοδο, όταν βρίσκεται σε έναν οικείο σταθμό του μέσου 

μαζικής μεταφοράς 

 Εντοπίζει τον γκισέ για τα κόμιστρα, τις περιστρεφόμενες πόρτες και τον γκισέ 
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πληροφοριών 

 Εντοπίζει την άκρη της αποβάθρας του τρένου για λόγους προσανατολισμού 

 Εντοπίζει την κατάλληλη περιοχή αναμονής 

 Εντοπίζει την πόρτα και εισέρχεται στο βαγόνι 

 Εντοπίζει τη θέση/κάθισμα του ή την περιοχή όρθιων επιβατών σε ένα βαγόνι 

με πολυκοσμία 

 Ακολουθεί τις διαδικασίες «ανάγκης», εάν είναι απαραίτητο 

 Βγαίνει από το βαγόνι όταν φτάνει στον προορισμό του 

 Διατηρεί τον προσανατολισμό του μετά την αποβίβαση 

 Βγαίνει από το σταθμό και παραμένει προσανατολισμένος 

 Αποκομίζει βοήθεια από έναν βλέποντα, όταν την χρειάζεται, καθώς επίσης 

και σε άγνωστους (μη-οικείους) σταθμούς. 

διά ζώσης, εξΑΕ/μεσολαβητής (Ε) 

5. Ακολουθεί διαδικασίες για να ταξιδεύει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς μεταξύ 

διαφορετικών πόλεων: 

 Συγκεντρώνει πληροφορίες για τα ταξίδι (δρομολόγια, κόστος) 

 Βγάζει εισιτήριο 

 Ταξιδεύει προς το αεροδρόμιο ή το σταθμό 

 Κάνει έλεγχο των αποσκευών και προσδιορισμό της θέσης του, εάν απαιτείται 

 Εξασφαλίζει βοήθεια στην περιοχή της πύλης ή του χώρου επιβίβασης 

 Επιβιβάζεται στο αεροπλάνο, το τρένο ή το λεωφορείο 

 Εντοπίζει μια θέση/κάθισμα 

 Αποβιβάζεται με ασφάλεια 

 Κανονίζει την περαιτέρω μετακίνησή του με κάποιο άλλο μέσο μεταφοράς, 

μετά την αποβίβασή του. 

διά ζώσης, [εξΑΕ: μόνο τις δραστηριότητες που περιλαμβάνουν λεκτικές περιγραφές 

και παιχνίδι ρόλων (Α)· μπορεί να προστεθεί δραστηριότητα όπου ο εκπαιδευτής 

δείχνει στον εκπαιδευόμενο πώς να κλείνει εισιτήρια από το διαδίκτυο, να αναζητά 

πληροφορίες δρομολογίων κτλ. (Ζ)]  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - Εκπαιδευτικά εργαλεία και 
βοηθήματα για άτομα με πρόβλημα όρασης  
(Presley & D’Andrea, 2008) 
 

Κατηγορίες 
Τεχνολογιών 

Οπτική Πρόσβαση Απτική Πρόσβαση Ακουστική Πρόσβαση 

Τεχνολογία 
για πρόσβαση 
σε έντυπο 
υλικό 

-Μη οπτικές συσκευές: 
 Μεγεθυμένες 

εκτυπώσεις 
 Βάση στήριξης 

βιβλίου  
 Ματ επιφάνειες 

(acetate overlays) 
 Φωτισμός 

-Οπτικές συσκευές: 
 Μεγεθυντές χειρός 

και σταθεροί 
 Τηλεσκόπια 

-Βιντεοσυστήματα 
μεγέθυνσης 
-Συστήματα σάρωσης και 
OCR 
-Ηλεκτρονικοί πίνακες 
(electronic whiteboards) 
(πίνακες όπου ο 
εκπαιδευτικός μπορεί να 
γράφει και αυτό να 
μεταφέρεται ως εικόνα στην 
οθόνη του Η/Υ του 
εκπαιδευόμενου) 

 

-Κώδικας Μπράιγ 
-Απτικά γραφικά 

 Απτικά 
εργαλεία 
μαθηματικών 

- Προσβάσιμοι υπολογιστές 
παλάμης (accessible PDAs) 
-Συσκευές ηχογράφησης 

 Ψηφιακά Ομιλούντα 
Βιβλία 

 Άλλα συστήματα 
ηχητικής καταγραφής  

-Εξειδικευμένα συστήματα 
σάρωσης 

 Ηλεκτρονικές 
συσκευές ανάγνωσης 
(stand-alone reading 
machines) 
(περιλαμβάνουν 
πρόγραμμα σάρωσης 
και φωνητικής 
ανάγνωσης κειμένου) 

 Ηλεκτρονικές 
συσκευές ανάγνωσης 
που συνδέονται με τον 
υπολογιστή 

- E-book readers 
- Ομιλούντες 

μικροϋπολογιστές 
(«κομπιουτεράκια») 

- Ομιλούντα λεξικά 
Τεχνολογία για 
πρόσβαση σε 
ηλεκτρονικές 
πληροφορίες 

- Η/Υ 
 Μεγεθυντές οθόνης 

(hardware) 
--Μεγάλες οθόνες 
--Προσαρμοζόμενες 
βάσεις οθόνης  

 Λογισμικά 
--Προσαρμογές 
οθόνης μέσω των 
δυνατοτήτων που 
προσφέρει το 
λειτουργικό σύστημα 
--Δυνατότητες 
προσβασιμότητας του 
υπολογιστή 
--Λογισμικό 

-Ανανεώσιμη μπράιγ 
πινακίδα 
- Προσβάσιμοι 
υπολογιστές 
παλάμης (accessible 
PDAs) 
- Ταμπλέτες αφής 

- Προγράμματα ομιλούντος 
επεξεργαστή κειμένου 
- Ανάγνωστες κειμένου 
- Εφαρμογές φωνής (self-
voicing applications) 
- Λογισμικό ανάγνωσης 
οθόνης 
- Προσβάσιμοι υπολογιστές 
παλάμης (accessible PDAs) 
- Εξειδικευμένα συστήματα 
σάρωσης 
- Συσκευές ανάγνωσης 
ηλεκτρονικών βιβλίων 
- Ομιλούντα λεξικά  
- Ομιλούντες 

μικροϋπολογιστές 
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μεγέθυνσης του 
κέρσορα 

 Λογισμικό 
μεγέθυνσης οθόνης 

- Εξειδικευμένα συστήματα 
σάρωσης 
- Φορητοί επεξεργαστές 
κειμένου για 
προσβασιμότητα 
- Προσβάσιμοι υπολογιστές 
παλάμης (accessible PDAs) 
- Συσκευές ανάγνωσης 
ηλεκτρονικών βιβλίων  
- Μικροϋπολογιστές 
(«κομπιουτεράκια») 
διαδικτύου και με 
μεγεθυσμένα πλήκτρα και 
χαρακτήρες οθόνης 
- Λεξικά διαδικτύου και 
«θησαυροί»  

(«κομπιουτεράκια») 
- Μαγνητόφωνο ψηφιακής 

καταγραφής 
 

Τεχνολογία για 
παραγωγή 
γραπτής 
επικοινωνίας 

- Χειροκίνητα εργαλεία 
 Χαρτί με τονισμένες ή 

υπερυψωμένες γραμμές 
 Στυλό έντονης γραφής 

και μαρκαδοράκια  
 Χαρτί με τετραγωνάκια 

με τονισμένες γραμμές 
για τα μαθηματικά 

- Ηλεκτρονικά εργαλεία 
 Επεξεργαστές κειμένου 
 Προσβάσιμοι 

υπολογιστές παλάμης 
(accessible PDAs) 

 Λογισμικό 
επεξεργασίας εικόνας 
(imaging software) 

 Λογισμικό σχεδίασης 
(drawing software) 

 Ομιλών επεξεργαστής 
κειμένου 

 Υπολογιστής με 
λογισμικό επεξεργασίας 
κειμένου και 
μεγέθυνσης οθόνης 

 Λογισμικό 
μαθηματικών και φύλλα 
εργασίας (spreadsheets) 

 Φορητοί υπολογιστές 
(Laptops, notebooks) 

- Χειροκίνητες και 
μηχανικές συσκευές 
γραφής Braille 

 -- Στένσιλ  
- Ηλεκτρονικές 
συσκευές γραφής 
Braille 
 -- Ηλεκτρικοί& 

ηλεκτρονικοί 
γραφείς 
Braille 

 Υπολογιστές 
με λογισμικό 
επεξεργασίας 
λέξης 
 Προσβάσιμοι 
υπολογιστές 
παλάμης 
(accessible 
PDAs) 
 Λογισμικό 
μετατροπής 
σε/από Braille 
 Εκτυπωτής 
Braille 

- Προσβάσιμοι υπολογιστές 
με λογισμικό επεξεργασίας 
λέξης 

- Προσβάσιμα PDA 
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Τεχνολογία 
παραγωγής 
υλικού σε 
εναλλακτικές 
μορφές 

- Σύστημα σάρωσης και 
OCR 

- Υπολογιστές με 
λογισμικό επεξεργασίας 
λέξης  

- Εκτυπωτής laser 

- Σύστημα σάρωσης 
και OCR 

- Υπολογιστές με 
λογισμικό 
επεξεργασίας 
λέξης  

- Λογισμικό 
μετατροπής 
σε/από Braille 

- Λογισμικό 
γραφικών 

- Εκτυπωτής Braille 
- Εξοπλισμός και 

υλικά παραγωγής 
απτικών γραφικών 

- Υλικά για collage 
- Χειροκίνητα 

εργαλεία για τη 
δημιουργία 
γραφικών 

- Συσκευές 
ανάπτυξης 
γραφικών, 
μικροκαψουλικό 
χαρτί 

- Ψηφιακές και αναλογικές 
συσκευές ηχογράφησης 

- Σύστημα σάρωσης και OCR 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - Υπερ-σύνδεσμοι ιστότοπων 
υπηρεσιών προσβασιμότητας 
 
www.accesselearning.net  
 
www.accessibleinfographics.com  
 
www.afb.org (http://www.afb.org/section.aspx?FolderID=2&SectionID=4)  
 
www.edc.org (http://www2.edc.org/NCIP/LIBRARY/VI/toc.htm)  
 
www.htctu.net (http://www.htctu.net/publications/guidelines/distance_ed/disted.htm) 
 
www.lighthouse.org  
 
www.pathstoliteracy.org 
 
www.rnib.org.uk 
(http://www.rnib.org.uk/professionals/webaccessibility/Pages/web_accessibility.aspx)  
 
www.tsbvi.edu (http://www.tsbvi.edu/resources/1148-accessibility-guidelines)  
 
www.ukaaf.org  
 
sloanconsortium.org (http://sloanconsortium.org/cannect/projectone/index.php)  
 
tactilegraphics.cs.washington.edu  
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