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Περίληψη 

 Τα άτομα με οπτική αναπηρία έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα της πρόσβασης στην 

εκπαίδευση. Μπορεί λόγω της ολικής ή της μερικής απώλειας της όρασής τους να 

συναντούν σοβαρές δυσκολίες και εμπόδια, κατά την προσέγγιση τόσο του 

εκπαιδευτικού υλικού, όσο και της ευρύτερης διαδικασίας της διδασκαλίας, καθώς η 

μαθησιακή διαδικασία των βλεπόντων στηρίζεται στη συντριπτική της πλειοψηφία στα 

οπτικά ερεθίσματα και στην αίσθηση της όρασης, όμως υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι 

προσέγγισης, με τους οποίους μπορούν να ανακτήσουν τα διδακτικά αντικείμενα. Προς 

την κατεύθυνση αυτή, συμβάλλει καθοριστικά η χρήση των υποστηρικτικών 

τεχνολογιών, δηλαδή οργάνων, προϊόντων, εξοπλισμών ή τεχνικών συστημάτων, τα 

οποία χρησιμοποιούνται από ένα άτομο με αναπηρία και προλαμβάνουν, αποκαθιστούν, 

ανακουφίζουν ή εξουδετερώνουν τη βλάβη, την αναπηρία ή το μειονέκτημα. Η 

λειτουργία τους βασίζεται στην προσφορά ερεθισμάτων, τα οποία μπορούν να γίνουν 

αντιληπτά από το χρήστη με οπτική αναπηρία, επιστρατεύοντας άλλες αισθήσεις: την 

αφή και την ακοή. Κατ’ επέκταση, μέσω της απτικής διάκρισης του εκπαιδευτικού 

υλικού, αλλά και της ακουστικής διάκρισης, δημιουργείται μία νέα, διαφορετική και 

προσβάσιμη διάσταση στην εκπαίδευση των ατόμων με σοβαρά προβλήματα όρασης. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα ερευνών, στους χρήστες των υποστηρικτικών τεχνολογιών 

αναπτύσσονται σταδιακά επικοινωνιακές ικανότητες, γνώσεις γραμματισμού, αλλά και 

δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σε ένα σχολικό περιβάλλον, που 

υποστηρίζει το μοντέλο της συμπερίληψης, οι υποστηρικτικές τεχνολογίες γίνονται 

αντιληπτές από τη μια πλευρά ως ένας τρόπος χρήσης των τεχνολογικών μέσων και των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, προκειμένου να επιτευχθεί η εξισορρόπηση των ευκαιριών 

πρόσβασης των ατόμων με οπτική αναπηρία στα προγράμματα σπουδών και από την 

άλλη πλευρά ως ένας τρόπος διαμόρφωσης τάξεων συμπερίληψης.  
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Α. Εισαγωγή 

Η κοινωνία της πληροφορίας, σήμερα, προσφέρει μια σειρά από νέα εργαλεία, με 

τα οποία επιτυγχάνεται η πρόσβαση σε όλο το εύρος της γνώσης. Οι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές, οι φορητές συσκευές και οι τεχνολογίες του διαδικτύου έχουν 

διαφοροποιήσει τον τρόπο, κατά τον οποίο οι άνθρωποι διαβάζουν τα νέα, ψωνίζουν ή 

επικοινωνούν. Κάποιος ίσως ευελπιστούσε ότι τέτοια τεχνολογικά επιτεύγματα θα 

ωφελούσαν όλους τους ανθρώπους εξίσου. Δυστυχώς, όμως, οι ελπίδες, που 

καλλιεργήθηκαν πάνω στο πρόσφορο έδαφος των νέων τεχνολογιών, διαψεύστηκαν. 

Υπάρχουν σοβαρά θέματα προσβασιμότητας και χρηστικότητας, τα οποία ακόμα 

υποσκάπτουν την καθολική και ουσιαστική πρόσβαση στην τεχνολογία και την 

πληροφορία, τόσο για τα άτομα με αναπηρία, όσο και για τα άτομα χωρίς αναπηρία. 

Δυστυχώς, η καθολική πρόσβαση των ανθρώπων έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα και δε 

συμπορεύεται με την τεχνολογική πρόοδο, αφήνοντας πολλές τεχνολογίες 

απροσπέλαστες ή δημιουργώντας σοβαρές δυσκολίες κατά τη χρήση τους από άτομα με 

αναπηρία (Burzagli et al., 2004).        

 Κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστούν ορισμένες τεχνικές, που συμβάλλουν στην 

αντιμετώπιση αυτού του ψηφιακού χάσματος. Δεδομένου του μεγάλου εύρους του 

πεδίου της πρόσβασης στην πληροφορία, θα ήταν χρήσιμο να επικεντρωθούμε στους 

ανθρώπους με οπτική αναπηρία με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνα τα προβλήματα, τα οποία 

είναι προφανή στην ερευνητική κοινότητα. Βέβαια, είναι σαφές ότι το πεδίο της οπτικής 

αναπηρίας χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ανομοιογενές (Huebner, 2000∙ Scholl, 1986∙ Schulz, 

1980) με τη σειρά του, καθώς στα πλαίσιά του συμπεριλαμβάνονται πολυάριθμες και 

διαφορετικού είδους ικανότητες, ανάγκες, αναπηρίες και παθήσεις (τύφλωση, νομική 

τύφλωση, περιορισμένη ή καθόλου λειτουργική όραση, γλαύκωμα, διαβήτης κτλ.). 

Λόγου χάρη οι τυφλοί μαθητές και οι μαθητές χαμηλής όρασης, μπορεί να αναφέρονται 

ενιαία ως οπτικά ανάπηρα άτομα, στην πραγματικότητα, όμως, χαρακτηρίζονται από 

άρδην διαφορετικού τύπου οπτικά προβλήματα, συναντούν διαφορετικά εμπόδια στην 

καθημερινή τους ζωή και παρουσιάζουν την ανάγκη για ξεχωριστού είδους στήριξη και 

βοήθεια. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ακόμα και δύο παιδιά με τον ίδιο βαθμό οπτικής 

απώλειας, βλέπουν τελείως διαφορετικά, διότι στην πραγματικότητα έχουν 
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καλλιεργημένη με πολύ διαφορετικό τρόπο τη λειτουργική τους όραση (functional 

vision) (Argyropoulos et al., 2011). Η ευρύτητα, λοιπόν, του φάσματος μπορεί να 

οδηγήσει στην ανάγκη για παροχή διαφορετικής συσκευής, ηλεκτρονικής εφαρμογής, 

εξοπλισμού ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην εκάστοτε επιμέρους κατηγορία του πεδίου 

της οπτικής αναπηρίας, ανάλογα με την εξειδικευμένη περίπτωση και τα προβλήματα 

όρασης, που αντιμετωπίζει το κάθε άτομο.        

 Το γεγονός αυτό επιτάσσει εναλλακτικές μορφές απεικόνισης του υλικού  για την 

εκπαίδευση των ατόμων αυτών, όπως είναι το απτικό και το ακουστικό περιεχόμενο. Η 

πρόσληψη πληροφοριών μπορεί να εμποδίζεται λόγω της έλλειψης της όρασης, αυτό, 

όμως, δε σημαίνει ότι το χάσμα αυτό δε μπορεί να καλυφθεί από τις άλλες αισθήσεις, 

όπως η αφή και ο ήχος (Power & Jurgensen, 2009).      

 Οι υποστηρικτικές τεχνολογίες γεφυρώνουν το χάσμα, που δημιουργεί στον 

άνθρωπο η αναπηρία, λειτουργώντας ουσιαστικά ως περιβαλλοντικοί παράγοντες, που 

οδηγούν στην υπέρβαση της αναπηρίας. Ειδικότερα, οι συσκευές υποστηρικτικής 

τεχνολογίας αναβαθμίζουν το λειτουργικό επίπεδο του χρήστη, καθιστώντας εφικτή τη 

δραστηριότητα και τη συμμετοχή, περιορίζοντας ταυτόχρονα τις απαιτήσεις από το 

περιβάλλον. Στη βιβλιογραφία συναντούμε αρκετούς ορισμούς της υποστηρικτικής 

τεχνολογίας. Σύμφωνα με τον Pedretti (1992) η υποστηρικτική τεχνολογία έχει στόχο να 

βοηθήσει το άτομο να πραγματοποιήσει δραστηριότητες, που αποτελούν μέρος της 

λειτουργικής του ενασχόλησης θεωρώντας, κατά το πλείστων, την κατάστασή του 

στάσιμη. Όπως αναφέρεται στην ISO 9999: «υποστηρικτική τεχνολογία θεωρείται κάθε 

όργανο, προϊόν, ή εξοπλισμός ή τεχνικό σύστημα, το οποίο χρησιμοποιείται από ένα 

άτομο με αναπηρία, ειδικά παραχθέν ή γενικά διαθέσιμο, που προλαμβάνει, αποκαθιστά, 

ανακουφίζει ή εξουδετερώνει τη βλάβη, την αναπηρία ή το μειονέκτημα». Επίσης, όπως 

αναφέρεται στο Congressional Report (1988) των ΗΠΑ: «ο όρος συσκευή 

υποστηρικτικής τεχνολογίας σημαίνει οποιοδήποτε αντικείμενο, μέρος εξοπλισμού ή 

σύστημα προϊόντων, που είτε έχει αγοραστεί έτοιμο προς χρήση, είτε είναι 

τροποποιημένο ή προσαρμοσμένο και χρησιμοποιείται για να αυξήσει, διατηρήσει η 

βελτιώσει τις λειτουργικές δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία». Συνάμα, η υπηρεσία 

υποστηρικτικής τεχνολογίας ορίζεται ως «οποιαδήποτε υπηρεσία, η οποία βοηθά άμεσα 

τα άτομα με αναπηρία στην επιλογή, απόκτηση ή χρήση συσκευών υποστηρικτικής 
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τεχνολογίας».           

 Στο σημείο αυτό, πρέπει να αναφερθεί πως μπορεί να υπάρχουν αρκετοί ορισμοί 

της υποστηρικτικής τεχνολογίας, όμως δεν παρατηρείται κάποια ειδοποιός διαφορά 

μεταξύ τους, εφόσον με μικρές διαφορές αναφέρονται στο ίδιο πλαίσιο.    

Αξίζει να σημειωθεί πως η υποστηρικτική τεχνολογία αποτελεί ένα σπουδαίο 

εφόδιο, που έχει συμβάλλει αποφασιστικά προς την κατεύθυνση αυτή. Δυστυχώς, όμως, 

ακόμη και σήμερα, που η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν πραγματοποιήσει αλματώδη 

βήματα στον τομέα της οπτικής αναπηρίας και έχουν εφευρεθεί τόσα λογισμικά, 

συσκευές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, τα προβλήματα προσβασιμότητας, δεν έχουν 

πάψει να υπάρχουν (Burzagli et al., 2004).       

 Τα αίτια του φαινομένου πρέπει να αναζητηθούν στο γεγονός ότι ο κάθε 

άνθρωπος με οπτική αναπηρία αποτελεί μια εξατομικευμένη, εντελώς μοναδική 

περίπτωση. Επομένως, δεν είναι δυνατόν, τόσο τα απλά βοηθήματα, όσο και οι 

υποστηρικτικές τεχνολογίες τελευταίας εποχής να εναρμονιστούν πλήρως με τις 

εκάστοτε ανάγκες, ενδιαφέροντα και απαιτήσεις κάθε ανθρώπου. Οι τεχνολογίες αυτές 

έχουν σχηματιστεί, προσανατολισμένες σε μια συγκεκριμένη υποκατηγορία οπτικής 

αναπηρίας, σε ένα συγκεκριμένο τύπο ατόμου, που όμως δε μπορούν να συνάδουν με την 

προσωπικότητα, τις επιδιώξεις και το ακριβές πρόβλημα όρασης οποιουδήποτε ατόμου 

(Bocconi et al., 2007). Το γεγονός αυτό αφορά όχι μόνο ηλεκτρονικές συσκευές και 

υπηρεσίες, αλλά και ηλεκτρονικές εφαρμογές, που έχουν επινοηθεί για το σκοπό αυτό. 

 Η μάθηση με τη βοήθεια των υποστηρικτικών τεχνολογιών αναφέρεται σε 

οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά ή τεχνολογικά 

μέσα και εφαρμογές. Σε αυτά συγκαταλέγονται το διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό, 

ιστοσελίδες, CD-ROMs με οπτικοακουστικό υλικό, πλατφόρμες συζητήσεων, 

συνεργατικά λογισμικά, emails, blogs, αξιολόγηση με τη βοήθεια υπολογιστή, 

εκπαιδευτικά κινούμενα σχέδια, προσομοιώσεις, παιχνίδια, λογισμικά διαχείρισης 

μάθησης (Wikipedia).         

 Η μάθηση με τη βοήθεια των υποστηρικτικών τεχνολογιών θα μπορούσε να 

διακριθεί σε τρεις επιμέρους κατηγορίες: τη διαδικτυακή μάθηση, τη μάθηση, που 

βασίζεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τη μάθηση, που βασίζεται στη χρήση άλλων 

ηλεκτρονικών συσκευών. Με τον όρο διαδικτυακή μάθηση, αναφερόμαστε στις 
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διαδικτυακές πηγές, που είναι διαθέσιμες και προσφέρονται στο χρήστη μέσω των 

κοινωνικών δικτύων, συμπεριλαμβάνοντας όλο το εύρος των πληροφοριών, που αναζητεί 

κανείς. Η μάθηση, που βασίζεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή περικλείει όλο το 

εκπαιδευτικό υλικό (αρχεία, προγράμματα, λογισμικά), το οποίο βρίσκεται 

αποθηκευμένο στον εκάστοτε προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη (PC) , 

χωρίς, όμως, αυτός να είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο. Επιπλέον, η μάθηση, που 

προέρχεται από φορητές συσκευές, που παρέχουν σημαντικά εκπαιδευτικά εργαλεία, 

όπως είναι οι προσωπικοί υπολογιστές τσέπης, οι προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί (PDAs) , 

τα smartphone και τα tablet, τις περισσότερες φορές δε χρειάζονται ενσύρματη σύνδεση, 

διευκολύνοντας το χρήστη (Hoppe et al., 2003). 

 

Κεφάλαιο 1: Παράγοντες που δυσχεραίνουν την 

εκπαίδευση των ατόμων με οπτική αναπηρία και εξεύρεση 

λύσεων 

 

Εντούτοις, αξίζει να σημειωθεί πως δεν εκλείπουν και ορισμένα εμπόδια, τα 

οποία σχετίζονται με τον ειδικότερο τύπο της οπτικής αναπηρίας του χρήστη. Λόγου 

χάρη, εξαίρεται η δυσκολία των τυφλών και των ατόμων με χαμηλή όραση να έχουν 

απόλυτη πρόσβαση στο περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού. Αναφορικά με τους 

τυφλούς χρήστες, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να υπάρχει σύστημα ανάγνωσης οθόνης 

με ομιλία (screen reader) προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να πλοηγηθούν στο 

περιεχόμενο της οθόνης. Από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι με χαμηλή όραση 

χαρακτηρίζεται απαραίτητο να χρησιμοποιούν οπτικά βοηθήματα ή συγκεκριμένες 

επιλογές προσαρμογής, που τους επιτρέπουν την προσπελασιμότητα σε κάποιες 

ηλεκτρονικές εφαρμογές και λογισμικά. Βέβαια, είναι τόσο ευρύ το φάσμα της οπτικής 

αναπηρίας, ώστε παρά τις διευκολύνσεις, που προσφέρει η τεχνολογική πρόοδος, κάποιοι 

χρήστες δε μπορούν να αποκτήσουν απόλυτη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες (Dini et 

al, 2006).           

 Οι άνθρωποι με οπτική αναπηρία αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα κατά την 
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ενασχόλησή τους με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Οι χαρακτήρες, που 

χρησιμοποιούνται είναι συχνά μικρού μεγέθους, οι σελίδες είναι πολυάριθμες και 

πυκνογραμμένες, το «παραθυριακό» περιβάλλον των windows και το εικονικό μενού 

επιλογών δυσχεραίνει την προσπάθειά τους να έχουν εικόνα των λειτουργιών. Στην 

κατάσταση αυτή, θα μπορούσε να δοθεί λύση μέσα από την κατάλληλη διαμόρφωση και 

σχεδιασμό κάθε ηλεκτρονικού προγράμματος και πλατφόρμας. Οι διαμορφώσεις, οι 

εξειδικευμένες επιλογές και οι παρεμβάσεις καθορίζονται κάθε φορά με βάση τις 

ιδιαίτερες εξατομικευμένες ανάγκες του ατόμου με οπτική αναπηρία.    

 Τα εκπαιδευτικά λογισμικά αποτελούν τη βάση εξεύρεσης τεχνολογικών λύσεων. 

Τα τελευταία χρόνια, άρχισε να εξαπλώνεται όλο και περισσότερο η χρήση των 

γραφικών διεπαφών του χρήστη, συμβάλλοντας προς την κατεύθυνση της 

προσβασιμότητας των ηλεκτρονικών μέσων. Σημειωτέον, ότι μέχρι πρόσφατα 

χρησιμοποιούταν το ποντίκι ως μόνο εξάρτημα, που επέτρεπε την αφή στο χρήστη με 

οπτική αναπηρία. Το ALFABET5 συνιστά ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, το οποίο έχει ως 

στόχο να συνδράμει στην κατάκτηση από το μαθητή της ικανότητας να αναζητά 

αποτελεσματικά λέξεις στο λεξικό με αλφαβητική σειρά. Η διαδικασία βασίζεται στη 

συμπλήρωση της ακολουθίας των γραμμάτων βάσει της σωστής αλφαβητικής σειράς, 

εντοπίζοντας το γράμμα, που λείπει ανάμεσα στα γράμματα, τα οποία προβάλλονται 

στην οθόνη. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να αποβεί πολύ χρήσιμη, τόσο για τους 

τυφλούς χρήστες, όσο και για τους χρήστες με χαμηλή όραση.    

 Η αλήθεια, αναφορικά με την κατηγορία των τυφλών είναι ότι, ακόμη και με την 

επιστράτευση συστημάτων ανάγνωσης οθόνης με ομιλία (screenreader) σε συνδυασμό με 

τη χρήση των λειτουργιών του ποντικιού, οι δυσκολίες στην αντίληψη των λειτουργιών 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή και στην πρόσβαση στο περιεχόμενο παραμένουν. 

Εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά δύσκολος ο προσανατολισμός, αλλά και η 

πλοήγηση μεταξύ των αντικειμένων του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Με τον τρόπο αυτό, 

περιορίζεται η αλληλεπίδραση του χρήστη με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και δεν 

καρποφορεί η υποστήριξη των εκπαιδευτικών στόχων.      

 Το Plenis Velis6 είναι ένα εκπαιδευτικό αυτόνομο προϊόν, που αφορά την 

εκμάθηση της λατινικής γλώσσας. Υποστηρίζει τις βασικές λειτουργίες ανάγνωσης 

ικανοποιώντας έτσι τις ανάγκες των μαθητών, που χρειάζονται να βασιστούν στη 
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σύνθεση του λόγου. Το Plenis Velis6 αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των 

μαθητών με χαμηλή όραση εφόσον δρα αποφασιστικά στην αντιμετώπιση προβλημάτων, 

που μέχρι τότε στέκονταν εμπόδια για τους χρήστες με οπτική αναπηρία. Το 

δυσανάγνωστο κείμενο, οι χαρακτήρες που δε μπορούν να μεγεθυνθούν, το 

«παραθυριακό» περιβάλλλον, η πυκνογραμμένη οθόνη, αλλά και η διαίρεσή της, καθώς 

η λειτουργία της πλήρους οθόνης δεν κρίνεται εφικτή είναι μόνο μερικά από τα 

προβλήματα, που δυσχεραίνουν το έργο του αναγνώστη να σχηματίσει μια πλήρη εικόνα 

μέσα από την ανάγνωση της σελίδας (Bocconi et al., 2007). Με τη συσκευή αυτή 

υπάρχει πλέον η επιλογή και η δυνατότητα μεγέθυνσης των χαρακτήρων, αντιστροφής 

του συνδυασμού χρωμάτων, ρύθμισης της φωτεινότητας και της αντίθεσης των 

χρωμάτων, αλλά και αύξησης της αντίθεσης μεταξύ του κειμένου και του φόντου. Με 

τον τρόπο αυτό, διευκολύνεται η εξ ολοκλήρου αντίληψη του περιεχομένου της οθόνης, 

κι επιπροσθέτως καθίσταται δυνατή η αλληλεπίδραση μεταξύ της ηλεκτρονικής 

εφαρμογής του λογισμικού και του χρήστη, ο οποίος μπορεί για παράδειγμα να 

χρειάζεται πολυτροπικό λόγο (απτική εικόνα, ήχος, κινούμενα σχέδια) , αποφεύγοντας 

έτσι τους γραφικούς χαρακτήρες, που δε μπορούν να διαβαστούν από τα άτομα με 

οπτική αναπηρία.           

 Έτσι, γίνεται αντιληπτό πως εν τέλει οι διατάξεις του νόμου διασφαλίζουν 

ορισμένα θεμελιώδη δικαιώματα για τους μαθητές με οπτική αναπηρία. Η πλοήγηση 

τους με τη βοήθεια του εναλλακτικού πληκτρολογίου χαρακτηρίζεται απαραίτητη για 

όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις υπόλοιπες συσκευές ευρείας 

χρήσης πλοήγησης, όπως το ποντίκι. Στοιχεία που μπορούν να βλάψουν την όραση, όπως 

αυτά, τα οποία εμφανίζονται να κινούνται ή να αναβοσβήνουν θα πρέπει να 

αποφεύγονται. Το σημείο της επιφάνειας εργασίας, όπου πρέπει να επικεντρωθεί η 

προσοχή, θα πρέπει να είναι εύκολα ανιχνεύσιμο, τόσο από το μάτι, όσο και από την 

αντίστοιχη υποστηρικτική τεχνολογία. Κάθε είδους αρχείο και εκπαιδευτικό υλικό θα 

πρέπει να μπορεί να δοθεί ανά πάσα στιγμή και σε ψηφιακή μορφή, ώστε να μπορεί να 

υποστηριχθεί από ηλεκτρονικές εφαρμογές και λογισμικά, τα οποία μπορούν να 

διαβαστούν από οποιονδήποτε χρήστη, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με οπτική 

αναπηρία ( Bocconi et al., 2007).       

 Γενικότερα, οι υποστηρικτικές τεχνολογίες αποτελούν τον κινητήριο μοχλό, 
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προκειμένου να κατευθύνουν το χρήστη στην αλληλεπίδραση με τη νέα γνώση, ώστε να 

την αφομοιώσει. Τα εκπαιδευτικά λογισμικά για τα άτομα με προβλήματα όρασης 

ενδείκνυται να κατασκευάζονται με βάση τις εκάστοτε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του 

κάθε μαθητή, λαμβάνοντας υπόψη τα γνωστικά χαρακτηριστικά και τους διαφορετικούς 

τρόπους μάθησης.         

 Η υποστηρικτική τεχνολογία κρίνεται ως μια εναλλακτική λύση για τη μοντέρνα 

εκπαιδευτική διαδικασία. Αποτελεί μια εναλλακτική μορφή διδασκαλίας, που 

ενσαρκώνεται στο πλαίσιο του νέου εκπαιδευτικού μοντέλου. Στοχεύει στην ανάπτυξη 

βασικών επαγγελματικών ικανοτήτων και κοινωνικών δεξιοτήτων, που χαρακτηρίζονται 

απαραίτητες για την κοινωνική συμπερίληψη. Η διαφορά των ατόμων με οπτική 

αναπηρία σε σχέση με τα υπόλοιπα άτομα με αναπηρία έγκειται στη μεγαλύτερη 

εξάρτηση των πρώτων από τις υποστηρικτικές τεχνολογίες και κάποιους ειδικά 

διαμορφωμένους εξοπλισμούς (Isaila, 2013).     

 Το 87% των μαθητών πιστεύει ότι η μάθηση καθίσταται αποτελεσματική, 

ελκυστική και δυναμική χρησιμοποιώντας βοηθητικά λογισμικά, ενώ μόνο το 12,2% 

πιστεύει ότι η μάθηση κρίνεται ανιαρή χρησιμοποιώντας εφαρμογές του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή (Isaila, 2013).        

 Μπορεί μέχρι στιγμής να έχει διενεργηθεί σπουδαία προσπάθεια, προκειμένου να 

ενδυναμωθούν τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα συμπερίληψης για τους μαθητές με οπτική 

αναπηρία, όμως κάποια σοβαρά προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν. Μια πρόσφατη 

έρευνα έδειξε ότι το 90% των εκπαιδευτικών επιστημών αγωγής βασίζονται στο σχολικό 

εγχειρίδιο και τα αναλυτικά προγράμματα κατά τη διδασκαλία τους στη τάξη (Kumar & 

Rangasamy, 2001). Έτσι, όμως, ακόμα και αν η τάξη είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρονικές 

συσκευές και τεχνολογικές εφαρμογές τελευταίας εποχής, το χάσμα μεταξύ των 

βλεπόντων μαθητών και των μαθητών με οπτική αναπηρία δε μπορεί να γεφυρωθεί. Το 

εν λόγω χάσμα αφορά την αντίληψη πολύπλοκων επιστημονικών περιεχομένων κατά 

κύριο λόγο. Οι περισσότεροι κλάδοι της επιστήμης, της τεχνολογίας, των μαθηματικών 

και της γενετικής παρουσιάζουν πολυάριθμα δυσνόητα δεδομένα, όπως διαγράμματα και 

γραφήματα στη διδακτική τους ύλη. Τα δεδομένα, αυτά, όμως, δε μπορούν να 

αναπαραχθούν στο σύνολό τους από τις αντίστοιχες σύγχρονες υποστηρικτικές 

τεχνολογίες, τις ηλεκτρονικές εφαρμογές και τους ειδικά διαμορφωμένους εξοπλισμούς 
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των μαθητών με οπτική αναπηρία (Aldrich & Parkin, 1998∙ Karshmer et al, 2003∙ Yu et 

al. 2002).          

 Σύγχρονοι ερευνητές, επιζητώντας να ξεπεράσουν την υπάρχουσα τεχνολογία 

(π.χ. Braille), προσπαθούν να επωφεληθούν από τις ικανότητες, που οι άνθρωποι με 

οπτική αναπηρία παρουσιάζουν πιο ενισχυμένες, όπως η αίσθηση της αφής και της 

ακοής. Τα αποτελέσματα των μελετών τους υποστηρίζουν ότι η απτική τεχνολογία 

συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της κατανόησης των εγγεγραμμένων πληροφοριών 

(Brewster, 2002∙ Liffick 2003∙ Sjostrom et al., 2003). Οι απτικές εφαρμογές αποτελούν 

σημαντικό αρωγό στην προσπάθεια των μαθητών με οπτική αναπηρία να προσπελάσουν 

το περιεχόμενο του επιστημονικού εκπαιδευτικού υλικού. Εντούτοις, κρίνονται 

χαρακτηριστικά περιορισμένα τα αποτελέσματα των ερευνών, που σχετίζονται με 

οδηγίες σχεδιασμού διεπαφών χρήστη ή συσκευών φιλικών προς το χρήστη, βασισμένων 

σε απτικά συστήματα. Αν και ο αριθμός των εξαρτημάτων γραφής για οπτικά ανάπηρους 

χρήστες είναι διαθέσιμος και ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές, όπως το W3C και 

το Section508, η συμβατότητά τους με τα απτικά συστήματα είναι υπό αμφισβήτηση.  

 Οι μαθητές με οπτική αναπηρία, οι οποίοι έχουν τις ίδιες γνωστικές ικανότητες με 

τους βλέποντες μαθητές (Kumar, Ramasamy & Stefanich, 2001) μπορούν με τις 

ανάλογες παροχές να κατακτήσουν ανώτερες επιστημονικές έννοιες, όπως ακριβώς 

δηλαδή και οι βλέποντες μαθητές (Jones, Minogue, Oppewal Cook & Broadwell, 2006). 

Ο Buffer και ο Scott (1986) περιέγραψαν έξι άτομα που έπασχαν από τύφλωση. 

Σημειώνουν χαρακτηριστικά πως τα παιδιά αυτά εξαρτώνται ολοκληρωτικά από τις 

υπόλοιπες αισθήσεις τους. Έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το σύστημα 

ανάγνωσης και γραφής Braille (Cox & Dykes, 2001). Το Braille’n Speak αποτελεί μια 

φορητή συσκευή, η οποία περιέχει μια συσκευή σύνθεσης λόγου, ένα πληκτρολόγιο 

Braille, μια σειριακή θύρα για τη διασύνδεση των δυνατοτήτων και μνήμη. Το κείμενο, 

που γράφεται στο πληκτρολόγιο Braille μπορεί να σταλεί και να περάσει σε μορφή 

ASCII. Το κείμενο ASCII, που διέρχεται μέσω της θυρίδας μπορεί αμέσως να 

μετατραπεί σε μορφή Braille και να εκφραστεί έτσι από τη συσκευή Braille’n Speak, η 

οποία χρησιμοποιείται ευρέως από τους τυφλούς μαθητές και τους επαγγελματίες ως 

συσκευή καταγραφής πληροφοριών και ταυτόχρονα ως συσκευή σύνθεσης φωνής για 

τον υπολογιστή.         
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 Ο Parry, ο Braizer και ο Fischbach (1997) τόνισαν την αναγκαιότητα για 

διδασκαλία με αναλογία εκπαιδευτικού – εκπαιδευόμενου ένα προς ένα, ως βασικού 

μηχανισμού μάθησης. Σαφώς, ένα τέτοιου είδους διδακτικό μοντέλο απαιτεί δραστικές 

αλλαγές στα περιβάλλοντα μάθησης, αλλά και στις τεχνικές καθοδήγησης. Οι διδακτικές 

ενότητες πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένες, ώστε να δίνουν την προοπτική 

σε κάθε μαθητή να καλλιεργηθεί στα πλαίσια διαφορετικών επιπέδων και μέσα από τη 

χρήση ποικίλων διδακτικών τεχνικών.       

 Ο Eichenberger (1974) ανέφερε πως, εφόσον ένας τυφλός άνθρωπος δεν έχει την 

ικανότητα της καταγραφής σημειώσεων, πληροφοριών και δεδομένων, κρίνεται 

εξαιρετικά βοηθητικό το γεγονός ο τυφλός μαθητής να έχει δίπλα του ένα βλέποντα 

συμμαθητή του, ο  οποίος κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων να καταγράφει τα 

δεδομένα. Ενώ ο τυφλός μαθητής ασχολείται με τη λειτουργία του εξοπλισμού του, ο 

συνομήλικος μαθητής μπορεί να εξηγεί τα αποτελέσματα και να ηχογραφεί τα δεδομένα 

του μαθήματος προς διευκόλυνση του τυφλού μαθητή. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο 

Eichenberger, οι τυφλοί μαθητές έδειξαν πως έχουν τη δυνατότητα να 

πραγματοποιήσουν ενεργητικά πολλές δραστηριότητες, όπως η σχεδίαση γραφημάτων, η 

μέτρηση γωνιών, η ταξινόμηση των πετρωμάτων και των ορυκτών και η επίλυση 

μαθηματικών προβλημάτων.         

 Ο Wagner (1995) περιέγραψε τον τρόπο, με τον οποίο προετοιμάζονται τα απτικά 

εργαλεία μέτρησης για άτομα με οπτική αναπηρία, φωτοτυπώντας τμήματα μιας 

κλίμακας μέτρου σε διαφάνειες και επικολλώντας τα κομμένα τμήματα σε μια κλίμακα 

μεγάλου μήκους, χρησιμοποιώντας συνδετήρες ή κόλλα, προκειμένου να στολιστεί κάθε 

μαρκαρισμένο εκατοστό. Ο μαθητής με οπτική αναπηρία μπορεί να κάνει χρήση της 

προαναφερθείσας απτικής κλίμακας, ούτως ώστε να εξασκηθεί μετρώντας τα 

αντικείμενα. Σύμφωνα με το Wagner (1995) τέτοιου είδους δραστηριότητες μέτρησης 

μπορούν να αποβούν βάλσαμο στα χέρια των μαθητών με οπτική αναπηρία, τονώνοντας 

το αυτοσυναίσθημά τους, ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση τους. 

 Εντούτοις, κρίνεται αρκετά αυξημένο το χρονικό διάστημα, που απαιτείται, 

προκειμένου να καλυφθούν τα ίδια θέματα, σε σύγκριση με ένα σχολείο τυπικής 

ανάπτυξης. Οι μαθητές με οπτική αναπηρία μπορούν να διεξάγουν πειράματα, να κάνουν 

υποθέσεις, σχετικά με το ρόλο των στοιχείων και των μελών του πειράματος, 
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συγκροτημένοι στα πλαίσια ομάδων, όπως δηλαδή λειτουργούν οι μαθητές και στα 

σχολεία τυπικής ανάπτυξης. Η μόνη διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι οι μαθητές αυτοί 

χρειάζονται καθοδήγηση κι επιπλέον χαρακτηρίζεται απαραίτητη η παρουσία βλέποντα 

συνομηλίκου σε περίπτωση, που χρειαστούν κάποια βοήθεια και ιδιαίτερα για τη 

μετάδοση κάποιας οπτικής πληροφορίας. Εργάζονται με επιτυχία στα πλαίσια της 

ομάδας, όπως ακριβώς και οι βλέποντες συνομήλικοι. Επομένως, η ομαδοσυνεργατική 

διδασκαλία λειτουργεί επικουρικά στην εκπαίδευση μαθητών με οπτική αναπηρία. Ο 

ρόλος κάποιου βλέποντα συμμαθητή χαρακτηρίζεται απαραίτητος, μόνο στην περίπτωση 

που κάποιο στοιχείο του πειράματος δε μπορεί να γίνει αντιληπτό, είτε με την ακοή, είτε 

με την αφή, αισθήσεις συχνά πολύ πιο οξυμμένες συγκριτικά με τους βλέποντες. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός, ότι έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν 

πληροφορίες απτικών γραφημάτων.  Όταν, λοιπόν, το οπτικό ερέθισμα είναι απαραίτητο, 

ο βλέπων συμμαθητής περιγράφει με όσες λεπτομέρειες μπορεί στην υπόλοιπη ομάδα το 

τι ακριβώς βλέπει, χρησιμοποιώντας, όπως είναι φυσικό, λόγο οικείο, διευκολύνοντας 

έτσι την κατανόηση των λεγομένων του.        

 Από την άλλη πλευρά, οι μαθητές και οι μαθήτριες με οπτική αναπηρία 

συναντούν σοβαρές δυσκολίες, όταν χρησιμοποιούνται οι παραδοσιακές τεχνικές 

διδασκαλίας. Η πρόσβαση στα σχολικά εγχειρίδια, όπως είναι τυπωμένα, στις 

παρουσιάσεις και στις διαφάνειες των προβολών της τάξης, στο υλικό των βιβλιοθηκών 

και στον πίνακα της τάξης κρίνεται αδύνατη και ανέφικτη. Και αυτό, γιατί η ύλη 

βασίζεται στη συντριπτική της πλειοψηφία στις οπτικές πληροφορίες, κατά την 

παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας.      

 Σύμφωνα με πολυάριθμες έρευνες, τα άτομα με οπτική αναπηρία δυσκολεύονται 

κατά την εκπόνηση καθημερινών δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής (Bikson & 

Bikson, 1981∙ Center for the Partially Sighted, 1980). Μηχανικές ενέργειες, ακόμη και 

κινήσεις, που για τους βλέποντες θεωρούνται αυτονόητες δε μπορούν να 

πραγματοποιηθούν από τους ανθρώπους με κάποια σοβαρή οπτική αναπηρία. Ο Jesensky 

(1979) χαρακτήρισε αυτά τα προβλήματα ως προβλήματα προσαρμογής στα 

περιβάλλοντα «όρασης» για τους μερικώς βλέποντες μαθητές, ορίζοντάς τα ταυτόχρονα 

ως: «οποιουδήποτε είδους προβλήματα, που μπορεί να έχει αυτός ο πληθυσμός κατά την 

εκτέλεση δραστηριοτήτων, που απαιτούν έντονο το στοιχείο της όρασης.» Τα 
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προβλήματα αυτά αποτελούν, παράλληλα, κρίσιμης σημασίας εμπόδια για την 

ολοκληρωτική εκπαιδευτική, κοινωνική και την επαγγελματική ένταξη και προσαρμογή 

των ατόμων με οπτική αναπηρία στην κοινωνία των βλεπόντων (Kalloniatis & Johnston, 

1994).           

 Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προσφέρονται εκπαιδευτικές και προσαρμοστικές 

παροχές, όπως η προσβάσιμη μορφή των εγγράφων και οι ειδικά διαμορφωμένοι 

εξοπλισμοί, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των ανθρώπων αυτών. Επιπλέον, πρέπει 

να τους δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης τους σε συγκεκριμένα «πρώτα» καθίσματα 

στην αίθουσα, με σκοπό να έχουν τη δυνατότητα να ακούν πιο προσεκτικά τον 

εκπαιδευτικό, ισοσταθμίζοντας έτσι τις οπτικές πληροφορίες, που δε μπορούν να 

αντιληφθούν από την αίσθηση της όρασης. Ο εργαστηριακός εξοπλισμός συνίσταται να 

είναι προσβάσιμος σε όλους τους τυφλούς μαθητές, ώστε να συμβάλλει με τη σειρά τους 

σε μια στέρεη οικοδόμηση της αυτοεκτίμησης και της αυτονομίας τους. Αξίζει, βέβαια, 

να αναφερθεί πως όλες αυτές οι προσαρμογές πρέπει να στοχεύουν στην ασφάλεια των 

μαθητών και να εκμηδενίζουν την πιθανότητα ενδεχόμενου εμφάνισης κινδύνου, όπως 

τον τραυματισμό του μαθητή, λόγω της ελλιπούς όρασης ή τη σύγκρουση με 

συμμαθητές. Αδιαμφισβήτητα, κρίνεται ανέφικτο, ανάλογοι εξοπλισμοί και 

αναμορφώσεις του υλικού να λύνουν πάσης φύσεως προβλήματα, που προκύπτουν. Για 

το λόγο αυτό, σε τελευταία ανάλυση, καίριος κρίνεται ο ρόλος, που μπορεί να 

διαδραματίσει ένας οποιοσδήποτε συμμαθητής, μεταφέροντας τα οπτικά ερεθίσματα, που 

βλέπει στο φίλο του, λειτουργώντας με αυτόν τον τρόπο ως «μάτια», ή πολλές φορές ως 

«χέρια» (αναμειγνύοντας χημικές ενώσεις) του συμμαθητή του με οπτική αναπηρία.  

 

Κεφάλαιο 2: Προσαρμογή μεθόδων διδασκαλίας, 

διδακτικών στόχων, αξιολόγησης και εκπαιδευτικού υλικού 

 

Επιπλέον, ένα ζήτημα, το οποίο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στο χειρισμό του 

αποτελεί η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση των ατόμων με προβλήματα όρασης αποτελεί ένα 

πεδίο, για την εκπόνηση της οποίας χρειάζεται να συμπεριληφθεί η εφαρμοσμένη 

τεχνολογία. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνδράμουν στην προσπάθεια των παιδιών 
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αυτών, βοηθώντας τους να προσανατολιστούν στην ακριβή φυσική διάταξη της τάξης, 

περιγράφοντας τη λεπτομερή θέση των αντικειμένων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα 

αντικείμενα, τα οποία βρίσκονται κρεμασμένα σε χαμηλό ύψος στην αίθουσα, κι 

επομένως μπορούν να αποβούν επικίνδυνα εμπόδια κατά τη διέλευση των δεύτερων. 

 Ακόμα, κρίνεται εύστοχο να αποφεύγονται εκφράσεις του τύπου «κοιτάξτε εδώ» 

κατά τη διδασκαλία, διότι αφενός οι μαθητές με τύφλωση δεν έχουν τη δυνατότητα να 

εκτελέσουν τη συγκεκριμένη εντολή και αφετέρου οι υπόλοιποι μαθητές καταλαβαίνουν 

την αδυναμία του συμμαθητή τους να δει, καθιστώντας τον αμήχανο. Αντίθετα, θα ήταν 

χρήσιμο οι διδάσκοντες να μιλούν πιο δυνατά, αναφερόμενοι λεπτομερώς για όσα 

γράφονται στον πίνακα. Μπορεί εκ πρώτης όψεως να μοιάζει υπερβολικό, όμως αποτελεί 

θέμα υψίστης σημασίας η ουσιαστική πρόσβαση του μαθητή με οπτική αναπηρία όχι 

μόνο στο υλικό, αλλά και στη γενικότερη ατμόσφαιρα της τάξης. Με άλλα λόγια, να μη 

διαφέρει επ’ ουδενί η αντίληψη που έχουν για το τι συμβαίνει στην αίθουσα από την 

αντίστοιχη αντίληψη των συμμαθητών τους.       

 Για το σκοπό αυτό, πρέπει να επιστρατευτεί ψηφιακό, αλλά και εκτυπώσιμο 

υλικό σε εναλλακτικές μορφές, όπως το εκπαιδευτικό υλικό, που να μετατρέπεται εύκολα 

και γρήγορα σε αρχεία ήχου, να περνιέται σε CD, να μεγεθύνεται και να απεικονίζεται σε 

μορφή συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille. Στον τομέα ευθύνης του 

εκπαιδευτικού ανήκει και η έγκαιρη διάθεση του εναλλακτικού υλικού (π.χ. σχολικά 

εγχειρίδια με μεγεθυμένη γραμματοσειρά) αλλά και των υποστηρικτικών τεχνολογιών – 

εξοπλισμών στην αρχή της φοίτησης των μαθητών με προβλήματα όρασης. Αυτό 

συμβαίνει για τον απλούστατο λόγο ότι η μάθηση των ατόμων με οπτική αναπηρία είναι 

άμεσα εξαρτημένη από ένα βοηθό, που θα τους μεταφέρει τα οπτικά ερεθίσματα, που δε 

μπορούν να αντιληφθούν, στα μαθήματα κυρίως εργαστηριακού χαρακτήρα. Η 

εκπαίδευση των ατόμων με προβλήματα όρασης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα απτικά 

και τα κιναισθητικά ερεθίσματα, προκειμένου να αντλήσουν γνώσεις από το περιβάλλον 

τους.            

 Όλα τα οπτικά υλικά, που χρησιμοποιούνται στην τάξη πρέπει να 

προσαρμοστούν στις ανάγκες των μαθητών, οι οποίοι δεν έχουν τις οπτικές ικανότητες, 

που απαιτούνται για την αντίληψή τους. Διαγράμματα, εκπαιδευτικά μοντέλα, χάρτες και 

γραφήματα έχουν σίγουρα μεγάλη εκπαιδευτική αξία για τους μαθητές με οπτική 
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αναπηρία και ιδιαίτερα, όταν όλα τα προαναφερθέντα μπορούν να διαβαστούν με την 

απτική διάκριση. Εναλλακτικά, πέρα από την αφή χρησιμοποιείται και η αίσθηση της 

ακοής ως πηγή γνώσης.        

 Η θέση, που κάθεται ο μαθητής με προβλήματα όρασης στην αίθουσα παίζει 

σημαντικό ρόλο, καθώς καθορίζει το αν δέχεται επαρκώς ή όχι τα ακουστικά ερεθίσματα 

από το διδάσκοντα. Πέρα από αυτό, όμως, τα άτομα, που δυσκολεύονται να δουν πάνω 

από μια συγκεκριμένη απόσταση θα ήταν εξαιρετικά βοηθητικό να κάθονται όσο το 

δυνατόν πιο κοντά στον πίνακα. Ούτως ή άλλως, πάντως, οι πληροφορίες, που 

απεικονίζονται στον πίνακα, θα ήταν πρακτικό να είναι μεγάλης γραμματοσειράς, αλλά 

και το εικονογραφικό υλικό σαφές και ευκρινές.      

 Τα αναλυτικά προγράμματα και τα προγράμματα σπουδών, που απευθύνονται 

στους μαθητές με οπτική αναπηρία δεν είναι ενιαία. Προσαρμόζονται ανάλογα με τις 

εξατομικευμένες γνωστικές ικανότητες του εκάστοτε παιδιού. Εντούτοις, οι στόχοι και 

τα αναλυτικά προγράμματα για την εκπαίδευση των υπόλοιπων μαθητών της τάξης, 

όπως είναι λογικό, δε μεταβάλλονται. Απλώς τροποποιούνται οι μέθοδοι διδασκαλίας, 

ούτως ώστε να υλοποιηθούν οι διδακτικοί στόχοι και να εξυπηρετηθεί απρόσκοπτα η 

διδασκαλία σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες της τάξης. Θα ήταν, ωστόσο, 

παράλειψη αν δεν αναφέραμε πως πολλά άτομα με οπτική αναπηρία απαιτούν κατάρτιση 

σε επιπλέον περιοχές του προγράμματος σπουδών τους. Σε συχνή βάση, οι εκπαιδευτικοί 

κατά τη διδασκαλία τους, πρέπει να δίνουν έμφαση όχι μόνο στην καλλιέργεια του 

γνωστικού τομέα των παιδιών, αλλά και στην ανάπτυξη του προσανατολισμού, των 

κοινωνικών δεξιοτήτων, της κινητικότητας και των καθημερινών δεξιοτήτων διαβίωσης 

των παιδιών με προβλήματα όρασης. Οι παραδοσιακές τεχνικές ίσως να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν μόνο για την αξιολόγηση. Οι προφορικές ερωτήσεις βοηθούν το 

δάσκαλο να καταλάβει αν ο μαθητής με οπτική αναπηρία έχει καταλάβει το μάθημα, που 

διδάχθηκε ή όχι. Επίσης, οι άνθρωποι με τύφλωση συχνά χρησιμοποιούν σκυλιά – 

οδηγούς, προκειμένου να διευκολυνθούν στον προσανατολισμό και στις δραστηριότητες 

της καθημερινής ζωής και εμπειρίας (Sahin & Yorek, 2009).   

 Όσον αφορά τη διδασκαλία των επιστημών, στηρίζεται σε τεράστιο ποσοστό 

στην οπτική απεικόνιση οπτικών ερεθισμάτων, πράγμα, το οποίο δημιουργεί σοβαρό 

χάσμα στην εκπαίδευση των ατόμων με οπτική αναπηρία, εφόσον δυσχεραίνεται η 
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πρόσβασή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πράγματι, πολλοί μαθητές με 

προβλήματα όρασης έχουν γνωστικές ικανότητες ισάξιες με αυτές των συνομηλίκων 

τους, αλλά φαίνεται να υπάρχει αγεφύρωτο χάσμα ανάμεσα στις πεποιθήσεις των 

καθηγητών σχετικά με τις ικανότητες των οπτικά ανάπηρων μαθητών και τους 

διδακτικούς πόρους, που είναι διαθέσιμοι για να βοηθήσουν αυτούς τους μαθητές να 

αντιληφθούν τη συνολική προοπτική των διδακτικών αντικειμένων (Jones et al, 2006). 

 Υπάρχουν στοιχεία ερευνών, που αποδεικνύουν ότι οι άνθρωποι τόσο με οπτική 

αναπηρία, όσο και με διαφορετική αναπηρία δεν παίρνουν εν τέλει ίσες ευκαιρίες με 

αυτές των υπόλοιπων ανθρώπων (Jones et al, 2006). Σύμφωνα με στοιχεία ερευνών, 

υπάρχει μερίδιο ευθύνης και από τους ειδικούς παιδαγωγούς, οι οποίοι συχνά στερούνται 

γνώσεων σχετικά με τη διδακτέα ύλη της επιστήμης, το επιστημονικό περιεχόμενο και 

την επιστημονική παιδαγωγική (McCarthy et al., 2005) και διδάσκουν ακολουθώντας 

πιστά το σχολικό εγχειρίδιο και το βιβλίο του δασκάλου, όπως χαρακτηριστικά 

σημειώνει ο Patton.          

 Αντίθετα, όμως, με αυτήν την κατάσταση, η έρευνα διατρανώνει ότι οι μαθητές 

αυτοί χρειάζονται ακριβώς το αντίστροφο, προκειμένου να επιτύχουν στους διάφορους 

τομείς της επιστήμης (Jones et al, 2006). Έρευνα, η οποία διεξήχθη το 2005 και σύγκρινε 

τη διδασκαλία, που βασίζεται στο σχολικό εγχειρίδιο με τη διαφοροποιημένη 

διδασκαλία, απέδειξε ότι οι μαθητές με αναπηρία πέτυχαν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό 

όταν η διδασκαλία ήταν διαφοροποιημένη (McCarthy et al., 2005).     

 Πράγματι, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και έχουν έρθει στο φως ορισμένα 

ευρήματα αναφορικά με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και το απτικοακουστικό 

υλικό, αλλά και τον τρόπο, με τον οποίο αυτά μπορούν να συνδράμουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να αποβεί αποτελεσματικότερη τόσο η εκπαίδευση των 

ατόμων με οπτική αναπηρία, όσο και η πρόσβαση τους (Barnea & Dori,1999∙ Barak & 

Dori, 2005∙ Dilek & Akaygun, 2004∙ Kozma & Russell, 1997∙ Mayer, 2003∙ Wu et al., 

2001∙ Jones et al, 2006).        

 Κατά τη διεκπεραίωση της διδασκαλίας του, ο εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται για τη 

λειτουργική όραση του μαθητή. Με άλλα λόγια, τον απασχολεί αν ο μαθητής με σοβαρά 

προβλήματα όρασης βρίσκεται σε θέση να διαβάσει έντυπη μορφή, είτε μεγάλης 

γραμματοσειράς, είτε με τη χρήση οπτικών βοηθημάτων, είτε αν διαβάζει μόνο με τη 
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βοήθεια του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille. Σύμφωνα με αυτή τη 

διάκριση, χωρίζονται τα παιδιά σε αναγνώστες έντυπης μορφής (print readers) και 

αναγνώστες γραφής Braille (Braille readers). H διάκριση αυτή βοηθά τους διδάσκοντες 

στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

 

Κεφάλαιο 3: Αυτόνομη κίνηση – Καθημερινή διαβίωση 

 

Δυστυχώς, η τύφλωση προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις στις γνωστικές λειτουργίες 

του μαθητή, λόγω των εμπειριών, που αυτός στερείται εντός και  εκτός σχολείου, αλλά 

και στην επίδρασή του με το περιβάλλον. Όταν μάλιστα εμποδίζεται η πρόσβαση του 

παιδιού στην πληροφορία (φωτοτυπίες, σχολικά βιβλία, εκπαιδευτικό υλικό) το 

πρόβλημα γίνεται πιο έντονο. Χωρίς επαρκή όραση, τα παιδιά συναντούν ακανθώδη 

προβλήματα στο σχηματισμό ενός χάρτη του περιβάλλοντός τους, ακόμη και του 

σώματός τους, πράγμα, που αμβλύνει την αντίληψη της κίνησης, καθώς και τη σύνδεση 

αιτίου και αποτελέσματος (Heinze, 2000). Αυτός είναι ο λόγος των συχνών και 

λεπτομερών αξιολογήσεων οπτικής οξύτητας και λειτουργικής όρασης από τους 

διεπιστημονικούς φορείς, ούτως ώστε βάσει αυτών των δεδομένων να συσταθούν 

εκπαιδευτικά προγράμματα που ενσωματώνουν τη γραφή Braille, τις υποστηρικτικές 

τεχνολογίες, τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης, τον προσανατολισμό, τις ακουστικές 

δεξιότητες, τις κοινωνικές δεξιότητες και την κινητικότητα (Heinze, 2000).  

 Προκειμένου ένας μαθητής με οπτική αναπηρία να έχει τη δυνατότητα να 

συμμετέχει και να αλληλεπιδρά στο σχολικό περιβάλλον ισάξια με τους συμμαθητές του, 

θα πρέπει να μπορεί να κινείται ανεξάρτητα και με ασφάλεια μέσα σε αυτό (Lewis & 

Taylor, 1997). Γενικότερα, στα πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος χαρακτηρίζεται 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική, η οποία θα ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες των παιδιών με σοβαρά προβλήματα όρασης, όπως επισημαίνουν οι Griffin, 

Shirley, Trusty, Rickard (2000), αλλά και Stone (1997). Σύμφωνα με έρευνες, 

επιβεβαιώνεται το ότι οι ανέσεις, που αφορούν σε πρώτο στάδιο τη διάταξη και την 

αρχιτεκτονική του χώρου, μπορούν σε επόμενο στάδιο να αποβούν σημεία αναφοράς για 

τη λειτουργική όραση των παιδιών αυτών (Fazzi & Petersmeyer, 2001∙ Webster & Roe, 
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1998). Τα σημεία αυτά ωθούν τους μαθητές με προβλήματα όρασης να σχηματίζουν στο 

μυαλό τους χάρτες, σχετικά με τις περιοχές, στις οποίες κινούνται και να τις 

αποθηκεύουν στο νου τους. Με τον τρόπο αυτό, βαθμιαία, αλλά σταθερά καλλιεργείται ο 

βαθμός ανεξαρτησίας των ατόμων αυτών και παράλληλα η αυτοπεποίθησή τους 

(Andersen, Brandsborg, & Vik, 2001∙ Koenig et al. 2000). Ένα άλλο μέσο, που κρίνεται 

εξαιρετικά βοηθητικό, αποτελεί η ύπαρξη μακετών ή απτικών χαρτών (Lewis & Taylor, 

1997∙ Ungar, Blades, Spencer & Morsley, 1994).     

 Ταυτόχρονα, καίριο ρόλο διαδραματίζει η ασφάλειά του μαθητή με οπτική 

αναπηρία. Αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κινητικότητα και την ανάπτυξη 

κινητικών δεξιοτήτων (Griffin & Shirley, Trusty & Rickard, 2000). Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα μη διασφάλισης αυτής της ασφάλειας συνιστά η απουσία αντιολισθητικών 

καρπετών στο τέλος της σκάλας, τα οποία σηματοδοτούν την έναρξη επόμενων 

σκαλοπατιών, οι φωτεινοί διάδρομοι, που οδηγούν σε πολύ φωτεινές ή πολύ σκοτεινές 

αίθουσες, πράγμα, που αποτελεί εμπόδιο για τους ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα 

όρασης και τα γυαλιστερά πατώματα ή οι γυαλιστερές πόρτες, που αντικατοπτρίζουν 

πολλαπλά είδωλα, προκαλώντας σύγχυση στο παιδί. Επικίνδυνα μπορεί, επιπρόσθετα, να 

καταστούν τα καλοριφέρ και οι πυροσβεστήρες ως προεξοχές του τοίχου, παράθυρα, που 

ανοίγουν προς τα μέσα, ακόμα και αντικείμενα, τα οποία δεν είναι σταθερά στην άκρη 

κάποιου πιθανού διαδρόμου ή δωματίου (Αργυρόπουλος, 2005∙ Best, 1992∙ Lewis & 

Taylor, 1997∙ Λιοδάκης, 2000).      

 Συνεπώς, αν όχι όλα τα σχολεία, τουλάχιστον σε όποια από αυτά φοιτούν 

μαθητές και μαθήτριες με προβλήματα όρασης, θα πρέπει να λειτουργούν βάσει 

ορισμένων απαράβατων προδιαγραφών και αρχών. Κάποιες από αυτές συνιστούν το 

δικαίωμα στη χρήση, η απλότητα, η διαισθητικότητα, η εκπόνηση περιορισμένης 

προσπάθειας, η ανοχή και τα σφάλματα (Follette, 2001). Ο συνδυασμός τους συμβάλλει 

στην κατάκτηση χωρικών πληροφοριών, οι οποίες προσανατολίζουν το άτομο στην 

περιοχή, μέσω των υπόλοιπων αισθήσεων.      

 Μάλιστα, μέσα από τη χρήση των υποστηρικτικών τεχνολογιών παρέχεται ένα 

οργανωμένο δίκτυο πληροφοριών στο μαθητή με σοβαρά προβλήματα όρασης. Ο 

μαθητής μπορεί να προσλαμβάνει τις πληροφορίες αυτές ακόμα και μέσα από φορητές 

συσκευές, χαρακτηριστικό παράδειγμα των οποίων αποτελεί το κινητό τηλέφωνο. Οι 
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προαναφερθείσες παρεμβάσεις είναι απολύτως βέβαιο πως πέρα από τα παιδιά με οπτική 

αναπηρία θα βοηθήσουν σημαντικά και τα υπόλοιπα παιδιά (π.χ. μεγαλύτερη 

σταθερότητα), όπως δηλαδή ακριβώς επιτάσσει η καθολική σχεδίαση μάθησης. Στόχος 

της τελευταίας είναι η μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση από όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 

πληθυσμό, περιορίζοντας σε όσο εντονότερο βαθμό γίνεται τις πιθανότητες για μετέπειτα 

διορθώσεις (Stephanidis et al., 1998).       

 Αναφορικά ειδικότερα με το χώρο της τάξης, είναι σημαντικό να τονιστεί πως ο 

μαθητής τον αντιλαμβάνεται ως τον προσωπικό του χώρο εργασίας. Σε αυτόν πρέπει να 

αισθάνεται δημιουργικός, παραγωγικός και να μην ασφυκτιεί. Οι υποστηρικτικές 

τεχνολογίες από κοινού με τις υπόλοιπες προσαρμογές, που παραθέσαμε καλούνται να 

γεφυρώσουν το χάσμα, ούτως ώστε ο μαθητής με οπτική αναπηρία να συμμετέχει και να 

ενεργεί επί ίσοις όροις με τους υπόλοιπους μαθητές της τάξης του.    

 Βαρύνουσα σημασία έχει σύμφωνα με τους ειδικούς ο φωτισμός της αίθουσας 

και η ποιότητά του, η χωροθέτηση των θρανίων των μαθητών και οι θέσεις για τους 

υπολογιστές (Best, 1992∙ Lewis & Taylor, 1997). Σύμφωνα με τα ευρήματα των 

προαναφερθέντων αναφορών, η έλλειψη ικανοποιητικού φωτισμού μπορεί να επηρεάσει 

αρνητικά σε καταλυτικό βαθμό κάποιο παιδί με σοβαρά προβλήματα όρασης κατά την 

εκπόνηση κάποιας εργασίας του. Εξόφθαλμο παράδειγμα αποτελεί η χρήση γυαλιών με 

αποχρώσεις μέσα στην τάξη για τα παιδιά, που έχουν φωτοφοβία (Bennet et al., 2000), 

αλλά και ο ατομικός φωτισμός για μαθητές με αμβλυωπία.     

 Μάλιστα, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες σχεδιασμού και ασφαλείας για τη 

διαρρύθμιση της αίθουσας από κοινού με το πού κάθεται ο μαθητής με ολική η μερική 

απώλεια όρασης, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβασή του στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο 

πάσης μορφής (Arter, 1999). Λόγου χάρη, τα παιδιά με ολική απώλεια της όρασης 

λειτουργούν με περισσότερη άνεση από τη στιγμή, που έχουν σε κάποιο σημείο της 

τάξης ένα ντουλαπάκι, στο οποίο μπορούν να τοποθετούν τον προσωπικό τους ειδικά 

διαμορφωμένο εξοπλισμό, τα σχολικά βιβλία και το υλικό τους. Ως αποτέλεσμα, δε θα 

είναι αναγκασμένα να μεταφέρουν διαρκώς τα πράγματά τους. Πέρα, όμως, από τη 

διευκόλυνση αυτή εξυπηρετείται τόσο το λειτουργικό, όσο και το αισθητικό κομμάτι, 

αφού θα κρινόταν τουλάχιστον παράλογο να υπάρχουν μέσα στην αίθουσα πεταμένα 

καλώδια, καρέκλες στραμμένες προς τη λανθασμένη κατεύθυνση, τσάντες και διάφορα 
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άλλα αντικείμενα στο δάπεδο (Best, 1992).      

 Έχει, επίσης, διατυπωθεί η άποψη πως οι τάξεις, στις οποίες φοιτούν μαθητές με 

σοβαρά προβλήματα όρασης, πρέπει να είναι εξοπλισμένη με εκτυπωτές Braille, για 

όσους διαβάζουν μέσα από την αφή, αλλά και μηχανήματα, όπως κλειστά κυκλώματα 

τηλεόρασης, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο μάθημα και να μελετούν 

(Lewis & Taylor, 1997). Οι σύγχρονες τεχνολογίες συνιστούν ένα σπουδαίο μέσο, που 

έχει στη διάθεσή του ο εκπαιδευτικός, το οποίο μπορεί να συνδράμει σημαντικά, ώστε το 

άτομο με οπτική αναπηρία να συμμετέχει ενεργά και ισάξια στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, άλλωστε επιβεβαιώνεται ο απαραίτητος 

ρόλος των υποστηρικτικών τεχνολογιών στο ευρύτερο φάσμα της εκπαίδευσης των 

ατόμων με αναπηρία με αποτέλεσμα να πραγματοποιούνται ολοένα και περισσότερες 

εξελίξεις στον τομέα αυτό (Κουρουπέτρογλου, 2005∙ Spungin, 1996).  

 Είναι κοινώς αποδεκτό πως ο προφορικός λόγος συνιστά το πρώτο εναλλακτικό 

μέσο επικοινωνίας και πληροφόρησης των ατόμων με ολική ή μερική απώλεια όρασης, 

γεγονός, που επιβεβαιώνει και η ευρεία χρήση κασετών ήχου ήδη από το παρελθόν 

(Κουρουπέτρογλου, 2008). Από τη στιγμή που το έντυπο γραπτό κείμενο δε μπορεί να 

είναι προσβάσιμο σε ανθρώπους με προβλήματα όρασης, θα πρέπει να πάρει τη μορφή 

λεκτικής περιγραφής, ούτως ώστε να καταστεί αντιληπτό, τουλάχιστον κατά ένα μέρος. 

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε στις θεατρικές παραστάσεις, στις ζωντανές 

παρουσιάσεις και στην τηλεόραση. Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι ακόμα και 

άτομα χωρίς προβλήματα όρασης αρέσκονται στο να αλληλεπιδρούν με τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλες ηλεκτρικές συσκευές ή εφαρμογές μέσα από 

φωνητικές εντολές ή φωνητικούς διαλόγους, αφού το βρίσκουν πιο εύχρηστο, πρακτικό 

και λειτουργικό (Κουρουπέτρογλου, 2008). Επομένως, υπογραμμίζεται ο σπουδαίος 

ρόλος, που διαδραματίζουν οι τεχνολογίες ήχου ως υποστηρικτικές τεχνολογίες, 

προκειμένου να ξεπεραστούν κάποια από τα εμπόδια, που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα 

άτομα με οπτική αναπηρία, τόσο στην εκπαίδευσή τους, όσο και στην καθημερινή ζωή 

τους.            

 Ταυτόχρονα με την αύξηση των μαθητών – χρηστών μιας χώρας, αναπτύσσονται 

ορισμένοι βασικοί τομείς ως παράγοντες επιτυχίας: η πρόσβαση στην τεχνολογία, η 

σωστή αντιστοίχιση ανάγκης και τεχνολογίας, η χρηματοδότηση και οι σχετικές 
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υπηρεσίες, αλλά και η εκπαίδευση χρηστών, εκπαιδευτικών και οικογένειας (Judge, 

2000) .           

 Στη σύγχρονη εποχή, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην καλλιέργεια της κοινωνικής 

διάστασης, κατά την εκπαίδευση των ατόμων, όχι μόνο με οπτική, αλλά με οποιουδήποτε 

είδους αναπηρία, εφόσον ένας άνθρωπος μπορεί να θεωρηθεί ανάπηρος μέσα σε 

συγκεκριμένες συνθήκες με συγκεκριμένα δεδομένα, ως αδυναμία του συστήματος να 

ανταποκριθεί στη διαφορετικότητα (Papanis et al., 2012∙ Christ, 2008∙ Abbott, 2007). Η 

σωστή και σχεδιασμένη διαχείριση των υποστηρικτικών τεχνολογιών στα πλαίσια ενός 

εκπαιδευτικού συστήματος μπορεί να ισοσταθμίσει όλες τις προαναφερθείσες 

παραμέτρους κι έτσι να ανοίξει ο δρόμος για την επιτυχημένη υλοποίησή της (Copley & 

Ziviani, 2007). Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, το αν μια εκπαιδευτική μέθοδος 

κρίνεται επιτυχημένη ή όχι, αλλά και το πόσο αποτελεσματική χαρακτηρίζεται η 

αξιοποίηση των πηγών συνδέεται άρρηκτα με τις στάσεις όσων εμπλέκονται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και την κατανόηση της έννοιας της καινοτομίας και της 

μεταρρύθμισης (Nachmias et al., 2004).    

 Υποστηρικτική τεχνολογία για τα άτομα με ολική ή μερική απώλεια όρασης 

μπορεί να αποτελέσει κάθε μορφή τεχνολογικού προϊόντος, ειδικά κατασκευασμένου για 

να διατηρήσει και να βελτιώσει τις λειτουργικές δυνατότητες τους (ISO, 2007). Βάσει 

αυτού του ορισμού, το ίδιο λογισμικό ή μέσο μπορεί ταυτόχρονα για ένα μαθητή με 

σοβαρά προβλήματα όρασης να αποτελεί υποστηρικτική τεχνολογία, ενώ για το μαθητή 

χωρίς αναπηρία να θεωρείται απλώς μια εκπαιδευτική εφαρμογή τεχνολογίας (Edyburn, 

2004). Αυτό, όμως προκαλεί σύγχυση για το ποια μέσα μπορούν εν τέλει να θεωρηθούν 

υποστηρικτικές τεχνολογίες. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση, όμως, μέσα από τον 

παραπάνω ορισμό ούτε να γίνεται διαχωρισμός των χρηστών, ούτε να απομονώνονται οι 

πραγματικές αιτίες εφαρμογής των υποστηρικτικών τεχνολογιών, όπως η ισότητα των 

ευκαιριών και η καθολική διαμόρφωση γνωστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος 

(Abbot, 2007). Το γενικότερο αυτό θέμα τονίζει την άμεση ανάγκη της χρήσης των 

τεχνολογιών, που αναφέρθηκαν, ώστε να υπηρετηθεί ο σεβασμός στη διαφορετικότητα 

και ο σχεδιασμός των τεχνολογικών μέσων με την ευρύτερη έννοια του όρου, σε μια 

κοινωνία της πληροφορίας. Έτσι, θα διευκολύνεται η προσαρμογή των ατόμων με οπτική 

αναπηρία και θα επιτυγχάνεται μια περισσότερο ποιοτική ζωή και εκπαίδευση.  
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 Άλλωστε, η επένδυση στην τεχνολογία και την εκπόνηση σχετικής πιλοτικής 

πρακτικής για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, μπορεί να παρέχει τα εχέγγυα για μια 

ενιαία εκπαίδευση σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό περιβάλλον (Florian, 2004). Δυστυχώς, 

βέβαια, η έλλειψη γνώσης και κατάρτισης των διδασκόντων και των ανωτέρω ιθύνοντων 

προσώπων σχετικά τόσο με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες, που χρησιμοποιούνται, όσο 

και με τις εξατομικευμένες ανάγκες και το ακριβές πρόβλημα όρασης κάθε επιμέρους 

ατόμου αποτελεί σοβαρό εμπόδιο στη συνολική προσπάθεια (Ashton & Copley, 2005∙ 

Ziviani, 2007). Αυτό, που πρέπει να γίνει κατανοητό κατά κύριο λόγο από όσους 

αποφασίζουν, είναι το γεγονός πως η τεχνολογία προοδεύει με εξαιρετικά ταχείς ρυθμούς 

κι επομένως οι ανάγκες διαρκώς μεταβάλλονται. Συνεπώς, κρίνεται αδύνατον κάποιο 

σύστημα να έχει την ικανότητα να ανταποκρίνεται για πάντα σε όλες τις ανάγκες (Drager 

& Light 2007∙ Seelman et al., 2008).   

 

Βασικό ερευνητικό ερώτημα: Με ποιον τρόπο η χρήση της υποστηρικτικής 

τεχνολογίας συμβάλλει στην εκπαίδευση των ατόμων με οπτική αναπηρία; 

 

Επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα: 

1) Σε ποιο βαθμό έχει προσαρμοστεί  το εκπαιδευτικό πλαίσιο στις ανάγκες του 

μαθητή με οπτική αναπηρία; 

2) Ποια εμπόδια που συναντούν οι μαθητές με οπτική αναπηρία κατά την 

προσαρμογή τους στο οπτικό περιβάλλον 

3) Σε ποια πεδία/αισθήσεις βασίζεται η λειτουργία των συστημάτων των 

υποστηρικτικών τεχνολογιών; 

4) Ποιες είναι οι εναλλακτικές μορφές  και τα συστήματα προσέγγισης του 

εκπαιδευτικού περιεχομένου; 



25 

 

5) Πώς ο χρήστης με οπτική αναπηρία μπορεί να αποκωδικοποιήσει αρχεία 

κειμένου θεωρητικών επιστημών σε ψηφιακή και εκτυπωμένη μορφή; 

6) Πώς ο χρήστης με οπτική αναπηρία μπορεί να αποκωδικοποιήσει το εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο των θετικών επιστημών σε ψηφιακή και εκτυπωμένη μορφή; 

Β. Μεθοδολογία 

 

 Προκειμένου να επιτευχθεί η αναζήτηση των κατάλληλων άρθρων, βιβλίων και 

πρακτικών συνεδρίων χρησιμοποιήθηκε μια ποικιλία μηχανών αναζήτησης και βάσεων 

δεδομένων, στις οποίες περιέχονται πληθώρα επιστημονικών άρθρων και εγγράφων, που 

αφορούν διδακτικά/κοινωνικά/παιδαγωγικά θέματα (ERIC, Google scholar, Springer, 

Sage) , αλλά και ορισμένα ηλεκτρονικά περιοδικά, όπως είναι το “Lecture notes in 

computer science”, το “Universal access in the information society” και το “Human 

Computer Interaction”. Η αναζήτηση βασίστηκε στην επιλογή και χρήση λέξεων-

κλειδιών ώστε να βρεθούν τα πιο σύγχρονα, έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσματα. Οι 

λέξεις κλειδιά που επιλέχθηκαν, μεμονωμένα ή από κοινού, αφορούσαν διαφορετικούς 

άξονες, ώστε να φωτίσουν όλες τις πτυχές του θέματός μας: visual impairment, blind 

people, people with visual impairment, education, assistive technologies. Από τα 

συνολικά αποτελέσματα προτιμήθηκαν τα άρθρα και τα βιβλία των πιο σύγχρονων 

χρόνων, καθώς τα δεδομένα για την οπτική αναπηρία αλλάζουν με το πέρασμα των 

χρόνων και κατά συνέπεια τα συμπεράσματα μεταβάλλονται. Σημειωτέον, ότι στα άρθρα 

και τα υπόλοιπα έγγραφα, που εντοπίστηκαν, παρόλο που στο σύνολό τους απευθύνονται 

στην οπτική αναπηρία διαρθρώνονται διαφορετικά και οργανώνονται βάσει ξεχωριστών 

στόχων και αναγκών, που καθορίζονται από την επιμέρους υποκατηγορία της οπτικής 

αναπηρίας, στην οποία απευθύνονται. Κατά τη διάκριση των άρθρων, λήφθηκε σοβαρά 

υπόψη και το περιεχόμενο των περιλήψεων όλων των άρθρων, που συλλέχθηκαν, καθώς 

και το κατά πόσο αυτό συνάδει με το κύριο θέμα της βιβλιογραφικής μας ανασκόπησης. 

Εν τέλει, διατηρήθηκαν όχι μόνο τα άρθρα, αλλά και ορισμένα βιβλία, που είχαν άμεση 

σχέση με το κεντρικό θέμα, αλλά και όσα άρθρα είχαν θέμα περιφερειακά συναφές με τη 

χρήση των υποστηρικτικών τεχνολογιών στην εκπαίδευση των ατόμων με οπτική 

αναπηρία. Αδιαμφισβήτητα, κατά τη συγγραφή της εργασίας συγκρατήθηκαν μόνο τα 
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σημεία των άρθρων και των βιβλίων αυτών, που αφορούσαν το κεντρικό θέμα της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησής μας. 

 

 

Γ. Αποτελέσματα 

 

Γ.1 Η προσαρμογή του εκπαιδευτικού πλαισίου στις ανάγκες 

του μαθητή με οπτική αναπηρία 

Στο σημείο αυτό, αναδύεται το ζήτημα της ανάλυσης της πολιτικής της 

τεχνολογίας, το οποίο αφορά φιλοσοφικούς, πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες, 

που σκιαγραφούν κοινωνικούς οργανισμούς και νόρμες (Seelman et al., 2008). 

Ειδικότερα, στο πεδίο της εκπαίδευσης υπάρχουν έξι άξονες, οι οποίοι λειτουργούν ως 

εφαλτήριο για την έρευνα και την ανάπτυξη, καθορίζοντας την ισορροπία μεταξύ 

συστήματος παρόχων (ειδικοί, χρηματοδότηση, εταιρείες, οργανισμοί τεχνολογίας) και 

συστήματος χρηστών (μαθητές με οπτική αναπηρία). Οι άξονες αυτοί αφορούν την 

ενημέρωση και εκπαίδευση εκπαιδευτικών και ειδικών, τη συνέπεια και την αξιοπιστία 

στις προσεγγίσεις εφαρμογής της υποστηρικτικής τεχνολογίας, τη συνέχεια και τον  

καθορισμό ευέλικτων διαδικασιών επαναξιολόγησης, την πολυθεματικότητα, την 

υποστήριξη χρήσης (των τεχνολογιών) εκτός σχολείου, την τεχνική υποστήριξη και τη 

συντήρηση. Ομολογουμένως, ο συνδυασμός συνεργασίας και πολυθεματικότητας 

αποτελεί το σπουδαιότερο σημείο, προκειμένου να καλλιεργηθεί ένα στέρεο έδαφος, στο 

οποίο θα μπορεί να καλλιεργηθεί μια καθολική διάσταση της εκπαίδευσης με τη 

συμβολή των υποστηρικτικών τεχνολογιών.       

 Αφετηρία όλης αυτής της συνεργασίας ανάμεσα στους μαθητές, τους ειδικούς, 

τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς είναι αναγκαίο να συνιστά η παραδοχή πως κρίνεται 

απαραίτητη η χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας. Κάθε μέλος αυτής της αλυσίδας 

κατέχει ορισμένα στοιχεία για το μαθητή με σοβαρά προβλήματα όρασης, που 
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αποτελούν ένα κομμάτι για τη συνολική εικόνα των στόχων, που καλείται να εκπληρώσει 

η τεχνολογία. Είναι προφανές πως η συνεργασία, η οποία περιγράφεται, δεν παύει να 

υπάρχει με την αξιολόγηση, παρά συνεχίζει να εκτυλίσσεται κατά την εκτέλεση, την 

ανατροφοδότηση και την επαναξιολόγηση (Copley & Ziviani, 2007). Ερευνητικά 

ευρήματα αποκαλύπτουν ότι τα αποτελέσματα, αναφορικά με την ανεξαρτητοποίηση του 

παιδιού, χαρακτηρίζονται επιτυχημένα, στις περιπτώσεις, στις οποίες οι ομάδες 

αντιλαμβάνονται πράγματι ως δικό τους θέμα την εφαρμογή της τεχνολογίας (Scherer et 

al., 2005) .          

 Επιπρόσθετα, εξαίρεται η σημασία, που έχει η κατάρτιση και η εξοικείωση των 

εκπαιδευτικών με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες. Επομένως, σίγουρα προς τη σωστή 

κατεύθυνση κινείται η εκπόνηση στοχοθετημένων και οργανωμένων προγραμμάτων 

επιμόρφωσης του διδακτικού προσωπικού (Mavrou, 2011). Αυτή πρέπει να αφορά 

περισσότερο σε πρακτικές αξιοποίησης της τεχνολογίας για σεβασμό στη 

διαφορετικότητα, την προώθηση ίσων ευκαιριών και την ποιότητα της εκπαίδευσης και 

ζωής των παιδιών με αναπηρίες, και όχι τόσο πρακτική τεχνικών δεξιοτήτων της 

υποστηρικτικής τεχνολογίας. Οι εκπαιδευτικοί και άλλοι εμπλεκόμενοι οφείλουν να είναι 

προετοιμασμένοι να δεχθούν τις νέες εξελίξεις στη χρήση της τεχνολογίας, ως κομμάτι 

του έργου τους, και να ανταλλάζουν τη νέα γνώση με την εμπειρία (Van Woerden, 

2006). Η άρτια κατάρτιση των διδασκόντων και η ορθή πληροφόρηση θα αποβεί 

σπουδαιότερος μοχλός πίεσης προς τους υπεύθυνους για λήψη αποφάσεων (Mavrou, 

2011). Με τον τρόπο αυτό, θα γίνει αντιληπτό πως το κόστος μπορεί να περιοριστεί και 

οι πόροι από κοινού με το κέρδος να αυξηθούν, εφόσον οι διαδικασίες αποκεντρώνονται 

και απλοποιούνται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η «ανακύκλωση» των 

υπαρχόντων εξοπλισμών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε περίπτωση 

επαναξιολογήσεων. Άλλωστε, οι κανονισμοί και οι νομοθεσίες σε σχέση με την πρακτική 

της τεχνολογίας συνιστούν ένα σημαντικό εργαλείο πολιτικής για τη διαθεσιμότητα της 

τεχνολογίας σε οποιαδήποτε μορφή σε μια ενιαία κοινωνία  και ένα ενιαίο σχολείο 

(Seelman et al., 2008) . Με άλλα λόγια, η τεχνολογία πρέπει να λειτουργεί ως μέσο 

προώθησης της διαφοροποίησης και της ενιαίας εκπαίδευσης (Mavrou, 2011). 

 Όσον αφορά το πεδίο των θετικών επιστημών, όπου οι οδηγίες και τα δεδομένα 

βασίζονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία σε οπτική μορφή, όπως είναι τα 



28 

 

διαγράμματα, τα γραφήματα, τα μηχανολογικά σχέδια και τα τρισδιάστατα γεωμετρικά 

σχήματα (Jones et al, 2006∙ Wu, Krajcik, & Soloway, 2001), δυσχεραίνεται η συμμετοχή 

των μαθητών με οπτική αναπηρία. Ακόμα και μαθητές με περιορισμένη όραση, οι οποίοι 

καταφέρνουν να έχουν πρόσβαση στις τεχνικές πληροφορίες, όπως αυτές 

παρουσιάζονται στα σχολικά βιβλία και στις ιστοσελίδες, συναντούν σοβαρές δυσκολίες 

ή παύουν να έχουν πρόσβαση, όταν καλούνται να «διαβάσουν» γραφήματα, που 

προβάλλονται στον πίνακα της τάξης ή στον προβολέα της τάξης (Borland & James, 

1999). Καθώς επιδεινώνεται και επιτείνεται το ακανθώδες αυτό πρόβλημα, προκαλεί 

βαθμιαία την άρνηση των μαθητών με περιορισμένη όραση για την αναζήτηση παροχών, 

ακόμα και αν αναγνωρίζουν την αναγκαιότητά χρήσης τους (Richardson & Darling-

Hammond, L 2009).         

 Ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, ευρέως διαδεδομένο στην ιατρική, τη χημεία και 

άλλα επιστημονικά πεδία, αποτελεί το «μοντέλο της μεγάλης κλίμακας» (large scale 

model). Τα φυσικά μοντέλα, τα οποία ενσωματώνουν επαρκή απτικά χαρακτηριστικά 

χρησιμοποιούνται σε πολλά επιστημονικά πεδία μαθημάτων δημοτικής εκπαίδευσης, 

προκειμένου να είναι αποτελεσματικότερη η γνώση των βλεπόντων μαθητών. 

Ειδικότερα, απτικά μοντέλα της σελήνης ή της γης επιτρέπουν στους μαθητές να 

αντιλαμβάνονται τα διαφορετικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά του αναγλύφου, όπως τα 

βουνά και οι κρατήρες, πέρα από την οπτική επαφή. Ακόμα και τα μοντέλα, των οποίων 

η χρήση βασίζεται κατά ένα μέρος στην όραση, όπως είναι δηλαδή τα μοριακά μοντέλα, 

όπου συναντάται διαφορετικό χρώμα για διαφορετικό χαρακτηριστικό, μπορούν πολύ 

εύκολα να προσαρμοστούν, ώστε τα παιδιά με προβλήματα όρασης να αντιληφθούν με 

την απτική διάκριση τα διαφορετικά «άτομα», που υπάρχουν στην ύλη. Η ανάγκη, 

λοιπόν, αυτή, η οποία αναδύεται από το σύνολο των μαθητών, βλεπόντων και μη, 

αναδεικνύει τη σπουδαιότητα ύπαρξης ενός εργαλείου καθολικής σχεδίασης της μάθησης 

(Wu, Krajcik, & Soloway, 2001). Καθώς αυξάνονται οι απαιτήσεις για επιστράτευση 

υλικών υψηλής ποιότητας και συνάμα χαμηλού κόστους, εναλλακτικών μορφών 

γραφικού υλικού και προσομοιώσεις με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

διακυβεύεται το μέλλον των προαναφερθεισών συσκευών. Εντούτοις, οι ιθύνοντες 

κρίνεται απαραίτητο να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τη σημαντική παιδαγωγική συμβολή 

των παροχών αυτών χαμηλότερης τεχνολογίας και να επαναπροσδιορίσουν την αξία τους 



29 

 

στην εκπαιδευτική διαδικασία.         

 Όσον αφορά, τις οδηγίες, που παρέχονται στους μαθητές της τάξης μέσω της 

χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή, δυσχεραίνουν την εκπαίδευση των ατόμων με 

οπτική αναπηρία, ωθώντας τους στον αποκλεισμό. Οι υποστηρικτικές τεχνολογίες, όπως 

τα συστήματα ανάγνωσης οθόνης (screenreader) μπορούν να βοηθήσουν, αλλά δε 

μπορούν να εγγυηθούν με κανέναν τρόπο την προσβασιμότητα, ειδικά στην περίπτωση 

που οι χρήστες δεν είναι ικανοί να ερμηνεύσουν το κείμενο. Το 2009 οι Fichten et al. 

παρουσίασαν την πιο ολοκληρωμένη τρέχουσα λίστα παροχών, οι οποίες σχετίζονται με 

τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και αναφέρονται στην εκπαίδευση των ατόμων 

με οπτική αναπηρία.          

 Σχετικά με τις δραστηριότητες, που πραγματοποιούνται μέσα στην τάξη 

γενικότερα, όπως είναι η μελέτη, η ανάγνωση, η κατανόηση κειμένου και η καταγραφή 

σημειώσεων, είναι γνωστό ότι απαιτούν συχνή οπτική επαφή, κατά κανόνα (Moon et al, 

2012). Χαρακτηρίζεται καίριας σημασίας να υπάρχει η δυνατότητα να «διαβαστεί» όλο 

το διαθέσιμο περιεχόμενο από τα συστήματα ανάγνωσης οθόνης (screenreader) , ώστε να 

μπορούν οι μαθητές με σοβαρά προβλήματα όρασης να διατηρούν επαφή με το υλικό, 

που επεξεργάζεται η υπόλοιπη τάξη, κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελούν οι παρουσιάσεις, τις οποίες πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί 

χρησιμοποιούν ως ερέθισμα στη διδασκαλία τους. Εφόσον των περιεχόμενο των 

διαφανειών, που προβάλλονται, «διαβάζεται» ταυτόχρονα από κάποιο σύστημα 

ανάγνωσης οθόνης (screenreader).       

 Επιπροσθέτως, τα συστήματα και τα προγράμματα στατιστικής και management, 

που βασίζονται στο διαδίκτυο, αδιαμφισβήτητα κρίνονται χρήσιμα για όλους τους 

μαθητές, όμως απαιτείται η τροποποίησή τους, ώστε να επιτρέπεται η πρόσβαση των 

συστημάτων ανάγνωσης οθόνης και να έχουν τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιούν και οι 

μαθητές με ολική ή μερική απώλεια όρασης (Moon et al, 2012). Συμπληρωματικά, 

κρίνεται απαραίτητο οι εικόνες (τόσο η επιφάνεια εργασίας, όσο και το εικονογραφικό 

υλικό, που χρησιμοποιείται), τα γραφήματα και οι πίνακες να είναι προσαρμοσμένα, 

ώστε να παρουσιάζονται σε εναλλακτική μορφή στους ανθρώπους με προβλήματα 

όρασης, ενώ στα αρχεία βίντεο να παρέχονται λεζάντες. Επιπλέον, αποτελεί επιτακτική 

ανάγκη να αποφεύγονται τα έντονα χρώματα στο πίσω μέρος από το «παράθυρο 
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εργασίας», στο οποίο δουλεύει ο χρήστης. Το γεγονός αυτό καθιστά ανέφικτη την 

πρόσβαση των χρηστών, που πάσχουν από προβλήματα όρασης, τα οποία σχετίζονται με 

τα χρώματα, στο ενεργό «παράθυρο». Παρόλο που η διαμόρφωση του εν λόγω 

ηλεκτρονικού περιεχομένου, ακόμα δε βρίσκεται σε ολοκληρωμένη μορφή, οι ισχύουσες 

κατευθυντήριες γραμμές είναι διαθέσιμες και έτοιμες προς χρήση από τους αρμόδιους 

φορείς, που λαμβάνουν τις αποφάσεις σχετικά με αυτά τα θέματα και στους σχεδιαστές 

τέτοιων ιστοχώρων, που προχωρούν στην υλοποίηση ανάλογων σχεδίων (World Wide 

Web Consortium, 2010). Οι τροποποιήσεις των οδηγιών, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 

να αυξάνεται το μέγεθος της γραμματοσειράς από κοινού με τον προσχεδιασμό της 

τεχνολογίας, την κατάρτιση, την εξάσκηση και την ευαισθητοποίηση συνεισφέρουν στην 

ανάπτυξη της προσβασιμότητας του περιεχομένου των θετικών επιστημών. 

 Ενδεικτικά ως επικρατέστερες παροχές της ηλεκτρονικής τεχνολογίας για την 

εκπαίδευση των ατόμων με οπτική αναπηρία, που χρησιμοποιούνται μπορούν να 

αναφερθούν: τα λογισμικά σύνθεσης φωνής (μετατροπή κειμένου σε ομιλία), τα 

συστήματα ανάγνωσης οθόνης (screenreader),τα υλικά και τα λογισμικά σάρωσης (που 

χρησιμοποιούνται από κοινού με τα λογισμικά μετατροπής κειμένου σε ομιλία), τα 

προγράμματα περιήγησης κειμένου (από κοινού με τη χρήση συστήματος ανάγνωσης 

οθόνης) , τα λογισμικά εξειδικευμένων μαθηματικών, τα λογισμικά μετατροπής κειμένου 

σε απεικόνιση συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille, τα λογισμικά 

μετατροπής συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille σε λόγο, οι φορητές 

συσκευές καταγραφής με πληκτρολόγιο QWERTY και αναπαραγωγή φωνής, τα 

«φωνητικά» ποντίκια για τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι οθόνες 

μεγαλύτερου μεγέθους, τα λογισμικά μεγέθυνσης οθόνης, τα φωνητικά τηλεχειριστήρια 

για τα μενού επιλογών και οι μπάρες κύλισης, τα λογισμικά αναγνώρισης φωνής, τα 

λογισμικά επεξεργασίας κειμένου για ορθογραφικό έλεγχο, τα λογισμικά 

«χαρτογράφησης μυαλού», καθώς και άλλα λογισμικά, που βοηθούν στη σύνθεση 

γραπτού λόγου (Moon et al, 2012).      

 Σύμφωνα με τον Ellemberg (1999), τα ελλείμματα της ολιστικής μεθόδου δε 

συσχετίζονται με την οπτική οξύτητα και δε μπορούν να εξηγηθούν στη βάση της 

γενικής απώλειας της ευαισθησίας προς τη μεταφορά της πληροφορίας από χαμηλές 

χωρικές συχνότητες, επειδή η αντίθεση της ευαισθησίας στο σώμα είναι κανονική και 
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κινείται σε χαμηλές χωρικές συχνότητες. Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι οι πρώτες 

οπτικές εμπειρίες του παιδιού καθορίζουν τη μετέπειτα πορεία του στα στάδια της 

ολιστικής διαδικασίας. Τα άτομα με προβλήματα όρασης κατά τους τρεις πρώτους μήνες 

της ζωής τους δεν έχουν την ικανότητα να θυμούνται κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, 

ώστε μετά να το αναγνωρίσουν. Η ικανότητα αυτής της αναγνώρισης χαρακτηρίζεται 

δείκτης στην ολιστική μέθοδο.       

 Η αδυναμία, που μπορεί να προκληθεί στο να ανταποκριθεί ο άνθρωπος στην 

ολιστική μέθοδο ίσως τελικά να έχει τα αίτιά της στη στέρηση οπτικών ερεθισμάτων της 

νεαρής ηλικίας του ατόμου ή ειδικότερα στην έλλειψη εμπειρίας και επαφής με 

ανθρώπινα πρόσωπα κατά το βρεφικό διάστημα ζωής. Βέβαια, τα ευρήματα της έρευνας 

σε κάθε περίπτωση αποδεικνύουν τον ολιστικό τρόπο σκέψης στη διαδικασία 

αναγνώρισης προσώπων, στην οποία η διάκριση προσώπου από αντικείμενο (Mauer et 

al., 2002) δεν είναι προκαθορισμένη, αλλά εξαρτάται από τα πρώτα οπτικά ερεθίσματα, 

που έχει το άτομο, μέχρι τελικά να διαμορφωθεί και να σταθεροποιηθεί η οπτική 

διάκριση των δύο.         

 Προηγούμενη έρευνα υποστήριζε πως η στέρηση οπτικών ερεθισμάτων του 

ατόμου από νεαρή ηλικία, το εμποδίζει στη μετέπειτα ανάπτυξη της ικανότητας της 

αναγνώρισης προσώπων με βάση την απόσταση των χαρακτηριστικών του εκάστοτε 

προσώπου και όχι την ικανότητα της επεξεργασίας των χαρακτηριστικών του προσώπου 

(Geldart et al., 2002∙ Le Grand et al., 2001a, 2001b, 2003, 2004). Ωστόσο, η αδυναμία 

στην ολιστική μέθοδο της επεξεργασίας του προσώπου εμποδίζει τη σωστή ένταξη 

χαρακτηριστικών του προσώπου στο νου και οδηγεί βαθμιαία, αλλά σταθερά στην 

αποτυχία αντίληψης χωρικών πληροφοριών αναφορικά με τα τις χωρικές πληροφορίες 

των χαρακτηριστικών αυτών με ακρίβεια.      

 Το γεγονός αυτό ίσως αποτελεί προαπαιτούμενο για την ομαλή διαμόρφωση 

συσχετίσεων δεύτερης επεξεργασίας. Το ενδεχόμενο αυτό παρουσιάζει συνέπεια με τα 

στοιχεία, που προκύπτουν από την εφαρμογή της ολιστικής μεθόδου από τα έξι πρώτα 

χρόνια της ζωής του μέχρι την ενηλικίωσή του (Carey & Diamond, 1994∙ Joseph & 

Tanaka, 2003∙ Mondloch, Pathman,Le Grand, & Maurer, 2003∙ Tanaka, Kay, Grinnel, 

Stansfield, & Szechter, 1998), πολύ νωρίτερα από την εμφάνιση των συσχετίσεων 

δεύτερης επεξεργασίας (Mondloch et al., 2002). Άλλωστε ο ανθρώπινος νους και η 
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σκέψη προσεγγίζουν με ολιστικό τρόπο την αναγνώριση των προσώπων όπως και αρκετά 

άλλα αντικείμενα, κι επομένως τα διακρίνουν.  

 Η ικανότητα της διάκρισης και της αναγνώρισης των προσώπων αναπτύσσεται με 

ολιστικό τρόπο (Tanaka & Farah, 1993). Ωστόσο, όταν εκλείπει η παρουσία ανθρωπίνων 

προσώπων ως οπτικά ερεθίσματα η συγκεκριμένη ικανότητα του ατόμου επηρεάζεται. Οι 

ενήλικες, οι οποίοι έχουν εξασκηθεί σε ατομικό επίπεδο, στη δραστηριότητα της 

αναγνώρισης μιας ομάδας ομοειδών αντικειμένων, παρουσιάζουν ενδείξεις της ολιστικής 

επεξεργασίας για το σύνθετο έργο (Gauthier & Tarr, 2002∙ Le Grand et al., 2004). 

Κάποιος μαθητής με τύφλωση είναι πιθανόν να χρησιμοποιεί έναν ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, εξοπλισμένο με το σύστημα ανάγνωσης οθόνης (screenreader) και κάποιο 

λογισμικό σύνθεσης φωνής. Με τη χρήση του συστήματος ανάγνωσης της οθόνης 

υπάρχει η δυνατότητα να ακούγεται με συνθετική ομιλία ό,τι ακριβώς υπάρχει στην 

οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ο χρήστης μπορεί ακόμα να λαμβάνει τα έγγραφα 

σε μορφή Braille. Η χρήση λογισμικού πλοήγησης στον παγκόσμιο ιστό και απεικόνισης 

των γραφημάτων με εναλλακτική μορφή, διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τους ανθρώπους 

με ολική ή μερική απώλεια όρασης. Ειδάλλως, κρίνεται αδύνατον να γίνουν αντιληπτά 

τα γραφήματα, οι φωτογραφίες, τα σχέδια και οι χάρτες. Τα εμπόδια πρόσβασης, που 

δημιουργούνται μπορούν να ξεπεραστούν με την επιστράτευση ακουστικών και άλλων 

μέσων, όπως κασέτες, εκτυπώσιμες σελίδες (φύλλα) συστήματος ανάγνωσης και γραφής 

Braille, κείμενα ψηφιακής μορφής, απτικά σχέδια και ακουστικές περιγραφές. 

 Οι μαθητές με οπτική αναπηρία μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα ειδικό 

λογισμικό, προκειμένου να μεγεθύνουν τις εικόνες της οθόνης του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Βέβαια, με τον τρόπο αυτό ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να δει 

μεγεθυμένο ένα μόνο μικρό μέρος της ιστοσελίδας κάθε φορά, καθώς όπως είναι φυσικό 

δε χωράει ολόκληρη η απεικόνιση της ιστοσελίδας σε μεγέθυνση. Ως αποτέλεσμα, 

δυσχεραίνεται η ολική εικόνα, που διαμορφώνει το άτομο με περιορισμένη όραση και 

οδηγείται σε σύγχυση, ειδικά στην περίπτωση, που οι ιστοσελίδες χαρακτηρίζονται 

«φορτωμένες» ή το κείμενο δεν είναι εξίσου κατανεμημένο στις σελίδες. Τα άτομα με 

σοβαρά προβλήματα όρασης συναντούν σοβαρές δυσκολίες όταν το εκπαιδευτικό υλικό 

βρίσκεται στην παραδοσιακή εκτυπώσιμη μορφή, εφόσον με αυτόν τον τρόπο κρίνεται 

ανέφικτη η πρόσβασή τους. Εντούτοις, η κατάσταση μεταβάλλεται στην περίπτωση, που 
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το υλικό είναι μεγεθυμένο είτε σε έντυπη, είτε σε ψηφιακή μορφή. Οι χρήστες με σοβαρά 

προβλήματα όρασης, τα οποία σχετίζονται με τη διάκριση των χρωμάτων, δεν έχουν τη 

δυνατότητα να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο και να αντιληφθούν το περιεχόμενο των 

ιστοσελίδων, με τον τρόπο, που είναι δομημένες (Burgstahler, 2001). Οι μαθητές με 

ολική ή μερική απώλεια όρασης, αδιαμφισβήτητα, διευκολύνονται σε μεγάλο βαθμό με 

τη χρήση των υποστηρικτικών τεχνολογιών, κατά την εκπαίδευσή τους. Δυστυχώς, όμως 

τα δυσεπίλυτα προβλήματα προσβασιμότητας  εξακολουθούν να υπάρχουν (Burzagli et 

al., 2004∙ Bocconi et al., 2007).       

 Καταρχάς, προκειμένου το εκπαιδευτικό περιβάλλον των ατόμων με σοβαρά 

προβλήματα όρασης να καταστεί προσβάσιμο, απαιτούνται μια σειρά από ενέργειες, που 

θα επιτρέψουν στο μαθητή να εργαστεί επί ίσοις όροις με τους συμμαθητές του. Το 

εκπαιδευτικό διαδικτυακό υλικό, η «αίθουσα εικονικής πραγματικότητας» και το 

απομακρυσμένο εικονικό δίκτυο αποτελούν τους θεμέλιους λίθους για το σχεδιασμό και 

την αξιολόγηση των εργασιών, οι οποίες εκπονούνται από τους μαθητές στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η «αίθουσα εικονικής πραγματικότητας» επιτρέπει τη 

συμμετοχή των ατόμων με σοβαρά προβλήματα όρασης σε απομακρυσμένες διαλέξεις, 

φροντιστηριακές ασκήσεις, ηχογραφημένες διαλέξεις. Τα εκπαιδευτικό διαδικτυακό 

υλικό δίνεται σε εναλλακτική μορφή στα άτομα με οπτική αναπηρία και μετατρέπεται, 

ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτό. Υπάρχουν λεζάντες και περιγραφές για τις εικόνες και 

τα διαγράμματα, οδηγίες χρήσης και μηχανογραφικά διδακτικά βοηθήματα, τα 

σπουδαιότερα εκ των οποίων είναι τα εργαλεία προσομοίωσης του δικτύου και η 

σύνθεση ομιλίας του Linux. Τέλος, το απομακρυσμένο εικονικό δίκτυο βοηθά στη 

διαμόρφωση και την αξιολόγηση διαδικτυακών εργασιών. 

 Κρίνεται απαραίτητη η αναβάθμιση των χαρακτηριστικών των επιμέρους 

στοιχείων, που ενυπάρχουν στο εκπαιδευτικό περιβάλλον του μαθητή με σοβαρά 

προβλήματα όρασης. Έτσι, αυτός θα αποκτήσει αυτοπεποίθηση για τις γνωστικές του 

ικανότητες και σταδιακά θα αρχίσει να παρουσιάζει τα ίδια θετικά αποτελέσματα με τα 

αντίστοιχα των βλεπόντων μαθητών. Κάθε μαθητής με οπτική αναπηρία διαφέρει 

σημαντικά από έναν άλλο μαθητή με οπτική αναπηρία, λόγω της μεγάλης 

ανομοιογένειας του πεδίου, όπως προειπώθηκε. Επομένως, το κάθε παιδί αντιμετωπίζει 

εντελώς διαφορετικές προκλήσεις, και έχει ξεχωριστές προοπτικές στη διαδικασία 
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κατάκτησης της γνώσης, αν το συνδυάσουμε και με το υπόβαθρο, που έχει. Για το λόγο 

αυτό, οι μέθοδοι, το βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό και οι στόχοι, που τίθενται για τον 

καθένα ποικίλουν, ανάλογα με την περίπτωση. 

 Ευτυχώς, στη σύγχρονη εποχή, με την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας, 

αλλά και την αξιοποίηση των ευρημάτων των ερευνών, που έχουν διενεργηθεί πάνω στο 

συγκεκριμένο ζήτημα, έχει βελτιωθεί σημαντικά τόσο το εκπαιδευτικό υλικό, όσο και ο 

ευρύτερος τρόπος προσέγγισης των μαθητών με οπτική αναπηρία. Βέβαια, σημαντικό 

ρόλο στην όλη προσπάθεια παίζει και το πόσο νωρίς το άτομο με προβλήματα όρασης 

αρχίζει να εμπλέκεται σε ένα οργανωμένο πρόγραμμα σπουδών και παροχές 

απτικοακουστικού υλικού. Προφανώς, όσο πιο πρώιμη είναι η εκπαιδευτική παρέμβαση, 

τόσο αποτελεσματικότερη αναμένεται να αποβεί η έκβασή της.    

 Επιπροσθέτως, κρίνεται ιδιαίτερα εύστοχο να χρησιμοποιούνται σε πολλές 

δραστηριότητες της μαθησιακής διαδικασίας ως εκπαιδευτές ή καθοδηγητές ενήλικες 

άνθρωποι με εξίσου σοβαρά προβλήματα όρασης, οι οποίοι είχαν τις ίδιες ή παρεμφερείς 

μαθησιακές εμπειρίες κατά το παρελθόν. Η κατεύθυνση της αξιολόγησης των μαθητών 

με οπτική αναπηρία αφορμάται από το διαδικτυακό περιβάλλον και ελέγχει τη γνώση 

χρήσης των ανάλογων υποστηρικτικών τεχνολογιών μετά την ολοκλήρωση των 

απαραίτητων μαθημάτων, τα οποία έχουν προηγηθεί. Η αυτοπεποίθηση των μαθητών 

αυτών αυξάνεται, καθώς με τον τρόπο αυτό, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την 

απόκτηση μιας μετέπειτα εργασίας πλήρους ωραρίου, ως αποτέλεσμα και λογικό 

επακόλουθο της εκπαίδευσής τους. Η χρησιμοποίηση των καθοδηγητών με οπτική 

αναπηρία προσκομίζει στοιχεία, για το γεγονός ότι οι άνθρωποι με ολική απώλεια 

όρασης έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε χώρους σχετικούς και με βαρυσήμαντο 

ρόλο, παρέχοντας την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση και καλλιεργώντας την αυτοεκτίμηση 

στους μαθητές με σοβαρά προβλήματα όρασης. Από το εγχείρημα αυτό, διαπιστώνεται η 

θετική έκβαση της χρησιμοποίησης των εν λόγω καθοδηγητών, εφόσον δε σημειώθηκε 

μεγάλη απόκλιση μεταξύ των βαθμών, με τους οποίους αξιολογήθηκαν οι μαθητές με 

οπτική αναπηρία και οι βλέποντες μαθητές. Και αυτό, προκύπτει χάρη στη χρήση 

εκσυγχρονισμένου διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού και της εκπόνησης αυτών των 

διαδικασιών μέσα σε ένα προσβάσιμο διαδικτυακό περιβάλλον.    

 Το γεγονός αυτό αποδεικνύει περίτρανα την άποψη ότι δεδομένης της ύπαρξης 
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ενός κατάλληλου περιβάλλοντος, το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση σε όλους τους 

ιστοχώρους και τις πηγές της γνώσης, οι άνθρωποι, που αντιμετωπίζουν σοβαρά 

προβλήματα όρασης μπορούν να φτάσουν στα ίδια επίπεδα αποτελεσματικότητας με τα 

αντίστοιχα επίπεδα απόδοσης των βλεπόντων μαθητών, αναφορικά με το γνωστικό 

επίπεδο. Σημειωτέον, ότι η πλειοψηφία των ατόμων με οπτική αναπηρία απασχολούνται, 

πλέον είτε ως καθοδηγητές σε μαθήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ως εργαζόμενοι 

σε βιομηχανίες σε ρόλο τεχνικών ειδικοτήτων (Armstrong, 2009). 

 Σε πολυάριθμα κράτη υπάρχει ανάλογη νομοθεσία, η οποία διαφυλάσσει την 

ισότητα των ευκαιριών και πρόσβασης στα δημόσια αγαθά, όπως η εκπαίδευση, για τα 

άτομα με αναπηρία. Αντίθετα, όμως, κυριαρχούν μεγάλες διακρίσεις στο χώρο των 

ψηφιακών μέσων, όπου οι άνθρωποι με αναπηρία αντιμετωπίζονται με τελείως 

διαφορετικό τρόπο, ακολουθώντας πολύ πιο μακριά διαδρομή, μέχρι να κατακτήσουν 

την πρόσβαση στη γνώση, που αναζητούν. Μεγάλοι εκπαιδευτικοί οργανισμοί και 

ινστιτούτα χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο ιστοσελίδες και διαδικτυακές πηγές, 

ώστε να προμηθεύονται το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό, που απαιτείται για την 

εκπαίδευση των μαθητών με οπτική αναπηρία, καθώς ο αριθμός των παιδιών αυτών 

αυξάνεται και το θέμα της προσβασιμότητάς τους χαρακτηρίζεται μείζονος σημασίας 

(Thompson, Burgstahler, & Comden, 2003). Παρ’ ότι, όμως, στις ιστοσελίδες βρίσκονται 

αποθηκευμένες και διαθέσιμες προς χρήση πολυάριθμες εργασίες και εκπαιδευτικό 

υλικό, που αφορούν την πρόσβαση των ατόμων με σοβαρά προβλήματα όρασης, την ίδια 

στιγμή η δομή των ιστοσελίδων δεν κρίνεται προσβάσιμη από άτομα με προβλήματα 

όρασης (Mankoff, Fait, & Tran, 2005∙ McEwan & Weerts 2007∙ Thompson et al., 2003). 

Με το οξύμωρο αυτό σχήμα, προωθείται ένας εκπαιδευτικός διαχωρισμός, στον οποίο οι 

άνθρωποι με οπτική αναπηρία απορρίπτονται από τη δημόσια εκπαίδευση (Kane et al, 

2007).            

 Αυτό σημαίνει ότι τα εχέγγυα για ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης και μόρφωσης δεν 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αφού οι ευκαιρίες που δίνονται στους βλέποντες 

μαθητές υπερτερούν προκλητικά. Τα άτομα με ολική ή μερική απώλεια όρασης τίθενται 

στο περιθώριο κατά το σχεδιασμό της διαδικτυακής μάθησης (Kinash et al, 2004). 

Προηγούμενες έρευνες έχουν αποδείξει πως οι άνθρωποι με τύφλωση στερούνται 

γνωστικών ικανοτήτων, εξαιτίας όλων των παραπάνω προκλήσεων, σχετικών με την 
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πρόσβαση και τη συμμετοχή στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και στην εκπαιδευτική 

διαδικασία γενικότερα (Hogan & Royle, 2006). Τα σοβαρότερα εμπόδια, που τίθενται 

αφορούν τη συμπερίληψη, καθώς εκλείπει η παρουσία ενός εκπαιδευτικού πλαισίου 

χωρίς αποκλεισμούς, η γνώση και η εφαρμογή παιδαγωγικών τεχνικών, τα υψηλά 

παιδαγωγικά ιδεώδη, αλλά και ο χρόνος (εντός και εκτός τάξης) για περαιτέρω 

ενασχόληση με την εξατομικευμένη πρόοδο του μαθητή (Moriarty, 2007).  

 Άλλες πηγές καθιστούν υπεύθυνους τους σχεδιαστές των ιστοσελίδων, αφού 

πολλές φορές δε διαθέτουν, ούτε την εμπειρία αναφορικά με θέματα προσβασιμότητας, 

ούτε την πληροφόρηση σχετικά με το πώς να διευθετήσουν άμεσα προβλήματα 

προσβασιμότητας, που ενδεχομένως προκύψουν εκ των υστέρων (Mankoff et al., 2005). 

Προφανώς, το έλλειμμα αυτό πρόσβασης, που προκύπτει, μπορούν κάλλιστα να το 

συμπληρώσουν κάποιες ομάδες, που απαρτίζονται από επαγγελματίες και στόχος τους 

είναι η επίτευξη της προσβασιμότητας. Ωστόσο, το γεγονός αυτό δε συμβαίνει ποτέ στην 

πραγματικότητα, αφού τα ζητήματα προσβασιμότητας δε λαμβάνονται υπόψη ως πρώτο 

μέλημα σε καθημερινή χρήση κατά το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών ιστοσελίδων. 

Μπορεί οι ανάγκες του κάθε μαθητή με οπτική αναπηρία να χαρακτηρίζονται τελείως 

διαφορετικές, ωστόσο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, υπάρχει μια γκάμα 

συγκεκριμένων υπηρεσιών και πρακτικών, οι περισσότερες από τις οποίες μπορούν να 

αποδειχτούν χρήσιμες σε όλα τα άτομα με προβλήματα όρασης στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση (Schneider, 2001). Κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστούν οι πιο 

χαρακτηριστικές από αυτές τις παροχές και πρακτικές.      

 Η προτεραιότητα του προγραμματισμού και της καταγραφής, καθώς και η εκ των 

προτέρων αναφορά των βιβλίων και των πόρων που απαιτούνται για κάθε κατηγορία, 

επιτρέποντας χρόνο στο μαθητή να μεριμνήσει για την ταινία ή την έκδοση Braille, 

συμβάλλουν στην οργάνωση της μελέτης του παιδιού. Ο μαθητής πρέπει να τοποθετείται 

σε συγκεκριμένη θέση μέσα στην τάξη, ώστε να αντιλαμβάνεται καλύτερα τα όσα 

λαμβάνουν χώρα στην τάξη. Μετά από άδεια, το άτομο με προβλήματα όρασης 

επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει εξοπλισμούς, όπως τα μαγνητόφωνα, οι «φωνητικοί» 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές ή οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές καταγραφής σημειώσεων μέσα 

στην τάξη. Ευέλικτες προσαρμογές, όπως μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο, προφορική 

εξέταση, συχνές αναγνώσεις και χρησιμοποίηση γραφέων για την καταγραφή των 
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λεγομένων τους, δεν απαιτούν τρομερές αλλαγές και μπορούν να πραγματοποιηθούν 

εύκολα από τους διδάσκοντες. Παρόμοιες προσαρμογές μπορούν να γίνουν και στα 

δευτερεύοντα μαθήματα, όπως στη γυμναστική, εισάγοντας δραστηριότητες, οι οποίες να 

βασίζονται σε ακουστικά ή απτικά ερεθίσματα. Ο προσανατολισμός στις σχολικές 

αίθουσες, στα κτίρια και στο χώρο του σχολικού συγκροτήματος γενικότερα, οι απτικοί 

και οι μεγεθυμένοι χάρτες του συνολικού σχολικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο 

κινείται ο μαθητής, οι διευκολύνσεις με ηχητικές αναγγελίες των στάσεων στα αστικά 

λεωφορεία και τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς, η παροχή υπηρεσιών συνοδών και 

τα «ομιλούντα» βιβλία έχουν σπουδαία λειτουργικά οφέλη για τους ανθρώπους με ολική 

ή μερική απώλεια της όρασής τους.       

 Η πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές με φωνητικά συστήματα, 

μεγεθυμένες εκτυπώσεις και πληκτρολόγια Braille, καθώς και η καθημερινή πρόσβαση 

σε εκτυπωτές Braille, συστήματα scanner, προσαρμοσμένους φορητούς ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, optacons (ηλεκτρονικές συσκευές που μετατρέπουν το εκτυπωμένο κείμενο 

σε απτικό κείμενο) συνεισφέρει στην εξισορρόπηση των ευκαιριών εκπαίδευσης των 

μαθητών με τύφλωση (Schneider, 2001). Η πρόσβαση στον εργαστηριακό εξοπλισμό, σε 

«ομιλούντα» κομπιουτεράκια, μαγνητόφωνα, προφορικούς ορθογραφικούς ελέγχους από 

τα άτομα με τύφλωση, και σε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, μεγεθυμένα 

φωτοαντίγραφα, μεγεθυμένα βιβλία και ηλεκτρονικούς υπολογιστές με λογισμικό 

μεγέθυνσης από τα άτομα με περιορισμένη όραση λειτουργεί ως καταλύτης για την 

επαφή τους με το εκπαιδευτικό υλικό και την αποτελεσματικότερη καλλιέργεια των 

γνωστικών ικανοτήτων τους (Schneider, 2001).      

 Όσον αφορά τους ίδιους τους μαθητές με οπτική αναπηρία, υπάρχουν κάποια 

πράγματα, που μπορούν να κάνουν και οι ίδιοι από την πλευρά τους. Αρχικά, πρέπει να 

σκεφτούν προσεκτικά σε ποιο πανεπιστήμιο ή κολέγιο επιθυμούν να φοιτήσουν, 

λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τους, αν αυτό τηρεί τις απαραίτητες προδιαγραφές και αν 

υποστηρίζει την εκπαίδευσή τους, προσφέροντάς τις απαιτούμενες ευκαιρίες 

προσβασιμότητας. Στην περίπτωση, που υπάρχουν και άλλοι σπουδαστές με οπτική 

αναπηρία, είναι απαραίτητη η προσέγγισή τους, ώστε να υπάρχει ανατροφοδότηση. 

Εύστοχη ενέργεια κρίνεται η σύναψη επαφών με το συντονιστή του προγράμματος 

σπουδών ή ακόμα και τους υπεύθυνους διδάσκοντες, πριν από την εγγραφή, παρέχοντας 
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τα έγγραφα με τα ακριβή στοιχεία του προβλήματος όρασης, ώστε να γίνουν αντιληπτές 

οι εξατομικευμένες ανάγκες τους, αλλά και οι εναλλακτικοί τρόποι προσέγγισης της 

γραφής, της ανάγνωσης και της παρακολούθησης. Άλλωστε, τόσο ο διευθυντής 

σπουδών, όσο και οι διδάσκοντες χρειάζεται να ενημερωθούν, προκειμένου να 

αντιληφθούν τις ανάγκες του σπουδαστή και επομένως να του παρέχουν τις ανάλογες 

υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση όσο νωρίτερα γίνει η εγγραφή, τόσο πιο ευεργετικά 

αποτελέσματα θα έχει για την εκπαίδευση του φοιτητή, από την άποψη ότι θα υπάρχει 

διαθέσιμος χρόνος ακόμα και για τη μετατροπή του εκπαιδευτικού υλικού σε 

εναλλακτικές μορφές, απτικής ή ακουστικής αντίληψης γι’ αυτούς με τύφλωση και 

μεγέθυνσης γι’ αυτούς με περιορισμένη όραση (Schneider, 2001).    

 Εξάλλου, υπάρχει μέριμνα για την τοποθέτηση αναγνωστών/βοηθών, ώστε κάθε 

φορά, που διεξάγεται μια γραπτή εξέταση να μπορούν να ανταποκριθούν και οι μαθητές 

με σοβαρά προβλήματα όρασης (Schneider, 2001). Εφικτή, κρίνεται, ακόμη η χρήση 

μηχανής εγγραφής συστήματος Braille ή φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή για την 

καταγραφή σημειώσεων. Εντούτοις, αν ο μαθητής έχει περισσότερη ευχέρεια στο να 

χρησιμοποιεί έναν ηλεκτρονικό «καταγραφέα σημειώσεων», μπορεί να ενημερώσει τους 

ιθύνοντες της διεύθυνσης σπουδών, ώστε να πληροφορηθεί αν μπορούν να του παρέχουν 

την ανάλογη υπηρεσία. Σε κάποιες περιπτώσεις, ίσως εν τέλει χαρακτηρίζεται 

αναπόφευκτη η καταγραφή σημειώσεων ενός άλλου συμμαθητή προς εξυπηρέτηση του 

παιδιού με απώλεια όρασης. Άλλωστε, στα πλαίσια αρκετών μαθημάτων, οι εργασίες 

δίνονται στα άτομα ανά δυάδες.        

 Το πανεπιστήμιο ή το κολέγιο ανάλογα, έχει την υποχρέωση να μισθώνει κάποια 

άτομα ως «αναγνώστες» ή «γραφείς», προκειμένου να χρησιμοποιούνται στην τάξη ως 

βοηθοί των μαθητών με οπτική αναπηρία, κατά την εκπόνηση εργασιών ή κατά τις 

διαδικασίες αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή, οι μαθητές οφείλουν να εκφράζουν 

λεπτομερώς τις επιθυμίες τους στους βοηθούς και να τους απορρίπτουν, αν δεν είναι 

ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες τους. Ωστόσο, ακόμη και αν η παροχή αυτή δεν είναι 

εφικτή, υπάρχουν πολυάριθμοι από τους βλέποντες μαθητές, που θα ήταν πρόθυμοι να 

σταθούν με χαρά στο πλευρό των συμμαθητών τους με σοβαρά προβλήματα όρασης, 

επιτελώντας έναν τόσο λειτουργικό ρόλο.       

 Αξίζει να αναφερθεί ότι τα άτομα με ολική ή μερική απώλεια όρασης έχουν 
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υποχρέωση να μην επιτρέπουν σε τρίτους να κάνουν πράγματα, που αποσκοπούν  στην 

εξυπηρέτησή τους, αν μπορούν να τα πραγματοποιήσουν μόνοι τους. Έχει μεγάλη αξία 

οι άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα όρασης να ψάχνουν και να επιχειρούν 

εναλλακτικούς τρόπους, προκειμένου να φέρουν εις πέρας μια καθημερινή διαδικασία ή 

δραστηριότητα. Στην κοπιώδη αυτή προσπάθεια χρησιμεύουν κάποια προσαρμοστικά 

εργαλεία, τεχνικές και τεχνολογίες, που εναρμονίζονται με τις εξατομικευμένες ανάγκες 

και το προφίλ του καθενός.         

 Το εκπαιδευτικό ίδρυμα απαιτείται να γνωρίζει από το μαθητή, πριν ακόμα 

ξεκινήσει η φοίτησή του ακριβώς ποια προσαρμοστικά εργαλεία χρησιμοποιεί και τις 

προδιαγραφές του συνολικού ειδικά διαμορφωμένου εξοπλισμού του και να τα έχει 

εξετάσει. Σαφέστατα, ο σπουδαστής με ολική ή μερική απώλεια της όρασης του, είναι 

αναγκασμένος να χρησιμοποιεί ακουστικά, κατά τη χρήση ακουστικών συσκευών, ώστε 

να μην ενοχλεί τους υπόλοιπους συμμαθητές του κατά τη ροή της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Έτσι, το υλικό, που αφορά στα γενικά έξοδα, τις εκδόσεις των 

προγραμμάτων σπουδών τους και τα φύλλα εργασίας θα εκδίδονται σε ανάλογη μορφή, 

στις περιπτώσεις, που κρίνεται απαραίτητο. Ο μαθητής ξεκαθαρίζει στους διδάσκοντες 

τη σπουδαιότητα της διαρκούς επικοινωνίας, τόσο με τους ίδιους, όσο και με τους 

διευθύνοντες του προγράμματος σπουδών και το προσωπικό, καθ’ όλη τη διάρκεια του 

ακαδημαϊκού έτους.         

 Αν κάποιος καθηγητής αρνηθεί στο μαθητή με προβλήματα όρασης να του 

εξασφαλίσει κάποια παροχή, ο μαθητής έχει ως καθήκον να μιλήσει ευθέως για το 

πρόβλημα, που αντιμετωπίζει και να κρατήσει μια γραπτή σύνοψη της όλης συζήτησης. 

Αν και πάλι δεν αλλάξουν τα πράγματα, ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να αναφερθεί 

στο σύλλογο φοιτητών, στη διεύθυνση του κολεγίου ή του πανεπιστημίου αναλόγως και 

στους επιτρόπους διοίκησης, μέχρις ότου επιλυθεί το πρόβλημά του. Διαφορετικά, 

εφόσον το μάθημα είναι υποχρεωτικό, χρειάζεται αναμονή μέχρι να αναλάβει το ίδιο 

μάθημα διαφορετικός διδάσκων.      

 Εξυπακούεται πως απαιτείται η δέουσα ευγένεια, από κοινού με τη σταθερότητα, 

όταν κάποιος σπουδαστής με οπτική αναπηρία γνωστοποιεί τις ανάγκες του και τις 

υπηρεσίες, που χρειάζεται να του παρασχεθούν, προκειμένου να εισακουστούν τα 

αιτήματά του από τους ιθύνοντες. Οι άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα όρασης δε 
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χρειάζεται να υπερβαίνουν τις δυνάμεις τους, παραμένοντας παραπάνω ώρες από όσες 

αντέχουν στα μαθήματα, αλλά να αποχωρούν μόλις αντιλαμβάνονται πως οι αντοχές 

τους εξαντλούνται. 

 Καίριο ρόλο στην όλη προσπάθεια παίζει η εργασιακή εμπειρία που έχει 

αποκτήσει το άτομο με τύφλωση ή με περιορισμένη όραση. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται 

μέρος του συνόλου, συνεισφέρει στην κοινωνία, γίνεται αποδεκτό από τον περίγυρό του, 

τονώνεται η αυτοεκτίμησή του. Είναι απαραίτητο το άτομο να ξεκινήσει να εργάζεται το 

νωρίτερο δυνατό. Αν αυτό δεν είναι εφικτό στα πλαίσια του ακαδημαϊκού έτους, λόγω 

της φοίτησης, θα πρέπει να επιχειρείται τα καλοκαίρια, όποτε οι ακαδημαϊκές 

υποχρεώσεις δεν είναι επιβαρυμένες. Η άρτια επιστημονική και τεχνική κατάρτιση σε 

συνδυασμό με την εργασιακή εμπειρία δίνουν στη συνέχεια τη δυνατότητα διεκδίκησης 

μιας υψηλής επαγγελματικής θέσης. Η συμμετοχή σε κάθε ευκαιρία πρακτικής 

εξάσκησης πάνω στο αντικείμενο, που προσφέρεται από τη σχολή χαρακτηρίζεται ως 

πρόκληση.         

 Επιπρόσθετα, η λεπτομερής ενημέρωση των μαθητών με τύφλωση ή με 

περιορισμένη όραση σχετικά με το πρόβλημά τους και τη φύση αυτού, τους οδηγεί στην 

επίγνωση των επιλογών, που έχουν, ώστε, κατευθυνόμενοι στο κατάλληλο εκπαιδευτικό 

ίδρυμα να αποβεί περισσότερο ενεργητική και αποτελεσματική η εκπαίδευσή τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των εκπαιδευτικών συμβούλων, των διδασκόντων, των 

οικογενειακών τους μελών, των φίλων τους και των επαγγελματικών συμβούλων από τις 

ενώσεις τυφλών και ταυτόχρονα γνωρίζοντας τις προσωπικές τους ικανότητες και 

ανάγκες, μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις «αυτό υποστήριξης» των 

ατομικών επιλογών και των επαγγελματικών προσδοκιών τους.    

 Από την πλευρά τους, οι διδάσκοντες μπορούν να προχωρήσουν σε μια σειρά 

μεθοδευμένων ενεργειών, ώστε να συμβάλλουν στη γενικότερη προσπάθεια εκπαίδευσης 

των ατόμων με οπτική αναπηρία. Αρχικά, σε συνεννόηση με τα υπόλοιπα μέλη της 

διδακτικής κοινότητας χαρακτηρίζεται εφικτό να εφαρμόσουν μια κοινή γραμμή 

πλεύσης, εφαρμόζοντας ορισμένες βασικές αρχές, όπως η εκφώνηση όλων όσων 

γράφονται στον πίνακα, η ηχηρή ομιλία, οι εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης και 

εκπόνησης εργασιών και η μη απαγόρευση χρήσης μαγνητοφώνου κατά την παράδοση 

του μαθήματος(αφού υπάρχει δυσκολία στην καταγραφή σημειώσεων) και μηχανής 



41 

 

γραφής συστήματος Braille. Σε περίπτωση που παρέχονται από το εκπαιδευτικό ίδρυμα 

ηλεκτρονικοί «καταγραφείς σημειώσεων», οι καθηγητές πρέπει να φροντίσουν να 

εξασφαλίσουν κάποια τέτοιου είδους συσκευή για το άτομο με ολική ή μερική απώλεια 

όρασης. Ειδάλλως, μπορεί όποιος μαθητής το επιθυμεί να συνδράμει στην εν λόγω 

προσπάθεια, καταγράφοντας σημειώσεις, που είναι γραμμένες στον πίνακα της τάξης για 

την εξυπηρέτηση του συμμαθητή του με προβλήματα όρασης. 

  Επίσης, εύστοχη ενέργεια κρίνεται ορισμένες φορές η προφορική εξέταση, η 

υπαγόρευση ασκήσεων, η εναλλακτική μορφή αξιολόγησης, που επιτρέπει τη 

δακτυλογράφηση απαντήσεων, καθώς και η αλλαγή αίθουσας ή τοποθεσίας, 

προκειμένου οι συνθήκες του εκπαιδευτικού πλαισίου να εναρμονιστούν με τις ανάγκες 

του παιδιού. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους διδάσκοντες. Πολλές φορές 

προβαίνουν σε υποθέσεις για τις ανάγκες και τις ικανότητες των μαθητευομένων τους με 

οπτική αναπηρία, οι οποίες, όμως, δεν ισχύουν. Το πώς μπορούν και το αν μπορούν να 

βοηθήσουν είναι κάτι, που καθορίζεται αποκλειστικά από τους εν λόγω μαθητές.  

 Ήδη από το ξεκίνημα της χρονιάς, οι εκπαιδευτικοί στις επαφές, που έχουν με τα 

άτομα με ολική ή μερική απώλεια όρασης συζητούν διεξοδικά όλες τις πιθανές 

τροποποιήσεις και προσαρμογές, που μπορούν να πραγματοποιηθούν στο πρόγραμμα 

σπουδών, ώστε να διευκολυνθεί η εκπαίδευση των ατόμων. Χρήσιμη πρακτική αποτελεί 

η «αυτοπαρουσίαση», εν προκειμένω κάποιου καθηγητή, κατά το χαιρετισμό ενός 

ατόμου με τύφλωση, αλλά και η δήλωση ότι πρόκειται να εγκαταλείψει από κάποιο 

χώρο, πριν αποχωρήσει. Κρίνεται σκόπιμο να αποφεύγεται η επικοινωνία του 

διδάσκοντα με το μαθητή μέσω τρίτων και να επιδιώκεται η  απευθείας συνομιλία με 

βλεμματική επαφή.           

 Σημειωτεόν, ότι χαρακτηρίζεται άσκοπο να υψώνουν τη φωνή τους κάθε φορά, 

που απευθύνονται στο μαθητή με οπτική αναπηρία, καθώς δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα 

με την ακοή του. Αντίθετα, οφείλουν να παρέχουν ένα λεπτομερή προσανατολισμό, 

σχετικά με τη διάταξη της τάξης και συγκεκριμένα το πού ακριβώς βρίσκονται οι έξοδοι, 

τα θρανία, τα αντικείμενα, που βρίσκονται σε χαμηλό ύψος, τα υπερυψωμένα δάπεδα και 

τα υπόλοιπα αντικείμενα της τάξης. Ο διδάσκων πρέπει να επιδιώκει κατά τη διδασκαλία 

του να έχει την ολομέλεια της τάξης κατά μέτωπο, ώστε να μη δημιουργείται πρόβλημα 

στην ακουστική αντίληψη και διάκριση των λεγομένων του, να περιγράφει καθαρά και 
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με λεπτομέρεια ό,τι αναγράφεται στον πίνακα, καθώς και ό,τι αναλύεται στα 

διαγράμματα και τα γραφήματα, που χρησιμοποιεί.      

 Οι εκπαιδευτικοί απαιτείται να παρουσιάζονται ευέλικτοι στη διαχείριση κάποιων 

ζητημάτων, όπως στην παροχή εκπαιδευτικού υλικού και φύλλων εργασίας σε 

μεγεθυμένη μορφή και τη διανομή απτικών γραφημάτων, ώστε να είναι ευανάγνωστα 

από τους μαθητές με προβλήματα όρασης, να προγραμματίσουν εκ των προτέρων το 

μέρος και τις ημερομηνίες των εκδρομών, ώστε να υπάρξουν οι ανάλογες διευθετήσεις 

και οι συχνές επιβεβαιώσεις ότι το υλικό, που δίνεται είναι προσβάσιμο. Η οριοθέτηση 

και η τήρηση κανόνων, κατά τις συζητήσεις, που πραγματοποιούνται καθημερινά 

ενώπιον της τάξης, όπως η αυτοπαρουσιάση των ομιλητών πριν αρχίσουν να μιλάνε και 

η αναγγελία του ονόματος των μαθητών από τον καθηγητή πριν τους παραχωρήσει το 

λόγο, η χρονική παράταση στα διαγωνίσματα και η παροχή κάποιου ατόμου σε ρόλο 

αναγνώστη ή γραφέα αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για την ουσιαστική ένταξη και την 

αποτελεσματική πορεία του μαθητή με σοβαρά προβλήματα όρασης.   

 Αξίζει να αναφερθεί πως ο διδάσκων δεν είναι αναγκασμένος να κατασκευάζει 

ξεχωριστό εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές με σοβαρά προβλήματα όρασης, όμως 

παρέχει ουσιαστική βοήθεια σε αυτούς, εάν τροποποιεί το ψηφιακό υλικό ή απλά προβεί 

σε ανάλογες ρυθμίσεις, ώστε να επιτρέπεται η τροποποίηση απεικόνισης αυτού. 

Μεταβολές υπάρχουν και στον τρόπο εκπόνησης των διαδικασιών αξιολόγησης, ωστόσο 

δεν ενδείκνυται η αλλαγή του περιεχομένου, πάνω στο οποίο εξετάζεται ο μαθητής 

(Schneider, 2001).  Άλλωστε, το δικαίωμα στην πρόσβαση και την αντίληψη του 

αντικειμένου διδασκαλίας αποτελεί δικαίωμα για κάθε μαθητή (Schneider, 2001). 

 

Γ.2 Εμπόδια που συναντούν οι μαθητές με οπτική αναπηρία 

κατά την προσαρμογή τους στο οπτικό περιβάλλον 

 

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, που αντιμετωπίζουν τόσο οι μαθητές με 

τύφλωση, όσο και οι μαθητές με περιορισμένη όραση στο πλαίσιο του μαθησιακού 

περιβάλλοντος αποτελεί ο τεράστιος όγκος του οπτικού υλικού, στο οποίο βασίζεται η 

ύλη του προγράμματος σπουδών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα σχολικά 
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εγχειρίδια, τα γραφήματα, καθώς και η αναγραφή του καθημερινού σχολικού 

προγράμματος (Nam et al., 2012). Οι προσπάθειες, που έχουν καταβληθεί, προκειμένου 

να κατασκευαστούν υποστηρικτικές τεχνολογίες, που να βοηθούν στην εκπαίδευση των 

ατόμων με οπτική αναπηρία διακρίνονται σε δύο σκέλη: τα σχέδια, που αφορούν τη 

χρήση εξαρτημάτων από το περιβάλλον (Ramstein et al., 1996) κι εκείνα, τα οποία 

αφορούν το περιεχόμενο, τις μη κειμενικές πληροφορίες, που μπορούν να παραχθούν 

από εφαρμογές, όπως τα μαθηματικά πακέτα κτλ. (Fritz et al., 1999). Η φιλοσοφία 

αμφότερων των ειδών βασίζεται, κατά κοινή ομολογία (όπως θα φανεί και παρακάτω), 

είτε στην αίσθηση της αφής, είτε στην αίσθηση της ακοής. Το 1986 οι Buffer και Scott 

περιέγραψαν τους μαθητές με οπτική αναπηρία ως άτομα με ειδικές ανάγκες, λόγω της 

έλλειψης της ικανότητας τους να δουν. Στην οπτική αναπηρία, πέρα από την τύφλωση 

υπάγεται και η περιορισμένη όραση, η νομική τύφλωση και η λειτουργική τύφλωση. Οι 

άνθρωποι με μερική απώλεια της όρασής τους, δε μπορούν να δουν στην ίδια ένταση με 

τους βλέποντες και για το λόγο αυτό χρησιμοποιούν οπτικά βοηθήματα ή διορθωτικούς 

φακούς. Μερικοί λειτουργικά τυφλοί μαθητές έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν με 

ασφάλεια στην αίθουσα, ενώ άλλοι δε μπορούν χωρίς να διαθέτουν κάποιες ειδικές 

παροχές. Όπως προειπώθηκε, στο φάσμα της οπτικής αναπηρίας δεν εντάσσεται μόνο η 

τύφλωση. Οι μαθητές με περιορισμένη όραση ως επί των πλείστων, είναι επίσης απόλυτα 

εξαρτημένοι από τις υπόλοιπες αισθήσεις. Στην πλειοψηφία τους γνωρίζουν το σύστημα 

ανάγνωσης και γραφής τυφλών Braille (Cox & Dykes, 2001). Η φορητή συσκευή Braille 

‘n Speak περιέχει σύνθεση φωνής, πληκτρολόγιο Braille, σειριακή θύρα για τη 

διασύνδεση δυνατοτήτων και μνήμη. Το κείμενο, που πληκτρολογείται στο 

πληκτρολόγιο Braille μπορεί να σταλεί μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή απευθείας σε 

τυπική μορφή ASCII, η οποία αμέσως μπορεί να μετατραπεί σε προφορικό λόγο από τη 

συσκευή Braille ‘n Speak. Η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται ευρέως από τους μαθητές με 

τύφλωση, αλλά και από τους επαγγελματίες ως μια συσκευή καταγραφής σημειώσεων 

και κατά τα τελευταία χρόνια ως συσκευή σύνθεσης φωνής για τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή.          

 Προτάθηκαν, ακόμη, κάποιες προσαρμογές αναφορικά με τα μαθησιακά 

περιβάλλοντα και τις τεχνικές καθοδήγησης. Τα βήματα καθοδήγησης πρέπει να έχουν 

συσταθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εγγυώνται πως κάθε μαθητής έχει τις προοπτικές, 
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οι οποίες μπορεί να εμφανίζονται σε διαφορετικά επίπεδα και μέσα από την άσκηση 

διαφορετικών διδακτικών τεχνικών. Το 1974 ο Eichenberger ανέλυσε ότι είναι 

εξαιρετικά βοηθητικό για το μαθητή με τύφλωση, εφόσον στερείται ικανότητες 

καταγραφής σημειώσεων και δεδομένων, να μπορεί να εργάζεται με ένα βλέποντα 

συνομήλικό του κατά τη διαδικασία διεξαγωγής πειραμάτων. Την ώρα, που ο τυφλός 

μαθητής επεξεργάζεται και λειτουργεί τον εξοπλισμό, ο βλέπων συμμαθητής του μπορεί 

να του εξηγήσει τα αποτελέσματα, καθώς και να μαγνητοφωνήσει τα δεδομένα για το 

μαθητή με τύφλωση. Άλλωστε, τα παιδιά με τύφλωση έχουν αποδείξει ότι έχουν τη 

δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ποικίλες δραστηριότητες και ενέργειες στα πλαίσια 

πειραμάτων, όπως η σχεδίαση γραφημάτων, η μέτρηση των γωνιών, η ταξινόμηση των 

πετρωμάτων και των ορυκτών, αλλά και η επίλυση μαθηματικών προβλημάτων. Η 

περιγραφή της προετοιμασίας απτικών εργαλείων μέτρησης, φωτοτυπώντας σε 

διαφάνειες τμήματα κλίμακας μέτρου, επικολλώντας στη συνέχεια τα κομμένα τμήματα 

σε ένα μέτρο μήκους κλίμακας και χρησιμοποιώντας συνδετήρες ή κόλλα για την 

αποτύπωση της σήμανσης του κάθε εκατοστού, λειτουργεί πολύ βοηθητικά για τα άτομα 

με οπτική αναπηρία (Wagner, 1995). Χάρη στην απτική αυτή κλίμακα, ο μαθητής με 

οπτική αναπηρία μπορεί να χρησιμοποιεί με τη σειρά του εργαλεία μέτρησης. Ανάλογες 

δραστηριότητες μέτρησης μπορούν να αποδειχθούν σπουδαίος αρωγός στους μαθητές με 

ολική ή μερική απώλεια όρασης, οι οποίοι σταδιακά αποκτούν αυτοπεποίθηση σε μια 

ικανότητα, η οποία μπορεί κάλλιστα να μεταφερθεί και στην πραγματική ζωή. 

 Βέβαια, η αλήθεια είναι πως πολλές φορές απαιτείται περισσότερος χρόνος, 

προκειμένου να εμπεδώσουν και να κατακτήσουν έννοιες και θέματα, τα οποία η 

πλειοψηφία των βλέποντων μαθητών καταφέρνει να κατακτήσει σε συντομότερο χρονικό 

διάστημα. Τα παιδιά με σοβαρά προβλήματα όρασης έχουν την ικανότητα να 

λειτουργήσουν με μεγάλη αποτελεσματικότητα, αναλαμβάνοντας ρόλους και ευθύνες σε 

μια ομάδα. Προφανώς, η ανάγκη, που έχουν για καθοδήγηση είναι σημαντικά 

μεγαλύτερη, ενώ η παρουσία κάποιου συμμαθητή τους κατά την εκπόνηση 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κρίνεται πολλές φορές αναγκαία, για το ενδεχόμενο της 

βοήθειας σε πρακτικά ζητήματα.       

 Κατά την εκπόνηση πειραμάτων, οι μαθητές με οπτική αναπηρία δουλεύουν 

ενταγμένοι σε ομάδες. Η επέμβαση των συμμαθητών τους κρίνεται απαραίτητη μόνο 
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στην περίπτωση, κατά την οποία υπάρχει κάποιο οπτικό ερέθισμα και ο μαθητής δε 

μπορεί να το αντιληφθεί διαφορετικά. Αξίζει, όμως, να σημειωθεί ότι στους μαθητές με 

σοβαρά προβλήματα όρασης είναι γεγονός πως οι υπόλοιπες αισθήσεις, πέρα από την 

όραση, παρουσιάζονται συνήθως πολύ πιο ενισχυμένες από τα φυσιολογικά επίπεδα. 

Αυτό σημαίνει πως συχνά μπορούν να διακρίνουν περισσότερες ακουστικές πληροφορίες 

από τους συνομηλίκους τους, αλλά και να αντλήσουν πολύ περισσότερες πληροφορίες 

από ένα απτικό γράφημα.         

 Οι παραδοσιακές τεχνικές, που χρησιμοποιούνται κατά τη διδασκαλία 

δυσκολεύουν πολλές φορές τους μαθητές με ολική ή μερική απώλεια όρασης να 

αντιληφθούν το μάθημα. Εκλείπει η πρόσβαση στα σχολικά εγχειρίδια, στις 

παρουσιάσεις, που προβάλλονται στην τάξη με τη μορφή διαφανειών, στη βιβλιοθήκη 

υλικών και στο μαυροπίνακα. Κατά συνέπεια, όλα αυτά αποτελούν δυσεπίλυτα 

προβλήματα και δυσχεραίνουν την αντίληψη και εμπέδωση του μαθήματος, παρόλο, που 

η ακουστική αντίληψη παραμένει. Είναι κοινώς αποδεκτό, πως η παραδοσιακή μάθηση 

βασίζεται κατά ένα τεράστιο μέρος στην όραση και τα οπτικά ερεθίσματα. Παρολαυτά, 

οι παραδοσιακές τεχνικές ενδείκνυνται για την αξιολόγηση, όπου κυριαρχούν οι 

προφορικές ερωτήσεις για την κατανόηση του αντικειμένου διδασκαλίας.    

 Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζουν, επιπροσθέτως, οι μαθητές με οπτική 

αναπηρία και στην καθημερινή τους ζωή, κατά την εκπόνηση πρακτικών 

δραστηριοτήτων, οι οποίες για τους βλέποντες θεωρούνται αυτονόητες και 

πραγματοποιούνται μηχανικά (Bikson & Bikson, 1981). Οι εν λόγω δυσκολίες 

αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως προβλήματα προσαρμογής στο οπτικό περιβάλλον 

από τους ανθρώπους με περιορισμένη όραση (Genensky et al., 1979). Σε αυτά 

εντάσσονται όλα τα προβλήματα, που προκύπτουν, λόγω της ανάγκης ύπαρξης οπτικού 

ερεθίσματος και είναι απαραίτητα για την εκπαιδευτική, επαγγελματική και κοινωνική 

προσαρμογή σε μία κατ’ εξοχήν κοινωνία των βλεπόντων (Kalloniatis & Johnson, 1994).  
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Γ.3.i) Η συμβολή της αφής 

 

 Τα διαγράμματα, τα εκπαιδευτικά μοντέλα, οι χάρτες και τα γραφήματα 

χαρακτηρίζεται αναγκαίο να μπορούν να γίνουν αντιληπτά και μέσα από την αίσθηση 

της αφής, προκειμένου να έχουν μεγαλύτερη εκπαιδευτική αξία για τους μαθητές με 

οπτική αναπηρία. Πέρα, όμως, από την απτική διάκριση, η αίσθηση της ακοής προσφέρει 

μια σπουδαία πηγή άντλησης πληροφοριών από το περιβάλλον. Επιπλέον, ο Heward το 

2000 υποστήριξε πως η χρησιμοποίηση μιας επιπρόσθετης πηγής φωτισμού στο χώρο 

εργασίας του μαθητή μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην προσπάθεια για εκπαίδευση 

μιας ομάδας παιδιών με προβλήματα όρασης. Ακόμη, κρίνεται χρήσιμο για τους μαθητές 

αυτούς τόσο η κατά μέτωπο επαφή με τον διδάσκοντα και τον πίνακα, όσο και η 

μεγεθυμένη γραμματοσειρά και η ευκρίνεια όσων πληροφοριών αναγράφονται στον 

πίνακα, στις παρουσιάσεις, ή στα φύλλα εργασίας. Οι διδακτικοί στόχοι και τα 

αναλυτικά προγράμματα προσαρμόζονται ανάλογα με τις εξατομικευμένες γνωστικές 

ικανότητες του κάθε μαθητή. Επομένως, εφόσον ένα παιδί δεν έχει κάποιο άλλο 

πρόβλημα, πέρα από το πρόβλημα όρασης, δεν υπάρχει λόγος να μεταβληθούν ούτε τα 

προγράμματα σπουδών, ούτε οι διδακτικοί στόχοι. Το μόνο, που κρίνεται εύστοχο να 

αλλάξει για τη βελτίωση της εκπαίδευσης του μαθητή είναι οι διδακτικοί μέθοδοι και η 

μορφή του εκπαιδευτικού υλικού για την υλοποίηση των ίδιων στόχων.   

 Ταυτόχρονα, στα πλαίσια της εκπαίδευσης, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές 

οφείλουν να καλλιεργούν τις ικανότητες κοινωνικής συνύπαρξης, προσανατολισμού, 

αυτόνομης κίνησης στο χώρο και καθημερινής ανεξάρτητης διαβίωσης στους μαθητές με 

ολική ή μερική απώλεια όρασης. Όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων κίνησης στο 

χώρο, χρησιμοποιούνται σκυλιά – οδηγοί, σκυλιά ειδικά εκπαιδευμένα, που βοηθούν το 

άτομο να κινηθεί ακίνδυνα στο χώρο (Sahin & Yorek, 2009). 

Ορισμένες απτικές ηλεκτρονικές συσκευές, επιτρέπουν την επαφή του χρήστη με 

τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (Sharma et al., 2011). Οι απτικές αυτές συσκευές δίνουν τη 

δυνατότητα στο χρήστη να αγγίξει, να νιώσει και να χειριστεί τρισδιάστατα αντικείμενα 

μέσα σε εικονικά περιβάλλοντα. Είδη τέτοιων απτικών συσκευών, εισόδου (λογισμικά) ή 
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εξόδου (απτές συσκευές) απευθύνονται είτε σε πελάτες μεμονωμένα, είτε σε βιομηχανίες 

και οργανισμούς. 

 Η απτική διάκριση μέσα από τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή αποτελεί 

σχετικά σύγχρονη τεχνολογία. Ο νεωτερισμός αυτός υπόσχεται να επιδράσει θετικά στον 

τρόπο, με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν, μεταφέρουν και αντιλαμβάνονται τις 

πληροφορίες. Η πρόοδος, που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στις ηλεκτρονικές 

τεχνολογίες και συγκεκριμένα στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών μας επιτρέπει 

πλέον να έχουμε απτική επαφή με τα εικονικά αντικείμενα, κατά τέτοιο τρόπο, που 

δημιουργείται η αίσθηση ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα (Sharma et al., 2011). 

Με τις νέες αυτές, λοιπόν, προδιαγραφές της τεχνολογίας υπάρχει πια η δυνατότητα 

απτικής διάκρισης αντικειμένων που υπάρχουν στη μνήμη του υπολογιστή.   

 Ο όρος «απτική διάκριση» έχει χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς από τους μελετητές, 

προκειμένου να δείξουν πώς τα άτομα χρησιμοποιούν τα χέρια τους για να αισθανθούν 

και να αντιληφθούν τα αντικείμενα. Άλλωστε, η αφή είναι η μόνη από όλες τις 

αισθήσεις, που διεγείρει τόσο έντονα την αντίληψη του ανθρώπου αναφορικά με τα 

χαρακτηριστικά του αντικειμένου, με το οποίο βρίσκεται σε επαφή (Sharma et al., 2011). 

Λόγου χάρη, όταν πιάνουμε ένα θερμό αντικείμενο, δεν αρκεί μια φευγαλέα επαφή με το 

συγκεκριμένο σώμα, αλλά απαιτείται να προσπαθούμε να πιάσουμε το σώμα αυτό σε 

όλη την επιφάνειά του και να το περιεργαστούμε, διαπερνώντας τα δάχτυλα από όλο το 

σχήμα και τις επιφάνειες του αντικειμένου ώστε να σχηματιστεί μια εικόνα του 

αντικειμένου στο μυαλό μας.          

 Αυτή η συσχέτιση και η αλληλεξάρτηση μεταξύ της αντίληψης, της αίσθησης και 

του χειρισμού αντιπροσωπεύει την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τα αντικείμενα του 

περιβάλλοντός του και κυρίως το πώς τα αντιλαμβάνεται (Sharma et al., 2011). Οι 

απτικές διεπαφές, ως όρος, χρησιμοποιούταν στην αρχή από τους κλάδους της 

τεχνολογίας για να περιγραφούν συσκευές, οι οποίες μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε το 

εσωτερικό και την επιφάνεια ενός υλικού χρησιμοποιώντας τα χέρια μας (Sharma et al., 

2011). 

Αργότερα, με την ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη της απτικής τεχνολογίας άρχισαν 

να χρησιμοποιούνται κάποιοι νέοι τύποι τηλεχειριστηρίων ανατροφοδότησης. Τα νέα 

αυτά εργαλεία επιτρέπουν στους ανθρώπους να δίνουν και να δέχονται απτικό ερέθισμα 
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από τρισδιάστατα αντικείμενα χωρίς άμεση επαφή. Άλλοι ερευνητές, μάλιστα, 

χρησιμοποίησαν τη συγκεκριμένη απτική τεχνολογία ακόμη και ως ένα εργαλείο 

αντίληψης θέσεων ελλιμενισμού, αλλά και στους ελέγχους πτήσεων (Hayward et al., 

2004), ναρκωτικών ή άλλων απαγορευμένων ουσιών (Brooks et al., 1990∙ Jones et al., 

2006) .          

 Προκειμένου να βελτιωθεί η εκπαίδευση των μαθητών με σοβαρά προβλήματα 

όρασης, η απτική τεχνολογία εφαρμόζεται, ακολουθώντας τη γραμμή ότι η γνώση γίνεται 

περισσότερο κατανοητή και αντιληπτή στις περιπτώσεις, που παρέχεται η δυνατότητα 

ψηλάφησης και επεξεργασίας με τα χέρια και ιδιαίτερα, όταν υπάρχει ανατροφοδότηση 

από την αίσθηση της αφής, όπως τα απτικά ερεθίσματα (Brooks, Ouh-Young, Batter, & 

Kilpatrick, 1990∙ Kilpatrick, 1976∙ Paulu & Martin, 1991∙ Sauer, Hastings, & Okamura, 

2004). Η απτική διάκριση αναφέρεται στην αίσθηση της αφής, η οποία, όμως είναι 

δυνατό να χρησιμοποιηθεί και με τη μορφή αλληλεπίδρασης μέσα από ηλεκτρονικές 

εφαρμογές στον ηλεκτρονικό υπολογιστή (Jones et al., 2006∙ Nam, Shu & Chung, 2008).  

 Έχει εκφραστεί πως η απτική διάκριση, η οποία ενσαρκώνει τη δύναμη, την αφή, 

τη δόνηση και τη θερμότητα, από κοινού με την ακοή μπορούν να βελτιώσουν την 

ικανότητα των μαθητών με τύφλωση να αντιλαμβάνονται επιστημονικές έννοιες, μέσα 

στα πλαίσια και στα περιβάλλοντα, στα οποία κινούνται (McLinden, 2004∙ Yu & 

Brewster, 2003). Επίσης, μέσω της απτικής διάκρισης αυξάνεται ο όγκος των 

πληροφοριών, που μπορεί να αφομοιώσει το άτομο, καθώς τα άτομα με ολική ή μερική 

απώλεια της όρασής τους κατακτούν τη γνώση σε μεγάλο ποσοστό μέσα από την 

αίσθηση της αφής (Smith, 2001∙ Kilpatrick, 1976), ενώ η κιναισθητική ανατροφοδότηση 

συμβάλλει στην αρτιότερη αντίληψη δισδιάστατων και τρισδιάστατων αντικειμένων και 

τον τρόπο αλληλεπίδρασής μεταξύ τους, ιδιαίτερα μάλιστα σε πεδία άσκησης δυνάμεων. 

Ακόμα, τα παιδιά αντιλαμβάνονται και διατηρούν ευκολότερα την κεντρική ιδέα ενός 

απτικού μοντέλου, εφόσον απαιτείται η συγκέντρωσή τους στην εκάστοτε επιστημονική 

εμπειρία, με την οποία καταπιάνονται, και συνάμα υπάρχει ανατροφοδότηση από και 

προς τις αισθήσεις (Minogue et al., 2006). Ορισμένες διεπαφές ανθρώπου και 

υπολογιστή, που αναπτυχθήκαν και χρησιμοποιούν την απτική ανατροφοδότηση, είναι οι 

απτικοί διαδικτυακοί περιηγητές (Kaklanis et al., 2009) και το απτικό ποντίκι (Göbel et 

al., 2004∙ Kyung et al., 2006∙ Nam et al., 2012). 
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 Μέσα από ευρήματα ερευνών, αποδεικνύεται πως η χρήση εφαρμογών, που 

παρέχουν απτική ανατροφοδότηση στο άτομο επιδρούν θετικά και καθοριστικά στην 

παρακίνηση, την ενθάρρυνση, στην αυτονομία και εν τέλει στην κατάκτηση της γνώσης. 

Το γεγονός αυτό μπορεί όντως να πραγματωθεί στα πλαίσια ενός περιβάλλοντος, που 

καθηλώνει το άτομο, καθώς συμμετέχει με όλες του τις αισθήσεις (Santos & Carvalho, 

2013). 

 Εντούτοις, οι μαθητές με οπτική αναπηρία συναντούν σοβαρές δυσκολίες στην 

κατανόηση της γνώσης, ενώ παρατηρείται και κάποια ύφεση στο κίνητρό τους για 

μάθηση (Santos & Carvalho, 2013). Στη βιβλιογραφία αποδεικνύεται το γεγονός πως οι 

μαθητές καταφέρνουν να οικοδομήσουν αποτελεσματικότερα τη γνώση μέσα από την 

παρατήρηση και την αλληλεπίδραση με τα εικονικά περιβάλλοντα μάθησης, καθώς 

έρχονται σε επαφή με εμπειρίες τρίτων μεταφέροντας, όμως παράλληλα και τις δικές 

τους (Bozkurt & Ilik, 2010∙ Karal & Reisoğlu, 2009∙ Kolb, 1984∙ Santos & Carvalho, 

2013). Τα μαθησιακά περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας κερδίζουν ολοένα και 

περισσότερο έδαφος στον τομέα της εκπαίδευσης, όπως και σε άλλους επιστημονικούς 

τομείς(χημεία, γενετική). Ωστόσο, ειδικότερα το κομμάτι της απτικής διάκρισης στα 

εικονικά περιβάλλοντα μάθησης δεν έχει αναπτυχθεί στον ίδιο βαθμό. Κατά συνέπεια, 

προκύπτει ένα χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης, πράγμα που είναι ιδιαίτερα έκδηλο 

στις θετικές επιστήμες.       

 Βέβαια, το γεγονός ότι δεν έχουν εξαπλωθεί και τόσο ευρέως τα εικονικά 

περιβάλλοντα μάθησης, που ενσαρκώνουν έντονο το στοιχείο της αφής δε μειώνει σε 

καμία περίπτωση το μαθησιακό κέρδος, που έχουν οι διδασκόμενοι με προβλήματα 

όρασης. Η πληροφορία, που παρέχεται από τις προσωπικές τους εμπειρίες 

σταθεροποιείται και διατρανώνεται με την ανατροφοδότηση, η οποία προέρχεται από την 

αφή και προσφέρεται στα εικονικά περιβάλλοντα μάθησης. Με τον τρόπο αυτό, όπως 

άλλωστε υποστηρίζεται από πολλούς μελετητές, ο μαθητής αποκτά συνειδητή επίγνωση 

της γνώσης, που κατέκτησε, ενώ η γνώση καθίσταται βαθύτερη και ουσιαστικότερη 

(Bozkurt & Ilik, 2010∙ Civelek et al, 2012∙ Gelbart, Brill, & Yarden, 2009).  Πιο 

συγκεκριμένα, μέσα από τα περιβάλλοντα προσομοίωσης δίνεται το έναυσμα στο μαθητή 

να επεκτείνει τις γνώσεις του σε περισσότερο πολύπλοκα γνωστικά αντικείμενα (Bozkurt 

& Ilik, 2010∙ Riess & Mischo, 2010).     



50 

 

 Επιπροσθέτως, οι απτικές μέθοδοι και εξοπλισμοί, που χρησιμοποιούνται στα 

εικονικά περιβάλλοντα προσομοίωσης κρίνονται απόλυτα εναρμονισμένα με το 

κονστρουκτιβιστικό μοντέλο, καθώς συνδυάζονται περισσότερα από ένα μαθησιακά 

περιβάλλοντα (Karal & Reisoglu, 2009). Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η δυνατότητα 

που προσφέρουν στο μαθητή με πρόβλημα όρασης να εκπονεί πειράματα, εκτελώντας 

δραστηριότητες και λειτουργίες κατά έναν ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο, χωρίς να 

ταλανίζεται από το φόβο ενδεχόμενου λάθους ή ατυχήματος (Santos & Carvalho, 2013). 

Και αυτό, γιατί η θέση των χεριών πάνω στο αντικείμενο και το συναίσθημα, που 

διοχετεύεται ως συνέπεια της απτικής επαφής, μεταφέρονται στον εγκέφαλο ως απτικά 

δεδομένα (Hayward et al., 2004). Οι απτικές διεπαφές, οι οποίες με άλλα λόγια 

κατευθύνουν την αίσθηση της αφής χαρακτηρίζονται εχέγγυο, προκειμένου το παιδί να 

αποκτήσει κατασταλαγμένη αντίληψη των φυσικών φαινομένων, υποστηρίζοντας όλους 

τους γνωστικούς τρόπους μάθησης, που ταιριάζουν στο εξατομικευμένο προφίλ του κάθε 

μαθητή (Richard et al., 2002). Τα περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας επιτρέπουν 

στον κάθε μαθητή να κατακτήσει και να εμπεδώσει τη γνώση με τους δικούς του 

ρυθμούς, πολλές φορές ανάλογα με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα (Christodoulou et 

al., 2009). Εφόσον οι απτικές συσκευές προσφέρουν στα παιδιά με οπτική αναπηρία 

ανατροφοδότηση τη στιγμή, που αγγίζουν τα εικονικά αντικείμενα, αυτά μπορούν να 

αντιληφθούν και να παραλληλίσουν την εν λόγω εμπειρία με κάποια ανάλογη 

πραγματική εμπειρία απτικής διάκρισης, που είχαν στο παρελθόν σε πραγματικό 

περιβάλλον.           

 Από την άλλη πλευρά, ορισμένα πειράματα, τα οποία κρίνεται αδύνατο να 

πραγματοποιηθούν σε πραγματικό περιβάλλον ή χαρακτηρίζονται από μεγάλο κόστος, 

μπορούν κάλλιστα να υλοποιηθούν σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας χωρίς 

την παραμικρή έλλειψη (Jeon & Choi, 2009). Αξίζει να σημειωθεί πως οι απτικές 

προσομοιώσεις βοήθησαν σημαντικά τους μαθητές με σοβαρά προβλήματα όρασης, 

ώστε να καταλάβουν δυσνόητα θέματα, όπως η θερμική ενέργεια και η πίεση μέσω της 

αφής (Jones, et al., 2014). Όπως επιβεβαιώνεται, άλλωστε, και σε επιπρόσθετη έρευνα, η 

χρήση των προσομοιώσεων στο μάθημα της φυσικής επιδρά ευεργετικά όχι μόνο στην 

κατάκτηση των εννοιών φυσικής από τους μαθητές, αλλά και στην καλλιέργεια θετικής 

στάσης απέναντι στο μάθημα αυτό (Bozkurt & Ilik, 2010). Επομένως, γίνεται κατανοητό 
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πως τα περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας, όπου δίνεται η δυνατότητα 

προσομοίωσης της απτικής διάκρισης έχουν  θετικό αντίκτυπο στην εκπαίδευση των 

ατόμων με ολική ή μερική απώλεια της όρασής τους.    

 Εν πάση περιπτώσει, η σπουδαιότητα της χρήσης της αφής σε περιβάλλοντα 

εικονικής πραγματικότητας για τα παιδιά με οπτική αναπηρία επικεντρώνεται σε δύο 

κύρια σημεία. Από τη μια, η ανατροφοδότηση, η οποία παρέχεται από την αφή 

συμβάλλει στην ενσωμάτωση πληροφοριών, διαμορφώνοντας ένα οικείο και καρποφόρο 

περιβάλλον μάθησης στους μαθητές, δημιουργώντας κίνητρα, ενθαρρύνοντας τη 

συμμετοχή τους στο πείραμα, καθιστώντας τη διδασκαλία πιο ελκυστική, καλλιεργώντας 

την αυτονομία, προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ των συνομηλίκων. Όλα τα παραπάνω 

επιβεβαιώνουν και εναρμονίζονται πλήρως με τη θέση, που διατύπωσε ο Fisch το 2003, 

αλλά και με προηγούμενα συμπεράσματα, όπως τα συναντούμε στη βιβλιογραφία 

(Bulunuz, 2012∙ Civelek, Ucar,et al, 2012∙ Santos & Carvalho, 2013).    

 Από την άλλη, η δυνατότητα της απτικής διάκρισης, που προσφέρεται σε 

εικονικά περιβάλλοντα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τη σύλληψη και την κατάκτηση 

αφηρημένων εννοιών από τα άτομα με σοβαρά προβλήματα όρασης. Η διαπίστωση αυτή 

συνάδει με τα ευρήματα προγενέστερων ερευνών και τεκμηριώνεται επιστημονικά και 

ερευνητικά (Bozkurt & Ilik, 2010∙ Jones, et al., 2014∙ Karal & Reisoğlu, 2009∙ Millet, et 

al., 2013). Αντίθετα, μάλιστα με τα υπόλοιπα μέσα, όπως λόγου χάρη κινούμενα σχέδια, 

βίντεο και παρουσιάσεις, οι προσομοιώσεις απτικής διάκρισης έχει αποδειχθεί ότι 

οδηγούν το μαθητή σε μια βαθύτερη κατανόηση των αφηρημένων εννοιών και τον βοηθά 

να συλλάβει και να μοιραστεί τις προσωπικές, μαθησιακές του εμπειρίες. Στο σημείο 

αυτό, δε θα πρέπει να παραληφθεί ότι ο μαθητής έχει την ευκαιρία απεριόριστων 

επαναλήψεων απτικής επεξεργασίας του αντικειμένου, γεγονός που δεν αφαιρεί το 

δικαίωμα κατάκτησης της γνώσης ακόμα και για τους περισσότερο αργούς 

μαθητευόμενους (Civelek et al., 2014). 

 Κρίνεται πολύ δύσκολο για τους μαθητές με οπτική αναπηρία να ακολουθήσουν 

το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος της φυσικής, εφόσον βασίζεται στον 

παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, στις παραδοσιακές διδακτικές τεχνικές και παρέχεται 

στην τυποποιημένη μορφή των σχολικών εγχειριδίων και φύλλων εργασίας. Το γεγονός 

αυτό σε καμία περίπτωση δε σημαίνει πως οι μαθητές με προβλήματα όρασης δεν έχουν 
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την ικανότητα να μάθουν φυσική. Απεναντίας, συνάγεται το συμπέρασμα ότι είναι 

απαραίτητο να υποστηριχθεί η διδασκαλία των φυσικών επιστημών από τη χρήση 

διδακτικών μεθόδων και υλικού που να είναι προσανατολισμένο και προσαρμοσμένο για 

τις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων με ολική ή μερική απώλεια όρασης. Τα παιδιά με 

τύφλωση μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών, που 

απαιτούνται μέσω της παροχής κατάλληλων απτικών αντικειμένων, ειδικά 

διαμορφωμένα για άτομα με σοβαρά προβλήματα όρασης. Δεν πρόκειται για 

εργαστηριακά εργαλεία, αλλά για απλές συσκευές, που δίνουν απαντήσεις στις απορίες 

των μαθητών αυτών, μέσα από ένα δυναμικό και εποικοδομητικό τρόπο. Εξάλλου ο κάθε 

μαθητής διαθέτει το δικό του αντίστοιχο μοντέλο και το περιεργάζεται με τα χέρια του 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος (Sevilla et al., 1991). 

 Τα προβλήματα, τα οποία ταλανίζουν τους ανθρώπους με οπτική αναπηρία 

χαρακτηρίζονται πολυάριθμα και μπορούν να κυμαίνονται από απλές ενοχλήσεις, που, 

όμως, έχουν ως συνέπεια τη σπατάλη χρόνου και προσπάθειας έως κριτικά θέματα, που 

τους αναγκάζουν να εγκαταλείψουν μια δραστηριότητα ή να απαιτούν τη βοήθεια 

κάποιου βλέποντος ατόμου (σημαντικό κείμενο, το οποίο, όμως είναι γραμμένο μόνο σε 

έγγραφη μορφή βλεπόντων) (Mankoff et al., 2005). Οι απτικές τεχνολογίες στο σύνολό 

τους διακρίνονται σε τέσσερις κύριες κατηγορίες (O’ Modhrain, 2002). Οι οθόνες 

ανάδρασης λειτουργούν, προσφέροντας κιναισθητικά ερεθίσματα στο άτομο με 

δυνάμεις, που ελέγχονται από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, προκειμένου να 

δημιουργηθεί η ψευδαίσθηση της επαφής με μια άκαμπτη επιφάνεια (Burdea, 1999). 

Αυτό επιτυγχάνεται με την επιστράτευση τηλεχειριστηρίων και τιμονιών ανάδρασης, τα 

οποία ξεκίνησαν να χρησιμοποιούνται με στόχο τη βελτίωση εμπειρίας του χρήστη των 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών και είναι διαθέσιμα στο εμπόριο.     

 Οι απτικές οθόνες αποτελούν οθόνες, οι οποίες ενεργοποιούνται από την απτική 

επαφή, τους κραδασμούς, το τέντωμα ή την εσοχή του δέρματος και την ηλεκτρική 

διέγερση (Brewster et al., 2008). Κλασικό παράδειγμα συνιστά η συσκευή Optacon, η 

οποία δίνει τη δυνατότητα της εξερεύνησης εκτυπώσιμων αρχείων μέσα από απτική 

ανατροφοδότηση (Linvill & Bliss, 1966). Οι εικόνες των γραμμάτων, που τραβιούνται 

από τη φωτογραφική μηχανή, παρατίθενται σε μια λεπτή συστοιχία, προσφέροντας μια 

απτική παρουσίαση του κειμενικού περιεχομένου. Οθόνες μικρού μεγέθους, απτικές ή με 
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δόνηση, μπορούμε να συναντήσουμε σε μία γκάμα συσκευών από κινητά τηλέφωνα 

μέχρι συσκευές αναπαραγωγής μουσικής, όπου υποστηρίζεται η αλληλεπίδραση του 

χρήστη με την οθόνη απτικά, κατά κύριο λόγο πατώντας εικονικά κουμπιά, όπως 

εμφανίζονται στην οθόνη.         

 Οι οθόνες κίνησης αποτελούν οθόνες, στις οποίες η επαφή του χρήστη με το 

εικονικό περιβάλλον πραγματοποιείται λόγω των δυνάμεων αδράνειας, που 

δημιουργούνται, καθώς ο χειριστής κινεί το σώμα του είτε ως σύνολο, είτε τμηματικά. 

Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί το παράδειγμα της χρήσης προσομοιωτών 

κίνησης, προκειμένου να περιοριστεί το ενδεχόμενο τραυματισμού των επιβατών σε 

φορτηγά ή άλλα οχήματα μεγάλου κυβισμού (Bergamasco et al., 2002).  

 Οι ενσωματωμένες οθόνες δέχονται απτικά συνθηματικά, τα οποία μπορούν να 

γίνουν αντιληπτά με αισθητήρες ή να παρατηρηθούν, χρησιμοποιώντας τεχνικές, όπως το 

άνοιγμα και το κλείσιμο του ματιού και ως εκ τούτου η παροχή απτικής διεπαφής σε ένα 

υπολογιστικό σύστημα. Για παράδειγμα, το σύστημα Aladdin συνιστά ένα σύστημα, που 

έχει συσταθεί από τον MacLean και τον Roderick το 1999 και ενσωματώνει μια απτική 

οθόνη σε ένα τηλεχειριστήριο. Το συγκεκριμένο σχέδιο συμπεριλαμβάνει ένα απτικό 

κουμπί με δυνατότητα περιστροφής και θερμική οθόνη, αλλά και αισθητήρες για την 

οθόνη στη θέση της πόρτας, την τοποθέτηση μάνταλου και την αλληλεπίδραση με το 

πόμολο της πόρτας (Zhu et al., 2011).  

 

Γ.3.ii) Η συμβολή της ακοής 

       

Πέρα, όμως, από τη χρήση της αφής, σπουδαίο ρόλο στην εκπαίδευση των 

ατόμων με οπτική αναπηρία παίζει και ο ήχος, η αίσθηση της ακοής. Ο ήχος, βέβαια 

κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιείται στους υπολογιστές, όπως ακριβώς χρησιμοποιείται 

και στο περιβάλλον, στον καθημερινό βίο ζωής και εμπειρίας. Να μεταφέρει δηλαδή 

ακουστικές πληροφορίες από και για γεγονότα, που λαμβάνουν χώρα. Αυτό οδηγεί στο 

σχηματισμό ακουστικών εικόνων. Πρόκειται κατ’ ουσίαν για καθημερινούς ήχους, που 

μεταφέρουν ακουστικές πληροφορίες για γεγονότα, που συμβαίνουν στο εικονικό 

περιβάλλον του ηλεκτρονικού υπολογιστή κατ’ αναλογία με αυτά που συμβαίνουν στο 
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πραγματικό περιβάλλον. Επομένως, οι ακουστικές αυτές εικόνες αποτελούν ένα 

διαισθητικό τρόπο πρόσβασης για τα άτομα με ολική ή μερική απώλεια της όρασής τους 

στη χρήση του ήχου ως μέσο, προκειμένου να παρέχουν πολυτροπικές και οργανωμένες 

πληροφορίες στους χρήστες.        

 Οι παραπάνω ιδέες ενσαρκώνονται στη διεπαφή SonicFinder, η οποία είναι μια 

ακουστική διεπαφή και συναντάται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλες 

συσκευές τεχνολογίας Apple. Σε αυτή, οι πληροφορίες μεταφέρονται μέσω ακουστικών 

εικόνων. Γενικότερα, οι ακουστικές οθόνες έχουν την προοπτική να μεταφέρουν 

πληροφορίες, οι οποίες χαρακτηρίζεται δύσκολο αν όχι ανέφικτο να αναπαρασταθούν σε 

γραφική μορφή (Gaver, 1989). Ο ήχος προσφέρει πληροφορίες για γεγονότα και 

καταστάσεις, οι οποίες δεν είναι πάντα ορατές και πολλές φορές κρίνεται δύσκολο να 

οπτικοποιηθούν (Gaver, 1989). Οι οπτικές γραφικές πληροφορίες μπορεί να είναι 

περιττές, εφόσον υπάρχουν οι ακουστικές πληροφορίες, οι οποίες με τη σειρά τους 

παρουσιάζουν τα δικά τους πλεονεκτήματα. Ωστόσο, η χρήση του ήχου συμβάλλει στον 

περιορισμό του τεράστιου όγκου έγγραφων πληροφοριών, πράγμα, που ενδείκνυται 

ιδιαίτερα στις παρουσιάσεις κατά τη διδασκαλία (Gaver, 1989). 

 Επιπροσθέτως, η ακουστική μεσολάβηση λειτουργεί καταλυτικά, ώστε τα άτομα 

με σοβαρά προβλήματα όρασης να μην αποκλείονται από τη χρήση τέτοιων συστημάτων 

και συσκευών. Οι ήχοι, που εκπέμπονται από τη διεπαφή συνίσταται να ομοιάζουν στο 

μεγαλύτερο δυνατό βαθμό με τους ήχους της καθημερινής μας ζωής. Όλες οι υπόλοιπες 

μέθοδοι δημιουργίας ακουστικών εικόνων, που έχουν κατά καιρούς προταθεί από 

επιστήμονες (Blattner et al., Bly, 1982∙ Edwards et al., 1993∙ Mansur, Blattner, &Joy, 

1985∙ Mezrich, Frysinger, & Slivjanovski, 1984) βασίζονται στη χρήση ποικιλίας ήχων 

διαφορετικού ηχοχρώματος ή έντασης μηνυμάτων. Προφανώς, τα συστήματα αυτά 

αποτελούν εχέγγυα επιτυχίας, όμως η χαρτογράφηση πληροφοριών σχετικά με τις 

μουσικές παραλλαγές στα γεγονότα, που παρουσιάζονται μέσα από τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή χαρακτηρίζεται αυθαίρετη. Επομένως, όπως σημειώνει και ο William W. 

Gaver κρίνεται πιο εύστοχο να χαρτογραφούνται τα χαρακτηριστικά των ακουστικών 

γεγονότων, όπως αυτά παρουσιάζονται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σύμφωνα με 

τα ακουστικά γεγονότα της καθημερινής εμπειρίας. Αυτή, άλλωστε, είναι και η 

γενικότερη φιλοσοφία της δημιουργίας των ακουστικών εικόνων, η οποία μεταφέρει 
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πολυτροπικές πληροφορίες μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή κατ’ αναλογία με τα 

ακουστικά γεγονότα της καθημερινής ζωής μας.       

 Εδώ, αξίζει να αναφερθεί η στρατηγική, με την οποία αντιλαμβανόμαστε 

ακουστικά τον κόσμο γύρω μας και ιδιαίτερα τους διφορούμενους ήχους. Από την 

έρευνα προκύπτει ότι ο χρόνος, που απαιτείται, προκειμένου το άτομο να αναγνωρίσει 

την ταυτότητα του ήχου και να διακρίνει την πηγή του εξαρτάται από μια σειρά πιθανών 

παραμέτρων (Ballas, Dick, & Groshek, 1987∙ Ballas & Howard, 1987∙ Ballas & 

Sliwinski, 1986). Μάλιστα, σε έρευνα, στην οποία ζητήθηκε από το δείγμα να 

περιγράψει δεκαεπτά καθημερινούς ήχους και να επισημάνει την ταυτότητα της ηχητικής 

πηγής, βρέθηκε ότι η περιγραφή των ηχητικών πηγών ήταν εσφαλμένης ταυτοποίησης, 

καθώς υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ πολλών ηχητικών γεγονότων (Gaver, 1988). 

Γενικότερα, από τις παραπάνω έρευνες δίνεται έμφαση στην καθημερινή αντίληψη των 

ακουστικών εμπειριών ως μια εμπειρία αντιστοίχισης του ήχου με την ηχητική πηγή από 

την οποία προέρχεται.        

 Εξάλλου, ο ήχος δημιουργείται από την αλληλεπίδραση συγκεκριμένων υλικών 

σε συγκεκριμένη τοποθεσία και σε συγκεκριμένο περιβάλλον (Gaver, 1989). Αν τα 

χαρακτηριστικά της μουσικής ακρόασης αντιστοιχούν σε θεμελιώδεις φυσικές ιδιότητες 

του ήχου, οι ιδιότητες της καθημερινής αντίληψης του ήχου επιβεβαιώνουν και τα 

χαρακτηριστικά της ηχητικής πηγής, όπως είναι επόμενο. Η φύση των ακουστικών 

πληροφοριών, που λαμβάνουν οι άνθρωποι, διαφέρουν ως προς τον τύπο τους, την 

ένταση, τη διάρκεια, την αλληλεπίδραση, το μέγεθος και τη διαμόρφωση των υλικών, 

καθώς επίσης και το είδος του περιβάλλοντος, στο οποίο λαμβάνουν χώρα τα ηχητικά 

γεγονότα (Gaver, 1989).        

 Στόχος πολυάριθμων ερευνών ήταν να διαλευκανθεί το πώς συνδέεται ο τρόπος 

μεταφοράς των ηχητικών πληροφοριών με τη σκιαγράφηση των χαρακτηριστικών 

γνωρισμάτων της φύσης των ηχητικών πηγών (Gaver, 1989). Ένα σημαντικό ποσοστό 

καθημερινών ηχητικών πληροφοριών μεταφέρεται μέσω πολυτροπικών και 

οργανωμένων μηνυμάτων. Ένας μεμονωμένος ήχος μπορεί πιθανώς να προσφέρει 

πληροφορίες για διάφορα χαρακτηριστικά της ηχητικής πηγής από την οποία προέρχεται. 

Δηλαδή, ο ήχος, που παράγεται από μια πόρτα, που χτυπά, είναι φυσικό να δίνει 

πληροφορίες για το μέγεθος και το υλικό της πόρτας, την ένταση της δύναμης του 
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χτυπήματος, ακόμη και το μέγεθος του χώρου του δωματίου, από το οποίο έκλεισε η 

πόρτα. Όλα αυτά τα γνωρίσματα και τα χαρακτηριστικά, που μεταφέρονται μέσω της 

αίσθησης της ακοής, οργανώνονται στο νου με σαφήνεια, διότι τα ηχητικά γεγονότα 

χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη μιας συγκεκριμένης δομής (Gaver, 1989). Γνωρίσματα, 

όπως το μέγεθος, το βάρος και το υλικό, αναφέρονται στην πόρτα, ενώ άλλα, όπως η 

ένταση της δύναμης, ο τύπος και η διάρκεια αναφέρονται στο είδος της αλληλεπίδρασης. 

Εντελώς διαφορετικοί ήχοι μπορούν να παράγονται από διαφορετικού τύπου 

αλληλεπιδράσεις της ίδιας πόρτας, καθώς επίσης και εντελώς διαφορετικοί ήχοι μπορούν 

να παράγονται από διαφορετικές πόρτες με την ίδια ακριβώς αλληλεπίδραση. Τα ηχητικά 

γεγονότα μπορούν ωστόσο να γίνουν αντιληπτά σε κάποιες διαστάσεις από το δέκτη, 

χωρίς, όμως, να διαφέρουν ουσιαστικά από όλα τα υπόλοιπα (Gaver, 1989). Το γεγονός 

αυτό καθιστά τους καθημερινούς ήχους ιδιαίτερα κατάλληλους για τη σκιαγράφηση των 

ηχητικών μηνυμάτων του ηλεκτρονικού υπολογιστή.    

 Κατά συνέπεια, η καθημερινή αίσθηση της ακοής αποτελεί την ακουστική 

αντίληψη καθημερινών ηχητικών γεγονότων. Οι ακουστικές εικόνες εκμεταλλεύονται 

την τάση των ανθρώπων να ακούνε καθημερινούς ήχους σκιαγραφώντας τόσο τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματά τους, όσο και την πηγή προέλευσής τους, εφόσον κατά 

παρόμοιο τρόπο αντιστοιχίζουν τους προαναφερθέντες ήχους με τους ήχους, που 

παράγονται από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (Gaver, 1989). Στη συσκευή SonicFinder, 

λόγου χάρη, επιλέγοντας ένα αρχείο, ακούγεται ο αντίστοιχος ήχος ελαφρού χτυπήματος 

ενός αντικειμένου. Το είδος του αρχείου αποδεικνύεται από τον εκάστοτε ήχο, που 

παράγει το κάθε υλικό του αντικειμένου, κατά το ελαφρύ αυτό χτύπημα, ενώ το μέγεθος 

του αρχείου από τον ήχο αντίστοιχου δυνατού χτυπήματος του αντικειμένου. 

 Οι ακουστικές εικόνες τέτοιου είδους μοιάζουν σε μεγάλο βαθμό με τις οπτικές 

εικόνες, καθώς και τα δύο αυτά είδη εικόνων βασίζονται στην αναλογία ανάμεσα στην 

καθημερινή ζωή και εμπειρία με ένα μοντέλο κόσμου, που προσφέρεται μέσα από τη 

χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Με άλλα λόγια, η επιλογή ήχου βασίζεται στην 

αναλογία ηχητικών γεγονότων του ηλεκτρονικού υπολογιστή (για παράδειγμα η επιλογή 

ενός αρχείου) με τα ηχητικά γεγονότα της καθημερινής ζωής (ελαφρύ χτύπημα ενός 

αντικειμένου). Οι συσχετίσεις μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών των γεγονότων του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και της καθημερινής ζωής είναι προφανείς, από τη στιγμή, που 
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γίνει αντιληπτή η παραπάνω βασική αναλογία. Επομένως, όπως οι οπτικές εικόνες 

εκμεταλλεύονται την ισχύ τέτοιων οργανωμένων μεταφορών (από την καθημερινή ζωή 

στην εικονική πραγματικότητα του ηλεκτρονικού υπολογιστή), εκφράζεται η ανάλογη 

προσδοκία και για τις ακουστικές εικόνες να γίνουν αντιληπτές κατά ανάλογο τρόπο. 

 Επιπρόσθετα, επειδή ακριβώς η αίσθηση τόσο της όρασης, όσο και της ακοής 

μεταφέρουν στο άτομο σύνθετες πληροφορίες, η παρουσία των ακουστικών εικόνων 

συμβάλλει αποφασιστικά στην υποστήριξη και την αποσαφήνιση των οπτικών εικόνων. 

Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η δημιουργία ακουστικών εικόνων, οι οποίες 

παρουσιάζουν τα αντικείμενα και τις δράσεις στην εικονική πραγματικότητα του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσα από ένα βιωματικό και δυναμικό τρόπο, 

διαμορφώνοντας στους χρήστες μια αίσθηση όχι μόνο των αντικειμένων αλλά και των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ίδιων και των αντικειμένων, με την επιλογή κάθε φορά 

εκπομπής διαφορετικού καθημερινού ήχου (Gaver, 1989). Βέβαια, η αντιστοίχιση του 

ήχου, που χρησιμοποιείται από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή με το ηχητικό γεγονός, που 

συναντάται στην καθημερινή ζωή συνίσταται να είναι προφανής, για να μπορεί ο 

χρήστης να κατανοήσει το σκοπό χρήσης του εκάστοτε ήχου.    

 Τα αντικείμενα, τα οποία απεικονίζονται στην επιφάνεια εργασίας του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό 

τα αντίστοιχα αντικείμενα της καθημερινής ζωής και εμπειρίας, που εμπλέκονται στην 

παραγωγή συγκεκριμένων ηχητικών γεγονότων. Πέρα, όμως, από τα αντικείμενα, 

απαιτείται να αντιπροσωπεύονται επαρκώς και οι αλληλεπιδράσεις, από τις οποίες 

προκαλούνται τα ηχητικά γεγονότα, αλλά και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

του ηχητικού περιβάλλοντος. Εφόσον, η διαμόρφωση των ακουστικών εικόνων 

στηρίζεται σε μεγάλο ποσοστό σε αυτές τις αρχές και αναλογίες, οι συσχετίσεις των 

πρώτων με τις πληροφορίες, που μεταφέρουν θα χαρακτηρίζονται εμφανείς.   

 Οι πολυτροπικές πληροφορίες, μπορούν να μεταφερθούν μέσω των ακουστικών 

εικόνων, εάν οι συνθήκες, στις οποίες θα απεικονίζονται συνάδουν με αυτές των 

γεγονότων της καθημερινής ζωής, όπως για παράδειγμα η ένταση της αλληλεπίδρασης ή 

το μέγεθος κάποιου αντικειμένου (Gaver, 1989). Υπό αυτές τις συνθήκες, κάθε 

ακουστική εικόνα μπορεί να μεταφέρει σημαντικές πληροφορίες στο δέκτη. Δηλαδή, 

στην περίπτωση, που το είδος του παραγόμενου ηχητικού γεγονότος χρησιμοποιείται για 
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να υποδηλώσει το είδος του αντικειμένου, όλες οι ακουστικές εικόνες αφορούν τον τύπο 

του αντικειμένου και θα χρησιμοποιούν ήχους, οι οποίοι παράγονται από το είδος του 

υλικού. Κατά συνέπεια, τα αρχεία κειμένου μπορεί να ακούγονται πάντα σαν ήχος 

επαφής με μια ξύλινη επιφάνεια, είτε επιλέγονται, είτε μετακινούνται, είτε 

αντιγράφονται, είτε διαγράφονται. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να οικοδομηθεί ένα 

εμπλουτισμένο σύστημα ακουστικών εικόνων, που βασίζεται σε περιορισμένο αριθμό 

βασικών μεταφορών. Τα περισσότερα πλεονεκτήματα της χρήσης τους αποδεικνύονται 

όταν τόσο οι οπτικές, όσο και οι ακουστικές εικόνες διακατέχονται από παρόμοια 

αναλογία εικονικής πραγματικότητας – καθημερινής πραγματικότητας. Αυτό, άλλωστε, 

αποτελεί το στοιχείο, που συνεισφέρει σημαντικά στην εκπαίδευση των ατόμων με 

σοβαρά προβλήματα όρασης. Ακόμη, καθιστώντας τον εικονικό κόσμο του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή εναρμονισμένο με τα οπτικά και ακουστικά γνωρίσματα, 

αυξάνεται η αίσθηση του χρήστη για άμεση εμπλοκή (Hutchins, Hollan, & Norman, 

1985) ή για μίμηση (Laurel, 1986) στον κόσμο αυτό. Έτσι, ο χρήστης νιώθει ότι ασκεί τις 

δραστηριότητές του στον πραγματικό κόσμο του καθημερινού βίου και όχι ότι αντιδρά 

στο εικονικό περιβάλλον του ηλεκτρονικού υπολογιστή.     

 Η μετατροπή της εικονικής πραγματικότητας του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 

περισσότερο πραγματική εφιστά την προσοχή του ατόμου στην άσκηση οικείων 

καθημερινών δραστηριοτήτων και όχι στη στείρα χρήση συσκευών και άλλων διεπαφών. 

Η προσφορά ηχητικών πληροφοριών, που ακολουθεί το οπτικό ερέθισμα αποτελεί έναν 

τέτοιο τρόπο ενσάρκωσης ενός μεγαλύτερου βαθμού «ζωντάνιας» στον εικονικό κόσμο 

(Gaver, 1989). Επιπλέον, οι ακουστικές εικόνες συμβάλλουν σε τεράστιο βαθμό στην 

προσπάθεια προσομοίωσης με τον πραγματικό κόσμο, αφού επιτρέπουν την έκφραση 

ορισμένων γεγονότων και συμβάντων, τα οποία κρίνεται αδύνατο να παρασταθούν 

οπτικά στο περιβάλλον του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Κατ’ ουσίαν, οι ακουστικές 

εικόνες αντικατοπτρίζουν τον τρόπο ακρόασης, αλλά και την ακουστική αντίληψη του 

κόσμου. Εφόσον στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού υπολογιστή επιχειρηθεί να 

αντιπροσωπεύονται αντίστοιχα ηχητικά γεγονότα, κατ’ αναλογία με την παρουσία 

οπτικών γεγονότων, μπορούν εύκολα να αποτυπωθούν ηχητικές εικόνες μεταφερόμενες 

από το πραγματικό καθημερινό περιβάλλον. Τέτοιου είδους ακουστικές εικόνες 

αποτυπώνονται πολυτροπικά και οργανώνουν τις πληροφορίες, τις οποίες διοχετεύουν, 
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διαισθητικά (Gaver, 1989).         

 Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί πως μπορούν να προσφέρουν πληροφορίες, τις 

οποίες οι οπτικές εικόνες κρίνεται ανέφικτο να μεταφέρουν. Ο συνδυασμός ακουστικών 

και οπτικών εικόνων βοηθά το χρήστη να σχηματίσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του 

αντικειμένου ή της δραστηριότητας, για την οποία γίνεται λόγος(Gaver, 1989).  

 Ειδικότερα, το SonicFinder χρησιμοποιεί τις πληροφορίες, που είναι διαθέσιμες 

στην υπάρχουσα διεπαφή, προκειμένου να αναπαράγει και να αποκτήσει τον έλεγχο της 

αναπαραγωγής των ήχων, οι οποίοι ηχογραφούνται από ζωντανά καθημερινά ηχητικά 

γεγονότα. Ωστόσο, το SonicFinder διευρύνει τη μεταφορά της οπτικής επιφάνειας στην 

ακουστική διάσταση, δίνοντας άλλη αξία στην παρουσιαζόμενη εικονική 

πραγματικότητα. Η διεπαφή αυτή κρίνεται κατάλληλη για την αποτύπωση ακουστικών 

εικόνων, καθώς αποτελεί μια διεπαφή άμεσου χειρισμού και ουσιαστικής 

λειτουργικότητας, προσδιορίζοντας με τον καλύτερο τρόπο τα διάφορα στοιχεία και την 

αλληλεπίδρασή τους με το χρήστη.        

 Τα στοιχεία διακρίνονται στα αντικείμενα, τα οποία συμπεριλαμβάνουν τους 

φακέλους, τις εφαρμογές, τα αρχεία και τους δίσκους, αλλά και στα παράθυρα. Οι 

δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται με αυτά τα στοιχεία είναι κυρίως το άνοιγμα, το 

κλείσιμο, η επιλογή, η μετακίνηση και η πλοήγηση μεταξύ όλων των προαναφερθέντων. 

Οποιοσδήποτε συνδυασμός στοιχείου και δραστηριότητας αποτυπώνεται με την εκπομπή 

ξεχωριστού ήχου. Για παράδειγμα, το σύρσιμο ενός αντικειμένου ενσαρκώνεται στον 

ήχο του ξυσίματος μιας επιφάνειας, ενώ το άνοιγμα κάποιου παραθύρου στην επιφάνεια 

εργασίας αποτυπώνεται με τον ήχο του δυνατού αέρα.     

 Τα βασικά χαρακτηριστικά όλων αυτών των ηχητικών γεγονότων, 

χρησιμοποιούνται με στόχο να μεταφερθούν περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με 

τα γεγονότα, τα οποία απεικονίζονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ειδικότερα, κάθε 

φορά, που επιλέγεται κάποιο αντικείμενο, ο ακριβής τύπος του υλικού του εκφράζεται 

από ένα συγκεκριμένο ήχο, που παράγεται με την επιλογή του. Έτσι, τα αρχεία 

εκφράζονται με ήχους, οι οποίοι παράγονται από ξύλο, οι εφαρμογές με ήχους, οι οποίοι 

παράγονται από μέταλλο, και κατά όμοιο τρόπο τα υπόλοιπα αντικείμενα με ήχους, 

παραγόμενους από αντικείμενα διαφορετικού υλικού. Το μέγεθος του υλικού εκφράζεται 

επίσης με ανάλογο ήχο, ώστε τα αντικείμενα μεγάλου μεγέθους να εκπέμπουν ήχους 
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χαμηλότερης συχνότητας, ενώ τα αντικείμενα μικρότερου μεγέθους να παράγουν ήχους 

υψηλότερης συχνότητας, όπως άλλωστε και στην καθημερινή ζωή. Σε γενικές γραμμές, 

κάθε ήχος, που παράγεται από το SonicFinder μπορεί να μεταφέρει πληροφορίες 

διαφορετικού είδους, ούτως ώστε ο ήχος που εκπέμπεται κατά την επιλογή ενός αρχείου, 

όχι μόνο να επιβεβαιώνει το είδος του αρχείου, αλλά και να παρέχει πληροφορίες 

σχετικά με την ταυτότητα και το μέγεθος του εν λόγω αρχείου.    

 Συγκεκριμένα, το SonicFinder αποτελεί ένα σύστημα εργασίας, το οποίο 

διανέμεται κατά κανόνα με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή Apple. Βέβαια, οι τελευταίες 

εκδόσεις δεν είναι συμβατές με όλα τα μηχανήματα εξαιτίας τεχνικών προδιαγραφών. 

Εντούτοις, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του εν λόγω συστήματος εργασίας ως μια 

καθορισμένη συσκευή γραφής προς διευκόλυνση πολλών ατόμων. Ένα επιπλέον 

χαρακτηριστικό, που ίσως και από μόνο του αποδεικνύει τη σπουδαιότητα της χρήσης 

του ήχου στο συγκεκριμένο σύστημα εργασίας είναι η διαμαρτυρία των χρηστών κάθε 

φορά, που το SonicFinder βρίσκεται σε λειτουργία σίγασης. Η επιστράτευση των 

ηχητικών πληροφοριών κρίνεται απαραίτητη και πολύτιμη, ειδικά για τους ανθρώπους με 

προβλήματα όρασης. Επομένως, η χρήση ακουστικών εικόνων στο σύστημα εργασίας 

SonicFinder χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό ευνοϊκή και οι λόγοι έχουν ήδη αναλυθεί. 

 Άλλωστε, όλες οι ηχητικές πληροφορίες ενυπάρχουν και αναδύονται στο 

συγκεκριμένο σύστημα εργασίας με φυσικό τρόπο κι έτσι καθίστανται σαφείς και 

κατανοητοί στους χρήστες, παρά το γεγονός ότι η διεπαφή SonicFinder διαφέρει σε 

πολλά και σημαντικά σημεία από τις υπόλοιπες ακουστικές διεπαφές. Οι ακουστικές 

εικόνες σπάνια αποτυπώνουν πολύτιμες πληροφορίες, οι οποίες δε μπορούν να 

μεταφερθούν μέσω της έγγραφης μορφής (Gaver, 1989). Όταν οι ακουστικές εικόνες 

πραγματικά μεταφέρουν μια ξεχωριστή πληροφορία, όπως λόγου χάρη αναφορικά με το 

είδος του αρχείου, που επιλέγεται, είναι αμφιλεγόμενο αν τελικά αυτή αποβαίνει χρήσιμη 

για το χρήστη.          

 Εν τέλει, το πρόσημο της χρήσης της συνολικής λειτουργίας του ήχου στο 

συγκεκριμένο σύστημα εργασίας SonicFinder χαρακτηρίζεται θετικό, εφόσον προσφέρει 

επιπρόσθετες πληροφορίες στους χρήστες του. Η παροχή επιπλέον πληροφοριών 

αποτελεί μια λειτουργία καίριας σημασίας των ακουστικών εικόνων. Και αυτό, γιατί 

επιτρέπεται μια περισσότερο ευέλικτη αλληλεπίδραση μεταξύ του ηλεκτρονικού 
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υπολογιστή και του χρήστη, ενώ την ίδια στιγμή δεν απαιτείται απόλυτη προσήλωση στο 

σύστημα εργασίας. Πέρα, όμως από τη μεταφορά επιπρόσθετων πληροφοριών, εξίσου 

σημαντική κρίνεται και η μεταφορά ηχητικών πληροφοριών, οι οποίες είναι αδύνατο να 

μεταφερθούν στο δέκτη οπτικά.       

 Η χρήση των ηχητικών μηνυμάτων στο SonicFinder κρίνεται κατά ένα μέρος 

περιορισμένη, καθώς προκύπτουν εμπόδια σε ζητήματα χειρισμού του ήχου. Το κομμάτι 

του συστήματος, που αφορά τον ήχο τίθεται σε εφαρμογή με τη χρήση του 

SoundManager, μια πρόσφατη προσθήκη στην εργαλειοθήκη Macintosh. Με την 

προσθήκη του SoundManager, η χρήση του SonicFinder αποτέλεσε ένα απλούστερο 

εγχείρημα, όμως ταυτόχρονα περιορίστηκαν κάποιοι ήχοι, οι οποίοι μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν. Πιο συγκεκριμένα, οι περίπλοκοι χειρισμοί του ήχου, όπως αυτοί, που 

εμπλέκονται με το φιλτράρισμα ή με την αντήχηση, δε μπορούν σε καμία περίπτωση να 

παραχθούν από το SoundManager.         

 Επιπροσθέτως, είναι γεγονός πως τα τεχνικά προβλήματα, τα οποία προκύπτουν 

από το χειρισμό του ήχου στον ηλεκτρονικό υπολογιστή αντιμετωπίστηκαν με την 

εφαρμογή του SoundFinder. Τα σοβαρότερα από αυτά αφορούν τη χωρητικότητα της 

μνήμης, που απαιτείται για την αναπαραγωγή και την αποθήκευση των ήχων (Gaver, 

1989). Τα δείγματα ήχων εμφανίζονται να καταλαμβάνουν ιδιαίτερα μεγάλο χώρο. Αυτό, 

αμέσως, μας οδηγεί στο συμπέρασμα, από την άλλη πλευρά, ότι ο περιορισμός του 

αριθμού και της διάρκειας των ήχων μειώνει τις προοπτικές του σχεδιασμού του 

συστήματος εργασίας του SonicFinder.       

 Παρά τους παραπάνω περιορισμούς η διεπαφή SonicFinder χαρακτηρίζεται 

επιτυχημένη, όσον αφορά ορισμένες από τις προοπτικές, που προσφέρουν οι ακουστικές 

εικόνες. Τα δύο μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της εμπλοκής του χρήστη στην εικονική 

πραγματικότητα του ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι τα εξής: αφενός η αίσθηση της 

ακοής από κοινού με την αίσθηση της αφής των αντικειμένων και των γεγονότων του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι οποίες καθιστούν την εικονική πραγματικότητα, που 

προσφέρεται μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή προσιτή, αισθητή και απτή. Αφετέρου, 

το δεύτερο σημαντικότερο πλεονέκτημα συνδέεται με τις ακουστικές εικόνες, όπως 

χρησιμοποιούνται στο SonicFinder και συγκεκριμένα η μεγάλη ευελιξία, την οποία 

προσφέρουν στους χρήστες .        
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 Όπως έχει αναφερθεί ήδη, ο τρόπος χρήσης του ήχου μπορεί για παράδειγμα να 

φανερώνει το πότε ένα αντικείμενο σέρνεται σε μια επιφάνεια, πληροφορία, η οποία 

κρίνεται πολύ πιο χρήσιμη από την αντίστοιχη οπτική ανατροφοδότηση για το ίδιο 

σύρσιμο. Η απεικόνιση του μεγέθους των πληροφοριών σε ποικίλου είδους 

αλληλεπιδράσεις μπορεί να αποβεί χρήσιμη σε πολλές συνθήκες, όπως για παράδειγμα 

στην απόφαση αναφορικά με το αν ένα αρχείο ή μια ομάδα αρχείων μπορεί να 

αντιγραφεί σε ένα σχεδόν γεμάτο δίσκο. Εντούτοις, η ένδειξη γραφικών απαιτεί από το 

χρήστη να παρακολουθεί πολύ προσεκτικά την οθόνη, ενώ από την άλλη πλευρά οι 

ακουστικές εικόνες, οι οποίες χρησιμοποιούνται στο SonicFinder, δεν αποσκοπούν στην 

προσήλωση του ατόμου στην οθόνη, αλλά με τη χρήση συγκεκριμένων τεχνικών, όπως 

αναλύθηκαν παραπάνω, στοχεύουν στην ικανοποίησή του. Η εν λόγω ικανοποίηση του 

χρήστη χαρακτηρίζεται δύσκολο και συνάμα απαραίτητο να μετρηθεί. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο ήχος μπορεί να μεταφέρει πληροφορίες καλύτερα, 

συγκριτικά με τις έγγραφες πληροφορίες, είναι περισσότερο εύκολο οι επιδράσεις των 

ηχητικών μηνυμάτων στους χρήστες να μπορούν να μετρηθούν.    

 Με άλλα λόγια, κρίνεται πολύ ευκολότερο και γρηγορότερο ο στόχος να γίνει 

αντιληπτός όταν εκπέμπει κάποιον ήχο, παρά όταν υπάρχει μόνο το οπτικό ερέθισμά του. 

Ακόμα και σε μια δραστηριότητα αντιγραφής, κάθε μαθητής αποδίδει γρηγορότερα, 

εφόσον έχει και ακουστική ανατροφοδότηση (Gaver, 1989).    

 Επιπλέον, το SonicFinder αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των 

ατόμων με μερική απώλεια της όρασής τους, καθώς με τη χρήση του αποδεικνύεται η 

λειτουργικότητα και η συμβολή του ήχου στην αυξανόμενη παραγωγικότητα της 

εργασίας στα πλαίσια του εικονικού κόσμου του ηλεκτρονικού υπολογιστή, 

απελευθερώνοντας τους χρήστες και επιτρέποντάς τους να αντιληφθούν ακουστικά 

αυτούσια τα γεγονότα, που διαδραματίζονται στον κόσμο. Η ύπαρξη των ακουστικών 

εικόνων, άλλωστε, βασίζεται σε πρακτικές μεταφορές πραγματικού καθημερινού κόσμου 

– εικονικής πραγματικότητας. Κατά τη χρήση του ήχου για τη μεταφορά πληροφοριών 

από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, η ποσότητα και η ποιότητα των δεδομένων πρέπει να 

προσαρμοστούν και να διαμορφώσουν ανάλογες ακουστικές εικόνες, ώστε να γίνουν 

κατανοητές.           

 Μια ακουστική εικόνα, η οποία σχετίζεται και με την παρουσία ανάλογης οπτικής 
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εικόνας συνιστά για παράδειγμα ένας θόρυβος συντριβής, ο οποίος φανερώνει την 

αντίστοιχη καταστροφή κάποιου αρχείου. Τόσο οι οπτικές, όσο και οι ακουστικές 

εικόνες λαμβάνονται υπόψη ως οπτικά και ακουστικά γεγονότα της καθημερινής ζωής 

και εμπειρίας. Καθώς όμως οι ακουστικές εικόνες προσομοιάζουν στον τρόπο, κατά τον 

οποίο ακούγονται τα ηχητικά γεγονότα στην καθημερινή ζωή αντιστοιχούν σε ανάλογα 

γεγονότα, τα οποία μπορούν είτε να απεικονίζονται είτε να μην απεικονίζονται.  

 Αυτές μπορούν να εμπλέκουν αντιστοιχήσεις ακόμα και ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών των ηχητικών γεγονότων καθημερινής πραγματικότητας με τα ηχητικά 

γεγονότα της εικονικής πραγματικότητας, όπως λόγου χάρη η ένταση της φωνής. Κατά 

συνέπεια, η διαμόρφωσή τους, η ερμηνεία τους, καθώς και η διάκριση της ταυτότητας 

και της προέλευσης του εκάστοτε ηχητικού γεγονότος δυσκολεύουν πολλές φορές το 

χρήστη. Η επιλογή, όμως, ενός ήχου, ο οποίος συνοδεύει το «σύρσιμο» κάποιου αρχείου 

δε δημιουργεί σύγχυση στο άτομο, καθώς το «σύρσιμο» προκαλεί έναν αντίστοιχο ήχο 

με αυτόν, που προκαλεί το σύρσιμο ενός αντικειμένου στην καθημερινή ζωή, κι έτσι το 

άτομο μπορεί να τον διακρίνει.         

 Παρομοίως, τα ηχητικά εφέ συνδέονται με τα ηχητικά γεγονότα (Gaver, 1989). 

Ωστόσο, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι ικανότητες των ακροατών, προκειμένου να 

γενικεύσουν τις γνώσεις, που έχουν κατακτήσει μέσα από την καθημερινή 

αποκωδικοποίηση των ηχητικών γεγονότων και συμβάντων, πραγματικών ή 

φανταστικών. Εφόσον, όπως προειπώθηκε, οι ακουστικές εικόνες βασίζονται στην 

εξισορρόπηση ήχων καθημερινής πραγματικότητας και εικονικής πραγματικότητας, 

γίνεται αντιληπτό ότι με τη χρήση ενός διακεκομμένου ήχου, προκειμένου να δηλωθεί η 

διαδικασία της αντιγραφής ίσως δυσχεραίνεται η αντιστοίχιση του εν λόγω γεγονότος, 

καθώς δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος ήχος, ο οποίος να υποδηλώνει αυτή καθαυτή 

τη διαδικασία στην καθημερινή πραγματικότητα.      

 Σε κάθε περίπτωση, η δημιουργία ηχητικών εφέ ή η δημιουργία μεταφορικών 

αντιστοιχίσεων ηχητικών γεγονότων, αποτελούν δύο τρόπους, ώστε να ξεπεραστούν οι 

περιορισμοί, που τίθενται από τις ακουστικές εικόνες. Αμφότεροι παρέχουν εχέγγυα, 

δίνοντας λύσεις για να ξεπεραστούν τα εμπόδια, περιφρουρώντας διαισθητικά την 

προσβασιμότητα των ακουστικών εικόνων. Σαφέστατα, τα ηχητικά εφέ τροποποιούνται 

ανάλογα με το αν τα γεγονότα, τα οποία αποτυπώνονται ηχητικά ανταποκρίνονται ή όχι 
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στην πραγματικότητα (σύρσιμο – αντιγραφή). Τα άρτια σχεδιασμένα ηχητικά εφέ 

βασίζονται και αυτά με τη σειρά τους στις καθημερινές μεταφορές και στους 

συσχετισμούς με τα αντίστοιχα πραγματικά ηχητικά γεγονότα.   

 Η διαφορά των ακουστικών εικόνων έγκειται στο ότι βασίζονται σε αναλογίες 

αυτούσιων ηχητικών γεγονότων και όχι σε αναλογίες χαρακτηριστικών γνωρισμάτων 

ηχητικών γεγονότων. Οι αντιστοιχίσεις, που γίνονται αντιληπτές, είναι κατ’ ουσίαν 

εικονικές, αλλά η εννοιολογική αντιστοίχιση, στην οποία προβαίνει το άτομο 

αντικατοπτρίζει το ηχητικό γεγονός, για το οποίο γίνεται λόγος. Έτσι, γίνεται κατανοητό 

πως διατηρούνται διαισθητικά οι αρχές προσβασιμότητας, που πλαισιώνουν τις εικονικές 

αυτές μεταφορές και αντιστοιχίσεις, σε αντίθεση με άλλα συστήματα, που βασίζονται σε 

μια αυθαίρετη μεταφορά πληροφοριών (Gaver, 1989).     

 Σύμφωνα με τον Edwards, μια σημαντική εφαρμογή ήχου αποτελεί η 

τροποποίηση των γραφικών διεπαφών, ούτως ώστε οι άνθρωποι με οπτική αναπηρία να 

έχουν πρόσβαση σε αυτές. Πρόκειται για καθημερινές γραφικές διεπαφές, όπως τα 

προγράμματα κειμενογράφων του ηλεκτρονικού υπολογιστή, η καταγραφή σημειώσεων 

κατά τον προφορικό λόγο, ακόμα και το τηλέφωνο. Ειδικότερα, ο Edwards εξαίρει τη 

συμβολή της καθημερινής ακουστικής αντίληψης στην αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Παραλληλίζει, μάλιστα, την αυτόνομη κίνηση των τυφλών στην καθημερινή ζωή με τον 

εντοπισμό μιας οθόνης, η οποία είναι αόρατη. Κατά συνέπεια, εξηγεί πως η επίλυση του 

προβλήματος πρέπει να ξεκινά, παίρνοντας ως δεδομένο το δικαίωμα πρόσβασης του 

ατόμου με ολική ή μερική απώλεια όρασης στις διάφορες περιοχές ενδιαφέροντος. 

  Όσο περισσότερα ακουστικά ερεθίσματα έχουν τα άτομα με σοβαρά 

προβλήματα όρασης, τόσο περισσότερες προοπτικές παρουσιάζουν κατά την 

πραγμάτωση μιας δραστηριότητας. Πρόκειται για τα «ακουστικά ορόσημα», όπως τα 

ονομάζει ο Jenkins και συμπεριλαμβάνουν σχετικά μη διακοπτόμενους ήχους, όπως οι 

θόρυβοι πολυσύχναστων δρόμων, ανεμιστήρων αερισμού, όπως επίσης και 

περιβάλλοντα, τα οποία τροποποιούν τους ήχους ποικιλοτρόπως, απηχώντας, λόγου χάρη 

σε διαδρόμους ή σε κλειστούς χώρους (Jenkins, 1985).    

 Τέτοιου είδους ακουστικά ερεθίσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις 

διεπαφές, που χρησιμοποιούνται, με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Συγκεκριμένα, 

ο κέρσορας μπορεί να έχει τη χρήση μικροφώνου, το οποίο δέχεται δείγματα ήχων, που 
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αναπαράγονται από αντικείμενα στη διεπαφή ή από σειρά ακουστικών οροσήμων 

αυτόνομου σκοπού και προσδιορίζονται από το χρήστη.     

 Επιπλέον, το είδος και η ποσότητα της αντήχησης, που εφαρμόζεται στην 

ακουστική εικόνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, προκειμένου να υποδηλωθούν οι επιμέρους 

παράγοντες του περιβαλλοντικού πλαισίου. Οι εν λόγω παράγοντες, όπως το μέγεθος του 

τοπικού περιβάλλοντος και η γειτνίαση των ορίων, συνιστούν ιδιαίτερα χρήσιμα στοιχεία 

για την πλοήγηση του χρήστη (Gaver, 1989). Ανάλογες προσεγγίσεις, οι οποίες 

διαρθρώνονται ανάλογα με τις τεχνικές και τους τρόπους, που χρησιμοποιούν για την 

αυτόνομη κίνησή τους τα άτομα με οπτική αναπηρία στην καθημερινή ζωή τους, 

αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιμες για την παροχή χωρικών γνώσεων, αναφορικά με την 

εικονική πραγματικότητα του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επομένως, γίνεται σαφές πως οι 

χωρικές γνώσεις δεν κατακτιούνται μόνο οπτικά. Η λειτουργία των εφαρμογών, οι οποίες 

αξιοποιούν στο έπακρο τις προοπτικές των ακουστικών εικόνων, βασίζονται σε μεγάλο 

βαθμό στην προσεκτική ανάλυση της ακουστικής μεσολάβησης, αλλά και στην 

αποτελεσματική κατανόηση ων καθημερινών ακουστικών ερεθισμάτων. Πολλές φορές, 

μάλιστα, απαιτούν και την ικανότητα σύνθετων χειρισμών ήχου με την προσθήκη 

ηχητικών εφέ και χρήσης μεταφορών ηχητικών γεγονότων. Το SonicFinder, θα 

μπορούσε να ειπωθεί, ότι αποτελεί την αφετηρία, προκειμένου να αποδειχθούν οι 

προοπτικές, που παρουσιάζουν οι ακουστικές εικόνες για την εκπαίδευση των ατόμων με 

ολική ή μερική απώλεια της όρασής τους (Gaver, 1989).  

 

Γ.4 Εναλλακτικές μορφές και συστήματα προσέγγισης 

εκπαιδευτικού περιεχομένου 

 

Η πρόοδος, που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο στον τομέα της 

επιστήμης, όσο και στον τομέα της τεχνολογίας συνέβαλε στην παροχή περισσότερων 

ευκαιριών, αναφορικά με την εκπαίδευση των ατόμων με οπτική αναπηρία. Ειδικότερα, 

η ψηφιακή επεξεργασία σήματος και οι αλγόριθμοι επεξεργασίας λόγου αποτελούν 

καθοριστικούς παράγοντες για την ανάπτυξη τριών κύριων τεχνολογιών λόγου: τη 

σύνθεση, την αναγνώριση και την πύκνωση (Fellbaum & Freitas, 2007). Οι 
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προϋποθέσεις αυτές αφορούν τόσο τους ειδικά διαμορφωμένους εξοπλισμούς για τα 

άτομα με οπτική αναπηρία όσο και τις ανάλογες συσκευές και τα προϊόντα. Οι 

τεχνολογίες λόγου συναντώνται και ενσωματωμένες σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες και 

εκπαιδευτικά λογισμικά. Ανάλογα με το στόχο, τον οποίο επιτελούν οι εν λόγω 

τεχνολογίες διακρίνονται σε «ομιλούντες», συσκευές, που ενεργοποιούνται με την ομιλία 

και συσκευές διαλόγου με το χρήστη.      

 Αρχικά, οι ομιλούντες συσκευές βασίζονται στην αναπαραγωγή ηχητικών 

μηνυμάτων, ώστε να γίνουν αντιληπτά από τους ανθρώπους με ολική ή μερική απώλεια 

όρασης (Freitas & Kouroupetroglou, 2008). Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν 

το ρολόι ομιλίας, το τηλεχειριστήριο ομιλίας, το φωνητικό organizer, οι φωνητικές 

υπενθυμίσεις και ο αναγνώστης γραμμικού κώδικα. Σαφώς, η έκταση του ηχητικού 

μηνύματος ποικίλει. Μπορεί να εκτείνεται από μία λέξη μέχρι και μια παράγραφο. Νέα 

μικρό – τσιπ παραγωγής λόγου κάνουν ολοένα και συχνότερα την εμφάνισή τους, 

αναβαθμίζοντας και βελτιώνοντας την ποιότητα παραγωγής λόγου των συσκευών. 

 Κατά κανόνα, η κατασκευή των ομιλούντων συσκευών βασίζεται σε κάποιες 

συγκεκριμένες μεθοδολογίες: στην προεγγεγραμμένη ψηφιοποιημένη ομιλία, στην 

επεξεργασία και αποθήκευση ηχογραφημένης ομιλίας και στη σύνθεση προφορικού 

λόγου από κείμενο.         

 Καταρχάς, ο προεγγεγραμμένος ψηφιοποιημένος λόγος βασίζεται σε μια 

κωδικοποίηση κυματοειδούς μορφής (Furui, 1989), η οποία εφαρμόζεται σε περιπτώσεις, 

όπου τόσο οι λέξεις, όσο και η έκταση του μηνύματος είναι περιορισμένη. Ο παραγωγός 

είναι ο μόνος, που έχει τη δυνατότητα να ηχογραφήσει τα μηνύματα (ενίοτε και ο 

χρήστης). Ασφαλώς, όχι μόνο η φύση, αλλά και το περιεχόμενο του μηνύματος μπορούν 

να ποικίλουν από μια απλή ηχητική ένδειξη ότι π.χ. τα τοστ είναι έτοιμα, μέχρι την 

ανακοίνωση αποτελεσμάτων μέτρησης (π.χ. βάρους) και υπενθυμίσεις. Από την άλλη, η 

επεξεργασία και η αποθήκευση ηχογραφημένης ομιλίας (Fellbaum & Freitas, 2007) 

προσφέρει μια πολύ μεγαλύτερη ευελιξία στη μορφοποίηση του μηνύματος, εφόσον αυτό 

μπορεί να αξιοποιήσει και συλλαβές λέξεων πέρα από ηχογραφημένες φράσεις και λέξεις 

(Xydas & Kouroupetroglou, 2001). Το γεγονός αυτό εξοπλίζει με μια σειρά επιπλέον 

επιλογών το χρήστη. Επιπροσθέτως, η σύνθεση προφορικού λόγου από κείμενο παρέχει 

τη δυνατότητα μεταφοράς μηνυμάτων, χωρίς να υπάρχει ούτε περιορισμός λεξιλογίου, 
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αλλά ούτε και η ανάγκη ηχογράφησης.      

 Οι συσκευές, οι οποίες βασίζουν τη λειτουργία τους στο λόγο χρησιμοποιούν τη 

φωνητική αναγνώριση, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των λειτουργιών τους 

(όπως στα κινητά τηλέφωνα ή τα φωνητικά τηλεχειριστήρια). Στις συσκευές αυτές 

ενσωματώνονται τόσο η αναγνώριση φωνής, που εξαρτάται από το χρήστη, όσο και η 

αναγνώριση φωνής, που δεν εξαρτάται από το χρήστη (Weinschenk & Barker, 2000). 

Στην περίπτωση, που η φωνητική αναγνώριση δεν εξαρτάται από το χρήστη (Jurafksy & 

Martin, 2000), δεν απαιτείται κάποιου είδους κατάρτιση των τελικών χρηστών. Κατά 

συνέπεια, ενδείκνυται για εφαρμογές συρρικνωμένου λεξιλογίου, όπως λόγου χάρη οι 

τηλεφωνικές επαφές. Εντούτοις, στην περίπτωση, που η φωνητική αναγνώριση 

εξαρτάται από το χρήστη, υπάρχει άμεση αλληλεξάρτηση με τα στοιχεία προφοράς και 

διαλέκτου του χρήστη.        

 Οι συσκευές, που βασίζουν τη λειτουργία τους στον προφορικό διάλογο 

προσφέρουν την ευκαιρία στο χρήστη να αλληλεπιδρά μαζί τους με φυσικό τρόπο. Στη 

συντριπτική πλειοψηφία τέτοιων συσκευών χρησιμοποιείται μια προσέγγιση άμεσου 

δομημένου διαλόγου με το μηχάνημα (McTear, 2004), ενώ οι περισσότερο 

εκσυγχρονισμένες συσκευές εφαρμόζουν ένα μοντέλο εντοπισμού λέξεων.  

 Οι τεχνολογίες λόγου, οι οποίες είναι ενσωματωμένες συνοδεύονται από 

κατάλληλες εργαλειοθήκες και είδη σχετικών λογισμικών, που δρουν υπέρ της 

κατανάλωσης των εν λόγω προϊόντων. Στο συγκεκριμένο σημείο, κρίνεται σκόπιμο να 

περιγραφούν και να αναλυθούν ορισμένες συσκευές λόγου, που εξυπηρετούν σκοπούς, 

όπως αυτοί αναλύθηκαν παραπάνω.      

 Καταρχάς, ένα φωνητικό ρολόι ανταποκρίνεται σε εντολές, οι οποίες αφορούν 

την ώρα, την αναβολή του ξυπνητηριού και τις ειδοποιήσεις. Ένα φωνητικό 

τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τηλεόραση, το DVD player ή το 

δορυφορικό δέκτη. Ο χρήστης μπορεί ακόμα να έχει ελεύθερα τα χέρια του κατά την 

αυξομείωση της έντασης του ήχου, καθώς η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί 

όχι μόνο απτικά, αλλά και φωνητικά. Το φωνητικό τηλεχειριστήριο ανταποκρίνεται σε 

απλές λειτουργίες, όπως το να ανοίγει την τηλεόραση, να «βάζει» κάποιο κανάλι, να 

ξεκινά κάποια ταινία και όλα αυτά βάσει φωνητικών εντολών ή πιέζοντας κάποιο 

συγκεκριμένο πλήκτρο. Με τις φωνητικές εντολές ο χρήστης αντιλαμβάνεται ποιο 
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πλήκτρο επιλέγει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα ψηφιακά organizer χειρός, 

τα οποία προορίζονται για χρήστες με σοβαρά προβλήματα όρασης. Με τη χρήση των 

φωνητικών εντολών, ο χρήστης αποκτά τη δυνατότητα να αποθηκεύσει και να ανακτήσει 

πληροφορίες, όπως διευθύνσεις, υπενθυμίσεις υποχρεώσεων και τηλεφωνικές επαφές. 

 Τη στιγμή που ο χρήστης λέει κάποιο ορισμένο όνομα, το οποίο βρίσκεται ήδη 

αποθηκευμένο, η συσκευή επαναλαμβάνει το ίδιο όνομα και ταυτόχρονα εντοπίζεται ο 

αριθμός τηλεφώνου του, εμφανίζοντάς τον στο χρήστη, προκειμένου να τον καλέσει. 

Πέρα από το φωνητικό κατάλογο επαφών, συνήθως στην ίδια η συσκευή παρέχεται η 

δυνατότητα φωνητικών υπενθυμίσεων, φωνητικής καταγραφής σημειώσεων, φωνητικού 

ρολογιού και φωνητικού υπολογιστή τσέπης. Κάποιες φορές υπάρχει η δυνατότητα 

φωνητικής επιλογής ρυθμίσεων, καθώς και συγκεκριμένοι φωνητικοί χαρακτήρες, που 

αντιπροσωπεύουν ανάλογα πλήκτρα της συσκευής.     

 Η παραπάνω φωνητικές λειτουργίες ακολουθούνται τόσο σε κινητά τηλέφωνα, 

όσο και σε Προσωπικούς Ψηφιακούς Βοηθούς (Personal Digital Assistants PDAs). Οι 

τελευταίοι ειδοποιούν το χρήστη κάθε στιγμή που υπάρχει ένα εισερχόμενο e-mail, 

κλήση, ή μήνυμα κειμένου. Παράλληλα, όμως, υπάρχει και η λειτουργία ταυτοποίησης 

αποστολέα, η οποία ενημερώνει το χρήστη αναφορικά με την ταυτότητα του αποστολέα 

του μηνύματος ή του ατόμου που καλεί πριν απαντηθεί η κλήση. Μάλιστα, το όνομα της 

επαφής ακούγεται δυνατά από τη συσκευή. Επιπλέον, η φωνητική πρόσβαση σε τεχνικά 

χαρακτηριστικά της συσκευής, όπως είναι η μπαταρία ή αν το σήμα κρίνεται επαρκές, 

καθιστά τους χρήστες ενήμερους σχετικά με την ακριβή κατάσταση του τηλεφώνου τους. 

Άλλωστε, δεν παραλείπεται η δυνατότητα φωνητικής πρόσβασης σε πληροφορίες, που 

έχουν να κάνουν με το διαδικτυακό περιεχόμενο και το κατέβασμα αρχείων, την 

τοποθεσία, στην οποία βρίσκονται κάθε στιγμή και την τρέχουσα κατάσταση της 

κυκλοφορίας. Μπορούν, ακόμα, να χρησιμοποιήσουν εφαρμογή GPS, ώστε να 

εντοπίσουν την τοποθεσία, που τους ενδιαφέρει, να βρουν ανάλογο χάρτη και να πάρουν 

ακουστικές λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με τις παροχές, που υπάρχουν σε κάθε 

περιοχή, πριν ξεκινήσουν την περιπλάνηση τους σε αυτή.     

 Η συσκευή Talking Barcode Reader συμβάλλει στην ταυτοποίηση των 

αντικειμένων, μέσα από τη χρήση ενός φορητού μηχανήματος, το οποίο μετατρέπει τα 

αρχεία κειμένου τύπου UPC σε ηχητική μορφή, διευκολύνοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό 
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τους ανθρώπους με ολική ή μερική απώλεια της όρασής τους. Επομένως, οι τεχνολογίες 

ψηφιακής ηχογράφησης φωνής, καθώς και οι τεχνολογίες μετατροπής κειμένου σε λόγο, 

επιτρέπουν την πρόσβαση σε μια πολύ ευρύτερη βάση δεδομένων, στην οποία 

συμπεριλαμβάνεται η λεπτομερής περιγραφή προϊόντων, μέσα από μια προσαρμοσμένη 

σειρά ηχητικών μηνυμάτων. Στις συσκευές Talking Barcode Readers συμπεριλαμβάνεται 

ακόμη και η παροχή ερεθισμάτων, ώστε ο χρήστης να βρίσκεται σε θέση να αναγνωρίσει 

και άλλα αντικείμενα, όπως τα ρούχα, τους φακέλους, τα επίσημα έγγραφα, τα βιβλία και 

τις δισκέτες, αντικείμενα, τα οποία απαιτούν πολύ περισσότερες πληροφορίες, ώστε να 

γίνουν αντιληπτά μέσω άλλων αισθήσεων.       

 Σήμερα, όλα τα προϊόντα των καταστημάτων έχουν ένα συγκεκριμένο κωδικό 

barcode, ο οποίος τα χαρακτηρίζει. Στις συσκευές Talking Barcode Readers υπάρχουν 

αποθηκευμένοι τέτοιοι κωδικοί barcode από πάρα πολλά προϊόντα κάθε είδους. Μαζί με 

τους εν λόγω κωδικούς υπάρχουν αποθηκευμένες πληροφορίες αναφορικά με τις οδηγίες, 

το μέγεθος της συσκευασίας, τα συστατικά κ.α.  Όλες αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται 

αποθηκευμένες στην κάρτα εξωτερικής μνήμης, είναι αναρτημένες διαδικτυακά, αλλά 

μπορούν να αποθηκευτούν και σε CD. Αξίζει να σημειωθεί ότι η λίστα αυτή με τους 

κωδικούς barcode ανανεώνεται καθημερινά και αυτόματα. Στη συσκευή Talking Barcode 

Reader προσφέρεται η δυνατότητα συσχέτισης των ηχογραφημένων ηχητικών 

μηνυμάτων με τους αντίστοιχους κωδικούς barcode των προϊόντων.   

 Στην περίπτωση, που δεν υπάρχει καταχωρημένη καμία ηχητική περιγραφή στη 

βάση δεδομένων, ο χρήστης μπορεί να ηχογραφήσει τη δική του ηχητική περιγραφή 

σχετικά με το εκάστοτε προϊόν. Αυτή καταχωρείται και στο εξής μπορεί να 

αναπαράγεται κανονικά. Κινητά με ενσωματωμένη την εφαρμογή της ανάγνωσης 

κωδικών barcode βρίσκονται ήδη διαθέσιμα στην αγορά (Freitas & Kouroupetroglou, 

2008).       
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Γ.5 Αυτόματες συσκευές ανάγνωσης 

 

Γ.5.i) Η πρόσβαση του εκπαιδευτικού περιεχομένου στο 

πεδίο των θεωρητικών επιστημών 

 

Αποτελούν συσκευές, που μετατρέπουν το εκτυπωμένο ή το ψηφιακό κείμενο σε 

λόγο, ώστε να μπορεί ο χρήστης με οπτική αναπηρία να το αντιληφθεί ακουστικά 

(Freitas, Kouroupetroglou, 2008). Αξίζει να αναφερθεί πως οι συσκευές αυτές αυτόματης 

ανάγνωσης δεν απαιτούν τη σύνδεση κάποιας επιπρόσθετης συσκευής, όπως είναι ο 

ηλεκτρονικός υπολογιστής. Ανάλογα με τον τύπο του υλικού οι συσκευές αυτές 

διακρίνονται σε: αυτόματες συσκευές ανάγνωσης εκτυπωμένου κειμένου και σε 

αυτόματες συσκευές ανάγνωσης ψηφιακού κειμένου (Freitas & Kouroupetroglou, 2008). 

 Οι πρώτες σαρώνουν με σκάνερ και εγκλωβίζουν την εικόνα του εκτυπωμένου 

κειμένου. Κατόπιν η εικόνα αυτή επεξεργάζεται από μια εφαρμογή οπτικής αναγνώρισης 

χαρακτήρων και στη συνέχεια αντιστοιχίζονται οι χαρακτήρες με φωνήματα, 

προκειμένου το περιεχόμενο της σαρωμένης εικόνας να μετατραπεί σε ψηφιακή μορφή 

κειμένου και σε επόμενο στάδιο να αναπαραχθεί ακουστικά μέσα από ένα σύστημα 

μετατροπής κειμένου σε λόγο. Με τις συσκευές αυτές, φορητές ή μη, οι χρήστες έχουν τη 

δυνατότητα να «διαβάζουν» γράμματα, εφημερίδες, αναφορές, βιβλία και οποιοδήποτε 

άλλο έγγραφο υλικό προσφέρεται σε εκτυπωμένη μορφή. Το μόνο που έχει να κάνει ο 

χρήστης με σοβαρά προβλήματα όρασης είναι να τοποθετήσει το αρχείο κειμένου στη 

γυάλινη επιφάνεια και να πατήσει το πλήκτρο ενεργοποίησης της όλης διαδικασίας. Το 

κείμενο αναπαράγεται ακουστικά μέσα από συνθετική ομιλία, η οποία γίνεται εύκολα 

κατανοητή.           

 Στην περίπτωση αποθήκευσης, ο χρήστης πιέζει διαφορετικό πλήκτρο και 

εκφωνεί στο μικρόφωνο το όνομα, με το οποίο επιθυμεί να πραγματοποιηθεί η 

αποθήκευση του αρχείου. Ασφαλώς, η ίδια διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί με την 

επιστράτευση μιας μόνο συσκευής scanner και ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, 

εξοπλισμένου με λογισμικό μετατροπής κειμένου σε ομιλία και λογισμικό ανάγνωσης 

αρχείων κειμένου. Εντούτοις, η χρήση αυτόματων συσκευών ανάγνωσης εκτυπωμένου 
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κειμένου κρίνεται πολύ πιο πρακτική, λειτουργική και ταχεία για τους ανθρώπους με 

προβλήματα όρασης. Και αυτό, γιατί όλες αυτές οι συσκευές αυτόματης ανάγνωσης 

χαρακτηρίζονται από την ταχύτητά τους, την ακρίβεια ανάγνωσής τους, την εύκολη 

χρήση τους, το μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσής τους, το μικρό μέγεθός τους, τη 

διαθεσιμότητα ποικίλων γλωσσών, τη δυνατότητα εισόδου καλωδίου USB, τη 

δυνατότητα απεικόνισης κειμένου σε σύστημα ανάγνωσης και γραφής τυφλών Braille, 

την ευκαιρία παύσης κατά την αναπαραγωγή της συνθετικής ομιλίας, το περιορισμένο 

βάρος τους, την αυξομείωση της έντασης και της ταχύτητας της αναπαραγωγής και τέλος 

την εύκολη πλοήγηση.         

 Από την άλλη πλευρά, οι αυτόματες συσκευές ανάγνωσης ψηφιακού κειμένου 

αποτελούν φορητές συσκευές, οι οποίες μετατρέπουν τα αρχεία ψηφιακής μορφής σε 

ομιλία μέσα από ένα ενσωματωμένο σύστημα μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Τα εν 

λόγω αρχεία κειμένου  αναπαράγονται ηχητικά μέσω ειδικών λογισμικών. Το πιο 

σύνηθες λογισμικό, το οποίο υποστηρίζει αυτή τη μετατροπή είναι το λογισμικό 

DAISY/NISO (Ψηφιακό Σύστημα Προσβάσιμης Πληροφορίας) και είναι απαραίτητο για 

τα ψηφιακά ομιλούντα βιβλία (DAISY/NISO, http://www.daisy.org/z3986/.) (Duarte & 

Carrico, 2007). Στη βιβλιογραφία, συναντώνται συχνά και ως Εκφωνητές Ψηφιακών 

Ομιλούντων Βιβλίων (Freitas &  Kouroupetroglou, 2008).    

 Αναφορικά με τα γνωρίσματα και τις λειτουργίες των αυτόματων συσκευών 

ανάγνωσης ψηφιακού κειμένου υπάρχει η δυνατότητα αναπαραγωγής ποικίλων μορφών 

αρχείων (SD, CF, NLS) , οι οποίες καθιστούν προσβάσιμο το ψηφιακό περιεχόμενο στα 

άτομα με οπτική αναπηρία, η δυνατότητα πρόσβασης σε ολόκληρα βιβλία, αφού πρώτα 

κατέβουν από το διαδίκτυο, η δυνατότητα ηχογράφησης, χρησιμοποιώντας μικρόφωνο, η 

δυνατότητα αναπαραγωγής των ηχητικών γεγονότων και από ακουστικά, η 

συνδεσιμότητα USB, η μακροχρόνια διάρκεια της μπαταρίας, η άνετη και γρήγορη 

πλοήγηση, ο εύχρηστος πίνακας περιεχομένων, η φωνητική ενημέρωση του χρήστη για 

την πληρότητα της μπαταρίας και η δυνατότητα επιτονισμού σημείων του κειμένου.  

 Όσον αφορά τη φωνητική πρόσβαση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τα 

αρχεία, τα οποία μπορούν να είναι είτε έγγραφες πληροφορίες, είτε σύμβολα, είτε 

διαγράμματα, είτε οπτικοακουστικά μηνύματα (εικόνες, χάρτες ή ήχοι), έχουν 

πραγματοποιηθεί πολύ σημαντικά βήματα για τη βελτίωση και την αναβάθμισή της. Τα 

http://www.daisy.org/z3986/
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αρχεία υποβάλλονται σε διαφορετικού τύπου διαδικασίες ή λειτουργίες, ήδη από την 

κατασκευή τους προκειμένου να καταστούν προσβάσιμα. Εάν υπάρχει η πρόθεση να 

τηρηθούν οι κανόνες προσβασιμότητας ήδη από την κατασκευή λογισμικών, εφαρμογών, 

συσκευών κ.α. τότε τα αποτελέσματα ευνοούν τη συμπερίληψη ατόμων όχι μόνο με 

οπτική αναπηρία, αλλά και με άλλες μορφές αναπηρίας.     

 Επίσης, πλέον υπάρχει μέριμνα για τη διαχείριση και την πλοήγηση όχι μόνο των 

αρχείων, αλλά και του διαδικτύου από τα άτομα με σοβαρά προβλήματα όρασης (Freitas 

& Kouroupetroglou, 2008). Η οργάνωση των περιεχομένων και η τοποθέτηση τίτλων 

συμβάλλει στην ευκολότερη πλοήγηση των ατόμων με ολική ή μερική απώλεια όρασης, 

ευνοώντας την αρχειοθέτηση, την αναζήτηση και την ανάκτηση, εφόσον με τον τρόπο 

αυτό οι αυτόματες συσκευές ανάγνωσης ψηφιακού κειμένου εντοπίζουν την περιοχή, 

που ενδιαφέρει το χρήστη ευκολότερα και ταχύτερα. Επομένως, γίνεται φανερό πως τα 

ψηφιακά αρχεία και τα προγράμματα πρέπει εξαρχής να δημιουργούνται και να 

κατασκευάζονται, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες ομάδων ατόμων με προβλήματα 

όρασης, αλλά και άλλων αναπηριών, προκειμένου οι ομάδες αυτές να μπορούν εξίσου να 

τα χρησιμοποιήσουν. Αυτό υπογραμμίζει την αναγκαιότητα χρήσης εναλλακτικών 

μορφών ψηφιακού περιεχομένου, που θα αναγνωρίζεται από τις συσκευές, που 

χρησιμοποιούν κατά την πλοήγησή τους τα άτομα με οπτική αναπηρία (Freitas & 

Kouroupetroglou, 2008).        

 Αξίζει να σημειωθεί πως καίριο ρόλο στην όλη διαδικασία επαφής του ατόμου με 

το ψηφιακό περιεχόμενο παίζει ο τόπος, στον οποίο βρίσκεται. Είναι πολύ διαφορετικές 

οι συνθήκες, όταν ο χρήστης βρίσκεται σε κάποιον εσωτερικό χώρο και εντελώς 

διαφορετικές, όταν βρίσκεται σε κάποιον εξωτερικό χώρο. Η επαφή του με το 

ηλεκτρονικό περιεχόμενο πραγματοποιείται μέσω ηχητικών μηνυμάτων και ο χρήστης 

προσλαμβάνει τις πληροφορίες μέσω της αίσθησης της ακοής. Το γεγονός αυτό θέτει την 

παράμετρο του εξωτερικού περιβάλλοντος, καθώς όπως κρίνεται φυσιολογικό στους 

εξωτερικούς χώρους, υπάρχουν πολυάριθμοι ήχοι, οι οποίοι μπορούν να αποσυντονίσουν 

το χρήστη. Το ίδιο ισχύει και στη διαδικασία ηχογράφησης του χρήστη.   

 Τα άτομα με ολική ή μερική απώλεια της όρασής τους έχουν τη δυνατότητα 

πρόσβασης στα αρχεία και τα περιεχόμενά τους μόνο εφόσον προσφερθούν σε 

εναλλακτική μορφή, όπως ο ήχος,  η αφή (συμπεριλαμβανομένου των απτικών εικόνων 
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και του μικροκαψουλικού χαρτιού) ή το σύστημα ανάγνωσης και γραφής τυφλών Braille. 

Βέβαια, το γεγονός αυτό σε καμία περίπτωση δεν περιορίζει το ρόλο, που 

διαδραματίζουν οι επιμέρους συσκευές στην αναπαραγωγή των αρχείων, καθώς το 

κυρίαρχο θέμα είναι τα αρχεία πρωτίστως να υποστηρίζονται από τη συσκευή (Freitas & 

Kouroupetroglou, 2008).        

 Αναφορικά με την ανάκτηση έγγραφων γλωσσικών πληροφοριών, το κύριο μέσο, 

με το οποίο αυτή πραγματώνεται είναι η ακουστική αντίληψη. Η φωνητική λειτουργία 

των συσκευών εξυπηρετεί τον καθολικό σχεδιασμό μάθησης, αφού πέρα από τα άτομα 

με οπτική αναπηρία, στα οποία στοχεύει μπορεί να φανεί εξαιρετικά χρήσιμη και για 

άλλες ομάδες χρηστών (Freitas &  Kouroupetroglou, 2008). Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελούν οι οδηγοί, οι οποίοι οφείλουν να έχουν τα μάτια τους στραμμένα προς το 

δρόμο και όχι στη συσκευή GPS, την οποία, όμως, έχουν ανάγκη για να εντοπίσουν τη 

διαδρομή τους. Έτσι, αποδεικνύεται ευεργετική η φωνητική λειτουργία και η συνθετική 

ομιλία, μέσω της οποίας δίνονται οδηγίες από τη συσκευή.    

 Προφανώς, ο χρήστης απαιτείται να έχει τον απόλυτο έλεγχο του χειρισμού 

τέτοιων συσκευών για λόγους, τόσο λειτουργικούς, όσο και γνωστικούς (Freitas & 

Kouroupetroglou, 2008). Το άτομο πρέπει να έχει τον έλεγχο και να επεμβαίνει στη ροή 

των ακουστικών πληροφοριών, που παρέχονται, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 

αντιλαμβάνεται στον επαρκέστερο δυνατό βαθμό το ψηφιακό περιεχόμενο. Σπουδαίο 

ρόλο στην εν λόγω διαδικασία έχει διαδραματίσει η συνθετική ομιλία, μέσω της οποίας 

μετατρέπεται το κείμενο σε ομιλία.  

 

Γ.5.ii) Η πρόσβαση του εκπαιδευτικού περιεχομένου στο 

πεδίο των θετικών επιστημών  

 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάκτηση συμβολικών και τεχνικών 

πληροφοριών, καθώς και οι πληροφορίες διαγραμμάτων. Υπήρξαν σοβαρές δυσκολίες 

και ξεπεράστηκαν πολλά εμπόδια, έως ότου τελικά δημιουργηθούν εναλλακτικές μορφές, 

οι οποίες να είναι προσβάσιμες από ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα όρασης.  

 Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκαν οι μαθηματικές παραστάσεις και εκφράσεις, 
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αφού ήταν απαραίτητο να βρεθεί μια εναλλακτική μορφή απεικόνισης, ώστε να 

καταστούν προσβάσιμες στα άτομα με ολική ή μερική απώλεια της όρασής τους, είτε 

απτικά, είτε ακουστικά. Βέβαια, υπήρχαν ανάλογοι μαθηματικοί κώδικες Braille, αλλά 

και το σύστημα Nemeth, όπως επίσης και η δυνατότητα της άμεσης μετατροπής των 

μαθηματικών εκφράσεων σε απεικόνιση Braille. Με το πέρασμα του χρόνου εμφανίζεται 

η μετατροπή των μαθηματικών συμβόλων, παραστάσεων και εκφράσεων σε ηχητικά 

μηνύματα και εφαρμόζεται τόσο από εκπαιδευτικά ιδρύματα, όσο και από εταιρείες 

(http://www.dessci.com) ( http://www.logicalsoft.net).    

 Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί το θέμα της υπερφόρτισης της ακουστικής 

μνήμης, το οποίο προκύπτει κάθε φορά που εισάγεται μια περίπλοκη ακουστική 

πληροφορία (Freitas & Kouroupetroglou, 2008). Ειδικά, μάλιστα στην περίπτωση, που η 

πληροφορία παρουσιάζεται γραμμικά, κρίνεται αδύνατον τόσο ο βλέπων χρήστης, όσο 

και ο χρήστης με οπτική αναπηρία να αποκτήσουν μια συνολική εικόνα του 

περιεχομένου της μαθηματικής φράσης. Προκειμένου να επιλυθεί το εν λόγω πρόβλημα, 

καθίσταται αναγκαία η χρήση ορισμένων μεθόδων σύνοψης του περιεχομένου, 

προκειμένου να σκιαγραφηθεί η δομή του.       

 Η σημασία των γραφημάτων χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σημαντική στο κομμάτι 

της απεικόνισης μαθηματικών και άλλων τεχνικών πληροφοριών. Η απτική διάκριση 

φαίνεται να κερδίζει περισσότερο έδαφος έναντι της ακουστικής περιγραφής στο θέμα 

της δημιουργίας εναλλακτικής μορφής παρουσίασης των γραφημάτων, ώστε να 

καταστούν προσβάσιμα στους ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα όρασης (Freitas & 

Kouroupetroglou, 2008). Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει η κατασκευή και η 

σχεδίαση γραφημάτων, περισσότερο αποτελεσματική, όμως, αποδεικνύεται η απτική 

απεικόνιση των γραφημάτων, άσχετα αν η ανάλυσή τους δεν είναι πάντα υψηλή. 

Σίγουρα, η ακουστική περιγραφή μπορεί να προσφέρει στο άτομο πολύ περισσότερες 

πληροφορίες (http://www.viewplus.com). Ωστόσο, η συνολική εικόνα, που τελικά 

καταφέρνει να συγκρατήσει το άτομο είναι περιορισμένη και πολλές φορές οδηγείται σε 

σύγχυση (Freitas & Kouroupetroglou, 2008).      

 Οι μαθηματικές εκφράσεις παρουσιάζονται με μεγάλη συχνότητα στα 

επιστημονικά αρχεία, σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο της εκπαιδευτικού, αλλά και του 

επαγγελματικού πλαισίου. Κατ’ αναλογία με τις γλωσσικές πληροφορίες, οι μαθηματικές 

http://www.dessci.com/
http://www.logicalsoft.net/
http://www.viewplus.com/
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πληροφορίες αποτελούν έναν εξίσου βαρυσήμαντο πυλώνα στην εκπαίδευση και στην 

καλλιέργεια του ανθρώπινου νου, πράγμα που υπογραμμίζει την αναγκαιότητα 

πρόσβασης των ανθρώπων με οπτική αναπηρία στο περιεχόμενό τους.     

 Το ζήτημα της ψηφιακής παρουσίασης των μαθηματικών πληροφοριών έχει 

απασχολήσει σοβαρά την επιστημονική κοινότητα για πολλά χρόνια. Αρχικά, η συσκευή 

LaTex (http://www.latex-project.org) φαίνεται να συνεισφέρει σημαντικά στη 

συγκεκριμένη προσπάθεια, μετατρέποντας τις μαθηματικές φράσεις και πληροφορίες σε 

μια κωδικοποιημένη γραμμική μορφή χαρακτήρων, προσφέροντας με τον τρόπο αυτό τη 

ευκαιρία σε άτομα με προβλήματα όρασης να αντιληφθούν το περιεχόμενο τους. Η 

λειτουργία της LaTex βασίζεται στα πρότυπα βασικών μαθηματικών ακολουθιών, 

συνοδευόμενων, όμως, από επιπρόσθετους κώδικες, που  διευκολύνουν την πλοήγηση 

του χρήστη. Δηλαδή, με άλλα λόγια υπάρχουν ειδοποιήσεις αναφορικά με το κάθε 

επιμέρους πεδίο της αριθμητικής φράσης.        

 Πολλά από τα μαθηματικά αντικείμενα και σύμβολα παρουσιάζονται σε 

εκτυπώσιμη μορφή και είναι δισδιάστατα. Ωστόσο, επειδή η θέση τους είναι 

συγκεκριμένη, η αποκωδικοποίησή τους διαρθρώνεται σε σειρές και στήλες, ώστε κατά 

τον τρόπο αυτό να ερμηνευτεί η θέση των συμβόλων. Ακολούθως, με την έλευση του 

διαδικτύου, αναδύεται η ανάγκη μεταφοράς των πληροφοριών, μέσα από ένα 

συγκροτημένο και καθολικό μοντέλο. Έτσι, οι προσπάθειες στράφηκαν στη δημιουργία 

νέας κωδικοποίησης μαθηματικών αντικειμένων και συμβόλων, περισσότερο 

λειτουργικής και συμβατής με τα ψηφιακά μέσα, αλλά ειδικότερα με τους διαδικτυακούς 

περιηγητές, τα μαθηματικά εργαλεία συγγραφής και τα ηλεκτρονικά λογισμικά 

μαθηματικών (Freitas & Kouroupetroglou, 2008).     

 Το MathML, εφευρέθηκε προκειμένου να ανταποκριθεί στην ανάγκη αυτή, 

πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα πολυάριθμες εταιρείες δημιουργίας λογισμικών να 

σημειώσουν κατακόρυφη άνοδο στις πωλήσεις τους (Freitas & Kouroupetroglou, 2008). 

Σκοπός της νέας αυτής κωδικοποίησης μαθηματικών αντικειμένων και συμβόλων είναι η 

αύξηση  των ευκαιριών πρόσβασης στο περιεχόμενο των μαθηματικών και των άλλων 

επιστημών για τα άτομα με αναπηρία και πιο συγκεκριμένα για τα άτομα με οπτική 

αναπηρία. Η έλλειψη κάποιου διαθέσιμου λογισμικού, ώστε το άτομο να μπορεί να 

αποκτήσει πρόσβαση στο μαθηματικό περιεχόμενο, αποτέλεσε το εφαλτήριο για την 
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πραγματοποίηση σειράς ερευνών το 2000, οι οποίες κινήθηκαν γύρω από την εξεύρεση 

λύσης, βασιζόμενης στην πρόσληψη των μαθηματικών φράσεων μέσω της ακουστικής 

αντίληψης.          

 Ειδικότερα, τα λογισμικά παρουσιάζουν τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ του 

χρήστη και της συσκευής, πράγμα, που προσφέρει σπουδαίες δυνατότητες στα άτομα με 

οπτική αναπηρία. Λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης της συσκευής 

LaTeX, οι οποίες αναλύθηκαν εκτενώς παραπάνω, το νέο σύστημα AudioMath 2005 

σχεδιάστηκε σε πρώτο στάδιο στη γλώσσα των Πορτογάλων.    

 Η λειτουργία του συστήματος AudioMath 2005 είναι βασισμένη στο δεδομένο 

ότι οι μαθηματικές φράσεις μπορούν να μεταφερθούν αυτούσιες και ολόκληρες μέσω του 

λόγου. Μπορεί το δεδομένο αυτό να μοιάζει εκ πρώτης όψεως λογικό και 

αδιαπραγμάτευτο, στην πραγματικότητα, όμως, συνέπεια είναι πολλές φορές να 

μεταφέρονται μακροσκελείς μαθηματικές φράσεις, διαποτισμένες με περίπλοκους 

μαθηματικούς τύπους. Το γεγονός αυτό σημαίνει πως πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος η 

ακουστική μνήμη του χρήστη να υπερφορτιστεί κι έτσι το άτομο να οδηγηθεί σε 

σύγχυση, πράγμα, που συνεπάγεται ότι το άτομο δεν έχει έτσι τη δυνατότητα να 

αντιληφθεί επαρκώς το περιεχόμενο του μαθηματικού περιεχομένου, δυσχεραίνοντας την 

κατανόηση του.           

 Επομένως απαιτείται να ληφθούν υπόψη, να εκτιμηθούν και να αξιολογηθούν 

πολλοί και διαφορετικοί παράγοντες, προκειμένου να οδηγηθούμε σε ξεκάθαρα 

συμπεράσματα. Το εγχείρημα αυτό απαιτεί οι τύποι των στοιχείων να συγκροτηθούν από 

κοινού με άλλους τύπους όμοιων στοιχείων, που ανήκουν στην ίδια υπο – ομάδα, υπο – 

μαθηματική φράση και να μη συγχέονται με άλλα στοιχεία διαφορετικής υπο – ομάδας. 

Πιο συγκεκριμένα, η λύση, που προτείνεται, είναι να υπάρχει ανάλογη λεκτική 

σηματοδότηση, ώστε ο χρήστης να βρίσκεται σε θέση να καταλάβει το τέλος μιας 

μαθηματικής υπο – φράσης, την αρχή μιας άλλης, καθώς και τη μετάβαση από τη μια 

μαθηματική υπο – φράση στην επόμενη. Για παράδειγμα στη μαθηματική φράση 32 + 42 

χρειάζεται να υπάρχει η απαραίτητη λεκτική περιγραφή, η οποία σηματοδοτεί το τέλος 

της πρώτης δύναμης, πριν ο χρήστης να μεταβεί στη διαδικασία της πρόσθεσης «π.χ. 

τέλος πρώτου πεδίου». Διαφορετικά, αν η λεκτική περιγραφή εκλείπει είναι φυσιολογικό 

να προκαλείται σύγχυση, ιδιαίτερα σε πιο μακροσκελείς παραστάσεις. Ασφαλώς, η υπο – 
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ομαδοποίηση αριθμητικών φράσεων μιας αριθμητικής παράστασης λόγου χάρη, αποτελεί 

προπαρασκευαστική φάση για τη μεθοδικότερη επίλυση των αριθμητικών πράξεων, 

βασισμένη στην προτεραιότητα των πράξεων.     

 Στο Audiomath 2005 αντί για τη λεκτική περιγραφή, όπως περιεγράφηκε 

παραπάνω, προκειμένου να δηλωθεί η μετάβαση από μια μαθηματική υπο – φράση στην 

επόμενη χρησιμοποιείται παύση διαφορετικής διάρκειας ή ήχος διαφορετικού 

επιτονισμού.          

 Ένα άλλο εξίσου σημαντικό ζήτημα με αυτό της σύγχυσης του χρήστη αποτελεί η 

υπερφόρτιση της ακουστικής μνήμης, καθώς με την προθήκη ολοένα και περισσότερων 

αριθμητικών πληροφοριών η εστίαση της ακουστικής μνήμης διασπάται σε πολλά 

διαφορετικά σημεία, καθιστώντας αναγκαία τη δημιουργία ενός εσωτερικού μηχανισμού 

διατήρησης της συνέχειας της αριθμητικής φράσης (Freitas & Kouroupetroglou, 2008). 

Σκόπιμη κρίνεται η χρήση μιας δενδροειδούς δομής, η οποία όμως στο επίπεδο των 

φύλλων (της δενδροειδούς μορφής) να εναπόκειται στην επιθυμία και στην ελεύθερη 

επιλογή του χρήστη, ώστε η πλοήγησή του να αποβαίνει περισσότερο εύκολη. Όσον 

αφορά τα άτομα με ολική απώλεια της όρασής τους, η σαφήνεια των βημάτων και η 

δενδροειδής μορφή εξυπηρετούν την εύκολη πρόσβαση και πλοήγηση στο περιεχόμενο 

των μαθηματικών φράσεων. Μια άλλη μέθοδος, η οποία χρησιμοποιείται επίσης για τους 

ανθρώπους με τύφλωση είναι η ύπαρξη των πλήκτρων «έναρξης» και των πλήκτρων 

«λήξης», που, όπως άλλωστε αποδεικνύεται και από αντίστοιχες έρευνες συμβάλλει 

καταλυτικά στο μηχανισμό πλοήγησης στο μαθηματικό περιεχόμενο.   

 Η κωδικοποίηση MathML διαρθρώνεται σε δυο κατηγορίες: στην παρουσίαση 

και το περιεχόμενο. Η παρουσίαση προσανατολίζεται κατά κύριο λόγο στην οπτική 

απόδοση, ενώ από την άλλη πλευρά το περιεχόμενο προσανατολίζεται και προορίζεται 

περισσότερο για την ακουστική απόδοση. Εντούτοις, η διάκριση των δύο λειτουργιών δε 

χαρακτηρίζεται απόλυτη. Το σύστημα AudioMath 2005 συστάθηκε ως συνέχεια για τη 

λειτουργία παρουσίασης MathML και τελικά αποτέλεσε το πιο ευρέως διαδεδομένο 

λογισμικό.            

 Υπάρχει, βέβαια, και ο παράγοντας των εξατομικευμένων χαρακτηριστικών 

σχετικά τόσο με τις ικανότητες ανάγνωσης, όσο και με τις γνωστικές ικανότητες του 

εκάστοτε χρήστη, ο οποίος επιδρά με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά, ώστε να 
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διαμορφωθεί ένα λειτουργικό πλαίσιο, το οποίο διευκολύνει την πλοήγηση του ατόμου 

με οπτική αναπηρία. Η «εναλλακτική» ανάγνωση των μαθηματικών φράσεων μπορεί να 

θεωρηθεί ως μια ειδική περίπτωση δημιουργίας δομημένου κειμένου, επομένως 

παραγωγής λόγου. Οποιοδήποτε είδος αποκωδικοποίησης μαθηματικών φράσεων 

καθιστά το αρχείο ανιχνεύσιμο και επομένως προσβάσιμο. Αυτό σημαίνει πως ακόμα και 

τα ειδικά συστήματα ανίχνευσης είναι απαραίτητο να κατασκευάζονται προς αυτήν την 

κατεύθυνση, χωρίς να δεσμεύουν δηλαδή το χρήστη να συγκρατήσει τους κωδικούς. 

 Επιπροσθέτως, συνάμα με την ανάγνωση των αρχείων, τα οποία περιλαμβάνουν 

μαθηματικές φράσεις σημαντική πρόκληση αποτελεί και η γραφή μαθηματικών 

φράσεων. Το άτομο, που δεν έχει την ικανότητα να χρησιμοποιήσει πληκτρολόγιο με 

σχετική άνεση, συναντά σοβαρά εμπόδια κατά την προσπάθειά του να αποτυπώσει 

εγγράφως μαθηματικές φράσεις. Για το λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε η 

λειτουργία του συστήματος Speakmath (http://www.fe.up.pt/si uk/PROJECTOS 

GERAL.MOSTRA PROJECTO?P ID=1099.). Ο κυριότερος στόχος του εν λόγω 

συστήματος είναι η μελέτη και ο σχεδιασμός ειδικού λογισμικού, με το οποίο 

επιτυγχάνεται η αποτύπωση μαθηματικών φράσεων, μέσω διεπαφής αναγνώρισης λόγου. 

 Πέρα από το λεκτικό κείμενο, οποιουδήποτε περιεχομένου και με οποιαδήποτε 

μορφή και αν παρουσιάζεται, όπως ψηφιακά ή εκτυπωμένα αρχεία, εφημερίδες, βιβλία, 

περιοδικά και αναφορές, ενυπάρχουν σε πολλά έγγραφα και κάποιες άλλες, είτε οπτικές, 

είτε μη οπτικές πληροφορίες. Στις οπτικές πληροφορίες συμπεριλαμβάνεται η 

επεξεργασία κειμένου (μέγεθος γραμματοσειράς, έντονη γραφή, χρώμα κτλ.), αλλά και 

κάποιες απλές ή σύνθετες κειμενικές δομές, όπως είναι οι πίνακες, οι στήλες και οι 

λίστες, καθώς επίσης και τα διαγράμματα, τα σχέδια, οι φιγούρες και οι φωτογραφίες.  

 Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι η επεξεργασία του κειμένου 

διαρθρώνεται σε συγκεκριμένο σημασιολογικό πλαίσιο και περιλαμβάνει 

συγκεκριμένους σημασιολογικούς τομείς. Δηλαδή, υπάρχουν εν τέλει πολυάριθμες 

παράμετροι, που επιδρούν στην επεξεργασία κειμένου. Από την άλλη πλευρά, στις μη 

οπτικές πληροφορίες ενός αρχείου εντάσσεται ο τίτλος, το στυλ κειμένου, οι υπότιτλοι, 

οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα.      

 Σήμερα, τα περισσότερα συστήματα μετατροπής κειμένου σε ομιλία δεν 

προσφέρουν αποτελεσματικές παροχές, όσον αφορά τόσο τα σημασιολογικά, όσο και τα 

http://www.fe.up.pt/si%20uk/PROJECTOS%20GERAL.MOSTRA
http://www.fe.up.pt/si%20uk/PROJECTOS%20GERAL.MOSTRA
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γνωστικά χαρακτηριστικά των οπτικών και των μη οπτικών στοιχείων. Ωστόσο, 

καταβάλλονται σοβαρές προσπάθειες προς την κατεύθυνση της μετατροπής αρχείων 

κειμένου σε ομιλία, διατηρώντας βασικά σημασιολογικά στοιχεία του αρχείου (Fourli – 

Kartsouni et al., 2007) , αλλά και την ακουστική παρουσίαση της επεξεργασίας κειμένου 

(Xydas & Argyropoulos, 2005∙ Tsonos et al., 2007, Trace Research & Development 

Center) και των πινάκων (Spiliotopoulos, et al., 2005), μέσα από την οργάνωση των 

παραμέτρων της σύνθεσης λεκτικού σήματος.     

 Αναφορικά με τη φωνητική πρόσβαση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, πρέπει να 

αναφερθεί το πλήθος των ερευνών, που εκπονήθηκαν για τη βελτίωση των ρυθμίσεων 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή, με σκοπό την παροχή περισσότερων ευκαιριών 

πρόσβασης στα άτομα με οπτική αναπηρία. Αρχικά, επιχειρείται να παρουσιαστεί η 

πρόσβαση στις γραφικές διεπαφές των windows, φωνητικά, δηλαδή μέσα από την ομιλία. 

Οι εναλλακτικοί τρόποι απεικόνισης της επιφάνειας εργασίας, οι οποίοι έχουν 

παρουσιαστεί παραπάνω (Weber et al., 1993) είναι το σύστημα ROOMS (Henderson & 

Card, 1986∙ Savidis & Stephanidis, 1995) και το σύστημα Audio Rooms (Mynatt & 

Edwards, 1995). Επίσης, η χρήση διεπαφών διπλής χρήσης (Savidis & Stephanidis, 1998) 

ενσαρκώνεται στο σύστημα διαχείρισης διεπαφών HOMER (Savidis & Stephanidis, 

1995∙ Savidis & Stephanidis, 1998).      

 Επιπρόσθετα, εισάγεται το πλαίσιο ενιαίου χρήστη διεπαφών, το οποίο βασίζει τη 

λειτουργία του σε συσκευές αυτοπροσαρμοστικότητας στον εκάστοτε χρήστη και στο 

εκάστοτε πλαίσιο, ανεξάρτητα από το αν η προσαρμοστικότητα συμβαίνει σε 

πραγματικό χρόνο (Stephanidis, 2001).       

 Η προσέγγιση αυτή είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τις βασικές αρχές του 

καθολικού σχεδιασμού μάθησης (Savidis & Stephanidis, 2006) και τη μεθοδολογία του 

(Savidis & Stephanidis, 2004∙ Savidis et al., 2001), καθώς παρέχονται στο χρήστη 

εργαλεία, που διευκολύνουν και υποστηρίζουν την εφαρμογή ενός προσβάσιμου 

πλαισίου (Akoumianakis & Stephanidis, 2001∙ Savidis & Stephanidis, 2001). Η συνολική 

διαδικασία βασίζεται σε τέσσερα επίπεδα: στο σημασιολογικό επίπεδο, το συντακτικό 

επίπεδο, το κατασκευαστικό επίπεδο και το φυσικό επίπεδο. Το σημασιολογικό επίπεδο 

αφορά τις εσωτερικές λειτουργίες και τις ανάλογες πληροφορίες, με τις οποίες αυτές 

απεικονίζονται. Το συντακτικό επίπεδο στοχεύει στις δραστηριότητες του ατόμου, οι 
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οποίες σχετίζονται με την ροή του διαλόγου και τους συντακτικούς κανόνες. Τέλος, το 

κατασκευαστικό επίπεδο αφορά το τεχνικό κομμάτι, ενώ το φυσικό επίπεδο τις τεχνικές 

αλληλεπίδρασης του χρήστη με το σύστημα, καθώς και τα χαρακτηριστικά των 

αντικειμένων και των συσκευών.      

 Συνέπεια της εν λόγω προσέγγισης αποτελεί το γεγονός ότι η αυτόματη 

προσαρμογή σε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα επίπεδα διαποτίζεται από το 

χαρακτηριστικό του πολυμορφισμού, καθώς στην εργασία – στόχο εντάσσονται 

διαφορετικά διαδραστικά αντικείμενα και ακολουθούνται ξεχωριστές μέθοδοι, ανάλογα 

με τις εξατομικευμένες ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που παρουσιάζει το 

μαθησιακό προφίλ του χρήστη (Stephanidis et al., 2001). Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

τέτοιων συστημάτων, τα οποία προσφέρουν ευκαιρίες πρόσβασης σε άτομα με ολική ή 

μερική απώλεια της όρασής τους και ελέγχθηκαν από το Ίδρυμα Έρευνας και 

Τεχνολογίας της Ελλάδας (FORTH) αποτελούν ο περιηγητής AVANTI (Stephanidis et 

al., 2001), το PALIO (Stephanidis et al., 2004∙ Zarikas et al., 2001) και το NAUTILOS 

(Stephanidis et al., 2001), μέσω του οποίου παρέχονται πληροφορίες, σε πολυάριθμες 

γλώσσες, οι οποίες προσφέρονται σε μορφή ανάγνωσης και γραφής τυφλών Braille, αλλά 

και σε συνθετική ομιλία. Οι δυνατότητες αυτές, είτε οπτικές, είτε μη οπτικές αφορούν, 

όχι μόνο τα αρχεία, αλλά και τους διαδικτυακούς ιστοχώρους. Το σύστημα ARGO (Ntoa 

& Stephanidis, 2005) συστάθηκε με το στόχο να προσφέρει πληροφορίες στο χρήστη 

όταν αυτός βρεθεί σε δημόσιους χώρους και παρέχει τόσο οπτικά, όσο και μη οπτικά 

ερεθίσματα. Για μεγαλύτερη διευκόλυνση, μάλιστα υπάρχει ενσωματωμένη κάμερα και 

μόλις ο χρήστης αρχίσει να κινείται αναπαράγονται αναλυτικές φωνητικές οδηγίες 

χρήσης του συστήματος.          

 Το σύστημα EZAccess (Law & Vanderheiden, 2000∙ Vanderheiden et al., 1999) 

χαρακτηρίζεται από ορισμένες βελτιώσεις, τόσο στα ηλεκτρονικά προϊόντα, όσο και στις 

συσκευές, οι οποίες στοχεύουν στην ευρύτερη χρήση και κατανάλωση, διευκολύνοντας 

ταυτόχρονα την πρόσβαση των ατόμων με σοβαρά προβλήματα όρασης. Πρόκειται για 

συγκεκριμένο πλήκτρο της έντασης, το οποίο δίνει αυτόματα τη δυνατότητα 

ενεργοποίησης χειριστηρίου στην οθόνη, επιτρέποντας τη λειτουργική πλοήγηση του 

χρήστη, το «φωνητικό άγγιγμα», με το οποίο ο χρήστης μπορεί όποια περιοχή του 

κειμένου αγγίξει να την ακούσει, το «πλήκτρο βοήθειας», με την πίεση του οποίου το 
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άτομο μπορεί να εξακριβώσει την ταυτότητα κάθε επιμέρους πλήκτρου της συσκευής, 

αφού ανά πάσα στιγμή μπορεί να ακουστεί, τόσο το όνομα του εκάστοτε πλήκτρου, όσο 

και η λειτουργία του και τέλος η «πολυεπίπεδη βοήθεια», η οποία αφορά καθαρά τις 

λεπτομερείς οδηγίες χρήσης της συσκευής. Ωστόσο, αν κάποιο άτομο έχει την ανάγκη 

περαιτέρω βοήθειας, με τη παρατεταμένη πίεση του πλήκτρου «βοήθεια», παρέχονται 

πολύ αναλυτικότερες και λεπτομερέστερες πληροφορίες κάθε φορά. Η μεθοδολογία του 

EZAccess επεκτείνεται σε μια σειρά ηλεκτρονικών συστημάτων και συσκευών, όπως 

είναι τα κινητά τηλέφωνα, οι φορητές ηλεκτρικές συσκευές, οι μηχανές πληροφοριών και 

συναλλαγών (Vanderheiden, 2001).         

 Αναφορικά με τους φωνητικούς περιηγητές και τις φωνητικές διαδικτυακές 

πύλες, η αλληλεπίδραση με το χρήστη μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς και 

διαφορετικούς τρόπους. Αρχικά, η εκπομπή ήχου της διαδικτυακής πύλης δίνει την 

ευκαιρία στα άτομα με οπτική αναπηρία να αντιληφθούν το περιεχόμενο της, καθώς και 

τα κύρια δομικά του χαρακτηριστικά. Κατά συνέπεια, το λογισμικό ανάγνωσης οθόνης 

screenreader μπορεί να μεταφέρει στο χρήστη ακόμα και τους πίνακες των διαδικτυακών 

περιεχομένων. Εντούτοις, ο χρήστης έχει περιορισμένες ευκαιρίες στο να αποκτήσει μια 

συνολική εικόνα όλων των περιεχομένων της σελίδας.     

 Από την άλλη πλευρά, η πρόσληψη φωνητικών μηνυμάτων του χρήστη από τη 

διεπαφή προσφέρει την ευκαιρία στο χρήστη να έχει ενεργό ρόλο και να παρεμβαίνει 

μέσω των εντολών, τις οποίες στέλνει, της ανταπόκρισης στα αναγνωστικά ερεθίσματα, 

καθώς και των επιλογών, στις οποίες προβαίνει, ώστε να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά 

τις διαδικτυακές υπηρεσίες και να αποκομίζει το διαδικτυακό περιεχόμενο στη μορφή, 

την οποία μπορεί να προσπελάσει (Freitas & Kouroupetroglou, 2008).   

 Ο φωνητικός περιηγητής αποτελεί ένα λογισμικό, το οποίο έχει τη δυνατότητα 

πρόσληψης φωνητικών μηνυμάτων από το χρήστη, αλλά ταυτόχρονα εκπομπής του 

διαδικτυακού περιεχομένου σε ηχητική μορφή, σε πολλές διαφορετικές γλώσσες, 

προσφέροντας κατά αυτόν τον τρόπο, ευκαιρίες αλληλεπίδρασης ατόμου και 

διαδικτυακού περιεχομένου.        

 Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Διαδικτυακού Ιστού (W3C) είναι υποχρεωμένη 

να ανταποκριθεί στη συμπερίληψη της λειτουργίας του φωνητικού περιηγητή (Voice 

Browser Activity, http://www.w3.org/Voice/). Γι’ αυτό, άλλωστε, συστάθηκε εκ νέου 

http://www.w3.org/Voice/
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επιτροπή, που είναι υπεύθυνη για τη φόρτωση πολλών γλωσσών, από τις οποίες 

παράγεται λόγος κι επομένως σταδιακά αυξάνεται σημαντικά η αλληλεπίδραση ατόμου 

και ηλεκτρονικού υπολογιστή (http://www.w3.org/News/2007#item58 and 

http://www.w3.org/2006/12/voice-charter.html.). Η επιτροπή προχώρησε, επίσης στη 

βελτίωση του διαδικτυακού πλαισίου αλληλεπίδρασης ομιλίας, αναβαθμίζοντας τις 

προδιαγραφές των συστημάτων, όπως η εισαγωγή της μορφής VoiceXML, η οποία 

καθορίζει τον έλεγχο ροής και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ χρηστών και 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επιπλέον, οι προδιαγραφές γραμματικής αναγνώρισης 

ομιλίας προσδιορίζουν τις λέξεις και τις φράσεις, τις οποίες εν συνεχεία το σύστημα 

αναγνώρισης φωνής τις μετατρέπει από ομιλία σε κείμενο. Η σύνθεση ομιλίας 

επιλεγμένης γλώσσας (SSML) προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο το κείμενο 

καθίσταται ανθρώπινη ομιλία, μέσω ενός συστήματος σύνθεσης λόγου, του λεξικού 

προφοράς, το οποίο με τη σειρά του καθορίζει τον τρόπο, με τον οποίο προφέρονται οι 

λέξεις. Η CCXML καθορίζει τον τρόπο διαχείρισης του τηλεφωνικού συστήματος και 

ειδικότερα την αποδοχή εισερχόμενων κλήσεων, την πραγματοποίηση εξερχόμενων 

κλήσεων κτλ. Ο σχεδιασμός της VoiceXML στοχεύει στη δημιουργία ηχητικών 

διαλόγων συνθετικής ομιλίας, ψηφιακών αρχείων ήχου, αλλά και στην αναγνώριση 

προφορικών ή έγγραφων κωδικών, ώστε να επιτυγχάνονται κάποιες συγκεκριμένες 

συνομιλίες. Στο SSML, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την ταχύτητα, τα χαρακτηριστικά 

της ομιλίας(ηλικία, γένος), την ένταση ακόμα και τη προφορά της φωνής μέσω ενός 

συνδυασμού ηχογραφημένου λόγου, συνθετικής ομιλίας και μουσικής 

(http://www.w3.org/Voice/.).        

 Αξίζει να αναφερθεί η Παγκόσμια Φωνητική Διαδικτυακή Πύλη, στην οποία η 

πρόσβαση επιτυγχάνεται μέσω της τεχνολογίας του προφορικού διαλόγου με τη χρήση, 

όμως, του σταθερού ή του κινητού τηλεφώνου (Freitas & Kouroupetroglou, 2008). 

Γενικότερα, οποιουδήποτε είδους πληροφορία ή συναλλαγή μπορεί να επιτευχθεί στον 

Παγκόσμιο Διαδικτυακό Ιστό φωνητικά. Οι καθημερινές πρακτικές υπηρεσίες, που 

προσφέρονται φωνητικά αφορούν την ενημέρωση για τον καιρό, τον τηλεφωνικό 

κατάλογο, τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία, την αποστολή και την ανάγνωση μηνυμάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail, την ενημέρωση, τις συναλλαγές και την ανάληψη 

χρημάτων. Οι διαδικτυακές φωνητικές πύλες αποτελούν ένα σύγχρονο τρόπο 

http://www.w3.org/2006/12/voice-charter.html
http://www.w3.org/Voice/
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αλληλεπίδρασης, και συνιστούν συνέχεια της απτικής διάκρισης, που κυριαρχούσε μέχρι 

πρότινος για την πρόσβαση των ατόμων με σοβαρά προβλήματα όρασης.    

 Επίσης, δεν θα πρέπει να παραληφθεί η σημασία του VoiceXML στο πεδίο του 

διαδικτύου, αφού επιτρέπει τη φωνητική ανάκτηση των πληροφοριών από διαδικτυακές 

βάσεις δεδομένων. Ορισμένες εταιρείες μάλιστα προσφέρουν συστήματα ανάπτυξης για 

την προετοιμασία των διαδικτυακών και τηλεφωνικών εφαρμογών χρησιμοποιώντας 

διεπαφές λόγου (Cohen et al., 2004, Harris, 2005∙ Sharma & Kunins, 2002). Σε πρώτο 

στάδιο, η τεχνολογία δημιουργίας διαδικτυακού περιεχομένου αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα για τη διαδικασία επιθυμητής απόδοσης της ομιλίας. Μέσα από μια 

προσεκτική ανάλυση η δομή ή το περίγραμμα μιας ιστοσελίδας μπορούν να ανιχνευτούν 

και να γίνουν αντιληπτά από το χρήστη, μέσω της απεικόνισης ενός πίνακα 

περιεχομένων, ο οποίος εκφωνείται στο χρήστη με προβλήματα όρασης. Το εγχείρημα 

αυτό στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία όταν επιχειρήθηκε στην Πορτογαλία, παραμένοντας 

βέβαια ανοιχτό και για άλλες γλώσσες. Η φιλοσοφία του κινείται γύρω από το πακέτο 

Emacspeak (http://emacspeak.sourceforge.net/.), το οποίο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο 

στην επεξεργασία περιγραμμάτων διαφόρων αρχείων.    

 Όσον αφορά τους ακουστικούς περιηγητές, έχει επινοηθεί περιηγητής, ο οποίος 

παρέχει τη δυνατότητα ακουστικής ειδικής απεικόνισης σχετικών κομματιών των 

πληροφοριών, άσχετα αν παρουσιάζονται μεμονωμένα. Το ένα από αυτά τα κομμάτια 

αφορά κάθε φορά τον πίνακα περιεχομένων αυτούσιο χωρίς καμιά αλλαγή, ένα άλλο 

κομμάτι αφορά τον πίνακα περιεχομένων φωνητικά και ένα τρίτο κομμάτι αφορά τον 

πίνακα περιεχομένων σε μεγεθυμένη μορφή, προς διευκόλυνση των ατόμων με οπτική 

αναπηρία. Ασφαλώς, τόσο η πλοήγηση, όσο και η φωνητική αναπαράσταση 

επιτυγχάνεται εύκολα σε όλα τα κομμάτια πληροφοριών, χάρη στις καρτέλες, οι οποίες 

υπάρχουν στα αριστερά κάθε κομματιού.        

 Μέσω αυτής της εφαρμογής, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να πλοηγείται 

ελεύθερα από τα κομμάτια των περιεχομένων στους πίνακες περιεχομένων και 

αντίστροφα, ώστε να σαρώνει και να μεταφέρεται στην περιοχή των πληροφοριών, που 

τον ενδιαφέρει μέσα από μια δομημένη και οργανωμένη μέθοδο. Είναι φανερό πως η 

συσκευή μετατροπής κειμένου σε ομιλία βοηθά σε σημαντικό βαθμό τα άτομα με ολική 

ή μερική απώλεια της όρασής τους, εφόσον έτσι η πλοήγησή τους καθίσταται 

http://emacspeak.sourceforge.net/
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λειτουργική, άνετη, ακριβής και πρακτική.      

 Το μοντέλο αυτό περιηγητή προσβασιμότητας κρίνεται πολύ περισσότερο 

δομημένο, με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και σαφήνεια περιήγησης. Βέβαια, δε 

συμβάλλει στην προσπάθεια δημιουργίας μιας συνολικής εικόνας των περιεχομένων στο 

χρήστη, αφού λόγω της περιήγησης στα κομμάτια πληροφοριών λειτουργεί 

αποσπασματικά. Όπως και να έχει, εάν δεν ακολουθηθεί η παραπάνω δομή από το 

χρήστη, κατόπιν επιλογής του, καταρρέει το παρόν μοντέλο και επιστρέφουμε στο 

παραδοσιακό μοντέλο φωνητικής ανάγνωσης. Ο χειρισμός του ήχου σε αυτήν την 

περίπτωση αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας, εφόσον σηματοδοτεί τη μετάβαση από 

το ένα παράθυρο στο άλλο. Το γεγονός αυτό επιτυγχάνεται με μία ή δύο διαφορετικές 

φωνές σε διαφορετικά, όμως, στυλ τροποποίησης ομιλίας.     

 Με το πέρασμα του χρόνου, επήλθαν νέες προδιαγραφές στο πεδίο της 

προσβασιμότητας των διαδικτυακών περιεχομένων, οι οποίες παρουσιάστηκαν και 

εκδόθηκαν από την Επιτροπή Εργασίας, κατά τη δεύτερη έκδοση του φωνητικού 

περιηγητή. Οι νέες αυτές προδιαγραφές παίζουν καταλυτικό ρόλο στην πλοήγηση και 

τον προσανατολισμό του ατόμου με οπτική αναπηρία στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας 

(http://www.w3.org/WAI/.).        

 Στην ίδια έκδοση υπάρχουν σημαντικά στοιχεία σχετικά με τη συγγραφή οδηγιών 

για την προσβασιμότητα των ανθρώπων με προβλήματα όρασης στα απαραίτητα 

εργαλεία (Freitas,, & Kouroupetroglou, 2008). Ακόμα και αν η ιστοσελίδα έχει ελεγχθεί 

από τους βλέποντες και έχει κριθεί κατάλληλη, εξακολουθεί να παραμένει επιτακτική η 

ανάγκη ελέγχου και από κάποιο άτομο με σοβαρά προβλήματα όρασης. Η επισήμανση 

και η αποκωδικοποίηση ορθογραφικών, γραμματικών και συντακτικών λαθών στη ροή 

του περιεχομένου, τα οποία δε μπορούν να ανιχνεύονται πάντα οπτικά, συνιστούν είδη 

σφαλμάτων, τα οποία μπορούν να αποφευχθούν με τους συνεχείς επανελέγχους 

(http://www.utexas.edu/research/accessibility/resource/faq.html#question9).   

 Στη σύγχρονη εποχή, η πλειοψηφία των διαδικτυακών περιηγητών 

συμπεριλαμβάνουν τη δυνατότητα φωνητικού περιηγητή και μάλιστα σε μία γκάμα 

διαφορετικών γλωσσών. Ένα τέτοιο παράδειγμα διαδικτυακού περιηγητή συνιστά ο 

Opera (http://www.opera.com/), εφόσον σε αυτόν εντάσσεται η δυνατότητα φωνητικής 

περιήγησης, καθώς και η δυνατότητα ανάγνωσης οθόνης (screenreader). Ακόμη, αξίζει 

http://www.w3.org/WAI/
http://www.utexas.edu/research/accessibility/resource/faq.html#question9
http://www.opera.com/
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να αναφερθεί ότι η περιήγηση εμπλουτίζεται και από την άποψη των χωρικών 

πληροφοριών, μέσω εξειδικευμένων κομματιών πληροφοριών, τα οποία έχουν εισαχθεί, 

προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και λειτουργικότερη, τόσο η 

πρόσληψη πληροφοριών, όσο και η πλοήγηση των ατόμων με ολική ή μερική απώλεια 

της όρασής τους (Kouroupetroglou et al., 2006∙ Kouroupetroglou et al., 2007∙ Salampasis 

et al., 2005∙ Takagi et al., 2002). Δε θα πρέπει να παραληφθεί πως η δυνατότητα χρήσης 

φωνητικού περιηγητή προσφέρεται εξίσου και σε φορητές συσκευές (π.χ. κινητό 

τηλέφωνο) (Chen et al., 2006).       

 Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της σχολικής τάξης, έχουν επίσης επιτευχθεί 

αξιοσημείωτα βήματα προς την κατεύθυνση της παροχής ίσων ευκαιριών πρόσβασης στα 

άτομα με οπτική αναπηρία. Χάρη στην ύπαρξη και εξέλιξη των υποστηρικτικών 

τεχνολογιών και ιδιαίτερα των τεχνολογιών της πληροφορίας, παρέχονται ουσιαστικές 

λύσεις σε προβλήματα, που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν άλυτα.    

  Ειδικότερα, στις λύσεις ενσωματώνονται οι τεχνολογίες λόγου, όπως η 

αποκωδικοποίηση και η αντίληψη λόγου, η σύνθεση λόγου και η αναγνώριση λόγου. 

Πρόσφατα, στις τεχνολογίες λόγου έχουν προστεθεί και η συναισθηματική σύνθεση 

ομιλίας (Tsonos et al., 2007), η μετατροπή επιπλέον αρχείων και πλαισίων σε λόγο 

(Ikospentaki et al., 2007∙ Tsonos et al., 2007∙  Calder et al., 2005), αλλά και η δημιουργία 

διαλόγου με αναγνώριση φωνής (Glass et al., 2007∙ Huang et al., 2006).  

 Στη σύγχρονη εποχή με τη διευρυμένη χρήση των e-books, η οποία κερδίζει 

ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος έναντι των τυπωμένων βιβλίων, τα άτομα με οπτική 

αναπηρία έχουν περισσότερες ευκαιρίες πρόσβασης, πλοήγησης, έρευνας, περιήγησης, 

αλλά και υπογράμμισης περιοχών του βιβλίου, που εμπίπτουν στο ενδιαφέρον τους 

(Freitas, & Kouroupetroglou, 2008). Σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή παίζει, 

επίσης, και η δυνατότητα χρήσης πολυτροπικών μέσων από τον αναγνώστη. Το 

περιεχόμενο των e-books είναι βασισμένο σε μεταδεδομένα, που έχουν ενσωματωθεί, και 

παρουσιάζουν διαφορετικές ιδιότητες και ιδιότητες διάταξης. Συγκεκριμένα, τα e-books, 

που χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες λόγου διακρίνονται στα ψηφιακά ακουστικά βιβλία 

(DABs) και στα ψηφιακά ομιλούντα βιβλία (DTBs).     

 Από τη μια πλευρά, τα ψηφιακά ακουστικά βιβλία (DABs) περιλαμβάνουν προ – 

ηχογραφημένο περιεχόμενο σε ψηφιακή μορφή, το οποίο αναπαράγεται τόσο από 
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φορητές, όσο και από επιτραπέζιες συσκευές (ηλεκτρονικός υπολογιστής PC, CD player, 

MP3 player).          

 Από την άλλη πλευρά, τα ψηφιακά ομιλούντα βιβλία (DTBs) προσφέρουν μια 

ηχητική παρουσίαση του περιεχομένου μέσα από ένα λογισμικό σύνθεσης και 

μετατροπής φωνής από κείμενο σε λόγο, ενώ επιπλέον υποστηρίζει την εξειδικευμένη 

σήμανση του περιεχομένου, ώστε να επιτευχθεί ο απαραίτητος συγχρονισμός του 

κειμένου με το λόγο, αλλά προπαντός να καταστεί λειτουργικότερη και 

αποτελεσματικότερη η πλοήγηση του χρήστη. Επιπλέον, για την αναπαραγωγή του 

περιεχομένου των ψηφιακών ομιλούντων βιβλίων (DTBs) μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

οι συσκευές αυτοματοποιημένης ανάγνωσης ψηφιακού κειμένου. Εντούτοις, η 

πολυπλοκότητα πρόσβασής των DTBs μέσα από μια ευκολότερη, ανετότερη και πιο 

φιλική μέθοδο, αποτελεί μείζον ζήτημα στη βιβλιογραφία, όσον αφορά τον τομέα της 

προσβασιμότητας του ηλεκτρονικού περιεχομένου.       

 Τέλος, αξίζει να αναφερθεί και η δημιουργία των ψηφιακών ομιλούντων βιβλίων 

από το πρότυπο NISO/ANSI (DAISY/NISO, http://www.daisy.org/z3986/), η οποία 

υποστηρίχθηκε από το «DAISY», υποστηρίζοντας, καθορίζοντας και διαμορφώνοντας 

ίσες ευκαιρίες πρόσβασης των ατόμων με ολική ή μερική απώλεια όρασης και 

γενικότερα όσων συναντούν δυσκολίες στην ανάγνωση έντυπου υλικού (π.χ. άτομα 

τρίτης ηλικίας) , στο ψηφιακό περιεχόμενο και όλα τα έργα, που έχουν εκδοθεί. 

 

Γ.5.iii) Αναγνώστες οθόνης ή σελίδων για άτομα με σοβαρά 

προβλήματα όρασης (Screen readers, Page readers)   

 Οι αναγνώστες σελίδων αποτελούν τεχνικά συστήματα, τα οποία μετατρέπουν τα 

αρχεία κειμένου σε συνθετική ομιλία. Λόγου χάρη στην περίπτωση, που κάποιο άτομο 

με τύφλωση λάβει μια επιστολή και θέλει να τη διαβάσει, δεν έχει παρά να την 

τοποθετήσει στο scanner, αναπαράγοντας ένα ψηφιακό αντίγραφο και στη συνέχεια με 

τη χρήση του συστήματος ανάγνωσης χαρακτήρων, δημιουργείται ένας ψηφιακός τύπος 

αρχείου του κειμένου σε προεπισκόπηση εκτύπωσης. Αυτός ο ψηφιακός τύπος αρχείου 

μετατρέπεται σε συνθετική ομιλία μέσα από ένα σύστημα μετατροπής κειμένου σε 

ομιλία (Fellbaum, & Kouroupetroglou, 2008). Με τον τρόπο αυτό, ο άνθρωπος με 

http://www.daisy.org/z3986/
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σοβαρά προβλήματα όρασης έχει τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται το περιεχόμενο της 

επιστολής.          

 Η χρήση αυτού του λογισμικού, προκειμένου το άτομο με ολική ή μερική 

απώλεια της όρασής του να μπορεί να αντιληφθεί το περιεχόμενο του κειμένου 

εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια, εφόσον το κείμενο βρίσκεται στη μορφή μιας μη 

δομημένης σελίδας (σκαναρισμένη – σαρωμένη). Πάραυτα, αν το αρχείο κειμένου 

εμφανίζει μια περισσότερο πολύπλοκη δομή, με χρώματα, πολυάριθμες στήλες, πίνακες, 

εικόνες και γραμματοσειρές διαφορετικού μεγέθους, ξεκινούν να παρουσιάζονται 

προβλήματα. Αδιαμφισβήτητα, η περισσότερο περίπλοκη περίπτωση από όλες τις 

παραπάνω είναι η χρήση των εικόνων (Fellbaum, & Kouroupetroglou, 2008). Σε αυτή 

την περίπτωση, το μόνο που μπορεί να βοηθήσει, ώστε η εικόνα να γίνει αντιληπτή από 

το άτομο με οπτική αναπηρία είναι η προσθήκη λεζάντας ή η προσθήκη ηχητικών 

πληροφοριών με την περιγραφή της εκάστοτε εικόνας.     

 Παρόμοια με τους «αναγνώστες σελίδων» λειτουργούν τα λογισμικά ανάγνωσης 

οθόνης screenreader, με τη διαφορά ότι αναλύουν την οθόνη του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και όχι τις σελίδες. Η λειτουργία των εν λόγω λογισμικών αφορά τον 

προσδιορισμό των περιοχών του κειμένου, όπως και τις λεζάντες των εικόνων στο 

πλαίσιο ενός παραθυριακού περιβάλλοντος στην επιφάνεια εργασίας (Fellbaum, & 

Kouroupetroglou, 2008). Κατόπιν, το κείμενο αυτό, τροφοδοτεί ένα σύστημα μετατροπής 

κειμένου σε ομιλία. Παράλληλα, βασικός στόχος του λογισμικού ανάγνωσης οθόνης 

screenreader είναι να βοηθήσει το άτομο με σοβαρά προβλήματα όρασης να πλοηγηθεί 

στο παραθυριακό περιβάλλον του ηλεκτρονικού υπολογιστή και στα προγράμματα, που 

επιθυμεί. Ακόμη και το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας περιλαμβάνει κατά κανόνα 

κείμενο και εικόνες, πράγματα, τα οποία με τη χρήση του λογισμικού αυτού, το άτομο με 

οπτική αναπηρία μπορεί να προσπελάσει.       

 Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί πως απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο 

κατασκευαστής της ιστοσελίδας να ακολουθεί τους Διεθνείς Κανόνες Προσβασιμότητας 

του Διαδικτυακού Περιεχομένου. Με την τήρηση αυτών των κανόνων, ο ιστοχώρος 

καθίσταται προσβάσιμος για τους ανθρώπους με ολική ή μερική απώλεια της όρασής 

τους, εκ των πραγμάτων. Και αυτό, γιατί παρέχεται λεκτική περιγραφή όλων των 

εικόνων, οι οποίες απεικονίζονται. Τα τελευταία χρόνια, η χρήση των λογισμικών 
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ανάγνωσης οθόνης screenreader έχουν επεκταθεί πέρα από τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές και σε άλλες συσκευές, όπου η επιφάνεια εργασίας απεικονίζεται σε 

παραθυριακό περιβάλλον, όπως τα smartphones (Fellbaum & Kouroupetroglou, 2008). 

 Η αντίληψη του συνθετικού λόγου αντιστοιχεί, όπως φαίνεται και στη 

βιβλιογραφία με την ευκρίνεια και την κατανόηση (Koul, 2003) . Από τη μια πλευρά, η 

ευκρίνεια αφορά την ικανότητα του χρήστη να μπορεί να αναγνωρίζει τα φωνήματα και 

τις λέξεις (Ralston, et al., 1989), ενώ από την άλλη πλευρά η κατανόηση αφορά την 

αποκωδικοποίηση του νοήματος μέσω της ακουστικής αντίληψης (Duffy & Pisoni, 

1992). Συναντώνται πολυάριθμα ευρήματα στη βιβλιογραφία, που σχετίζονται με τη 

συνθετική ομιλία, που παράγεται από τα συστήματα μετατροπής κειμένου σε ομιλία 

(Papadopoulos et al., 2013). Τα περισσότερα από αυτά τονίζουν ότι είναι πολύ πιο 

αποτελεσματική η κατανόηση του κειμένου, όταν ο λόγος, που ακούγεται είναι φυσικός, 

παρά όταν εκπέμπεται από συστήματα μετατροπής και  η ομιλία είναι συνθετική 

(Papadopoulos, et al., 2010). Εντούτοις, θα πρέπει να αναφερθεί πως ειδικά για την 

κατανόηση της συνθετικής ομιλίας από άτομα με οπτική αναπηρία τα αποτελέσματα των 

ερευνών χαρακτηρίζονται περιορισμένα (Papadopoulos et al., 2008).   

 Αρχικά, το αν η συνθετική ομιλία προέρχεται από άντρα ή από γυναίκα βρέθηκε 

ότι επιδρά στην κατανόηση (Stevens et al, 2005). Κατόπιν, αποδείχθηκε πως η διάκριση 

της συνθετικής ομιλίας εξαρτάται από τις εκάστοτε ακουστικές συνθήκες, που 

επικρατούν στο περιβάλλον, αναφορικά με τους πεπειραμένους χρήστες (Koul & Allen, 

1993). Επιπλέον, μία μεταβλητή για το αν οι χρήστες με σοβαρά προβλήματα όρασης 

παρουσιάζουν ορθότερη ακουστική διάκριση, αποτελεί το αν ο λόγος, που εκφωνείται 

είναι φυσικός (89,92% με φυσικό λόγο, ενώ 99,2% με συστήματα μετατροπής κειμένου 

σε συνθετική ομιλία) (Papadopoulos et al., 2009). Ακολούθως, μια άλλη μεταβλητή 

αποτελεί το είδος της συνθετικής φωνής, αλλά και το πόσο βαριά ή ψιλή είναι αυτή 

(Sutton et al., 1995). Ωστόσο, είναι γεγονός ότι οι χρήστες με τύφλωση προτιμούν να 

χρησιμοποιούν συνθετική ομιλία, αποσκοπώντας στην επίτευξη μιας ταχύτερης 

ανάγνωσης – κατανόησης (Hetrich et al., 2009). Οι χρήστες, σε ανάλογη έρευνα, 

αποδείχθηκε ότι προέβησαν σε λιγότερα λάθη, όταν ο λόγος ήταν φυσικός (στατιστικά 

σημαντική η διαφορά). Συνάμα, όμως, αποδείχθηκε πως η εμπειρία χρήσης των 

λογισμικών κειμένου σε συνθετική ομιλία συνιστά καθοριστικό παράγοντα αντίληψης 
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του συνθετικού λόγου, πράγμα που εναρμονίζεται πλήρως με τα ευρήματα 

προγενέστερων ερευνών.         

 Όσον αφορά την ποιότητα της συνθετικής ομιλίας, απαιτείται να είναι υψηλή, 

πρωτίστως στην περίπτωση που ακούγονται λέξεις, οι οποίες μοιάζουν ακουστικά μεταξύ 

τους (Papadopoulos et al., 2008), καθώς η ποιότητα του ήχου είναι άμεσα συνυφασμένη 

με την κατανόηση. Οι σχεδιαστές της υποστηρικτικής τεχνολογίας πρέπει να δώσουν 

μεγαλύτερη έμφαση στα σκορ κατανόησης των χρηστών με σοβαρά προβλήματα όρασης 

κατά το σχεδιασμό, την αξιολόγηση, την αναβάθμιση και τη βελτίωση συστημάτων 

μετατροπής κειμένου σε ομιλία, καθώς διαπιστώνεται μια συσχέτιση των σκορ 

κατανόησης και των μετρήσεων προοδευτικής κατανόησης της συνθετικής ομιλίας, που 

προέρχεται από τα εν λόγω συστήματα (Ralston, et al., 1991). Η ποιότητα των 

συστημάτων αυτών μπορεί να αξιολογηθεί εύκολα χρησιμοποιώντας συχνές δοκιμασίες 

κατανόησης του κειμένου.        

 Σε έρευνα, όπως δημοσιεύεται από τη Narcisa Isaila (2011), αποδείχθηκε ότι το 

87% των μαθητών πιστεύουν ότι η μάθηση καθίσταται αποτελεσματική, ελκυστική και 

δυναμική, χρησιμοποιώντας βοηθητικά λογισμικά, ενώ μόνο το 12,2% πιστεύουν ότι η 

μάθηση κρίνεται ανιαρή χρησιμοποιώντας εφαρμογές του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

 Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τα λογισμικά ανάγνωσης οθόνης screenreader, 

αναλύουν τις πληροφορίες, που προσλαμβάνει το άτομο και τις στέλνουν σ’ ένα 

λογισμικό παραγωγής συνθετικής ομιλίας ή σε μια απεικόνιση Braille. Παρέχουν 

πληροφορίες ανάλογα με το πού βρίσκεται ο κέρσορας στην οθόνη. Τα λογισμικά 

ανάγνωσης οθόνης screenreader διαφέρουν ανάλογα με το σκοπό, στον οποίο στοχεύουν. 

Ο σκοπός, τον οποίο επιτελούν μπορεί να δίνει έμφαση σε διαφορετικές λειτουργίες και 

να αφορά φωνητικές πληροφορίες στην οθόνη, γκάμα λειτουργιών σχετικά με την 

ένταση της φωνής, ταχύτητα ανάγνωσης και πιθανότητα κατ’ εξακολούθηση ανάγνωσης 

των πληροφοριών. Επιτρέπουν, ακόμα, τη φωνητική ανάγνωση των κεφαλαίων 

γραμμάτων, κατά την πληκτρολόγηση των γραμμάτων. Το θέμα της ευγλωττίας αποτελεί 

κυρίαρχο ζήτημα για το χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση ενός λογισμικού ανάγνωσης 

οθόνης screenrader. Η φυσική ροή του λόγου βοηθά το χρήστη να κατανοήσει και να 

αντιληφθεί περισσότερο τα ηχητικά μηνύματα, που λαμβάνει.   

 Με τη χρήση των screenreaders υπάρχει η δυνατότητα επαφής του χρήστη με τα 
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αρχεία, τα προγράμματα, τα μενού επιλογών, τα παράθυρα διαλόγου και μηνυμάτων 

ακόμη και αλληλεπίδρασης με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω της ομιλίας. Επίσης, ο 

χρήστης μπορεί να προβεί τόσο σε λεπτομερή ανάγνωση ενός εκτενούς αρχείου κειμένου 

όσο και σε επιλεκτική ανάγνωση. Στην κατεύθυνση αυτή της λειτουργικής και γρήγορης 

πλοήγησης του ατόμου με οπτική αναπηρία, όχι μόνο στα αρχεία, αλλά και στην 

επιφάνεια εργασίας του ηλεκτρονικού υπολογιστή, καίριο ρόλο παίζει η χρήση του 

πληκτρολογίου με τους συνδυασμούς πλήκτρων, οι οποίοι μπορούν να αντικαταστήσουν 

σχεδόν όλες τις λειτουργίες του ποντικιού.     

 Σήμερα συναντώνται πολυάριθμα λογισμικά ανάγνωσης οθόνης 

(screenreaderhttp://en.wikipedia.org/wiki/List of screen readers). Τα περισσότερο ευρέως 

διαδεδομένα είναι το «JAWS» (Job Access With Speech) από τη Freedom Scientific, το 

Windows Eyes (http://www.gwmicro.com/Window-Eyes/.) από τη GW Micro και το Hal 

από τη Dolphin. Κάποια άλλα όπως το Narrator, το VoiceOver και το Emacspeak 

παρέχονται από μεγαλύτερα λειτουργικά συστήματα, στην προκειμένη περίπτωση από τη 

Microsoft (http://www.microsoft.com/enable/training/windowsxp/narratorturnon.aspx.) 

και την Apple (http://www.apple.com/macosx/features/voiceover/), και τη Linux 

(http://emacspeak.sourceforge.net/) , αντίστοιχα.     

 Από την άλλη πλευρά, όμως, πρέπει να επισημανθούν οι δυσκολίες και τα 

σοβαρά εμπόδια, που συναντά ο χρήστης στην προσπάθεια του να αντιληφθεί τον τρόπο, 

με τον οποίο οργανώνεται η σελίδα και να εστιάσει άμεσα στο σημείο ενδιαφέροντός 

του, χωρίς να περιπλανιέται σε διάφορα άλλα αδιάφορα σημεία, μέχρι να καταλήξει εκεί. 

Ακόμα δυσκολότερη, μέσω της χρήσης λογισμικού ανάγνωσης οθόνης screenreader, 

κρίνεται η κατανόηση δεδομένων, τα οποία βρίσκονται καταχωρημένα σε πίνακες 

δεδομένων. Στην περίπτωση, μάλιστα, που οι πληροφορίες, ενταγμένες σε στήλες και 

γραμμές είναι μακροσκελείς δημιουργούν σύγχυση στο χρήστη και δυσχεραίνουν την 

ακουστική μνήμη και εν τέλει την κατανόησή του, αφού προσφέρονται στο άτομο μέσω 

του λόγου.            

 Για το λόγο αυτό, πολλά λογισμικά οθόνης screenreader (JAWS) έχουν 

υιοθετήσει την τεχνική έγγραφης παρουσίασης των πληροφοριών (συνήθως 

σημασιολογικών), που δε μπορούν να αποτυπωθούν ακουστικά ή δεν ενδείκνυται να 

αποτυπωθούν ακουστικά. Χαρακτηρίζεται αναγκαίο η μετατροπή κειμένου σε ομιλία να 

http://www.apple.com/macosx/features/voiceover/
http://emacspeak.sourceforge.net/


91 

 

περιλαμβάνει όλους τους πιθανούς χαρακτήρες και τα στοιχεία, τα οποία μπορεί να 

εμφανίζονται στο κείμενο, συμπεριλαμβανομένων και των μαθηματικών φράσεων, των 

σημείων στίξης, των αρκτικόλεξων και των συντομογραφιών. Αναφορικά με τη 

διαδικασία επεξεργασίας και της μορφοποίησης του κειμένου (π.χ. έντονη γραφή), 

μπορεί να αποδοθεί μέσω της μεταβολής των χαρακτηριστικών ομιλίας, δίνοντας λόγου 

χάρη υψηλότερο τόνο.        

 Το 1998 η επιτροπή του Παγκόσμιου Διαδικτυακού Ιστού εισάγει το «Φύλλο 

Ακουστικής Αλληλουχίας» ( http://www.w3.org/TR/WD-acss.), τεχνική, που βασίζεται 

στην αναπαραγωγή ακουστικών εικόνων, δηλαδή στην αναπαραγωγή ήχων, που 

υποδηλώνουν  το πλαίσιο από το οποίο προέρχεται μια συγκεκριμένη εικόνα, αλλά και 

τις συνθήκες. Οι ακουστικές εικόνες έχουν κάποια συγκεκριμένα χωρικά 

χαρακτηριστικά, τα οποία όταν χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τη φωνή προσφέρουν 

μια ολοκληρωμένη ακουστική πληροφορία, την οποία αντιλαμβάνεται εύκολα ο χρήστης 

(Parr, 2012).            

 Όσον αφορά το πεδίο ελέγχου του λογισμικού μετατροπής κειμένου σε ομιλία, το 

screenreader παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να διακόπτει, όποτε αυτός επιθυμεί την 

φωνητική ανάγνωση της τρέχουσας φράσης. Επιπλέον, ο ρυθμός ταχύτητας της 

φωνητικής ανάγνωσης έγκειται και αυτός με τη σειρά του στις επιλογές του χρήστη, 

προκειμένου να διευκολύνεται κατ’ επέκταση η πλοήγησή του. Οι επιλογές, στις οποίες 

προβαίνει ο άνθρωπος, σχετικά με το ρυθμό ταχύτητας της φωνητικής ανάγνωσης, 

καθορίζονται από το πόσο εξοικειωμένο είναι το εκάστοτε άτομο με τη χρήση του 

λογισμικού. Υπάρχει, ακόμα, μέριμνα από το λογισμικό μετατροπής κειμένου σε ομιλία 

για την ηχητική αναπαραγωγή και κάποιων περαιτέρω στοιχείων του κειμένου, όπως η 

ορθογραφία, αλλά και των παραγλωσσικών στοιχείων, όπως ο επιτονισμός της φωνής 

και οι παύσεις. Ο άνθρωπος με ολική ή μερική απώλεια της όρασής του μπορεί να 

επιλέξει να ενεργοποιήσει τα στοιχεία αυτά, προσαρμόζοντάς τα στον τρόπο της 

αρεσκείας του ή να ενεργοποιούνται αυτόματα.     

 Η τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία χρησιμοποιείται από τα άτομα με 

οπτική αναπηρία ως μια μέθοδος αντίληψης ποικίλων αναγνωσμάτων και έχει την 

προοπτική του περιορισμού της ολοκληρωτικής εξάρτησης από τους ανθρώπους κι 

επομένως την ανάπτυξη της ανεξαρτησίας και της αυτοπεποίθησης του ατόμου, την 

http://www.w3.org/TR/WD-acss
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παρακίνησή του για μελέτη, την αλλαγή στάσης του απέναντι στο διάβασμα, τη 

βελτίωση της απόδοσης και την πρόσβαση στα κείμενα, που εντάσσονται στη διδακτέα 

ύλη (Centre of English learning and Achievement, 2001∙ Disseldorp & Chambers, 2003∙ 

Dolan, Hall Banerjee Chun & Strangman et al., 2003∙ Elkind, 1998∙ Hecker, Burns, 

Elkind, Elkind & Katz, 2002∙ Higgins & Raskind, 1999, 2004∙ Hunt, 2006∙ Jackson et al., 

2004∙ Montali & Lewandoski, 1996∙ Raskind & Higgins, 1998∙ Weinberger et al., 2006). 

 Όπως αναφέρει ο Parr (2012), η τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία 

προσφέρει πολύ καλή προοπτική για την καλλιέργεια αυτοαποτελεσματικότητας ή την 

αίσθηση της αυτονομίας του ατόμου ως αναγνώστη, αλλά και την αυτοϋπεράσπιση 

στους μαθητές, που ίσως χωρίς την εν λόγω τεχνολογία θα πάσχιζαν να διαβάσουν, χωρίς 

πάντα να τα καταφέρνουν.        

 Η ήδη υπάρχουσα έρευνα (Parr, 2012) δείχνει ότι η επιλογή της υποστηρικτικής 

τεχνολογίας κρίνεται πολύπλευρη, συμπληρωματική στην τακτική διδακτέα ύλη της 

τάξης και σχετική με το τι χρειάζεται να μάθουν οι μαθητές (Day & Edwards, 1996, 

2003).           

 Η φωνητική ανάγνωση μέσα από το συμπεριληπτικό, πολυτροπικό και 

οπτικοακουστικό καθολικό σχεδιασμό για τη μάθηση ίσως μας καταστήσει ικανούς να 

συνδέσουμε τις νέες τεχνολογίες και το γραμματισμό με τρόπους, όχι πια βοηθητικούς 

και αποζημιωτικούς, αλλά αντίθετα λειτουργικούς και φυσικούς. Οι υποστηρικτικές 

τεχνολογίες, όπως η τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία παρέχει πολυτροπική 

πρόσβαση στο κείμενο, πράγμα ιδιαίτερα χρήσιμο για μαθητές με προβλήματα όρασης 

(Beigel, 2000∙ Greene & Ackerman, 1995∙ Montali & Lewandowski 1996∙ Rose & 

Meyer, 2000∙ Strangman et al., 2003).       

 Η χρήση της τεχνολογίας της μετατροπής κειμένου σε ομιλία στην τάξη δε 

διαφέρει από τη φωναχτή ανάγνωση ή την ομαδική ανάγνωση, αναγνώσεις, οι οποίες 

εντάσσονται στο αναλυτικοσυνθετικό μοντέλο ανάγνωσης ως επίπεδα στήριξης. Τελικά, 

η τεχνολογία αυτή μπορεί να είναι υπεύθυνη για τη συνεισφορά στην αυτοπεποίθηση και 

την αυτοαποτελεσματικότητα του μαθητή ως αναγνώστη. Ως παρέμβαση, η τεχνολογία 

μετατροπής κειμένου σε ομιλία ίσως ενέχει τον κίνδυνο στιγματισμού των μαθητών, που 

θεωρούνται διαφορετικοί ή όσων είναι προνομιούχοι επειδή χρησιμοποιούν υπολογιστή. 

Ως κομμάτι του προγράμματος της αναλυτικοσυνθετικής του αναγνωστικού μοντέλου, 
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όμως, η τεχνολογία αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως εργαλείο επίτευξης της πρόσβασης του 

μαθητή στο κείμενο, όποτε κριθεί επιθυμητό από οποιονδήποτε. Βέβαια, για κάποιους, η 

συγκεκριμένη τεχνολογία χαρακτηρίζεται «ενόχληση», για άλλους «επιλογή» και για 

άλλους αποτελεί ένα «δια βίου εργαλείο» (Parr, 2012).  

 

Δ. Συμπεράσματα  

Μέσα από την εν λόγω ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, αναφορικά με το θέμα 

της εκπαίδευσης των ατόμων με οπτική αναπηρία, οδηγούμαστε αβίαστα στην εξαγωγή 

κάποιων συμπερασμάτων.       

 Αρχικά, η χρήση των υποστηρικτικών τεχνολογιών για τους ανθρώπους με ολική 

ή μερική απώλεια όρασης αποτελεί ένα σπουδαίο εφόδιο για την επίτευξη της 

πρόσβασης στην πληροφορία, καθώς επίσης και τον κύριο πυλώνα για την εξάσκηση των 

μαθησιακών ικανοτήτων και στην καθημερινή μελέτη (Isaila, 2013). Αντίθετα με το 

παρελθόν, όπου η λειτουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών ήταν αργή, σήμερα είναι 

ταχύτατη. Η πληθώρα πρώτων υλών από κοινού με τις αυξημένες δυνατότητες ειδικών 

προγραμμάτων του ηλεκτρονικού υπολογιστή έχουν διευκολύνει σημαντικά τη 

δημιουργία απτικού υλικού και έχουν βελτιώσει το σχεδιασμό, καθώς και την ποιότητά 

του. Ταυτόχρονα έχει αναδυθεί ένας μεγάλος αριθμός προγραμματιστών λογισμικών, 

συμβάλλοντας στη συνολική προσπάθεια να αρθούν τα εμπόδια, που παρακωλύουν την 

εκπαίδευση των ατόμων με οπτική αναπηρία (Massie, 1996).   

 Επιπροσθέτως, αξίζει να αναφερθεί η επίδραση του καθολικού σχεδιασμού 

μάθησης και η επιστράτευση ανάλογων στρατηγικών στη διδασκαλία. Η μαθησιακή 

δραστηριότητα, που αρχικά σχεδιάστηκε, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες όλων των 

μαθητών ίσως λησμονεί την απαίτηση της πρόσβασης κάποιου μαθητή με οπτική 

αναπηρία σε ένα σύστημα υποστηρικτικών τεχνολογιών. Για παράδειγμα, ένα φύλλο 

εργασίας, το οποίο δίνεται στο μάθημα των μαθηματικών σε έντυπη και σε ψηφιακή 

μορφή επιτρέπει σε οποιονδήποτε μαθητή, συμπεριλαμβανομένου και του μαθητή με 

σοβαρά προβλήματα όρασης, να χρησιμοποιήσει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, 

προκειμένου να συμπληρώσει το συγκεκριμένο φύλλο εργασίας. Έτσι, γίνεται εύκολα 
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αντιληπτό πως θα μπορούσε να αποφευχθεί η ανάγκη για παροχή ειδικά διαμορφωμένου 

εξοπλισμού, λόγου χάρη στο μάθημα των μαθηματικών για το μαθητή με προβλήματα 

όρασης (Smith, 2000).        

 Σε ένα σχολικό περιβάλλον, που υποστηρίζει το μοντέλο της συμπερίληψης, οι 

υποστηρικτικές τεχνολογίες γίνονται αντιληπτές από τη μια πλευρά ως ένας τρόπος 

χρήσης των τεχνολογικών μέσων και των ηλεκτρονικών υπολογιστών, προκειμένου να 

επιτευχθεί η εξισορρόπηση των ευκαιριών πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στα 

προγράμματα σπουδών και από την άλλη πλευρά ως ένας τρόπος διαμόρφωσης τάξεων 

συμπερίληψης (Rahamin, Florian & J. Hegarty, 2004).    

 Έτσι, οι τάξεις, που υποστηρίζουν τη συμπερίληψη, παρέχουν μια σειρά 

δυνατοτήτων. Αρχικά, η φυσική πρόσβαση στη μάθηση, κατά την περίπτωση, που οι 

μαθητές χρησιμοποιούν συσκευές προσβασιμότητας, όπως λόγου χάρη οθόνες αφής, 

διακόπτες ή ακόμα και προσωπικό υπολογιστή (PC) με ειδικά εξαρτήματα, διευκολύνει 

τη γραφή για τα άτομα με ολική ή μερική απώλεια όρασης. Επιπροσθέτως, η γνωστική 

πρόσβαση, στην οποία συμβάλλει σημαντικά η επιστράτευση οπτικοακουστικών μέσων 

προσφέρει στο μαθητή με σοβαρά προβλήματα όρασης τη δυνατότητα να πάρει 

πληροφορίες πολυαισθητηριακά αναφορικά με μια γραμμένη λέξη. Τέτοιοι τρόποι είναι 

η εικόνα, ο ήχος και το βίντεο. Ακόμη, το διαδικτυακό υλικό και η αξιολόγηση μέσω 

διαδικτύου λειτουργούν ως καταλύτης για τη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης. 

Τέλος, η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της ανεκτικότητας, μέσα από το κλίμα, που 

υπάρχει σε μια τάξη, η οποία υποστηρίζει τη συμπερίληψη, δίνει την ευκαιρία στα παιδιά 

με οπτική αναπηρία όχι μόνο να έχουν πρόσβαση στα σχολικά προγράμματα σπουδών 

και να συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία, αλλά και να νιώθουν αποδεκτά από το 

σχολικό τους περιβάλλον, να συμμετέχουν σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες και να 

αλληλεπιδρούν με τους συνομηλίκους τους.        

 Με τον τρόπο αυτό, βαθμιαία, αλλά σταθερά καλλιεργούνται στους μαθητές όλης 

της τάξης αξίες επικοινωνίας, ανεξαρτησίας και συμπεριφοράς, αλλά και αξίες 

κοινωνικές και συναισθηματικές, δημιουργώντας το έδαφος, στο οποίο οι μαθητές, παρά 

τα σοβαρά προβλήματα όρασης θα μπορούν να αδράξουν τις ευκαιρίες για να 

οικοδομήσουν τη γνώση (Copley & Ziviani, 2007).     

 Όπως προαναφέρθηκε, κρίνεται καίριος ο ρόλος, που έχει στην όλη εκπαιδευτική 
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διαδικασία των ατόμων με ολική ή μερική απώλεια όρασης η χρήση υποστηρικτικών 

τεχνολογιών. Η αποτελεσματικότητά της καθορίζεται από διάφορες παραμέτρους, όπως 

η κατάρτιση των διδασκόντων και η εξοικείωσή τους με τις τεχνολογίες πληροφοριών 

και επικοινωνιών. Κατ’ ουσίαν, οι υποστηρικτικές τεχνολογίες αποτελούν το μέσο, με το 

οποίο ο μαθητής με πρόβλημα όρασης καλλιεργεί την ανεξαρτησία του στην 

επικοινωνία, στην αλληλεπίδραση με τους γύρω του και γενικότερα στον καθημερινό βίο 

του, πράγμα το οποίο ξεκινά από την αυτονομία στην κίνησή του. Η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών, όμως, σήμερα δε μπορούν να χαρακτηριστούν και τόσο εξοικειωμένοι με 

τις υποστηρικτικές τεχνολογίες. Σύμφωνα με την έρευνα του Ashton (2005) και του 

Ziviani (2007), η ελλιπής κατάρτιση και εξοικείωση του επαγγελματικού εκπαιδευτικού 

προσωπικού με τις νέες τεχνολογίες συνιστά το σοβαρότερο πρόβλημα στην εκπαίδευση 

των παιδιών με σοβαρά προβλήματα όρασης. Στην ίδια έρευνα, αρκετοί εκπαιδευτικοί, οι 

οποίοι εργάζονταν με άτομα με οπτική αναπηρία αγνοούσαν όχι μόνο τις λειτουργίες των 

υποστηρικτικών τεχνολογιών, αλλά και σε ποιο πεδίο αναφερόταν ο όρος 

υποστηρικτικές τεχνολογίες, με ποιον ακριβώς τρόπο μπορούσαν να χρησιμεύσουν, κι 

επομένως δεν είχαν τη δυνατότητα να συμβουλεύσουν και τους γονείς των εν λόγω 

παιδιών. Για το λόγο αυτό, τα αποτελέσματα, που προέκυψαν μέσα από τη διαδικασία 

των συνεντεύξεων επιτάσσουν την ανάγκη για πρωτοβουλίες εκπόνησης προγραμμάτων 

επιμόρφωσης του διδακτικού προσωπικού, ούτως ώστε έχοντας αποκτήσει αρτιότερη 

εκπαίδευση και πιο ολοκληρωμένη χρήση των υποστηρικτικών τεχνολογιών και του 

ακριβούς ρόλου, που αυτοί επιτελούν, να βρίσκονται σε θέση να οργανώσουν με 

μεγαλύτερη άνεση το εκπαιδευτικό πλαίσιο, που απαιτείται για την εκπαίδευση των 

παιδιών με ολική ή μερική απώλεια όρασης.       

 Επιπλέον, η ενημέρωση, η πληροφόρηση και η απόκτηση εμπειρίας, αναφορικά 

με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες και κατά συνέπεια η αποτελεσματική χρήση της σε 

εκπαιδευτικό πλαίσιο καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις στάσεις, που διαμορφώνουν 

προς αυτές όλοι όσοι ασχολούνται. Αυτό σημαίνει πως αν οι διδάσκοντες θεωρούν 

εύχρηστη την ενασχόληση τους με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες, αποκτώντας μια 

εξοικείωση και δείχνουν εμπιστοσύνη στη συμβολή της χρήσης των εν λόγω 

τεχνολογιών στο εκπαιδευτικό έργο τα αποτελέσματα θα είναι τα επιθυμητά. Και αυτό, 

γιατί με το συγκεκριμένο τρόπο διαμορφώνεται ένα ευνοϊκό κλίμα εμπιστοσύνης προς τη 
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συμβολή των υποστηρικτικών τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία. Ο δάσκαλος, που 

λειτουργεί ως παράδειγμα, εμπνέει τους μαθητές του επιδεικνύοντας τα θαυμαστά 

αποτελέσματα, τα οποία μπορεί να επιφέρει η χρήση αυτών των τεχνολογιών κι 

επομένως οι μαθητές καλλιεργούν με τη σειρά τους ανάλογες στάσεις.   

 Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό πως το πεδίο της αποτελεσματικής και ενεργητικής 

χρήσης της υποστηρικτικής τεχνολογίας στην εκπαίδευση εξαρτάται πρωτίστως από την 

κατάρτιση και εξοικείωση των διδασκόντων με αυτά τα μέσα, την πρακτική εξάσκηση 

των μαθητών με τη χρήση των συστημάτων και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων (καθηγητές ειδικοτήτων, βοηθητικό προσωπικό, διεύθυνση κτλ.). Κρίνεται 

σκόπιμο, ακόμη, να συσταθεί ομάδα υποστήριξης του χρήστη, επανδρωμένη από άρτια 

εκπαιδευμένους τεχνικούς και βοηθητικό προσωπικό, τουλάχιστον μέχρι να μάθει το 

άτομο να χρησιμοποιεί, αλλά και να συντηρεί σε ικανοποιητικό βαθμό τους ειδικά 

διαμορφωμένους εξοπλισμούς. Έργο της ομάδας αυτής θα είναι να βοηθά το μαθητή 

τόσο εντός, όσο και εκτός σχολείου.        

 Η συνεργασία μεταξύ των μαθητών όλης της τάξης είναι πραγματικά ζωτικής 

σημασίας για την επιτυχημένη εφαρμογή του σχεδιασμού και της πρακτικής 

ενασχόλησης με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες μέσα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Σε 

πρώτο στάδιο, η συνεργασία αυτή επιχειρείται δομημένα από το δάσκαλο της τάξης και 

εν συνεχεία πραγματοποιείται περισσότερο ελεύθερα, με συνεχή ανατροφοδότηση, 

επαναξιολόγηση, ως μια αέναη διαδικασία (Copley & Ziviani, 2007). 

 Βασικός σκοπός της αξιολόγησης των μαθητών με σοβαρά προβλήματα όρασης 

είναι η ανατροφοδότηση, που παρέχεται, ανάλογα με το κατά πόσο έγινε αντιληπτή η 

γνώση. Μέσα από την αξιολόγηση, ο εκπαιδευτικός διαμορφώνει μια εικόνα, σχετικά με 

τις ανάγκες και τις ικανότητες του μαθητή, μεταβάλλοντας τις επιλογές των ρυθμίσεων, 

όπου χρειάζεται, αναδιαμορφώνοντας και προσαρμόζοντας τις υποστηρικτικές 

τεχνολογίες, που επιστρατεύονται, ώστε να επιτευχθεί κάθε φορά το καλύτερο 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και να υλοποιηθούν οι στόχοι, που τίθενται (Scherer et al., 

2005).          

 Εφόσον εξαρχής δημιουργηθεί μια ισχυρή ομάδα, σε επίπεδο τεχνικών, 

βοηθητικού προσωπικού, καθηγητών ειδικοτήτων, διεύθυνσης και ομάδας υποστήριξης, 

που πλαισιώνει το μαθητή με προβλήματα όρασης, εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για 



97 

 

πρόοδο του παιδιού με ολική ή μερική απώλεια όρασης. Ο μαθητής αποκτά ικανότητες 

και ο δάσκαλος πιστώνεται την εξέλιξη, εφόσον είχε σχεδιάσει τον προγραμματισμό της 

διδασκαλίας βασιζόμενος και στη συνδρομή των υποστηρικτικών τεχνολογιών. 

Άλλωστε, ο ρόλος του συντονιστή στη συνολική αυτή προσπάθεια κρίνεται ιδιαίτερα 

σημαντικός. Το περιβάλλον συμπερίληψης λειτουργεί ως «κιβωτός» της συνεργασίας, η 

οποία προάγει την ελεύθερη σκέψη και δίνει τα περιθώρια για απρόσκοπτη ανακάλυψη 

της γνώσης, πράγμα, το οποίο αποτελεί ζητούμενο στο σχολείο συμπεριληπτικού 

μοντέλου (Lilley et al., 2004).       

 Είναι γεγονός σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών της Κατερίνας Μαύρου 

(2011) πως ορισμένοι, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, εκπαιδευτικοί αγνοούν τις 

δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και κάποιοι από αυτούς τις αποστρέφονται κιόλας. 

Οι εν λόγω διδάσκοντες καλούνται να έρθουν σε επαφή με τις συγκεκριμένες 

τεχνολογίες, να τις γνωρίσουν, ούτως ώστε να αντιληφθούν την αξία και τη θέση, που 

έχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα, αφού λειτουργούν πολλές φορές ως μέσο, προκειμένου 

να υλοποιηθούν οι στόχοι, που έχουν τεθεί.        

 Με την αύξηση των δραστηριοτήτων, που απαιτούν συνεργασία μεταξύ των 

συμμαθητών, δημιουργούνται οι ευκαιρίες, ώστε οι μαθητές να εμπλέκονται σε 

δραστηριότητες, οι οποίες τους υποχρεώνουν να αναζητούν τη γνώση, απευθυνόμενοι σε 

ηλεκτρονικές μηχανές αναζήτησης. Σταδιακά, μαθαίνουν να ανιχνεύουν τις πληροφορίες 

και να επιλέγουν μόνο όσες χρειάζονται από κάθε πηγή πληροφόρησης. Προς την 

κατεύθυνση αυτή, κινούνται και πολλές ηλεκτρονικές εφαρμογές, που έχουν συσταθεί 

για το σκοπό αυτό και διευκολύνουν τα άτομα με οπτική αναπηρία.   

 Ακόμα, σύμφωνα με ευρήματα ερευνών τονίζεται από τη μια πλευρά η σημασία 

της συνεργασίας μεταξύ των ειδικών (εκπαιδευτικών – τεχνικών κτλ) και από την άλλη 

πλευρά η σπουδαιότητα της συμμετοχής των γονέων στη διαδικασία λήψης και 

εκτέλεσης αποφάσεων σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών τους, τα οποία 

αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα όρασης. Η αξιολόγηση της εφαρμογής των 

υποστηρικτικών τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία, πέρα από τις λειτουργίες και τα 

χαρακτηριστικά της τεχνολογίας από κοινού με τη διάγνωση των ειδικών, απαιτεί να 

ληφθεί σοβαρά υπόψη: το σύνολο των περιβαλλοντικών παραγόντων, που υπάρχουν 

κάθε φορά, τα εξατομικευμένα προσωπικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά του χρήστη, 
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καθώς και οι προτιμήσεις του (Scherer et al., 2005), οι οποίες παρέχονται μόνο όταν 

υπάρχει η ιδιότητα του ατόμου ως «καταναλωτής». Η ίδια έρευνα υπογραμμίζει τη 

σημασία του αντίκτυπου, που έχει στις οικογένειες των μαθητών αυτών, η αίσθηση ότι 

αποτελούν ενεργό κομμάτι της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, χαίρουν σεβασμού 

και έχουν λόγο ως ισότιμα μέλη της προαναφερθείσας ομάδας (εκπαιδευτικών, τεχνικών, 

βοηθητικού προσωπικού, ειδικοτήτων). Βέβαια, δεν κρίνονται όλοι οι γονείς των παιδιών 

αυτών προετοιμασμένοι να συμμετέχουν στη διαδικασία διαμόρφωσης και εκπόνησης 

της αξιολόγησης, αλλά είναι πολύ σημαντική και μόνο η εμπλοκή τους στη γενικότερη 

διαδικασία, καθώς γίνονται δέκτες απόψεων, που αφορούν την καλλιέργεια του παιδιού 

τους.          

 Συνεπώς, χαρακτηρίζεται αναγκαίο οι υποστηρικτικές τεχνολογίες και οι 

πολιτικές, που εφαρμόζονται για την αναπηρία, να περιφρουρούν, να αναγνωρίζουν και 

να ενισχύουν τα δικαιώματα εμπλοκής των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών και 

στην ενεργή συμμετοχή τους κατά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, τόσο η 

πληροφόρηση, όσο και η εξάσκηση αποτελούν τρόπους ενημέρωσης και της συμμετοχής 

των επαγγελματιών, αλλά και των γονέων, εξολοθρεύοντας, έτσι, τους ενδεχόμενους 

ενδοιασμούς (Light & Drager, 2007), και προπαντός καλλιεργώντας στάσεις ζωής.    

 Άρα, ένα επιπρόσθετο θέμα, που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη είναι η 

ευελιξία και η αναμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής, προκειμένου η χρήση των 

υποστηρικτικών τεχνολογιών να αποβεί αποτελεσματικότερη. 

 Σύμφωνα με τα δεδομένα ερευνών, στους χρήστες των υποστηρικτικών 

τεχνολογιών αναπτύσσονται σταδιακά επικοινωνιακές ικανότητες, γνώσεις 

γραμματισμού, αλλά και δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Όλα αυτά 

συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ατόμων στο σχολείο, αλλά και 

στην κοινωνία. Ωστόσο, η υποστηρικτική τεχνολογία συμβάλλει σημαντικά στην 

καλλιέργεια της ανεξαρτησίας του ανθρώπου με οπτική αναπηρία, ανοίγοντας έτσι το 

δρόμο για την κοινωνική ένταξη του ατόμου. Όλοι όσοι εμπλέκονται στο πεδίο της 

εφαρμογής της κρατικής πολιτικής στο πεδίο της εκπαίδευσης απαιτείται να είναι 

ενήμεροι και υπεύθυνοι για την εκπλήρωση του έργου τους. Όλοι οι επαγγελματίες, που 

εμπλέκονται στο χώρο των τεχνολογιών, που υποστηρίζουν την εκπαίδευση του ατόμου 

με σοβαρά προβλήματα όρασης, κρίνεται απαραίτητο να αφιερωθούν στη διαρκή 
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απόκτηση αποτελεσμάτων και εξασφάλιση τεχνολογικών επιτευγμάτων τελευταίας 

εποχής, που να προσαρμόζονται με τις επιταγές των σύγχρονων αναγκών. Τα ίδια 

ευρήματα κρίνονται ταυτόχρονα ως ιδανικές λύσεις και για τα προβλήματα όρασης, που 

αντιμετωπίζουν αρκετοί ηλικιωμένοι. Χρειάζεται εγρήγορση να διαχυθεί η γνώση για τις 

καινοτομίες και τις κυρίαρχες τεχνολογίες στον εν λόγω χώρο (Van Woerden, 2006). 

Άλλωστε, η τεχνολογία όταν επιχειρείται συστηματικά και αποτελεσματικά δημιουργεί 

τις προοπτικές να καταρρεύσουν τα εμπόδια και να δοθούν σημαντικές ευκαιρίες στους 

μαθητές με προβλήματα όρασης να προχωρήσουν στην καλλιέργεια μιας περισσότερο 

αυτόνομης καθημερινής ζωής.  

 Συμπερασματικά, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των χρηστών των υποστηρικτικών 

τεχνολογιών, τόσο περισσότερο τα πεδία της αξιολόγησης και της προσβασιμότητας στις 

πηγές πληροφόρησης, η χρηματοδότηση και η κατάρτιση αναδύονται ως καθοριστικοί 

παράγοντες στην εκπαίδευση των ατόμων με οπτική αναπηρία (Mavrou, 2011). 

 Από την άλλη πλευρά, ανασταλτικό παράγοντα αποτελεί το γεγονός πως οι 

ειδικοί παιδαγωγοί συχνά στερούνται γνώσεων, σχετικά με τη διδακτέα ύλη, το 

περιεχόμενο και την παιδαγωγική της επιστήμης (Mc Carthy, 2005).   

 Όπως αποδείχτηκε από συγκεκριμένη έρευνα (Zhu et al., 2011), είναι λογικό οι 

απτικές συσκευές χαμηλού κόστους, εφόσον προσφέρουν στο άτομο περιορισμένες 

ευκαιρίες ελεύθερης προσέγγισης της γνώσης να παρέχουν στο άτομο σαφώς λιγότερες 

πληροφορίες από τις πληροφορίες, που προσφέρονται μέσω ενός οπτικού ερεθίσματος. 

Ειδικότερα, υπογραμμίζεται ότι οι χωρικές και οι σχετικές πληροφορίες, που αφορούν τη 

διάταξη των διαδικτυακών αντικειμένων, παρουσιάζονται συχνά με τον καλύτερο και 

πλέον αποτελεσματικό τρόπο σε συσκευές ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Κατά τη χρήση 

τέτοιων συσκευών ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ μιας μεγάλης 

γκάμας απτικών εφέ, ώστε να εστιάσει ή να μεγεθύνει σε συγκεκριμένες περιοχές της 

σελίδας αυτοβούλως, χωρίς να υπόκειται στην, πολλές φορές, περίπλοκη πλοήγηση του 

screenreader.         

 Μπορεί οι έρευνες, οι οποίες πραγματεύονται εποικοδομητικές συγκρίσεις μεταξύ 

των διαφόρων απτικών συσκευών να έχουν φέρει στο φως αξιομνημόνευτα 

αποτελέσματα (Yu and Brewster, 2003∙ Coles and John, 2009∙ Vembar et al., 2009∙ 

Vanacken et al., 2010). Ωστόσο, πρέπει να διευκρινιστεί ότι το ερευνητικό ενδιαφέρον 
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κινείται κατά κανόνα γύρω από τη χρηστικότητα της εκάστοτε συσκευής, παραλείποντας 

το λεπτομερή έλεγχο από κοινού με τους εργονομικούς, ψυχοσωματικούς και άλλους 

περιορισμούς, που σχετίζονται με την κάθε συσκευή. Η άποψη ότι η απόδοση των 

συμμετεχόντων δεν εξαρτάται άμεσα από το κόστος ή το βαθμό ελευθερίας, που παρέχει 

η συσκευή κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος (Coles & John, 2009∙ Zhu et al., 

2011). Μέσω της χρήσης της συσκευής Falcon, τα άτομα καταφέρνουν να φέρουν εις 

πέρας ταχύτερα μια σειρά δραστηριοτήτων, συγκριτικά με τη χρήση διαφόρων άλλων 

συσκευών. Μάλιστα, σύμφωνα με τα ευρήματα ορισμένων ερευνών (Zhu et al., 2011), η 

ανατροφοδότηση αποδείχθηκε περισσότερο δυσνόητη, λόγω των περιορισμών, οι οποίοι 

χαρακτηρίζουν τη συσκευή, ενώ αντίθετα σύμφωνα με ευρήματα άλλων ερευνών 

(Vembar et al., 2009∙ Coles and John, 2009) η συσκευή Novint Falcon κρίνεται 

περισσότερο εύχρηστη.         

 Σε άλλες έρευνες, υπογραμμίζεται η σημασία προσθήκης ακουστικών 

ερεθισμάτων, προκειμένου να αρθούν οι, κατά το πλείστων, μηχανικοί περιορισμοί των 

συσκευών. Ειδικότερα, παρατηρείται σημαντική βελτίωση σε ανάλογα πειράματα, όπου 

συνδυάζεται η απτική με την ακουστική ανατροφοδότηση, όσον αφορά, λόγου χάρη, την 

κατανόηση κειμένου (Kim et al., 2009). Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να 

διαχειρίζονται την ένταση του ήχου, κι έτσι να αντιλαμβάνονται αποτελεσματικότερα με 

την απτική διάκριση το είδος της επιφάνειας. Παρομοίως, εξαίρονται τα πλεονεκτήματα, 

που παρουσιάζει ο ήχος, εφόσον βοηθά τους χρήστες να διακρίνουν αντικείμενα 

διαφορετικού είδους στην εικονική πραγματικότητα του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

(Huang et al., 2010).         

 Οι ήχοι, που παράγονται από το τρίψιμο της γραφίδας αποσκοπούν για 

παράδειγμα στη συνοδεία των απτικών ερεθισμάτων και βελτιώνουν την αλληλεπίδραση 

του χρήστη με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα 

άτομα με οπτική αναπηρία και ιδίως τα άτομα με τύφλωση έχουν πια τη δυνατότητα 

επιλογής συσκευών, ούτως ώστε να καθίσταται ευκολότερη η πρόσβαση σε μια 

ιστοσελίδα, αλλά και να πλοηγούνται σε αυτήν βάσει των δικών τους προτιμήσεων και 

όχι βάσει των προτιμήσεων του σχεδιαστή. Σαφώς, στόχος είναι η ολοένα και 

μεγαλύτερη αύξηση και συμπερίληψη αυτών των προτιμήσεων μέσα από τον κατάλληλο 

σχεδιασμό ειδικά διαμορφωμένων εξοπλισμών, συσκευών και ιστοσελίδων για τα άτομα 
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με σοβαρά προβλήματα όρασης.        

 Σύμφωνα με τα ευρήματα ερευνών, χρειάζεται πολύ λιγότερος χρόνος κατά τη 

χρήση της συσκευής Novint Falcon για να επιτευχθούν οι ίδιες δραστηριότητες, οι οποίες 

απαιτούν πολύ περισσότερο χρόνο κατά τη χρήση άλλων ανάλογων συσκευών. 

Εντούτοις, δε θα πρέπει να παραληφθεί ότι απαιτείται και η αντίστοιχη εξάσκηση του 

χρήστη. Προς την ίδια κατεύθυνση συμβάλλει και το Phantom Omni, καθώς και το 

ποντίκι ανάδρασης Logitech Wingman.       

 Ακόμα, επισημαίνονται τα οφέλη της χρήσης συσκευών ανάδρασης χαμηλότερου 

κόστους, προκειμένου να αναβαθμιστεί η πρόσβαση, χρησιμοποιώντας μη οπτικούς 

περιηγητές, ενώ υπογραμμίζεται η ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής των σχεδιαστών των 

ιστοσελίδων, κατά την εισαγωγή απτικής ανατροφοδότησης. Απώτερος στόχος είναι να 

επιβεβαιωθεί το γεγονός ότι οι διαδικτυακές εφαρμογές, που συμπεριλαμβάνονται στις 

ιστοσελίδες και βασίζονται στην απτική διάκριση, ανταποκρίνονται όντως στις ανάγκες 

των ατόμων με ολική ή μερική απώλεια όρασης. Επομένως, όλες οι παραπάνω 

προϋποθέσεις πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη από τους σχεδιαστές των 

ιστοσελίδων, από το κατασκευαστικό ακόμα στάδιο (Zhu et al., 2011).  

 Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να γίνει ιδιαίτερη μνεία στην προσπάθεια 

άρσης καθημερινών εμποδίων, που παρακωλύουν την πρόσβαση των ατόμων με οπτική 

αναπηρία στις πληροφορίες, που προσφέρονται οπτικά και βρίσκονται σε έγγραφη ή 

εκτυπώσιμη μορφή μέσω της χρήσης του προφορικού λόγου. Προς αυτή την κατεύθυνση 

προσανατολίζεται η κατασκευή «ομιλούντων» συσκευών, που αξιοποιούν 

προηχογραφημένους ήχους και συνθετική ομιλία. Οι συσκευές αυτές αποδεικνύονται 

εξαιρετικά χρήσιμες στον τομέα της υγείας, του περιβαλλοντικού ελέγχου, της 

επικοινωνίας, της αναψυχής, των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, της αυτόνομης 

κίνησης σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους, καθώς και της προσωπικής 

οργάνωσης. Άλλωστε, όλες οι παραπάνω αυτόματες συσκευές και οι παρεμφερείς τους 

παρέχουν στο χρήστη τις απαντήσεις, είτε προφορικά, είτε σε ηλεκτρονική μορφή, είτε 

σε εκτυπωμένη μορφή.         

 Επιπροσθέτως υπάρχει η δυνατότητα, ώστε το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, οι εφαρμογές του, καθώς και οι πληροφορίες, οι οποίες διοχετεύονται στον 

παγκόσμιο ιστό να καταστούν περισσότερο προσβάσιμες στους ανθρώπους με ολική ή 
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μερική απώλεια της όρασής τους. Οι εναλλακτικοί τρόποι προσέγγισης του ψηφιακού 

περιεχομένου βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στον προφορικό λόγο, μέσω της χρήσης 

synthesizer, αλλά και στο συνδυασμό χρήσης synthesizer και λογισμικού screenreader, 

φωνητικών περιηγητών ή αυτόματη αναγνώριση φωνής. Έτσι, καθίσταται εφικτή η 

πρόσβαση των ατόμων με προβλήματα όρασης και υπηρετούνται οι αρχές του καθολικού 

σχεδιασμού μάθησης.         

 Στη σύγχρονη εποχή, με την αλματώδη πρόοδο της τεχνολογίας υπάρχει η 

δυνατότητα υποστήριξης προσβάσιμων μορφών αρχείων (VoiceXML, SSML, SVG, 

MATHML), δημιουργίας και αναπαραγωγής αρχείων της συγκεκριμένης αυτής μορφής, 

τα οποία από κοινού με τη χρήση δομικών εργαλείων και προσαρμοσμένων φύλλων 

εργασίας (CSS, ACSS) αναγνωρίζονται, τόσο από τα λογισμικά screenreader, όσο και 

από τους περιηγητές, που συνηθίζουν να χρησιμοποιούν οι άνθρωποι με σοβαρά 

προβλήματα όρασης. Καίριο ρόλο στην εν λόγω προσπάθεια διαδραματίζει η αέναη 

ανάπτυξη ειδικών λογισμικών ανάγνωσης. Αυτό γίνεται κατανοητό, αν αναλογιστούμε 

ότι με παρόμοια λογισμικά ο χρήστης με προβλήματα όρασης καταφέρνει να έρθει σε 

επαφή με το περιεχόμενο, που απεικονίζεται στην οθόνη και να προσεγγίσει 

πληροφορίες, που δε θα μπορούσε να προσεγγίσει με άλλο τρόπο, όπως τα γραφήματα 

και οι αριθμητικές παραστάσεις.        

 Εντούτοις, δεν έχει πραγματοποιηθεί στην ίδια κλίμακα αξιοσημείωτη εξέλιξη, 

όσον αφορά την πλοήγηση του χρήστη στις ιστοσελίδες, διαδικασία, η οποία 

εξακολουθεί να παραμένει σύνθετη, πολύπλοκη και πολλές φορές ανέφικτη (Freitas, & 

Kouroupetroglou, 2008). Το ίδιο ισχύει και για τα συστήματα αυτόνομης κινητικότητας, 

καθώς δεν έχουν αναπτύξει ακόμα σε σημαντικό βαθμό το κανάλι του προφορικού 

λόγου, ώστε να μπορεί ο χρήστης να έχει προσωπική επικοινωνία με τη συσκευή και 

μέσω αυτής το άτομο με τύφλωση να έχει την ικανότητα να κινείται με ακρίβεια και 

ασφάλεια, αυτόνομα, σε εξωτερικούς ή σε εσωτερικούς χώρους. Αντίθετα, έχει αυξηθεί ο 

βαθμός προσβασιμότητας στις δημόσιες παροχές και στις υπηρεσίες, από τη στιγμή, που 

το  ψηφιακό περιβάλλον και οι ιστοσελίδες είναι πια εξοπλισμένες με κατάλληλα και 

αυστηρά ελεγμένα συστήματα.        

 Τέλος, οι υποστηρικτικές τεχνολογίες ομιλίας στηρίζουν, εμπλουτίζουν και 

διευκολύνουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, μέσα 
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στα οποία λαμβάνουν χώρο. Ταυτόχρονα, με τη χρήση της ομιλίας και του συστήματος 

ανάγνωσης και γραφής τυφλών Braille επιτυγχάνεται η πρόσβαση των ατόμων με οπτική 

αναπηρία στο εκπαιδευτικό υλικό, όπως αυτό παρουσιάζεται στον πίνακα, στο 

εκτυπωμένο χαρτί και σε ψηφιακή μορφή (Freitas, & Kouroupetroglou, 2008). 
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