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Περίληψη 

Διεθνώς, δεν έχουν γίνει πολλές έρευνες για τις στάσεις των δασκάλων ως προς τη 

χρήση των ΤΠΕ σε σχολικές παρεμβάσεις για παιδιά με αυτισμό. Πλήθος ερευνών 

επικεντρώνεται στις απόψεις τους απέναντι στις ΤΠΕ. Υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα και 

για την χρήση ή μη των ΤΠΕ στη διδασκαλία, που απευθύνονται σε δασκάλους
1
 ειδικής 

αγωγής. Αυτά όμως αφορούν το σύνολο των παιδιών με ειδικές ανάγκες και όχι 

εξειδικευμένα τον αυτισμό. Στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκαν οι στάσεις 106 

εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τη Βόρεια Ελλάδα ως προς 

την χρήση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη 

μαθητών/τριών με αυτισμό. Παράλληλα, όμως συγκρίθηκαν με τις στάσεις και την χρήση ή 

μη των ΤΠΕ από 98 εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής, για να προκύψει μια πλήρης εικόνα για 

το κλίμα που επικρατεί γενικότερα στη εκπαίδευση. Για την συλλογή των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με συνδυασμό μέρους ερωτήσεων από την Ελληνική 

Κλίμακα Στάσεων απέναντι στους Υπολογιστές και την Κλίμακα Στάσεων προς Χρήση 

Υπολογιστών στην Εκπαιδευτική Πράξη. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε 

το στατιστικό πρόγραμμα Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) Version 23. Τα 

ευρήματα της έρευνας ανέδειξαν πως τόσο οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής όσο και οι 

εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής τείνουν να αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ. Σε πολύ μικρό 

βαθμό, αναδείχθηκε πως οι συμμετέχοντες από την γενική αγωγή τις χρησιμοποιούν 

συχνότερα. Γενικά, το σύνολο του δείγματος δήλωσε πως έχει γνώσεις σχετικά με τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δεν φοβάται να χρησιμοποιήσει τις ΤΠΕ και γενικά οι απόψεις 

του είναι θετικές γύρω από αυτές. Ταυτόχρονα, βρέθηκε πως το Φύλο, τα Χρόνια 

Προϋπηρεσίας και η Γνώση Υπολογιστών επηρεάζουν στατιστικά σημαντικά τις δηλώσεις 

των συμμετεχόντων. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού (ΔΦΑ), Τεχνολογίες Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Χρήση ΤΠΕ, Απόψεις Εκπαιδευτικών 

  

                                                             
1
 Με την λέξη «δάσκαλοι», σε ενικό και πληθυντικό αριθμό, γίνεται αναφορά σε δασκάλους και 

δασκάλες. Η λέξη χρησιμοποιείται μόνο για λόγους συντομίας χρόνου και χώρου. 
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Abstract 

Internationally, there has not been much research into teachers' attitudes about the use of ICT 

in school interventions for children with autism. Much research focuses on their views on 

ICT. There is research evidence on whether or not ICT is used in teaching for special 

education teachers. But these concern all children with special needs rather than autism. This 

study investigated the attitudes of 106 primary education special educators from northern 

Greece on the use of Information and Communication Technologies (ICT) to support pupils 

with autism. At the same time, however, they were compared with the attitudes and the use or 

not of ICT by 98 general education teachers, in order to obtain a complete picture of the 

prevailing climate in education. A questionnaire was used to collect the data, combining 

some of the questions from the Greek Stage Scale to the Computers and the Staging Scale for 

Computer Use in the Educational Act. The statistical analysis of the Statistical Program for 

Social Sciences (SPSS) Version 23 was used to analyze the data. The findings of the survey 

showed that both special education teachers and general education teachers tend to use ICT. 

To a very small extent, it was shown that participants from general education use them more 

often. Generally, the entire sample said they have computer knowledge, they are not afraid to 

use ICT, and generally their views are positive around them. At the same time, it was found 

that Gender, Years of Experience and Computer Knowledge statistically affect the statements 

of the participants. 

 

Keywords: Autism Spectrum Disorder (ASD), Information and Communication 

Technologies (ICT), ICT Use, Teachers' Views 
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Πρόλογος 

Η παρούσα εργασία με τίτλο «Οι στάσεις εκπαιδευτικών Ειδικής αγωγής 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την χρήση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη μαθητών/τριών με αυτισμό» συγγράφηκε στα 

πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δια 

Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή», της κατεύθυνσης «Ειδική Αγωγή», του Τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

Στα μαθήματα που παρακολούθησα κατά τη διάρκεια των σπουδών, πολλές φορές 

ήρθα σε επαφή με προγράμματα που αξιοποιούνται σε παρεμβάσεις για παιδιά ΑμεΑ. Στα 

πλαίσια μάλιστα μιας εργασίας που κλήθηκα να κάνω, μελέτησα ερευνητικά άρθρα για 

συσκευές Επαυξητικής Εναλλακτικής Επικοινωνίας που αποδείχθηκαν χρήσιμες για κάποια 

παιδιά. Ταυτόχρονα, συμπέρανα πως στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, δεν έχουν γίνει πολλές 

έρευνες για τις στάσεις των δασκάλων ως προς τη χρήση των ΤΠΕ σε σχολικές παρεμβάσεις 

για παιδιά με αυτισμό. Πολλές έρευνες επικεντρώνονται στις απόψεις τους απέναντι στις 

ΤΠΕ (Mumtaz, 2000, Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004, Γιαβρίμης, Παπάνης, Νεοφώτιστος & 

Βαλκάνος, 2010, Θεοδωρακόπουλος, 2016). Ευρήματα παρουσιάζονται και για την χρήση ή 

μη των ΤΠΕ στη διδασκαλία, που απευθύνονται σε δασκάλους ειδικής αγωγής (Brodin & 

Lindstrand, 2003, Baglama, Yikmis & Demirok, 2017). Αυτά όμως αναφέρονται στο σύνολο 

των παιδιών με ειδικές ανάγκες και όχι εξειδικευμένα στον αυτισμό.  

Αναγνωρίζοντας λοιπόν, την μεγίστης σημασίας και αποτελεσματικότητας χρήση των 

τεχνολογιών και δεδομένης της απουσίας αντίστοιχων ερευνητικών δεδομένων, αποφάσισα 

να ερευνήσω εάν οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής αξιοποιούν τις δυνατότητες των 

Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για να βοηθήσουν τους/τις 

μαθητές/τριες τους με αυτισμό. Ταυτόχρονα, θα ήθελα να μάθω εάν και οι δάσκαλοι γενικής 

αγωγής χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για διδακτικούς σκοπούς, ώστε να βγάλω συμπεράσματα για 

τη γενικότερη εκπαίδευση παιδιών τυπικής ανάπτυξης και παιδιών ΑμεΑ. Εξάλλου, συχνά 

δάσκαλοι από την Γενική Αγωγή μεταπηδούν στην Ειδική Αγωγή, και κατά αυτόν τον τρόπο 

είναι σημαντικό να γίνει γνωστή και η δική τους στάση. 

 Η εκπόνηση της διπλωματικής μου εργασίας αποτέλεσε μια σύνθετη και πρωτόγνωρη 

διαδικασία για μένα. Σε αυτή την πορεία, σημαντική ήταν η συμβολή της επιβλέπουσας 

καθηγήτριάς μου, κυρίας Συριοπούλου Χριστίνας, Επίκουρης Καθηγήτριας του Τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Θα ήθελα να την 

ευχαριστήσω για την πολύτιμη βοήθειά της, την υπομονή και την καθοδήγησή της. Ο 
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προσωπικός χρόνος που μου διέθεσε και η στήριξή της ήταν καταλυτικοί παράγοντες στην 

ολοκλήρωση της έρευνας μου. Παράλληλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους 

συνεπιβλέποντες της διπλωματικής μου εργασίας για την στήριξη και την προθυμία τους να 

συνεργαστούν μαζί μου, τον κ. Δαγδιλέλη Βασίλειο, Καθηγητή του Τμήματος Εκπαιδευτικής 

και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τον κ. Φαχαντίδη Νικόλαο, 

Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

 Θερμές ευχαριστίες οφείλω και στο σύνολο των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής 

αγωγής που αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας μου. Η προθυμία τους να συμμετέχουν και η 

αφιέρωση προσωπικού τους χρόνου για την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων μου, ήταν 

συγκινητική. Χωρίς την βοήθειά τους, θα ήταν αδύνατη η πραγματοποίηση και η 

ολοκλήρωση της έρευνας.  

 Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω στην οικογένεια μου και το κοντινό μου φιλικό 

περιβάλλον, που με στήριξαν, με καθοδήγησαν και με συμβούλεψαν τόσο στα πλαίσια της 

έρευνας όσο και σε όλη τη πορεία των σπουδών μου. Η αγάπη τους και η κατανόηση που 

μου έδειξαν μου έδωσε δύναμη κατά τη διάρκεια όλης της προσπάθειας.  
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Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια  η τεχνολογία έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της 

καθημερινότητας του ανθρώπου, προσφέροντας λύση και άνεση σε πολλούς τομείς. 

Εξέχουσα θέση κατέχει και στον εκπαιδευτικό κλάδο. Ήδη από τα τέλη του δεκάτου ενάτου 

αιώνα, στη Γαλλία οι εκπαιδευτικοί αρχίζουν να παράγουν και να χρησιμοποιούν 

παιδαγωγικά μέσα, αξιοποιώντας το ραδιόφωνο και τον κινηματογράφο, που είχαν την 

τιμητική τους εκείνη την εποχή (Perriault, 1989, αναφέρεται στον Κόμη, 2004:14). 

Γενικότερα, όπως αναφέρει ο Κόμης (2004:14), η δεκαετία του 1960 υπήρξε σταθμός στη 

χρήση τεχνολογικών μέσων για διδακτικούς σκοπούς. Τότε, για πρώτη φορά εμφανίστηκε ο 

όρος «εκπαιδευτικής τεχνολογία», που σύμφωνα με τον Κόμη (2004:15) «χρησιμοποιείται 

για να χαρακτηρίσει την ορθολογική χρήση μίας ή περισσότερων τεχνολογιών με σκοπό την 

απόκτηση ενός εκπαιδευτικού αποτελέσματος».  

Σημαντικός είναι ο ρόλος της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και στον τομέα της ειδικής 

αγωγής. Ανάμεσα στο πλήθος των μαθητών
2
 που λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση είναι και οι 

μαθητές που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.  

Μεταξύ άλλων παρεμβάσεων και μέσων που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη 

των μαθητών με αυτισμό, είναι και η τεχνολογία. Ιδιαίτερη είναι η συμβολή της 

υποστηρικτικής τεχνολογίας, δηλαδή των τεχνολογικών εξαρτημάτων που έχουν στόχο να 

εξισορροπήσουν τα φυσικά σωματικά ελλείμματα των μαθητών (Τσικολάτας, 2011, 

Συριοπούλου, 2016: 216). Παράλληλα, εξέχοντα ρόλο έχει και η εκπαιδευτική τεχνολογία 

μέσα από την χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ).  

Στην εκπαιδευτική πράξη, οι ΤΠΕ έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν επαρκώς τα 

δομικά στοιχεία των θεωριών μάθησης, όπως οι συμπεριφοριστικές, οι γνωστικές και οι 

κοινωνικοπολιτισμικές. Προωθούν τη συνεχή δραστηριοποίηση και ενεργό εμπλοκή του 

μαθητή στη διδασκαλία, παρέχοντας κατάλληλη ανατροφοδότηση, δυνατότητα προσαρμογής 

του βαθμού δυσκολίας, ενώ προσφέρονται πολλές ευκαιρίες για εξάσκηση και πρακτική 

εφαρμογή των κεκτημένων γνώσεων. Ταυτόχρονα, υπάρχει η δυνατότητα παροχής πλήθους 

εμπειριών και έτσι οι μαθητές δρουν, προβληματίζονται, συνεργάζονται, κάνουν λάθη, 

αποκτούν ουσιαστική γνώση. Σημαντική παράμετρος είναι πως οι ΤΠΕ, εξαιτίας της 

πρακτικής τους φύσης, κάνουν εμφανή τα μαθησιακά αποτελέσματα στον δάσκαλο και τον 

                                                             
2
 Με την λέξη «μαθητές», σε ενικό και πληθυντικό αριθμό, γίνεται αναφορά σε μαθητές και 

μαθήτριες. Η λέξη χρησιμοποιείται μόνο για λόγους συντομίας χρόνου και χώρου. 
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βοηθούν να αξιολογήσει την πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Κόμης, 2004: 76,  

Newby, Stepich, Lehman & Russel, 2009: 38). 

Η χρήση των ΤΠΕ εντάσσεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθητών με 

Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού (ΔΦΑ). Προτείνεται η χρήση τους, καθώς μπορούν να 

μειώσουν τα αισθητηριακά ερεθίσματα, δίνουν τη δυνατότητα στον μαθητή να 

επικοινωνήσει, δομούν κατάλληλα το πλαίσιο μάθησης, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, 

και μπορούν να ελεγχθούν (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2003: 292). 

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Φορέα Ειδικής Αγωγής (2003), η αξιοποίηση της 

τεχνολογίας στην εκπαίδευση των  ατόμων με ειδικές ανάγκες, αλλά και στη γενικότερη 

εκπαίδευση, αποτελεί βασικό στόχο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναγνωρίζεται 

κατά γενική ομολογία πως οι ΤΠΕ εξισορροπούν τις αδυναμίες των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες και προσφέρουν ισότητα στην εκπαίδευση.  

H διεθνής βιβλιογραφία επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της χρήσης τους, μέσα 

από μεγάλο αριθμό θετικών παραδειγμάτων. Η χρήση τεχνολογικών προγραμμάτων είναι 

ιδιαίτερα ελκυστική στους μαθητές αυτής της ομάδας  Η προβλεψιμότητα τους στο να 

προτιμούν τη χρήση τους. Ο μαθητής μπορεί να υποθέσει τι θα ακολουθήσει και να νιώσει 

ασφαλής στην σταθερότητα του υπολογιστή, σε αντίθεση με την ανθρώπινη συμπεριφορά 

που συχνά συμπεριλαμβάνει μπερδεμένα για αυτόν μηνύματα (Boucenna et al., 2014, Da 

Silva, Simões, Gonçalves, Guerreiro, Silva & Botelho, 2011). Ταυτόχρονα συμβάλλουν στην 

αναγνώριση και κατανόηση των συναισθημάτων και γενικά στην ανάπτυξη της 

συναισθηματικής τους νοημοσύνης (Lozano, Ballesta & Alcaraz, 2011, Charitaki, 2015). 

Σημαντικό στοιχείο είναι πως η πλειοψηφία των πληροφοριών προσφέρεται οπτικά και έτσι 

υπάρχει ευκολότερη κατανόηση από τους μαθητές (Ramdoss et al., 2011).  

Η λειτουργική επικοινωνία είναι απαραίτητο συστατικό της καθημερινής διαβίωσης 

και οι ΤΠΕ αποτελούν ένα μέσο ανάπτυξης και ενίσχυσής της (Boucenna et al., 2014). Αυτό 

μπορεί να συμβεί μέσα από συσκευές επαυξητικής εναλλακτικής επικοινωνίας (AAC), οι 

οποίες χρησιμοποιούνται συχνά στους μαθητές με αυτισμό (και όχι μόνο), που δεν έχουν 

λόγο και έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλουν δραστικά στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 

και δεξιοτήτων επικοινωνίας (Boucenna et al., 2014, Hetzroni & Shalem, 2005). 

Επιπρόσθετα, οι συσκευές αυτές επιτρέπουν στους μαθητές με αυτισμό να λειτουργούν 

ανεξάρτητα σε πλαίσια καθημερινής διαβίωσης, εφόσον μπορούν να επικοινωνήσουν με τα 

άτομα από το περιβάλλον τους (Hedbring, 1985). 

Μέσα από τη βιβλιογραφία αναδεικνύεται πως δεν έχει ερευνηθεί σε μεγάλο βαθμό η 

χρήση ή μη των ΤΠΕ από τους δασκάλους ειδικής αγωγής στα πλαίσια καθημερινής 
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διδασκαλίας (όχι παρέμβασης) για τα παιδιά που βρίσκονται το φάσμα του αυτισμού. Σε 

πολλές έρευνες αναδεικνύονται οι απόψεις τους γύρω από το θέμα και την διδακτική 

αξιοποίηση των ΤΠΕ (Mumtaz, 2000, Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004, Γιαβρίμης, Παπάνης, 

Νεοφώτιστος & Βαλκάνος, 2010, Θεοδωρακόπουλος, 2016). Μάλιστα, έχουν 

πραγματοποιηθεί έρευνες και για την χρήση τους για παιδιά με ειδικές ανάγκες (Brodin & 

Lindstrand, 2003, Baglama, Yikmis & Demirok, 2017), χωρίς όμως να γίνεται διάκριση και 

να εξάγονται ξεχωριστά συμπεράσματα για τον αυτισμό. 

Η παρούσα έρευνα κρίνεται σημαντική καθώς αναμένεται να αναδείξει εάν οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής χρησιμοποιούν στην πράξη τις ΤΠΕ για την υποστήριξη των 

μαθητών με αυτισμό σε μονάδες ειδικής αγωγής. Επιλέγεται να συμμετέχουν οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής που εργάζονται μόνο σε ειδικά σχολεία, καθώς αλληλεπιδρούν 

με τους μαθητές τους κάτω από διαφορετικές συνθήκες και σε μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου, 

σε σχέση με του δασκάλους ειδικής αγωγής που εργάζονται ως παράλληλη στήριξη ή σε 

τμήματα ένταξης σε γενικά σχολεία. Ταυτόχρονα, θα γίνουν εμφανείς και οι στάσεις των 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής ως προς την χρήση των ΤΠΕ.  

Στην περίπτωση που μέσα από την έρευνα καταστεί εμφανές πως οι δάσκαλοι 

πράγματι χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στο γενικό και ειδικό σχολείο, τότε μπορεί να δοθεί 

έναυσμα για την δημιουργία περισσότερων τεχνολογικών μέσων και λογισμικών στην 

ελληνική γλώσσα ή μετάφραση αντίστοιχων ξένων προγραμμάτων που μπορούν να 

αξιοποιηθούν εκπαιδευτικά, ειδικά για την περίπτωση των μαθητών με αυτισμό. Φυσικά, θα 

είναι απαραίτητο και οι σχολικές μονάδες να εξασφαλίσουν την πρόσβαση στον απαραίτητο 

τεχνολογικό εξοπλισμό και την επαρκή μόρφωση του εκπαιδευτικού τους προσωπικού, έτσι 

ώστε να μην παρεμποδίζεται το έργο των δασκάλων. 

Εντούτοις, αν τα αποτελέσματα αναδεικνύουν πως οι εκπαιδευτικοί δεν 

χρησιμοποιούν επαρκώς τις ΤΠΕ, ενώ γνωρίζουν ή θα έπρεπε να γνωρίζουν τις θετικές τους 

επιδράσεις, τότε καθίσταται αναγκαία η δημιουργία επιμορφωτικών προγραμμάτων. Τα 

προγράμματα, σαφώς πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, να είναι προσβάσιμα 

και να τους καθιστούν ικανούς μετά το πέρας αυτών να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά και 

με άνεση τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα εκπαιδευτικά λογισμικά. 

Σχετικά με τη δομή της εργασίας, αυτή αποτελείται από δύο μέρη. Στο Α’ Μέρος 

(Θεωρητικό), το ποίο αποτελείται από δύο κεφάλαια, γίνεται παρουσίαση των ερευνητικών 

δεδομένων σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται εκτενής 

παρουσίαση των Διαταραχών στο Φάσμα του Αυτισμού και των χαρακτηριστικών τους, ενώ 

ταυτόχρονα αναφέρονται εκπαιδευτικά προγράμματα και παρεμβάσεις που χρησιμοποιούνται 
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ως επί το πλείστον σε ανάλογες περιπτώσεις ατόμων. Συνεχίζοντας, στο δεύτερο κεφάλαιο, 

αναφέρονται οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, ο ορισμός, 

παραδείγματα χρήσης τους και ο ρόλος τους στην εκπαίδευση. Γίνεται σύνδεσή τους με τις 

θεωρίες μάθησης και παρουσιάζονται τα θετικά και αρνητικά τους σημεία. Παράλληλα, 

αναφέρεται το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των ατόμων με αυτισμό σε σχέση με τις 

ΤΠΕ, παρουσιάζονται ευρωπαϊκά δεδομένα και τάσεις επί του θέματος και γίνεται αναφορά 

των ερευνητικών αποτελεσμάτων της χρήσης των ΤΠΕ σε μαθητές με ΔΦΑ και των 

προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται. Αναλύονται οι υφιστάμενες στάσεις των 

εκπαιδευτικών στην χρήση ΤΠΕ και οι ανασταλτικοί παράγοντες που τους εμποδίζουν από 

την χρήση τους. Τέλος, το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τον σκοπό της έρευνας και την 

παράθεση των ερευνητικών υποθέσεων. 

 Το Β’ Μέρος (Ερευνητικό) αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

γίνεται αναφορά στη μεθοδολογία της έρευνας. Παρουσιάζονται η ερευνητική στρατηγική, 

το δείγμα και τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων, το ερευνητικό εργαλείο που 

αξιοποιήθηκε, η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την συλλογή των δεδομένων και η 

στατιστική ανάλυση που έγινε για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. 

 Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται εκτενής παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την στατιστική ανάλυση και παρατίθενται οι 

αντίστοιχοι πίνακες. 

 Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο, γίνεται συζήτηση των αποτελεσμάτων και 

εξάγονται συμπεράσματα. Αναφέρονται οι περιορισμοί της έρευνας και γίνονται προτάσεις 

για μελλοντικές έρευνες. 

Ολοκληρώνοντας την παρούσα εργασία, παρατίθεται η βιβλιογραφία που 

αξιοποιήθηκε και το παράρτημα, όπου υπάρχει το ερευνητικό εργαλείο. 
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Μέρος Α 

Θεωρητική θεμελίωση της έρευνας – Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
 

Κεφάλαιο 1
ο
: Αυτισμός  

1.1 Ορισμός 

Τα παιδιά που παίρνουν διάγνωση αυτισμού σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία 

αυξάνονται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια σε διάφορες περιοχές παγκοσμίως 

(Blaxill, 2004, Atladóttir, Parner, Schendel, Dalsgaard, Thomsen & Thorsen, 2007, 

Weintraub, 2011, Lee Heward, 2011: 265, Elsabbagh et al., 2012, Perou, 2013, Manap, 

Yusoff & Rias, 2014). Σύμφωνα με τα κέντρα για έλεγχο ασθενειών (Centers of Disease 

Control (CDC), 2006 όπως αναφέρεται στους Shane & Albert, 2008) στις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής οι αριθμοί κυμαίνονται ανάμεσα σε 1 στα 500 παιδιά με 1 στα 166. 

Βέβαια, οι αριθμοί μπορεί να είναι στην πραγματικότητα διαφορετικοί, καθώς συχνά άτομα 

που βρίσκονται στη μέση του φάσματος ή έχουν Υψηλής Λειτουργικότητας Αυτισμό (ΥΛΑ), 

παραλείπονται (Fombonne, 2003). Σύμφωνα με τα CDC (2014 όπως αναφέρεται στους 

Τσιόπελα & Τζιμογιάννης, 2017) τα τελευταία χρόνια η αναλογία έχει φτάσει να είναι 1 στα 

68 παιδιά.  

Ο όρος Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού (ΔΦΑ) αναφέρεται σε ένα σύνολο 

αναπτυξιακών διαταραχών, που πλήττουν κυρίως το νευρικό σύστημα του ανθρώπου 

(Øhrstrøm, 2011). Ετυμολογικά η λέξη «αυτισμός» προέρχεται από τη λέξη «εαυτός» και 

αναδεικνύει την απομόνωση του ατόμου στον εαυτό του. Σύμφωνα με την Συριοπούλου 

(2016: 17) ο πρώτος που όρισε τον αυτισμό ήταν ο Leo Kanner το 1943, ο οποίος 

αναφέρθηκε σε «μια εγκεφαλική δυσλειτουργία, που επηρεάζει την επικοινωνιακή 

ικανότητα, μια βλάβη των συναισθηματικών λειτουργιών, η οποία απομονώνει το άτομο από 

κοινωνικές συναναστροφές, κάτι που αποδίδεται σε αποτυχημένη γλωσσική χρήση, ενώ 

παράλληλα, το άτομο διακρίνεται από εμμονή σε ρουτίνες, από την τάση να ελκύεται ή να 

απεχθάνεται αντικείμενα, διαθέτει ωστόσο καλό γνωστικό δυναμικό». Βέβαια, τα 

συμπτώματα της διαταραχής περιγράφηκαν τρεις δεκαετίες νωρίτερα (1912), όταν ο 

ψυχίατρος Eugen Bleuler ερευνούσε τα συμπτώματα της σχιζοφρένειας σε άτομα που δεν 

είχαν αίσθηση του τι συνέβαινε γύρω τους. Κατά καιρούς έγιναν πολλές προσπάθειες να 

δοθεί ένας συγκεκριμένος ορισμός για τον αυτισμό. Εντούτοις, οι περισσότεροι 

επικεντρώνονταν στα χαρακτηριστικά της διαταραχής. Σύμφωνα με το DSM-5 
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(Συριοπούλου, 2016: 23), λοιπόν τα άτομα που εντάσσονται στις ΔΦΑ παρουσιάζουν 

συμπτώματα που είναι εμφανή από την πρώιμη αναπτυξιακή ηλικία (πριν τα 3 έτη), έχουν 

ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία και αλληλεπίδραση, χαρακτηρίζονται από 

περιορισμένες επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές και ενδιαφέροντα και παρεμποδίζουν τη 

λειτουργικότητα του ατόμου σε καθημερινό επίπεδο.    

Όπως προαναφέρθηκε, πρόκειται για ένα φάσμα και όχι μια ομοιογενή διαταραχή. 

Στο ένα άκρο του φάσματος εντάσσονται παιδιά με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες, που 

εμφανίζουν μια πληθώρα των βασικών χαρακτηριστικών του αυτισμού (Begum, 2014). Στην 

μέση του φάσματος, κατατάσσονται τα άτομα που εμφανίζουν εξίσου αρκετά αυτιστικά 

χαρακτηριστικά, ωστόσο οι μαθησιακές τους δυσκολίες αναγνωρίζονται ως πιο ήπιας 

μορφής (Parsons et al., 2000 όπως αναφέρεται στην Begum, 2014).  Στο άλλο άκρο, οι 

μαθητές, ανάλογα με τις δυνατότητες και αδυναμίες τους, χαρακτηρίζονται ως έχοντες 

ελαφριάς μορφής αυτισμό ή αλλιώς Υψηλής Λειτουργικότητας Αυτισμό (ΥΛΑ ή Asperger), 

καθώς παρουσιάζουν ελλείμματα στις κοινωνικές σχέσεις και περιορισμένα ενδιαφέροντα, 

όμως η νοημοσύνη τους μπορεί να είναι τυπική ή να ξεπερνά την τυπική, στα όρια της 

ευφυΐας (Begum, 2014). 

Ο αυτισμός, βέβαια δεν αποτελεί πάντα μία αποκλειστική διαταραχή που πλήττει ένα 

άτομο. Μπορεί να υπάρξει συνοσηρότητα με Δυσλεξία, Δυσπραξία, Επιληψία, Διαταραχή 

ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), ακουστικά και οπτικά 

ελλείμματα, σύνδρομο Down, Υπερλεξία και μαθησιακές δυσκολίες (The National Autistic 

Society, 2014 όπως αναφέρεται στην Begum, 2014). 

 

 

1.2 Χαρακτηριστικά Αυτισμού 

1.2.1 Αδυναμίες  

 Οι Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού χαρακτηρίζονται από μια ετερογένεια. 

Εντούτοις, τα χαρακτηριστικά των ατόμων με αυτισμό που εμφανίζονται είναι σταθερά, 

ανεξαρτήτως έντασης και συχνότητας εμφάνισης. Αρχικά τα άτομα αυτά παρουσιάζουν 

ορισμένες αδυναμίες. 

 Ένα από τα πιο συχνά στοιχεία είναι ελλείμματα στην λεκτική επικοινωνία και 

κυρίως στον τομέα της σημασιολογίας και της πραγματολογίας (Συριοπούλου, 2016: 39). Τα 

παιδιά με αυτισμό συχνά αδυνατούν να αντιληφθούν το περιεχόμενο και τη σημασία των 
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λέξεων, ειδικά όταν αυτές χρησιμοποιούνται με μεταφορική σημασία. Ταυτόχρονα, δεν 

μπορούν να προσαρμόσουν τον λόγο τους ανάλογα με το πλαίσιο και τα άτομα στα οποία 

απευθύνονται. Κατά αυτόν τον τρόπο, όπως αναφέρουν και οι Shane & Albert (2008), τα 

παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν δυσκολίες στην επεξεργασία της ομιλούμενης γλώσσας. 

Βέβαια, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις παιδιών που δεν μιλούν. Αυτά τα άτομα μπορεί να 

μην εμφανίζουν καθόλου λειτουργικό λόγο ή να ηχολαλούν (Lee Heward, 2011: 260). 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την Begum (2014), τα άτομα με αυτισμό, δεδομένου πως 

προτιμούν την απομόνωση, δεν αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα της επικοινωνίας και έτσι 

αδιαφορούν για τους ανθρώπους που προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί τους. 

Ταυτόχρονα, τα άτομα από το περιβάλλον τους, αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες του 

αυτιστικού παιδιού, δεν το προσελκύουν, με αποτέλεσμα να μην δημιουργούνται ευκαιρίες 

επικοινωνίας.  

Τα ελλείμματα όμως δεν περιορίζονται στη λεκτική επικοινωνία, επεκτείνονται και 

στην μη λεκτική. Η μη λεκτική επικοινωνία εμπεριέχει τη βλεμματική επαφή, τη γλώσσα του 

σώματος-χειρονομίες και τις εκφράσεις του προσώπου (Συριοπούλου, 2016: 22). Τα άτομα 

με αυτισμό αποφεύγουν την βλεμματική επαφή σε συνάντηση με κάποιο άλλο άτομο 

(Manap, Yusoff & Rias, 2014). Παράλληλα, απουσιάζουν οι εκφράσεις προσώπου και οι 

χειρονομίες, γεγονός που καθιστά δύσκολη και αυτή τη μορφή επικοινωνίας (Συριοπούλου, 

2016: 22).  

Παλιότερα, προσπάθησαν μέσω παρεμβάσεων να διδάξουν νοηματική γλώσσα (τη 

γλώσσα της κοινότητας των κωφών) στα άτομα με αυτισμό, στην προσπάθειά τους να βρουν 

έναν τρόπο επικοινωνίας (Sampath, Agarwal & Indurkhya, 2013). 

Οι κοινωνικές σχέσεις είναι ακόμα ένας τομέας που δυσκολεύει τα αυτιστικά άτομα 

(Lee Heward, 2011: 259). Συνήθως αποφεύγουν την κοινωνική αλληλεπίδραση και 

απομονώνονται. Ίσως κάποιες άλλες φορές κάνουν προσπάθειες για κοινωνική επαφή, ειδικά 

τα άτομα με ΥΛΑ, που προκαλούν όμως την ενόχληση των συνομιλητών τους (Jordan, 1993, 

Green, 1993 όπως αναφέρεται στους Moore, McGrath & Thorpe, 2000). Τα αυτιστικά άτομα 

δεν αντιλαμβάνονται τον αντίκτυπο της συμπεριφοράς τους στους άλλους και έτσι πολλές 

φορές μπορεί να ενεργούν ενοχλητικά. Παράλληλα, η εγωκεντρική τους συμπεριφορά, η 

ηχολαλία και η αδυναμία τους να ακολουθήσουν κοινωνικούς κανόνες, είναι λόγοι που 

αποθαρρύνουν άλλα άτομα να αλληλεπιδράσουν μαζί τους (Parsons & Mitchell, 2002).  

Ένας παράγοντας που δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την κοινωνική αλληλεπίδραση 

είναι η αδυναμία αναγνώρισης των συναισθημάτων (Begum, 2014). Τα άτομα που ανήκουν 

στο φάσμα παρουσιάζουν δυσκολίες στην επεξεργασία των συναισθημάτων των άλλων και 
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αδυνατούν να τα λάβουν υπόψη στην κοινωνική τους αλληλεπίδραση (Golan & Baron-

Cohen, 2006). Βέβαια, η έρευνα των Grossman, Klin, Carter & Volkmar (2000) έδειξε πως 

τα άτομα με Υψηλής Λειτουργικότητας Αυτισμό μπορούν να αναγνωρίσουν τα έξι βασικά 

συναισθήματα (χαρά, λύπη, θυμός, φόβος, αηδία και έκπληξη, Baron-Cohen et al, 2009 όπως 

αναφέρεται στην Begum, 2014) και δυσκολεύονται μόνο στην επεξεργασία των πιο 

σύνθετων (όπως ντροπή, ανεντιμότητα, οικειότητα, και άλλα). Συνήθως δεν στρέφουν την 

προσοχή τους σε πρόσωπα που αλληλεπιδρούν μαζί τους και παρατηρείται πως συχνά δεν 

αναγνωρίζουν οικεία πρόσωπα (Tanaka et al., 2010).  

Βασικό χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας αποτελούν οι επαναλαμβανόμενες 

συμπεριφορές, ή αλλιώς στερεοτυπίες, και η προσκόλληση σε σημεία που τους ενδιαφέρουν 

(Συριοπούλου, 2016: 23). Τα άτομα με αυτισμό συχνά παρουσιάζουν κινήσεις και 

αυτοδιεγερτικές συμπεριφορές, τις οποίες μπορούν να επαναλαμβάνουν για μεγάλο χρονικό 

διάστημα (Lee Heward, 2011: 263). 

Μια ακόμα δυσκολία αφόρα την θεωρία του νου (Moore, McGrath & Thorpe, 2000). 

Πρόκειται για μια δεξιότητα που βοηθά στην ουσιαστική αλληλεπίδραση και επικοινωνία 

των ανθρώπων (Parsons & Mitchell, 2002). Ο Attwood (1986 όπως αναφέρεται στους 

Moore, McGrath & Thorpe, 2000) δήλωσε πως τα άτομα με αυτισμό δεν αντιλαμβάνονται 

την νοητική κατάσταση των άλλων. Επικεντρώνονται στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς 

τους και των κίνητρων τους, και τους διαφεύγει η ενσυναίσθηση (Parsons & Mitchell, 2002). 

Επιπρόσθετα, «δεν μπορούν να κατανοήσουν τις έννοιες, προσποιούμαι, γνωρίζω, πιστεύω, 

ονειρεύομαι, αστειεύομαι, ψεύδομαι και δεσμεύομαι σε ένα συμβολικό παιχνίδι» (Frith & 

Baron-Cohen, 1987 όπως αναφέρεται στους Moore, McGrath & Thorpe, 2000).  

Τα παιδιά με ΔΦΑ παρουσιάζουν και ακαμψία σκέψης (Moore, McGrath & Thorpe, 

2000). Πρόκειται για ένα στοιχείο που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της 

σχολικής-ακαδημαϊκής πορείας (Simmonds, 1993 όπως αναφέρεται στους Moore, McGrath 

& Thorpe, 2000). Μπορεί μάλιστα να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό και την ικανότητα 

γενίκευσης συμπεριφορών που έχουν διδαχθεί (Jordan, 1993 όπως αναφέρεται στους Moore, 

McGrath & Thorpe, 2000). 

Παράλληλα, παρουσιάζουν ελλείμματα και στον γραπτό λόγο. Η γραφή, αποτελεί μια 

σύνθετη δραστηριότητα, κατά τη διάρκεια της οποίας απαιτείται ο συνδυασμός μιας 

ποικιλίας διαδικασιών, γνωστικών και γλωσσικών, όπου σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η 

πραγματολογία, η κοινωνική, δηλαδή περίσταση με βάση την οποία γράφεται το κείμενο 

(Dray, Selman, & Schultz, 2009, Asaro-Saddler, Knox, Meredith & Akhmenjanova, 2015). 

Τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού δεν μπορούν να λάβουν υπόψη το κοινωνικό πλαίσιο 
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κατά τη διάρκεια συγγραφής κειμένου. Επιπρόσθετα, συχνά αδυνατούν να βάλουν τις 

σκέψεις τους σε σειρά, για να συνθέσουν ένα κείμενο (Asaro-Saddler, Knox, Meredith & 

Akhmenjanova, 2015). 

 

1.2.2 Δυνατότητες  

Οι αδυναμίες των ατόμων με αυτισμό εμφανίζονται να είναι πολλές. Εντούτοις, τα 

άτομα αυτά παρουσιάζουν και θετικά γνωρίσματα. Μέσα από την έρευνα των Sansosti, 

Powell-Smith & Cowan (2010) αναδεικνύεται η εξαιρετική ικανότητα των ατόμων με 

αυτισμό να επεξεργάζονται οπτικά ερεθίσματα. Στην πλειοψηφία αυτών, η οπτική αντίληψη 

είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη και αυτός είναι και ο λόγος που οι παρεμβάσεις και τα 

προγράμματα που σχεδιάζονται για αυτά, χρησιμοποιούν σχεδόν αποκλειστικά οπτικά μέσα 

(Frith & Happe, 1994, όπως αναφέρεται στους Shane & Albert, 2008). Όπως αναφέρεται 

στους Shane & Albert, 2008, κύρια παραδείγματα αξιοποίησης της οπτικής αντίληψης είναι 

το Picture  Exchange Communication System (PECS), η χρήση διαγραμμάτων, η 

οπτικοποίηση των καθημερινών προγραμμάτων και οπτική υποβοήθηση της γλώσσας.  

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό τους, που θα μπορούσε να θεωρηθεί πλεονέκτημα σε 

ορισμένες περιστάσεις, είναι ότι δίνουν περισσότερη σημασία σε λεπτομέρειες, παρά στη 

γενικότερη ουσία μιας κατάστασης (Lee Heward, 2011: 261). Το στοιχείο αυτό εντάσσεται 

στη Θεωρία της Κεντρικής Συνοχής, όπου το άτομο επικεντρώνεται σε «επιμέρους στοιχεία 

μιας εικόνας και όχι στην εικόνα ως σύνολο» (Κόκκαλη, 2016). Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η ανάγνωση, όπου δίνουν έμφαση στην λέξη και όχι στην πρόταση, ενώ συχνά 

μπορεί να συγκεντρώνονται και μόνο στα γράμματα μιας λέξης (Asaro-Saddler, Knox, 

Meredith & Akhmenjanova, 2015). Μάλιστα, σύμφωνα με την Κόκκαλη (2016),  προτιμούν 

να λαμβάνουν πληροφορίες από ένα μόνο αισθητηριακό κανάλι κάθε φορά (ακουστικό, 

οπτικό, γευστικό).  

 

 

1.3 Παρεμβάσεις και Εκπαιδευτικά προγράμματα Αυτισμού 

 Ο αυτισμός αποτελεί πλέον μια συνηθισμένη περίπτωση παιδιών ΑμεΑ, καθώς τα 

τελευταία χρόνια αυξάνεται όλο και περισσότερο ο αριθμός των ατόμων που παίρνουν αυτή 
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τη διάγνωση (Manap, Yusoff & Rias, 2014, Lee Heward, 2011: 265). Η επιστημονική 

κοινότητα καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες να ερευνήσει σε βάθος τον χώρο των ΔΦΑ, να 

εξηγήσει κάποιες ασάφειες, να ανακαλύψει νέους τρόπους υποστήριξης των ατόμων, να 

συμβάλλει ενεργά στην εκπαίδευση, την αυτονομία και τη λειτουργικότητά τους (Mesibov & 

Shea, 2010). Κατά καιρούς εμφανίζονται καινούριες παρεμβάσεις, μέθοδοι και μέσα για την 

εκπαίδευση και εξισορρόπηση των αδυναμιών των ατόμων με αυτισμό. 

 Μία από τις πιο γνωστές είναι η μέθοδος Treatment and Education of Autistic and 

Related Communication Handicapped Children (TEACCH). Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στην 

δομημένη διδασκαλία και ξεκινά με την εξατομικευμένη αξιολόγηση του παιδιού. Για την 

αξιολόγηση χρησιμοποιούνται διάφορες κλίμακες, όπως το Childhood Autism Rating Scale 

(CARS), οι κλίμακες Wechsler για την εύρεση του δείκτη νοημοσύνης και λαμβάνεται το 

ιστορικό του παιδιού. Ταυτόχρονα, η μέθοδος TEACCH χρησιμοποιεί το Autism Diagnostic 

Interview-Revised (ADI-R) και το Prelinguistic Autism Diagnostic Observation Schedule 

(ADOS). Στη συνέχεια, ακολουθεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης του μαθητή. Βασικές αρχές 

του TEACCH είναι η δόμηση του περιβάλλοντος, ώστε να προσαρμόζεται στις 

ιδιαιτερότητες του εκάστοτε μαθητή, η οπτικοποίηση του υλικού, η αξιοποίηση των 

ενδιαφερόντων του και η προώθηση της λειτουργικής επικοινωνίας. Ο χώρος διδασκαλίας 

δομείται με συγκεκριμένες προδιαγραφές, μειώνονται τα στοιχεία που ενδεχομένως θα 

αποσπάσουν την προσοχή του μαθητή και παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό εξατομικευμένο, 

προσεκτικά σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο σε αυτόν. Σε αυτή τη διαδικασία, εκτός από το 

διδακτικό προσωπικό, σημαντικός είναι και ο ρόλος της οικογένειας (Mesibov & Shea, 2010, 

Συριοπούλου, 2016: 131-150, Panerai et al., 2009). Σύμφωνα με έρευνες που αναφέρονται 

στη Συριοπούλου (2016: 150-151), το TEACCH διακρίνεται για τα θετικά του αποτελέσματα 

και τη συμβολή του στην υποστήριξη των μαθητών με ΔΦΑ. 

 Μια ακόμη γνωστή μέθοδος είναι το Picture Exchange Communication System 

(PECS). Πρόκειται για ένα σύστημα επικοινωνίας μέσα από εικόνες και χρησιμοποιείται σε 

μαθητές με ΔΦΑ που δεν έχουν λόγο (Flippin, Reszka & Watson, 2010). Και αυτή η μέθοδος 

ξεκινά με την αξιολόγηση του μαθητή και συνεχίζει με την εφαρμογή έξι σταδίων: 

1. Διδασκαλία της φυσικά υποβοηθούμενης ανταλλαγής 

2. Διεύρυνση του αυθορμητισμού 

3. Ταυτόχρονη διάκριση εικόνων 

4. Δομή πρότασης 

5. Απόκριση στο «Εσύ τι θέλεις;» 
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6. Σχολιασμός 

 Σε όλη τη διαδικασία χρησιμοποιούνται εικόνες, οι οποίες εντάσσονται σε ένα βιβλίο, 

που πρέπει να έχει μαζί του ο μαθητής (Συριοπούλου, 2016: 157-179). Ερευνητικά έχει 

αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα της μεθόδου (Preston & Carter, 2009). Ωστόσο, 

χαρακτηρίζεται από ορισμένα μειονεκτήματα. Απαιτείται συνεχής παρουσία του βιβλίου, και 

χωρίς αυτό δεν υπάρχει επικοινωνία. Ταυτόχρονα είναι αρκετά εκτενής ο αριθμός των 

λέξεων που ενυπάρχουν, εντούτοις θεωρείται περιορισμένος σε σύγκριση με τις πραγματικές 

δυνατότητες της γλώσσας (Συριοπούλου, 2016: 179-180). 

Σε παρόμοια λογική στηρίζεται και το πρόγραμμα Makaton, που θεωρείται αρκετά 

αποτελεσματικό για τα παιδιά με ΔΦΑ. Για ακόμα μία φορά, ενθαρρύνεται η επικοινωνία 

μέσα από ένα βιβλίο επικοινωνίας. Ο μαθητής έχει συνεχώς μαζί του μια μεγάλη γκάμα 

λεξιλογίου, το οποίο παρουσιάζεται όχι σαν εικόνες, (όπως στο PECS), αλλά αυτή τη φορά 

ως νοήματα και σύμβολα. Οι οπτικές αναπαραστάσεις δεν είναι φωτογραφίες ή ρεαλιστικές 

εικόνες. Έχουν περισσότερο αφηρημένο χαρακτήρα, με χρήση των συμβόλων της 

νοηματικής ή ακόμα πιο αφαιρετικά, με γραμμές και σχήματα (Sheehy & Duffy, 2009, 

Συριοπούλου, 2016: 185-208). 

 Μεταξύ άλλων μεθόδων είναι η Εφαρμοσμένη Συμπεριφορική Ανάλυση (ABA). Σε 

αυτή τη μέθοδο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανατροφοδότηση και την θετική ή αρνητική 

ενίσχυση μιας συμπεριφοράς. Κάθε σωστή συμπεριφορά του μαθητή επιβραβεύεται με 

έπαινο, ενώ κάθε ανεπιθύμητη συμπεριφορά συνοδεύεται από τιμωρία. Όταν ο μαθητής με 

ΔΦΑ δείξει πως έχει κατακτήσει μια ορθή συμπεριφορά, τότε η μέθοδος προχωρά σε 

δραστηριότητες σε ποικίλα περιβάλλοντα, με στόχο την γενίκευσή και την μακροπρόθεσμη 

διατήρησή της (Foxx, 2008, Συριοπούλου, 2016: 211).  

 Ακολουθούν παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση των αισθητηριακών ικανοτήτων. 

Παράδειγμα αποτελεί η θεραπεία ολοκληρωτικής ακρόασης, με πιο γνωστή την 

μουσικοθεραπεία. Στόχος είναι η ανοχή των ήχων, η προσέλκυση της προσοχής, η έκφραση 

των συναισθημάτων και η πρόκληση της επικοινωνίας (Συριοπούλου, 2016: 214, Kim, 

Wigram & Gold, 2008).  

 Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η εργοθεραπεία, η φυσιοθεραπεία και η 

λογοθεραπεία. Το κάθε είδος θεραπείας προσπαθεί σε εξατομικευμένη μορφή να αναπτύξει 

και να βελτιώσει τις δεξιότητες του παιδιού με ΔΦΑ (Συριοπούλου, 2016: 218-219).  

 Ανάμεσα στο πλήθος των παρεμβάσεων και των μέσων που χρησιμοποιούνται για 

την υποστήριξη των μαθητών με αυτισμό, είναι και η τεχνολογία. Ιδιαίτερη είναι η συμβολή 
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της υποστηρικτικής τεχνολογίας, δηλαδή των τεχνολογικών εξαρτημάτων που έχουν στόχο 

να εξισορροπήσουν τα φυσικά σωματικά ελλείμματα των μαθητών (Τσικολάτας, 2011, 

Συριοπούλου, 2016: 216). Οι μαθητές αποκτούν πλέον πρόσβαση στην γνώση, μέσα από την 

τεχνολογία και τις δυνατότητές της. Παράλληλα, εξέχοντα ρόλο έχει και η εκπαιδευτική 

τεχνολογία μέσα από την χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ). Οι ΤΠΕ αποτελούν μια ελπιδοφόρο μέθοδο, με πολλά πλεονεκτήματα. Ήδη, στο 

πρόγραμμα Makaton, το βιβλίο επικοινωνίας μπορεί να αποκτήσει ηλεκτρονική μορφή για 

πιο άνετη χρήση (Συριοπούλου, 2016: 185). Αντίστοιχα, θα μπορούσε να γίνει η ίδια 

προσαρμογή και για το PECS.  

 Βέβαια, οι ΤΠΕ χαρακτηρίζονται και από ορισμένα μειονεκτήματα. Σαφώς, δεν 

μπορεί να υποκατασταθεί η πραγματική επαφή με άτομα (Ramdoss et al., 2011a). Εξάλλου, 

μια από τις γνωστές θεραπείες για τα άτομα με ΔΦΑ είναι η θεραπεία μέσω της αγκαλιάς 

(Συριοπούλου, 2016: 215). Η κοινωνική αλληλεπίδραση με άλλα άτομα έχει πολύ σημαντικά 

οφέλη, τα οποία δεν πρέπει να παραβλεφθούν. Εκτός από τους ανθρώπους, η αλληλεπίδραση 

με ζώα έχει εξίσου θετικά αποτελέσματα. Γνωστές είναι μεταξύ άλλων για την 

αποτελεσματικότητά τους η θεραπεία με δελφίνια, σκύλους και η ιπποθεραπεία 

(Συριοπούλου, 2016: 219).  

 Στην συνέχεια, θα αναφερθούν αναλυτικότερα τα δυνατά και αδύναμα σημεία των 

ΤΠΕ.  
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Κεφάλαιο 2
ο
:Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

2.1 Ορισμός 

Η τεχνολογία γενικά έχει γίνει πλέον απαραίτητη στον άνθρωπο, χρησιμοποιείται σε 

καθημερινή βάση και τον διευκολύνει ποικιλοτρόπως. Στην προσπάθεια των επιστημόνων 

διαφόρων κλάδων να βρουν λύσεις, παρεμβάσεις ή εκπαιδευτικά μέσα για την βοήθεια και 

την ανάπτυξη των ατόμων με αυτισμό, έρχονται να προσφέρουν τις δυνατότητες τους οι 

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Σύμφωνα με τον Κόμη (2004: 

16) ΤΠΕ ορίζονται «αφενός οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και τη μετάδοση 

μιας ποικιλίας μορφών αναπαράστασης της πληροφορίας (σύμβολα, εικόνες, ήχοι, βίντεο) 

και αφετέρου τα μέσα που είναι φορείς αυτών των άυλων μηνυμάτων». Ένας άλλος ορισμός, 

αναφέρεται σε αυτές ως «συσκευές, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δίκτυα, λογισμικά και 

τεχνολογικός εξοπλισμός, που χρησιμοποιούνται για επικοινωνία (Li, 2012 όπως αναφέρεται 

στους Alotaibi & Almalki, 2016). Επομένως, ως ΤΠΕ μπορούν να θεωρηθούν ο τεχνολογικός 

εξοπλισμός και τα μέσα υποστήριξης που χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική πράξη 

(hardware). Εντούτοις, μπορούν να συμπεριληφθούν και τα διάφορα εργαλεία, λογισμικά και 

προγράμματα, στα οποία αποκτάται πρόσβαση μέσω των τεχνολογιών και αξιοποιούνται για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς (software), καθώς χωρίς αυτά οι ΤΠΕ αποτελούν απλές συσκευές.  

 

 

2.2 Παραδείγματα χρήσης ΤΠΕ  

Όπως προαναφέρθηκε, η έννοια ΤΠΕ αφορά τόσο τα τεχνολογικά μέσα που είναι 

απαραίτητα, όσο και τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται μέσω αυτών. Ως ΤΠΕ μπορούν 

να θεωρηθούν, λοιπόν το ράδιο, η τηλεόραση, το βίντεο, το τηλέφωνο, ο διαδραστικός 

πίνακας, τα δορυφορικά συστήματα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα δίκτυα, τα δομικά 

υλικά και τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται μέσω αυτών (Obiyo, Etonyeaku & Ofoegbu, 

2013, Hopkins et al., 2011, Τσικολάτας, 2011). 

Σύμφωνα με τους Lányi & Tilinger (2004 όπως αναφέρεται στους Konstantinidis, 

Hitoglou-Antoniadou, Luneski, Bamidis & Nikolaidou, 2009) οι διάφορες μορφές 

τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται στα σχολεία γενικά, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως 
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προς τον σκοπό τους, σε τεχνολογία που διευκολύνει ένα έργο, εκπαιδευτική τεχνολογία ή 

τεχνολογία που αποσκοπεί στη θεραπεία ενός ατόμου. 

Η Stokes (2010 όπως αναφέρεται στους Obiyo, Etonyeaku & Ofoegbu, 2013), 

δηλώνει πως οι ΤΠΕ μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες, τις «απλές (LOW)», 

«ενδιάμεσες (MID)» και «μέτριες (MEDIUM)» ΤΠΕ. Οι ΤΠΕ που αξιοποιούνται 

εκπαιδευτικά αφορούν κυρίως την δεύτερη και τρίτη κατηγορία. Στην δεύτερη κατηγορία 

εντάσσονται τα συστήματα ηχογράφησης, ο προτζέκτορας, τα χρονόμετρα, οι 

αριθμομηχανές, οι επεξεργαστές λέξεων και απλές συσκευές παραγωγής ήχου (Singh, 2013, 

Obiyo, Etonyeaku & Ofoegbu, 2013). Στην τρίτη κατηγορία συμπεριλαμβάνονται οι 

βιντεοκάμερες, οι υπολογιστές, τα προσαρμοζόμενα δομικά υλικά και σύνθετες συσκευές 

παραγωγής ήχου.   

Οι ΤΠΕ μπορεί να παρέχουν οπτικο-ακουστικές πληροφορίες, έχουν τη δυνατότητα 

σύνθεσης κειμένου και ήχου, την προβολή έγχρωμων γραφικών, όπως για παράδειγμα τα 

animation και η προβολή ψηφιακού βίντεο. Παράλληλα, διαθέτουν μικρόφωνα, κάμερες και 

ηχεία που αποτελούν σημαντικά στοιχεία προς αξιοποίηση. Στην αγορά μπορεί να 

προμηθευτεί ένας δάσκαλος μια ποικιλία εκπαιδευτικών λογισμικών, κυρίως βέβαια σε ξένες 

γλώσσες, που είναι δομημένα και κατασκευασμένα για την εκπλήρωση διαφόρων στόχων 

(για παράδειγμα: Just Grandma and Me, the Tale of Peter Rabbit). Βέβαια, κάθε τάξη και 

κάθε μαθητής είναι διαφορετικός και η χρήση των ΤΠΕ πρέπει να προσαρμόζεται στα 

ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του (Higgins & Boone, 1996).  

Ένα είδος ΤΠΕ που θεωρούνται περισσότερο διαδραστικές είναι τα Ρομπότ. Η 

ρομποτική αποτελεί ένα ευχάριστο τομέα ενασχόλησης για τα παιδιά, που προσδίδει 

ιδιαίτερο κίνητρο. Σύμφωνα με τον Dautenhahn (2003), ένα ρομπότ μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως θεραπευτικός συμπαίκτης, κοινωνικός διαμεσολαβητής ή παράδειγμα 

κοινωνικού παράγοντα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το σκυλί ρομπότ, AIBO, 

και το κοινωνικό ρομπότ Zeno, με τα οποία απολαμβάνουν να αλληλεπιδρούν τα άτομα με 

αυτισμό (Tseng & Do, 2010, Τσιόπελα & Τζιμογιάννης, 2017).  

Τα ρομπότ ενισχύουν τις μιμητικές ικανότητες των αυτιστικών ατόμων 

(Konstantinidis, Luneski, Frantzidis, Nikolaidou, Hitoglou-Antoniadou & Bamidis, 2009). Η 

μίμηση μπορεί να αφορά τον λόγο ή χειρονομίες και να γίνει με δύο τρόπους, να μιμηθεί το 

παιδί κάτι που θα κάνει ή που θα πει το ρομπότ ή το αντίστροφο (Boucenna et al., 2014, 

Konstantinidis, Luneski, Frantzidis, Nikolaidou, Hitoglou-Antoniadou & Bamidis, 2009). 

Επιπρόσθετα, τα ρομπότ προσελκύουν εύκολα την προσοχή των παιδιών, δημιουργώντας ένα 

είδος αφοσίωσης στην ενασχόληση με αυτά (Boucenna et al., 2014). 
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Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα λεγόμενα κοινωνικά ρομπότ, τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία έρευνας, εκπαιδευτικά εργαλεία, θεραπευτικά βοηθήματα ή 

απλά παιχνίδια. Μπορούν να έχουν ανθρώπινη μορφή, μορφή ζώου, να μην έχουν κάποια 

οικεία μορφή-καρικατούρες ή να είναι λειτουργικά χωρίς να μοιάζουν με κάτι  (Fong, 

Nourbakhsh & Dautenhahn, 2003). Σύμφωνα με τους Fong, Nourbakhsh & Dautenhahn 

(2003) και Cabibihan, Javed, Ang & Aljunied (2013) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

επικοινωνία, ενασχόληση με τα συναισθήματα και διατήρηση κοινωνικών σχέσεων.  

Σε έρευνα της Ζυγοπούλου (2017), όπου χρησιμοποιήθηκε ένα κοινωνικό ρομπότ, η 

Μαργαρίτα, σε 4 μαθητές με αυτισμό, παρατηρήθηκε ιδιαίτερη βελτίωση σε κοινωνικές 

δεξιότητες των ατόμων σε σχέση με την αλληλεπίδραση με τον άνθρωπο. Βέβαια, η ίδια 

αναφέρει πως δεν υπήρχε πάντα βελτίωση στο σύνολο των δεξιοτήτων, όπου συχνά 

αναγκαία ήταν η ανθρώπινη παρέμβαση. Κατά αυτόν τον τρόπο προτείνεται από κοινού 

δράση ρομπότ-ανθρώπου για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων.  

Τα ρομπότ, βέβαια αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην κοινωνική αλληλεπίδραση 

και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (Begum, 2014, Ζυγοπούλου, 2017). Μπορούν να 

την διευκολύνουν και να απλοποιήσουν τους παράγοντες που εμπλέκονται σε αυτή 

(Boucenna et al., 2014). Συχνά, λειτουργούν ως οι διαμεσολαβητές ανάμεσα σε ένα παιδί και 

σε έναν ενήλικα (Galan-Mena, Avila, Pauta-Pintado, Lima-Juma, Robles-Bykbaev & Quisi-

Peralta, 2016). Ταυτόχρονα, διευκολύνουν την κατανόηση της σειράς σε μια αλληλεπίδραση 

και της διατήρησης της προσοχής (El Kaliouby, Picard & Baron-Cohen, 2006). Παράλληλα, 

μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ορθής κοινωνικής συμπεριφοράς και στην 

διατήρηση κοινωνικών κανόνων. Συχνά αποτελούν ένα πρότυπο σωστής συμπεριφοράς που 

μπορεί να μιμηθεί το παιδί (Boucenna et al., 2014). 

Χρησιμοποιούνται, επίσης για να δώσουν ανατροφοδότηση ή να ενθαρρύνουν τα 

άτομα που εμπλέκονται μαζί τους σε παρέμβαση. Τα χαρακτηριστικά των περισσότερων 

ρομπότ μοιάζουν με τα ανθρώπινα και έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διδασκαλία 

δεξιοτήτων, στη θέση του εκπαιδευτικού (Boucenna et al., 2014). 

Βέβαια, τα ρομπότ, όντας μηχανισμοί, έχουν περιορισμένες ικανότητες ως προς το 

εύρος των δραστηριοτήτων τους και έτσι δεν μπορούν να ενταχθούν και να αξιοποιηθούν 

παντού (Galan-Mena, Avila, Pauta-Pintado, Lima-Juma, Robles-Bykbaev & Quisi-Peralta, 

2016). 

Μια ακόμα εφαρμογή των ΤΠΕ είναι η Εικονική Πραγματικότητα (Charitaki, 2015). 

Πρόκειται για μια «μεθοδολογία που προέρχεται από την πληροφορική, την οπτική και τη 

ρομποτική» (Κόμης, 2004: 192). Η εικονική πραγματικότητα αποτελεί μια τρισδιάστατη 
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απεικόνιση του πραγματικού κόσμου (για παράδειγμα: καφετέρια), με οπτικό-ακουστική 

παρουσίαση πληροφοριών μέσω ΤΠΕ και χρειάζεται υψηλό βαθμό ελέγχου από κάποιον, 

ενώ απαιτεί αλληλεπίδραση ανάμεσα στο άτομο και το περιβάλλον (Ploog, Scharf, Nelson & 

Brooks, 2013, Wainer & Ingersoll, 2011). Η παροχή των πληροφοριών με διάφορους 

τρόπους συμβάλλει και στην ενίσχυση των αισθητηριακών ικανοτήτων, καθώς απαιτείται η 

ενεργοποίηση πολλών αισθητηριακών καναλιών (Κόκκαλη, 2016). Στο περιβάλλον αυτό, ο 

εξερευνητής αλληλεπιδρά, χρησιμοποιώντας ένα γάντι δεδομένων (DataGlove), μια συσκευή 

που εφαρμόζεται σαν κράνος και εξυπηρετεί την προβολή του οπτικού περιβάλλοντος 

εικονικής πραγματικότητας και μια συσκευή ανάδρασης (Κόμης, 2004: 193).  

Τα περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας μπορούν να δώσουν ευκαιρίες 

κοινωνικών περιστάσεων, όπου το άτομο μιμείται συμπεριφορές και μπορεί να συμμετέχει 

σε παιχνίδι ρόλων (Boucenna et al., 2014). Επιπρόσθετα, η εικονική πραγματικότητα 

προωθεί την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και μπορεί να βελτιώσει τις 

κοινωνικές τους δεξιότητες (Ploog, Scharf, Nelson & Brooks,2013). Προκαλεί την 

αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον, το οποίο περιέχει αντικείμενα και άτομα σε 

πραγματικό χρόνο (Parsons & Mitchell, 2002). 

Σημαντική είναι φυσικά και η δυνατότητα μεταφοράς των κεκτημένων γνώσεων από 

το εικονικό περιβάλλον στην πραγματικότητα. Μπορεί το άτομο να εξασκήσει διάφορες 

ικανότητες σε καταστάσεις καθημερινότητας μέσα από το εικονικό περιβάλλον και σταδιακά 

να τις γενικεύσει στην πραγματικότητα (Parsons et al., 2000).  

Τα περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας είναι πολύ ελκυστικά και έχουν 

παιγνιώδη μορφή, προσδίδοντας κατά αυτόν τον τρόπο κίνητρο για την ενασχόληση μαζί 

τους (Κόκκαλη, 2016). Επιπρόσθετα, είναι αμετάβλητα και προβλέψιμα, χωρίς ξαφνικές 

αλλαγές και έτσι είναι εύκολη και προσιτή η χρήση τους, χωρίς την πρόκληση άγχους ή 

ανασφάλειας για το άγνωστο (Parsons et al., 2000). Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η 

πρόκληση του ενδιαφέροντος και της ευχαρίστησης μέσα από την εικονική πραγματικότητα 

(Konstantinidis, Luneski, Frantzidis, Nikolaidou, Hitoglou-Antoniadou & Bamidis, 2009). 

Πρόκειται για περιβάλλοντα που προσομοιώνουν με ασφάλεια ρεαλιστικές 

καταστάσεις και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αναπαραστήσουν καθημερινά 

γεγονότα (Konstantinidis, Luneski, Frantzidis, Nikolaidou, Hitoglou-Antoniadou & Bamidis, 

2009).  Παράλληλα, προσομοιώνουν περιβάλλοντα που σε άλλη περίπτωση πιθανότατα δεν 

θα ήταν εφικτή η παρουσία του ατόμου, τόσο από άποψη διαθεσιμότητας, όσο και από 

άποψη ασφάλειας (Parsons & Mitchell, 2002). Όλες αυτές οι δυνατότητες συμβάλλουν και 

στην επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων (Τσιόπελα & Τζιμογιάννης, 2017). 
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Σύμφωνα με τους Konstantinidis, Luneski, Frantzidis, Nikolaidou, Hitoglou-

Antoniadou & Bamidis (2009), τα περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας αξιοποιούν 

πολλές από τις αρχές που περιγράφονται στο TEACCH. Λαμβάνουν υπόψη την ετερογένεια 

των ατόμων με αυτισμό, και προσαρμόζουν το περιβάλλον ανάλογα με τις ανάγκες του 

καθενός, προσφέροντας πάντα τις πληροφορίες με οπτικό τρόπο, δεδομένου πως το οπτικό 

κανάλι είναι το πιο δυνατό τους αισθητηριακό κανάλι.  

Η χρήση avatar αποτελεί ακόμα μια γνωστή αξιοποίηση των ΤΠΕ (Boucenna et al., 

2014). Αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων 

(Hopkins et al., 2011). Σύμφωνα με τους Konstantinidis, Luneski, Frantzidis, Pappas & 

Bamidis (2009 όπως αναφέρεται στους Boucenna et al., 2014) μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.  

Επιπρόσθετα, αναφέρεται πως είναι εμφανή τα συναισθήματα και οι εκφράσεις 

προσώπων των avatar, και αυτό το στοιχείο μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία και 

αναγνώριση συναισθημάτων (Konstantinidis, Hitoglou-Antoniadou, Luneski, Bamidis & 

Nikolaidou, 2009). Οι ίδιοι ερευνητές αναφέρουν πως τα αποτελέσματα είναι καλύτερα όταν 

το avatar έχει λόγο και μάλιστα χρησιμοποιεί τη μητρική γλώσσα του ατόμου που 

αλληλεπιδρά. Παράλληλα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δώσουν ανατροφοδότηση 

στις δράσεις του ατόμου (Konstantinidis, Luneski, Frantzidis, Nikolaidou, Hitoglou-

Antoniadou & Bamidis, 2009). 

 

 

2.3 ΤΠΕ και εκπαίδευση 

2.3.1 O ρόλος των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη 

Οι ΤΠΕ αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού, 

καθώς μπορούν να ανταποκριθούν στις διαφορετικές και ποικίλες ανάγκες των μαθητών, ενώ 

ταυτόχρονα συμβάλλουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και της κοινωνικής αποδοχής 

(Schulz-Zander, Büchter & Dalmer, 2002). 

 Σύμφωνα με την Φραγκάκη (2011) οι ΤΠΕ μπορεί να έχουν διαφορετικό ρόλο, 

ανάλογα με τους στόχους που θέτει ο εκπαιδευτικός. Αν πρωταρχικός στόχος είναι το πρώτο 

επίπεδο μάθησης, το πληροφοριακό, τότε οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη 

συλλογή υλικού, πληροφοριών, με την ταυτόχρονη αξιοποίηση των αισθήσεων και της 



27 
 

μνήμης. Στο δεύτερο επίπεδο μάθησης, που ονομάζεται οργανωτικό, οι μαθητές ξεφεύγουν 

από την απλή συλλογή υλικού, και προχωράνε σε συγκρίσεις, κατηγοριοποιήσεις και 

οργανώνουν τα δεδομένα τους σε εννοιολογικό σχήμα. Στη συνέχεια, ακολουθεί το τρίτο 

επίπεδο, το αναλυτικό, όπου οι μαθητές λαμβάνουν υπόψη τις συγκρίσεις που έκαναν και 

προχωρούν σε αναλύσεις δεδομένων με τη χρήση των ΤΠΕ. Τέλος, εάν στόχος είναι το 

τέταρτο επίπεδο, το παραγωγικό, τότε οι ΤΠΕ αξιοποιούνται ως εργαλείο για ερμηνείες, 

προβλέψεις και αξιολογήσεις.   

Ο Κόμης (2004: 34) από τη δική του πλευρά δηλώνει πως η παραπάνω 

κατηγοριοποίηση έγκειται στο ολιστικό-ολοκληρωμένο μοντέλο χρήσης των ΤΠΕ, όπου 

αυτές χρησιμοποιούνται ως μέσο γνώσης, έρευνας και μάθησης που αξιοποιείται σε άλλα 

γνωστικά αντικείμενα, με στόχο την διαθεματικότητα. Βέβαια, υποστηρίζει πως μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και ως ανεξάρτητο γνωστικό αντικείμενο που έγκειται στο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών, με το μάθημα της Πληροφορικής (τεχνοκεντρικό-τεχνοκρατικό 

μοντέλο). Σε αυτό το μοντέλο, επίκεντρο γίνεται η διδασκαλία γύρω από το ποιόν και τις 

λειτουργίες του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των τεχνολογικών μέσων γενικότερα. 

Παράλληλα, υπάρχει και το πραγματολογικό μοντέλο. Αφορά τον συνδυασμό των δύο 

παραπάνω, μέσα από την ταυτόχρονη διδασκαλία διαφόρων στοιχείων της πληροφορικής και 

χρήση αυτών ως εργαλείων προς αξιοποίηση σε άλλα γνωστικά αντικείμενα   

(Θεοδωρακόπουλος, 2016). 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Jonassen (1994), οι ΤΠΕ μπορούν να θεωρηθούν ως 

γνωστικά εργαλεία, που ενισχύουν την προσπάθεια του μαθητή στη μάθηση. Βοηθούν στην 

ανάπτυξη πολλών δεξιοτήτων, όπως: 

 «την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 

 την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης  

 την ικανότητα διερεύνησης και αναζήτησης  πληροφοριών σε ένα φάσμα δεδομένων 

 την ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης απόφασης 

 τη δυνατότητα μοντελοποίησης φαινομένων και καταστάσεων του πραγματικού 

κόσμου 

 την ικανότητα συνεργασίας και από κοινού προσέγγισης και επίλυσης προβλημάτων 

 τη διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης 

 την ανάπτυξη δεξιοτήτων μεταφοράς γνώσεων από ένα πλαίσιο σε ένα άλλο» 

Κόμης (2004:114). 
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2.3.2 Μοντέλα και θεωρίες μάθησης με χρήση ΤΠΕ  

Η εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελεί μια οργανωμένη, δομημένη και καθόλου τυχαία 

προσπάθεια. Κατά τη διάρκεια μιας διδασκαλίας, ο εκπαιδευτικός λαμβάνει υπόψη την ύλη 

που έχει να διδάξει σε συνδυασμό με την διαφορετικότητα των μαθητών του, τις ανάγκες, τις 

δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά τους. Επιπλέον, καίριο ρόλο διαδραματίζουν οι θεωρίες 

μάθησης, πάνω στις οποίες στηρίζεται η όλη διαδικασία (Κόμης, 2004: 76). Θεωρία μάθησης 

ονομάζεται η θεωρία που εξηγεί με ποιόν τρόπο μαθαίνει ο άνθρωπος και συνδυάζεται με 

αρχές, στρατηγικές και μεθόδους διδασκαλίας (Newby, Stepich, Lehman & Russel, 2009: 

38). Μερικές από αυτές είναι οι συμπεριφοριστικές, οι γνωστικές και οι 

κοινωνικοπολιτισμικές (Κόμης, 2004: 76). Κατά αυτόν τον τρόπο, και οι ΤΠΕ έχουν 

σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν τα δομικά στοιχεία των θεωριών αυτών (Newby, Stepich, 

Lehman & Russel, 2009: 38). 

Σύμφωνα με τις συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης, των οποίων βασικός 

πρόδρομος ήταν ο I.Pavlov, κάθε ερέθισμα έχει και μια απάντηση (Stimuli-Response). 

Στόχος της μάθησης είναι η τροποποίηση της συμπεριφοράς, η οποία γίνεται μέσω της 

ανατροφοδότησης. Ο Pavlov, λοιπόν υποστήριζε πως όταν μια συμπεριφορά ενισχυθεί 

θετικά (επιβράβευση), τότε αυτή θα επαναληφθεί. Αντίθετα, όταν μια συμπεριφορά ενισχυθεί 

αρνητικά (ποινή), τότε αυτή σταδιακά θα εξαλειφθεί. Προτείνεται, λοιπόν να ενισχύονται 

θετικά οι επιθυμητές συμπεριφορές, ώστε αυτές να επαναληφθούν και να αποτελέσουν 

σταδιακά γνώση για τον μαθητή. 

Οι ΤΠΕ μέσα σε αυτή τη διαδικασία μπορούν να προσφέρουν πολλές δυνατότητες. 

Μερικές από αυτές είναι πως συμβάλλουν στη συνεχή δραστηριοποίηση και ενεργό εμπλοκή 

του μαθητή στη διδασκαλία, παρέχοντας κατάλληλη ανατροφοδότηση (Κόμης, 2004: 76). Ο 

κάθε μαθητής ακολουθεί τον δικό του ρυθμό και προσαρμόζεται ο βαθμός δυσκολίας. 

Σημαντική παράμετρος είναι πως οι ΤΠΕ, εξαιτίας της πρακτικής τους φύσης, κάνουν 

εμφανή τα μαθησιακά αποτελέσματα στον δάσκαλο και τον βοηθούν να αξιολογήσει την 

πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Υπάρχει η δυνατότητα συνεχής παρακολούθησης της 

προόδου και αποθήκευσής της για ενδεχόμενη ανάκληση (Newby, Stepich, Lehman & 

Russel, 2009: 38). Όλες οι συμπεριφορές του παιδιού ενισχύονται άμεσα θετικά ή αρνητικά, 

ανάλογα με το ποιόν τους. Παράλληλα, προσφέρονται πολλές ευκαιρίες για εξάσκηση και 

πρακτική εφαρμογή των κεκτημένων γνώσεων, προσαρμοζόμενες στις ιδιαιτερότητες του 

μαθητικού δυναμικού.  
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Μία ακόμα μεγάλη ομάδα θεωριών είναι οι γνωστικές θεωρίες μάθησης. 

Περιλαμβάνουν τον κοινωνικό εποικοδομητισμό του J. Piaget και την θεωρία της 

ανακαλυπτικής μάθησης του J. Bruner. Σύμφωνα με αυτές, η μάθηση στηρίζεται στις 

προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών και στόχος είναι η τροποποίηση και εξέλιξή τους. 

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι άμεσες εμπειρίες τους, η ενεργός εμπλοκή τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και την οικοδόμηση-ανακάλυψη των γνώσεων. Ο μαθητής 

ανακαλύπτει μόνος του τη γνώση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού περιορίζεται στην 

καθοδήγηση και την παροχή βοήθειας. Δεν προωθείται η στείρα απομνημόνευση γνώσεων 

και η παθητική στάση των μαθητών. 

Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών ενισχύει την μάθηση και 

σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχει η δυνατότητα παροχής πλήθους εμπειριών, μέσω τον 

οποίων οι μαθητές μπορούν να ανακαλύψουν και να αφομοιώσουν αποτελεσματικά τις 

απαραίτητες γνώσεις. Ερχόμενοι σε επαφή με πολλαπλά ερεθίσματα, δρουν, 

προβληματίζονται, συνεργάζονται, κάνουν λάθη, αποκτούν ουσιαστική γνώση. Επιπρόσθετα, 

η διαδικασία της μάθησης εμπίπτει σε φυσικά πλαίσια, εφόσον οι ΤΠΕ αναπαριστούν 

ρεαλιστικές καταστάσεις της πραγματικότητας. Η αναπαράσταση αυτή συμβαίνει με πολλές 

μορφές και έτσι οι μαθητές ενθαρρύνονται στη χρήση πολλαπλών αναπαραστάσεων του 

κόσμου. Μία ακόμη δυνατότητα είναι πως για ακόμα μια φόρα, ο μαθητής εμπλέκεται 

ενεργά στην μαθησιακή διαδικασία, αποκτά άποψη για τις γνώσεις και ενθαρρύνεται να τις 

εκφράσει μέσα από την τεχνολογία. Παίρνει πρωτοβουλίες, επιχειρηματολογεί και 

υποστηρίζει τις ιδέες του. 

Οι εφαρμογές των ΤΠΕ έχουν σχεδιαστεί για να είναι συμβατές και με τις 

κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες. Πρόδρομος των θεωριών αυτών  ήταν ο L. Vygotsky και 

υποστήριζε πως η γνώση οικοδομείται μέσα σε κοινωνικά πλαίσια και αποτελεί μια 

συνεργατική διαδικασία. Είναι θεμιτές οι συζητήσεις και η από κοινού δράση των μαθητών, 

καθώς με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί και η κοινωνία. Η οικοδόμηση της γνώσης γίνεται με 

ενεργό εμπλοκή και στηρίζεται στην κατανόηση. Χωρίς την κατανόηση σε βάθος, δεν 

υπάρχει γνώση και μακροπρόθεσμη διατήρηση. Σημαντικό ρόλο στις κοινωνικοπολιτισμικές 

θεωρίες διαδραματίζει η ουσιαστική κοινωνική αλληλεπίδραση, η ανταλλαγή ιδεών και 

απόψεων. Είναι απαραίτητη η επαφή με άλλα άτομα, καθώς σε αυτή στηρίζονται όλες οι 

αρχές των θεωριών αυτών. 

Η συμβολή των ΤΠΕ στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες κρίνεται ιδιαίτερα 

σημαντική. Επεκτείνεται στην υποστήριξη της μάθησης μέσα σε φυσικά πλαίσια και την 

δραστηριοποίηση των μαθητών για ενεργό εμπλοκή. Επιπρόσθετα, το μαθητικό δυναμικό 
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έρχεται αντιμέτωπο με προβλήματα που πρέπει να επιλύσει, μέσα από συνεργασία και 

ανταλλαγή απόψεων. Δημιουργούνται κατά αυτόν τον τρόπο κοινότητες μάθησης και 

πρακτικής. Οι μαθητές έρχονται σε αλληλεπίδραση, αξιοποιούν τα διαθέσιμα εργαλεία και 

γίνονται υπεύθυνοι για την μάθηση μέσα από αυτή τη διαδικασία (Κόμης, 2004: 76-105). 

Γίνεται κατανοητό πως οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά στη διδασκαλία. Υποστηρίζουν και 

συμβάλλουν στην έμπρακτη αξιοποίηση των αρχών των θεωριών μάθησης, σε συνδυασμό με 

τα πλεονεκτήματά τους στην ευρύτερη μάθηση. Αποτελούν, λοιπόν, ένα χρήσιμο και 

αποτελεσματικό εργαλείο προς χρήση στην εκπαιδευτική πράξη. 

 

2.3.3 Πλεονεκτήματα των ΤΠΕ 

Οι ΤΠΕ, κατά τη χρήση τους στην εκπαίδευση, δημιουργούν ένα διαδραστικό 

περιβάλλον μάθησης, που προωθεί την εκπαιδευτική διαδικασία (Obiyo, Etonyeaku & 

Ofoegbu, 2013). Η διαδραστικότητά τους, μάλιστα έχει αναφερθεί πως συμβάλλει σημαντικά 

στη βελτίωση των δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής και των κοινωνικών δεξιοτήτων 

(Heimann, Nelson, Tjus & Gillberg, 1995, Hopkins et al., 2011). 

Παράλληλα, με την κοινωνική αλληλεπίδραση, προωθούν την ανεξάρτητη εργασία, 

ενώ ταυτόχρονα καλούν το άτομο να λειτουργήσει σε φυσικές καταστάσεις, βελτιώνοντας με 

αυτόν τον τρόπο την καθημερινότητα και τις επικοινωνιακές του δεξιότητες (Golan, LaCava 

& Baron-Cohen, 2007). Σύμφωνα με τους ίδιους ερευνητές, έχουν λιγότερες κοινωνικές 

απαιτήσεις και μπορούν να προσαρμοστούν στον προσωπικό ρυθμό τους καθενός και τον 

βαθμό δυσκολίας, στον οποίο μπορεί να ανταπεξέλθει. Κάθε μαθητής έχει διαφορετικές 

δυνατότητες, αδυναμίες και ενδιαφέροντα. Κατά αυτόν τον τρόπο διαφοροποιούνται και οι 

στόχοι που θέτει ο εκπαιδευτικός για το κάθε παιδί. Είναι σημαντική, λοιπόν η δυνατότητα 

αλλαγής του υλικού, προσαρμόζοντάς το στις ανάγκες του κάθε παιδιού (Konstantinidis, 

Hitoglou-Antoniadou, Luneski, Bamidis & Nikolaidou, 2009). Παρέχεται, δηλαδή ατομική 

προσοχή για κάθε παιδί, καθώς κάθε μαθητής μπορεί να  αλληλεπιδρά ατομικά με τις ΤΠΕ 

(Lozano, Ballesta & Alcaraz, 2011).  

Οι ΤΠΕ μπορούν μάλιστα να αποδώσουν τις πληροφορίες με πολλούς τρόπους. 

Ανάλογα με το προτιμώμενο κανάλι πρόσληψης πληροφοριών κάθε μαθητή (οπτικό, 

ακουστικό, απτικό, και τα λοιπά) μπορεί να προσαρμοστεί και ο τρόπος με τον οποίο 
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παρέχονται οι πληροφορίες, για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος 

(Pennington, 2010, Hetzroni & Tannous, 2004). 

Εκτός, όμως από την ανεξάρτητη εργασία, οι ΤΠΕ σε διαφορετικά πλαίσια μπορούν 

να προωθήσουν και την συνεργασία δύο ή περισσότερων μαθητών (Schulz-Zander, Büchter 

& Dalmer, 2002). Βοηθούν στη μάθηση και την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και τα 

παιδιά εξοικειώνονται με κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες καθημερινής ζωής (Singh, 

2013). 

Ένα ακόμα πλεονέκτημά τους είναι ότι διευρύνουν τους ορίζοντες των ατόμων, 

καθώς τους δίνουν την δυνατότητα να κάνουν εξάσκηση σε διάφορα φυσικά πλαίσια που δεν 

θα μπορούσαν να συναντήσουν διαφορετικά (Stromer, Kimball, Kinney & Taylor, 2006). 

Δίνουν πρόσβαση στα παιδιά σε ένα τεράστιο δίκτυο  πληροφοριών, που δεν θα προσέγγιζαν 

σε άλλη περίπτωση. Μπορούν να αλληλεπιδρούν με άτομα εκτός των ορίων του σχολείου 

και έτσι να βελτιώσουν και να διατηρήσουν τις αποκτημένες γνώσεις (Obiyo, Etonyeaku & 

Ofoegbu, 2013).  

Η χρήση των ΤΠΕ θέτει τον μαθητή στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

καθώς αυτές επιλέγονται και προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις δυνατότητές του (Alotaibi 

& Almalki, 2016, Μαλεζά, 2015). Παράλληλα, ο μαθητής μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε 

πληροφορίες, να επεξεργαστεί δεδομένα της πραγματικότητας και να παρουσιάσει την 

δουλειά του σε άλλους (Jonassen, 1994). Ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ως ένας «υπομονετικός δάσκαλος», που μπορεί να ανταποκριθεί 

άμεσα στις ανάγκες των μαθητών (Moore & Calvert, 2000). Πρόκειται για ένα λογικό 

τεχνολογικό μέσο, μη απειλητικό, με σταθερότητα και συνέπεια στις δράσεις του και με 

απεριόριστη υπομονή (Panyan, 1984). Μπορεί να προσομοιώσει πραγματικές καθημερινές 

καταστάσεις, όπως παιχνίδι με μπάλα, φαγητό, και προσωπική υγιεινή (για παράδειγμα: 

βούρτσισμα των δοντιών) (Hetzroni & Tannous, 2004).  

Σύμφωνα με τους Tseng & Do (2010) μερικά ακόμα θετικά στοιχεία των ΤΠΕ είναι 

ότι προσδίδουν μεγαλύτερη ακρίβεια στις δραστηριότητες, προσφέρουν την δυνατότητα της 

επιλογής, έχουν μεγάλη αντοχή στην διεξαγωγή χρονοβόρων διαδικασιών και παρέχουν 

μεγάλης διάρκειας αρχειοθέτηση δεδομένων, έτσι ώστε να μην χρειάζεται συνεχής 

αναζήτηση. Παράλληλα, είναι εύκολη η σύγκριση και επεξεργασία αυτών, ενώ 

εξοικονομείται χρόνος και χρήματα. 

Βέβαια, σημαντική είναι και η δυνατότητα επανάληψης μιας δραστηριότητας ή μιας 

παρουσίασης που μπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση και διατήρηση της γνώσης 

(Lozano, Ballesta & Alcaraz, 2011). Οι μαθητές μπορούν να επαναλαμβάνουν το μάθημα 
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μέχρι να νιώσουν ότι το έχουν κατακτήσει πλήρως (Golan & Baron-Cohen, 2006). Ανάλογα 

με τις ανάγκες τους, μπορούν να παύσουν, να επιταχύνουν ή να επιβραδύνουν την διαδικασία 

μάθησης (Moore, McGrath & Thorpe, 2000). 

Γενικά, οι ΤΠΕ και ιδιαίτερα ο υπολογιστής, εξαιτίας της ηλεκτρονικής του φύσης, 

είναι προβλέψιμος και προσδίδει σταθερότητα και σιγουριά στους μαθητές (Golan & Baron-

Cohen, 2006). Το περιβάλλον είναι ελεγχόμενο και είναι ελάχιστα εκείνα τα στοιχεία που 

μπορούν να τους αποπροσανατολίσουν (Boucenna et al., 2014, Lozano, Ballesta & Alcaraz, 

2011). Μέσω των ΤΠΕ κατοχυρώνεται δηλαδή πως ο μαθητής θα είναι ασφαλής κατά την 

αλληλεπίδραση, καθώς οποιοδήποτε λάθος στο περιβάλλον τους δεν θα έχει σωματικές 

συνέπειες στο άτομο (Begum, 2014).  

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και το γεγονός πως η μάθηση μέσω ΤΠΕ είναι πολύ 

φθηνότερη και οικονομικά προσβάσιμη σε σχέση με άλλες τεχνικές διδασκαλίας, 

καλύπτοντας άτομα με οικονομικές δυσκολίες (Begum, 2014). Ταυτόχρονα σύμφωνα με τους 

Kimball & Smith (2007) οι ΤΠΕ μέσω ενός κατάλληλου λογισμικού μπορεί να φανούν 

αποτελεσματικές στην κάλυψη μαθησιακών κενών στους μαθητές και στην εξοικονόμηση 

χρόνου. 

Μια μέθοδος, ευρεία διαδεδομένη, η οποία θα ήταν ανέφικτη χωρίς τις ΤΠΕ, είναι η 

μοντελοποίηση μέσω βίντεο. Η μοντελοποίηση μέσω βίντεο (Video-modeling) αποτελεί μια 

τεχνική που έχει αποδειχτεί ότι παρέχει την δυνατότητα εκμάθησης συμπεριφορών και 

γενίκευσή τους. Προσελκύει την προσοχή και το ενδιαφέρον και συμβάλει στην εκμάθηση 

κοινωνικών δεξιοτήτων (Ploog, Scharf, Nelson & Brooks,2013). Σύμφωνα με τους Stromer, 

Kimball, Kinney & Taylor (2006) βοηθά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και 

γλωσσικών δεξιοτήτων. Οι ίδιοι σημειώνουν πως τα βίντεο που επιλέγονται παρέχουν 

ελεγχόμενες και σταθερές αναπαραστάσεις για την επιθυμητή συμπεριφορά.  

Δεν πρέπει βέβαια, να ξεχνάμε και την φυσική υποστήριξη που μπορούν να παρέχουν 

στους μαθητές με αναπηρία. Η υποστηρικτική τεχνολογία, αφορά την χρήση τεχνολογικών 

συσκευών που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση των μαθητών στο βασικό τεχνολογικό 

εργαλείο για μάθηση. Εάν δηλαδή, χρησιμοποιείται ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής για την 

πραγματοποίηση ενός μαθήματος, η υποστηρικτική τεχνολογία αφορά πρόσθετα εξαρτήματα 

που προσαρμόζονται πάνω σε αυτόν, για να υπάρχει καλύτερη δυνατότητα χειρισμού. 

Υπάρχουν διάφορα προσαρμοζόμενα εξαρτήματα-συσκευές που συμβάλλουν στη πρόσβαση 

των μαθητών με κινητικά, οπτικά ή ακουστικά ελλείμματα (για παράδειγμα: διακόπτες που 

χειρίζονται με την κίνηση των βλεφάρων, συσκευές παραγωγής ομιλίας που 

αντιπροσωπεύουν την φωνή του ατόμου) (Τσικολάτας, 2011). 
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Δίνεται, επίσης η δυνατότητα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσα από την 

διαδικτυακή διδασκαλία (online education). Οι μαθητές μπορούν να κάνουν μάθημα από το 

σπίτι τους και να έχουν εξίσου θετικά αποτελέσματα. Πρόκειται για μια μεγάλη ευκαιρία που 

δίνει λύση στην εκπαίδευση των ΑμεΑ και ειδικά των ατόμων με σημαντικά κινητικά 

προβλήματα που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στο χώρο του σχολείου και στα μέσα που 

χρησιμοποιούνται (Cook & Sonnenberg, 2014). 

 

2.3.4 Μειονεκτήματα των ΤΠΕ 

Κατά καιρούς χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο οι ΤΠΕ σε παρεμβάσεις λόγω 

τον πολλών δυνατοτήτων τους. Εντούτοις, έχουν μέχρι ένα βαθμό περιορισμούς. Δεν 

επιτρέπουν στα παιδιά να πειραματιστούν πλήρως στην πράξη (Boucenna et al., 2014). 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους  Stromer, Kimball, Kinney & Taylor (2006) δεν υπάρχει 

δυνατότητα μεταφοράς του υπολογιστή και έτσι είναι αναγκαία η μετάβαση σε tablet, 

φορητούς υπολογιστές ή notebook. Εξάλλου, τα notebook είναι πιο οικονομικά και λιγότερο 

εύθραυστα σε σχέση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.  

Μία ακόμα δυσκολία έγκειται στην συλλογή ψηφιακού υλικού προς χρήση με ΤΠΕ. 

Ο εκπαιδευτικός οφείλει να συγκεντρώσει το υλικό που θα χρησιμοποιήσει ψηφιακά για να 

είναι συμβατό με τις ΤΠΕ, και αυτή είναι μια χρονοβόρα διαδικασία (Ramdoss et al., 2011a). 

Παρ’ όλη την πληθώρα λογισμικών και προγραμμάτων στην αγορά προς χρήση με 

ΤΠΕ, υπάρχουν ακόμα παιδιά που λόγω των χαρακτηριστικών τους δεν είναι συμβατά με 

αυτά, ειδικά παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές ανάγκες (Hedbring, 1985). Συχνά, 

οι εκπαιδευτικοί αναζητούν πολλές ώρες ένα λογισμικό, που να ταιριάζει τόσο στους 

διδακτικούς στόχους που έχουν θέσει, όσο και στους μαθητές που απευθύνονται. Κάποιες 

φορές ίσως είναι δύσκολη η εύρεση του κατάλληλου λογισμικού στην ελληνική γλώσσα και 

των δομικών υλικών. Ενδεχομένως, να είναι ακριβό το απαραίτητο υλικό (Singh, 2013). Δεν 

είναι λίγες οι φορές που προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα δικό τους λογισμικό που θα 

ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες τους. Αντιλαμβάνονται όμως στην πράξη πως 

πρόκειται για μια χρονοβόρα και σύνθετη διαδικασία (Higgins & Boone 1996). 

Ακόμα όμως και όταν βρεθεί το λογισμικό, κάποια προγράμματα απαιτούν πολύ 

χρόνο για την εφαρμογή τους, που δεν μπορεί εύκολα να διαθέσει ο εκπαιδευτικός, ενώ 

ταυτόχρονα απαιτείται και χρόνος, για να εξοικειωθεί ο ίδιος με το λογισμικό που θα επιλέξει 

στην εκπαιδευτική πράξη (Ramdoss et al., 2011a, Higgins & Boone, 1996). Σημαντικό είναι 
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και το γεγονός πως κάποια λογισμικά είναι πολύπλοκα για κάποιους μαθητές που έχουν 

συνηθίσει την αλληλεπίδραση με τον δάσκαλο (Higgins & Boone, 1996).  

Γενικά, η μείωση της αλληλεπίδρασης με τον εκπαιδευτικό και η προτίμηση των ΤΠΕ 

μπορεί να επιφέρει και άλλες συνέπειες, ειδικά για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες. Ο 

μαθητής δεν θα έχει την ευκαιρία της προφορικής επικοινωνίας και της εξάσκησης των 

κοινωνικών δεξιοτήτων και έτσι μπορεί να μειωθούν οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η 

διατήρηση της προσοχής και η βλεμματική επαφή (Ramdoss et al., 2011b, Bernard-Opitz, 

Ross & Tuttas, 1990 όπως αναφέρεται στους  Ramdoss et al., 2011a). Οι δεξιότητες αυτές 

ενυπάρχουν σε κάθε συναναστροφή με άτομα και κατά αυτόν τον τρόπο η μείωση των 

επαφών μπορεί να οδηγήσει σε παλινδρόμηση και κοινωνική απομόνωση. 

Τίθεται, επίσης το ζήτημα της δυνατότητας γενίκευσης της αποκτημένης γνώσης από 

τον υπολογιστή σε ρεαλιστικές καταστάσεις. Οι Stromer, Kimball, Kinney & Taylor (2006) 

υποστηρίζουν πως η γενίκευση είναι επιτεύξιμη όχι όμως σε όλες τις περιπτώσεις. 

Επιτυγχάνεται, λοιπόν η γενίκευση; Και αν ναι, διατηρούνται αυτές οι γνώσεις και αργότερα;  

Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε πως χρειάζεται συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη, έτσι 

ώστε τα οφέλη των ΤΠΕ να διατηρηθούν και να μην παλινδρομήσουν οι μαθητές (Heimann, 

Nelson, Tjus & Gillberg, 1995). 

Βέβαια, σύμφωνα με την Begum (2014) στην πραγματικότητα ο κόσμος δεν είναι 

όπως παρουσιάζεται μέσω των ΤΠΕ. Δεν χαρακτηρίζεται ούτε σταθερός, ούτε προβλέψιμος. 

Κατά αυτόν τον τρόπο, μπορεί να μπερδευτούν οι μαθητές με αυτά που μαθαίνουν μέσω 

ΤΠΕ και αυτά που συναντούν στην πραγματικότητα. Μπορεί, δηλαδή μια δεξιότητα όπως 

εμφανίζεται στις ΤΠΕ να μην αναπαριστά με πλήρη ακρίβεια την πραγματική κατάσταση και 

έτσι να δοθούν λανθασμένα μηνύματα. Η ίδια αναφέρει ένα παράδειγμα, όπου ο μαθητής σε 

εικονικό περιβάλλον βρίσκεται σε μια καφετέρια και θέλει να πάει στο μπαρ, βλέπει μπροστά 

του δύο άτομα που συνομιλούν και περνά ανάμεσά τους. Στο εικονικό περιβάλλον δεν θα 

φανεί η δυσαρέσκεια των δύο συνομιλητών καθώς είναι εικονικοί και έτσι ο μαθητής δεν θα 

αντιληφθεί πως η πράξη του ήταν ακατάλληλη (το παράδειγμα αναφέρεται σε πείραμα με 

μαθητές με αυτισμό). Έτσι, όπως αναφέρεται και στους Rice, Wall, Fogel & Shic (2015), δεν 

επιτυγχάνεται πάντα η γενίκευση των κοινωνικών συμπεριφορών σε ρεαλιστικά 

περιβάλλοντα.  

Κατά αυτόν τον τρόπο, οι εκπαιδευτικοί και κυρίως αυτοί που ασχολούνται με παιδιά 

με ειδικές ανάγκες και συγκεκριμένα αυτισμό, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με την 

χρήση των ΤΠΕ και να λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των μειονεκτημάτων τους σε σχέση με 

τα χαρακτηριστικά των ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Στόχος είναι η 
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βελτίωση των δεξιοτήτων τους και όχι η παλινδρόμηση. Χρειάζεται προσεκτική δόμηση του 

μαθήματος και συνεχής έλεγχος της προόδου του ατόμου για να αποφευχθούν αρνητικά 

αποτελέσματα. 

 

 

2.4 ΤΠΕ και Αυτισμός 

2.4.1 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για την χρήση ΤΠΕ σε μαθητές με ΔΦΑ 

Η χρήση των ΤΠΕ για την υποστήριξη μαθητών με αυτισμό εντάσσεται και στο 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθητών με Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού 

(ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2003: 292). Οι ΤΠΕ έχουν αναγνωριστεί για την αποτελεσματικότητά τους, 

εξαιτίας της σταθερής και προβλέψιμης φύσης τους. Δεν εμπλέκονται σε αυτές κοινωνικές 

απαιτήσεις και κανόνες που ενυπάρχουν στην καθημερινότητα και δυσκολεύουν τα παιδιά με 

αυτισμό και έτσι διευκολύνεται η μάθηση. Παράλληλα, στερούνται εξωτερικών 

περισπασμών και συμβάλλουν στην διατήρηση της προσοχής του μαθητή στη δραστηριότητα 

με την οποία ασχολείται. Σημαντικό στοιχείο είναι πως η πλειοψηφία των πληροφοριών 

προσφέρεται οπτικά και έτσι υπάρχει ευκολότερη κατανόηση από τους μαθητές. 

Σύμφωνα με τους Jordan & Powell (1997 όπως αναφέρεται στο ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2003: 

292)  «οι υπολογιστές θεωρούνται κατάλληλο μέσο για την διδασκαλία ατόμων με αυτισμό 

γιατί: 

• διαμορφώνουν οριοθετημένες συνθήκες 

• περιορίζουν τα αισθητηριακά ερεθίσματα  

• έχουν προβλέψιμη και «νομοταγή» «συμπεριφορά» και άρα είναι ελέγξιμες συσκευές  

• δεν τιμωρούν τις λανθασμένες απαντήσεις 

• είναι ένα εκπαιδευτικό μέσο που επιδέχεται περαιτέρω βελτίωση  

• δίνουν τη δυνατότητα μη-λεκτικής ή λεκτικής έκφρασης».     

Βέβαια, ο εκπαιδευτικός αναγνωρίζοντας και τα μειονεκτήματα της υπερβολικής 

προσκόλλησης στις ΤΠΕ και ιδιαίτερα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οφείλει να 

κατανέμει τον χρόνο του με τέτοιο τρόπο, που να προωθεί και την αλληλεπίδραση με άλλα 

άτομα. Ο μαθητής πρέπει να επωφελείται τόσο των θετικών στοιχείων των ΤΠΕ, όσο και των 

πλεονεκτημάτων της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 



36 
 

Φυσικά κάθε μαθητής αποτελεί ένα άτομο με διαφορετικά χαρακτηριστικά, 

ενδιαφέροντα και ανάγκες. Πόσο μάλλον ένας μαθητής με ειδικές ανάγκες. Τα άτομα με 

διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού μπορεί να έχουν κάποια κοινά βασικά χαρακτηριστικά, 

αλλά αυτό δεν συνεπάγεται αποκλειστικά πως όλοι οι μαθητές με αυτισμό είναι ίδιοι. Σαφώς, 

υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους. Κατά αυτόν τον τρόπο, απαιτούνται 

απαραίτητες προσαρμογές των ΤΠΕ στις ανάγκες του κάθε μαθητή για την καλύτερη 

επίτευξη των στόχων.  

Είναι σημαντικό, ο εκπαιδευτικός να εξηγήσει στα παιδιά πως ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής αναπαριστά πράγματα και καταστάσεις του πραγματικού κόσμου. Δεν πρέπει 

να μείνει η εντύπωση πως οι αναπαραστάσεις στα τεχνολογικά μέσα είναι εξωπραγματικές. 

Αυτό μπορεί να γίνει με την επεξεργασία των δραστηριοτήτων πρώτα σε ρεαλιστικό επίπεδο, 

στην τάξη και ύστερα στον υπολογιστή. 

Σύμφωνα με το ΑΠΣ του αυτισμού, οι θεματικές ενότητες που πρέπει να καλυφθούν 

είναι:  

• Γνωριμία με τον υπολογιστή   

• Παιχνίδι και ενημέρωση   

• Γραφή και ζωγραφική  

• Υπολογισμοί και πίνακες   

• Ηλεκτρονική επικοινωνία (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2003: 290-293) .  

 

2.4.2 Ευρωπαϊκές πολιτικές και τάσεις στην ειδική αγωγή 

 Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα σχετικά με την εκπαίδευση των μαθητών με 

αυτισμό, δομείται πάνω στις οδηγίες και τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας, μέσα 

από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Βέβαια, η Ελλάδα αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και κατά αυτόν τον τρόπο κρίνεται σημαντικό να γίνει αναφορά πάνω στις τάσεις 

των υπόλοιπων Ευρωπαϊκών χωρών, ως προς την χρήση ΤΠΕ. 

 Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Φορέα Ειδικής Αγωγής (2003: 46-56), η αξιοποίηση της 

τεχνολογίας στην εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, αλλά και στη γενικότερη 

εκπαίδευση, αποτελεί βασικό στόχο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναγνωρίζεται 

κατά γενική ομολογία πως οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 

εξισορροπούν  τις αδυναμίες των ατόμων με ειδικές ανάγκες και προσφέρουν ισότητα στην 
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εκπαίδευση. Μέσω αυτών, παρέχονται σε όλους τους μαθητές ίσες ευκαιρίες για μάθηση και 

πρόσβαση στη γνώση, ανεξάρτητα από τα διαφορετικά χαρακτηριστικά τους, είτε αυτά 

αποτελούν ειδικές ανάγκες, είτε στοιχεία της προσωπικότητάς τους. Θεωρείται πως οι ΤΠΕ 

στην εκπαίδευση αποτελούν τη γέφυρα προς την Κοινωνία της Πληροφορίας και κατά αυτόν 

τον τρόπο γίνεται καθημερινή προσπάθεια αξιοποίησής τους. 

 Πρωταρχικό μέλημα των κρατών αυτών είναι η παροχή εξοπλισμού σε κάθε σχολική 

κοινότητα, μέσα από την διάθεση μηχανικών συστημάτων και κατάλληλων εκπαιδευτικών 

λογισμικών (hardware και software). Σε κάθε χώρα, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές πρέπει 

να έχουν πρόσβαση στις απαραίτητες υποδομές (μηχανικός εξοπλισμός, εκπαιδευτικά 

προγράμματα-λογισμικά, πρόσβαση στο διαδίκτυο), που θα τους επιφέρουν γνώση και 

υποστήριξη. Δεν νοείται ο περιορισμός των γνώσεων, εξαιτίας της έλλειψης των 

κατάλληλων πόρων. 

Βέβαια, ο εξοπλισμός από μόνος του δεν μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα. 

Σημαντικές δράσεις γίνονται και για την κατάλληλη επιμόρφωση και κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών σχετικά με την χρήση των ΤΠΕ. Κάθε ευρωπαϊκό κράτος καταβάλλει 

προσπάθειες, για να οπλίσει το εκπαιδευτικό του προσωπικό με τις γνώσεις εκείνες, που θα 

το καταστήσουν ικανό για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία του. Οι δάσκαλοι των 

μαθητών με ειδικές ανάγκες πρέπει να αντιληφθούν ακόμη περισσότερο τα πλεονεκτήματα 

και τις δυνατότητες των ΤΠΕ για να οδηγηθούν σε ένα θετικό αποτέλεσμα. 

Σαφώς, σημαντικό είναι και η ίδια η σχολική κοινότητα να αποδέχεται τις πρακτικές 

του κάθε εκπαιδευτικού και να μπορεί να στηρίξει τις προσπάθειές του. Η στήριξη αυτή 

μπορεί να έχει τη μορφή παροχής εξοπλισμού, την δυνατότητα επιμόρφωσης ή ακόμα και 

την απλή αποδοχή του εκπαιδευτικού του έργου, χωρίς να επιχειρείται η παρεμπόδισή του. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται φανερό πως υπάρχει στήριξη και ενθάρρυνση των δασκάλων 

ειδικής αγωγής να εξοικειώνονται με τις ΤΠΕ και να τις αξιοποιούν εκπαιδευτικά. 

Σημαντικός βέβαια, είναι και ο ρόλος της συνεχούς έρευνας. Η τεχνολογία γενικά 

εξελίσσεται συνεχώς και προκύπτουν όλο και περισσότερα νέα δεδομένα στο διεθνή χώρο. 

Καθίσταται αναγκαία, λοιπόν η προώθηση της ερευνάς και της ανταλλαγής εμπειριών, με 

στόχο την διαρκή ενημέρωση για τις νέες εξελίξεις των πραγμάτων που προκύπτουν κάθε 

φορά. Οι χώρες της Ευρώπης καταβάλλουν προσπάθειες και πραγματοποιούν έρευνες, ώστε 

να ενημερώνονται διαρκώς για την κατάσταση που επικρατεί, όσον αφορά την τεχνολογία. 

Στα σχολεία χρησιμοποιούνται καθημερινά οι ΤΠΕ και έτσι αποζητείται ερευνητική 

επιβεβαίωση για την αποτελεσματικότητα των πρακτικών ή και των τρόπων βελτίωσής τους. 

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται «όχι μόνο στο να μάθουμε πώς να αξιοποιούμε τις ΤΠΕ με 
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διαφορετικούς τρόπους, αλλά και να μάθουμε να τις χρησιμοποιούμε σε διαφορετικά 

περιβάλλοντα» (Ευρωπαϊκός Φορέας Ειδικής Αγωγής, 2003: 48). 

 Ταυτόχρονα, δίνεται έμφαση στα δεδομένα που προκύπτουν από την αξιοποίηση των 

ΤΠΕ. Θεωρούν απαραίτητη την αξιολόγηση της ενσωμάτωσής τους στη διδασκαλία, έτσι 

ώστε να μπορούν να κρίνουν την αποτελεσματικότητά τους. Δεν εφησυχάζονται στο ότι 

έχουν αποδείξει την θετική συμβολή τους, καθώς ο κάθε μαθητής διαφέρει. Συχνά μπορεί να 

χρειαστούν τροποποιήσεις, προσαρμογές ή και αλλαγή του εξοπλισμού ή των εκπαιδευτικών 

λογισμικών που επιλέγονται. 

Στον Πίνακα 1, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Φορέα Ειδικής Αγωγής (2003), 

παρατίθεται αναλυτικά ο τύπος υποστήριξης των ΤΠΕ στην ειδική αγωγή, που παρέχεται σε 

κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Γίνεται φανερό πως οι τρόποι που το κάθε κράτος προσπαθεί να 

στηρίξει την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι ευέλικτοι και οπλίζουν τους 

δασκάλους τους, με πληθώρα διεξόδων στο εκπαιδευτικό τους έργο. 

 Οι ΤΠΕ στον ευρωπαϊκό χώρο μπορεί να έχουν πολυπαραγοντικό ρόλο. 

Συγκεκριμένα στην Ειδική Αγωγή μπορούν να αποτελέσουν: 

 «εργαλείο διδασκαλίας, 

 εργαλείο μάθησης, 

 περιβάλλον μάθησης, 

 εργαλείο επικοινωνίας, 

 θεραπευτικό βοήθημα, 

 διαγνωστικό βοήθημα  

 και εργαλείο για διοικητικούς σκοπούς» (Ευρωπαϊκός Φορέας Ειδικής Αγωγής, 2003: 

54-55). 

Αναγνωρίζεται ευρωπαϊκά πως οι ΤΠΕ έχουν πολλές προοπτικές και μπορούν εύκολα 

να προσαρμοστούν σε οποιεσδήποτε ανάγκες των μαθητών με ιδιαιτερότητες, φυσικές, 

αισθητηριακές ή και πνευματικές. Αυτός είναι και ο λόγος που γίνονται τόσες προσπάθειες 

για την υποστήριξή τους και τη συνεχή εμπλοκή τους στον εκπαιδευτικό χώρο. 

Σαφώς, το όλο εγχείρημα παρουσιάζει και αδύναμα σημεία, τα οποία 

διαφοροποιούνται ανάλογα με τις πρακτικές που ακολουθεί η κάθε χώρα. Εντούτοις, τα 

προτερήματα των ΤΠΕ μπορούν να αντισταθμίσουν εν μέρει κάποιες από τις αδυναμίες που 

εμφανίζονται. Δεν μπορεί, βέβαια να παραβλεφθεί το γεγονός, πως η πρόσβαση στην 

παγκόσμια πληροφόρηση αποτελεί σημαντική δυνατότητα, ειδικά για άτομα που έχουν 
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ορισμένες ιδιαιτερότητες και δεν θα μπορούσαν να γνωρίσουν αλλιώς τον κόσμο που 

επεκτείνεται πέρα από το σπίτι, το σχολείο και τα κέντρα υποστήριξής τους.  
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Πίνακας 3. Τύποι ειδικών ΤΠΕ στην υποστήριξη της ειδικής Αγωγής. 

Τύπος υποστήριξης Παρέχονται 

Εθνικοί φορείς ειδικοί για τις ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση 

Ισλανδία, Ιρλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, 

Ελβετία, Η.Β 

Υπηρεσίες άμεσης υποστήριξης σε 

εκπαιδευτικούς και μαθητές μέσα στο χώρο 

της Ειδικής Αγωγής 

Βέλγιο (Φλαμανδική Κοινότητα), Δανία, 

Σουηδία, Η.Β 

Ειδικά κέντρα εκπαιδευτικού υλικού και 

εφαρμογών όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν 

να αντλήσουν συμβουλές, πληροφορίες και 

υλικό 

Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Φιλανδία, 

Γαλλία, Γερμανία (μερικά κρατίδια), Ελλάδα, 

Ισλανδία, Ιρλανδία, Λιθουανία, 

Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Πορτογαλία, 

Ισπανία, Σουηδία, Η.Β 

Εξειδικευμένη υποστήριξη που παρέχεται 

από ειδικά σχολεία 
Κύπρος 

Εξειδικευμένες ομάδες εργασίας σε εθνικό 

και/η περιφερειακό επίπεδο 
Αυστρία, Πορτογαλία 

Ειδικοί ηλεκτρονικοί τόποι και δίκτυα 

διασύνδεσης 

Αυστρία, Βέλγιο (Γαλλική Κοινότητα), 

Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, 

Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, 

Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πορτογαλία, 

Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Η.Β 

Ενδοσχολική υποστήριξη 

Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος (αναπτύσσεται), 

Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Φιλανδία, 

Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα., Ισλανδία, 

Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω 

Χώρες, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, 

Σουηδία, Η.Β 

(Ευρωπαϊκός Φορέας Ειδικής Αγωγής, 2003: 48) 
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2.4.3 Ερευνητικά αποτελέσματα από παρεμβάσεις με χρήση ΤΠΕ σε παιδιά με ΔΦΑ 

Κατά καιρούς έχουν πραγματοποιηθεί πολλές παρεμβάσεις για τη διδασκαλία και την 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων σε παιδιά με αυτισμό. Κοινό χαρακτηριστικό μιας πληθώρας 

προγραμμάτων είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ. Η διεθνής βιβλιογραφία 

επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της χρήσης τους, μέσα από μεγάλο αριθμό θετικών 

παραδειγμάτων.   

Στις περισσότερες έρευνες, οι εφαρμογές με ΤΠΕ σε παιδιά με ΔΑΦ αφορούν 

διαδραστικά περιβάλλοντα, εικονικά περιβάλλοντα, avatar και τηλεθεραπεία 

(telerehabilitation) (Boucenna et al., 2014).  

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και οι ΤΠΕ γενικά έχουν την δυνατότητα να 

προσφέρουν μάθηση στο παιδί με ειδικές ανάγκες, μέσα από ποικίλους τρόπους και 

διαδικασίες, που θα του ταιριάζουν (Φραγκάκη, 2011). Σύμφωνα με τους Ράπτης & Ράπτη 

(2006 όπως αναφέρεται στην Φραγκάκη, 2011), ο υπολογιστής είναι ένα τεχνολογικό μέσο 

που μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες και χαρακτηριστικά του μαθητή. 

Γενικά, η τεχνολογία λειτουργεί θετικά στα παιδιά με ειδικές ανάγκες, καθώς «αντισταθμίζει 

τους λειτουργικούς  περιορισμούς που τα χαρακτηρίζουν και τους παρέχει ευκαιρία για 

μάθηση, ανεξάρτητη εργασία και αυτονομία» (Lozano, Ballesta & Alcaraz, 2011). Κατά 

αυτόν τον τρόπο ένα μάθημα μπορεί να αναδομηθεί στις ιδιαίτερες απαιτήσεις μιας 

διδασκαλίας για παιδιά με ιδιαιτερότητες (Da Silva, Simões, Gonçalves, Guerreiro, Silva & 

Botelho, 2011).   

Ο μαθητής με ΔΦΑ αλλά και ο κάθε μαθητής μπορεί να εκπληρώσει την 

δραστηριότητα στον δικό του ρυθμό, χωρίς να χρειάζεται να ακολουθεί τον ρυθμό των 

υπόλοιπων μαθητών. Ταυτόχρονα, είναι δυνατό να προσαρμοστεί το επίπεδο δυσκολίας στις 

γνώσεις και τις ανάγκες του (Golan & Baron-Cohen, 2006). 

Η προσαρμοστικότητα, βέβαια είναι ένα χαρακτηριστικό τόσο των τεχνολογικών 

μέσων που μπορούν να επιλεγούν, όσο και των λογισμικών που αξιοποιούνται κατά την 

εκπαιδευτική πράξη (Ramdoss et al., 2011a). Επιπρόσθετα, η χρήση τεχνολογικών μέσων 

επιτρέπει και προσθήκη εξαρτημάτων για την διευκόλυνση των μαθητών και την 

εξισορρόπηση των φυσικών περιορισμών τους. Μερικά από αυτά τα εξαρτήματα μπορεί να 

είναι η οθόνη αφής (αντί για ποντίκι), η προσθήκη συσκευών για τρισδιάστατη 

αναπαράσταση δεδομένων, ασύρματα τηλεχειριστήρια, συσκευές αναγνώρισης 

συναισθημάτων, συσκευές παραγωγής ήχου, συσκευές επικοινωνίας, ο ανιχνευτής της κόρης 

του ματιού, περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας και συσκευές που φοριούνται ως 
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γάντια για χειρισμό ενός περιβάλλοντος εικονικής πραγματικότητας (DataGlove), 

προτζέκτορες και συσκευές επαυξητικής εναλλακτικής επικοινωνίας (AAC) (Boucenna et al., 

2014, Grynszpan, Weiss, Perez-Diaz & Gal, 2014, Hedbring, 1985, Konstantinidis, Luneski, 

Frantzidis, Nikolaidou, Hitoglou-Antoniadou & Bamidis, 2009). Η ύπαρξη όλων αυτών των 

διαθέσιμων εξαρτημάτων και συσκευών που προσαρμόζονται στα τεχνολογικά μέσα έχει 

ερευνηθεί για την άνεση που προσφέρει (Boucenna et al., 2014).  Οι δυνατότητες των ΤΠΕ 

μπορούν να παρέχουν εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά, εξισορροπώντας τις όποιες διαφορές σε 

φύλο, φυλή, εθνικότητα και αναπηρία (Singh, 2013). Εφόσον λοιπόν υπάρχει η δυνατότητα 

προσαρμογής, μπορούν να μειωθούν τα στοιχεία εκείνα που αποσπούν την προσοχή του 

μαθητή, για να επιτευχθεί περισσότερος χρόνος συγκέντρωσης (Ramdoss et al., 2011a).   

Έχει αποδειχθεί σύμφωνα με την Lahm (1996 όπως αναφέρεται στους Ramdoss et al., 

2011b) πως τα παιδιά με ΔΦΑ είναι αρκετά δεκτικά στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Παρατηρείται ευχέρεια στη χρήση τους και αποτελεσματική ανταπόκριση (Ramdoss et al., 

2011b, Sansoti, Powell-Smith & Cohan, 2010 όπως αναφέρεται στους Asaro-Saddler, Knox, 

Meredith & Akhmenjanova, 2015). Προτιμούν μάλιστα τις ΤΠΕ έναντι άλλων μέσων 

(Lozano, Ballesta & Alcaraz, 2011).  

Σε μία έρευνα των Moore & Calvert (2000) με δεκατέσσερα παιδία που βρίσκονται 

στο φάσμα του αυτισμού για την εκμάθηση λεξιλογίου, αναδείχθηκε πως ανάμεσα στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή και τον εκπαιδευτικό της τάξης, οι μαθητές προτιμούν την 

αλληλεπίδραση με τον υπολογιστή. Μάλιστα, στην ίδια έρευνα αναδεικνύεται πως και τα 

αποτελέσματα στην εκπαιδευτική διαδικασία και την μάθηση των ουσιαστικών είναι 

καλύτερα με την χρήση των τεχνολογικών μέσων, παρά με τον παραδοσιακό τρόπο, την 

διδασκαλία του εκπαιδευτικού. Παράλληλα, όπως αναφέρεται στους Boucenna et al., (2014), 

οι έρευνες των Dautenhahn & Werry (2004) και Robins, Dautenhahn & Dubowski (2006) 

ανέδειξαν την προτίμηση των παιδιών με ΔΦΑ στην αλληλεπίδραση με ηλεκτρονικά 

παιχνίδια και ιδιαίτερα με ρομπότ, σε σύγκριση με την αλληλεπίδραση με απλά παιχνίδια 

(για παράδειγμα: κούκλες) ή έναν άλλον άνθρωπο.  

Οι ΤΠΕ προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών ανεξάρτητα από τα 

χαρακτηριστικά τους, είτε είναι παιδιά τυπικής ανάπτυξης είτε παιδιά με ειδικές ανάγκες 

(Obiyo, Etonyeaku & Ofoegbu, 2013). Παράλληλα προσελκύουν και την προσοχή των 

ατόμων με αυτισμό (Jordan, 1995 όπως αναφέρεται στους Boucenna et al., 2014). Σύμφωνα 

με τους Plienis and Romanczyk (1985, όπως αναφέρεται στους Higgins & Boone, 1996), η 

προσοχή των παιδιών δεν αποπροσανατολίζεται με τη διδασκαλία ΤΠΕ, σε αντίθεση με την 
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κλασσική διδασκαλία του εκπαιδευτικού. Πρώτο παράδειγμα αποτελεί η τηλεόραση και η 

θέαση ταινιών και έπονται άλλα τεχνολογικά μέσα (Shane & Albert, 2008).  

Στην έρευνα των Da Silva, Simões, Gonçalves, Guerreiro, Silva & Botelho (2011), 

όπου έγινε μια προσπάθεια δημιουργίας πλατφόρμας δραστηριοτήτων για την προώθηση των 

δεξιοτήτων επικοινωνίας, διαφάνηκε πως παρεμβάσεις με την χρήση τεχνολογικών 

προγραμμάτων είναι ιδιαίτερα ελκυστικές στους μαθητές αυτής της ομάδας. Το περιβάλλον 

των ΤΠΕ διακρίνεται για τον διασκεδαστικό και ψυχαγωγικό του χαρακτήρα (Konstantinidis, 

Hitoglou-Antoniadou, Luneski, Bamidis & Nikolaidou, 2009). Ένα από τα αισθητηριακά 

κανάλια που αξιοποιούν οι ΤΠΕ είναι το οπτικό, γεγονός που προσελκύει ιδιαίτερα το 

ενδιαφέρον των μαθητών με αυτισμό, οι οποίοι μαθαίνουν στην πλειοψηφία τους μέσω 

εικόνων (Lozano, Ballesta & Alcaraz, 2011, Shane & Albert, 2008). Η οπτικοποίηση των 

πληροφοριών, λοιπόν αποτελεί μεγάλο κίνητρο για τα άτομα αυτά (Asaro-Saddler, Knox, 

Meredith & Akhmenjanova, 2015). Σύμφωνα με τους Ploog, Scharf, Nelson & Brooks (2013) 

η προσέλκυση του ενδιαφέροντος αποτελεί και ένα πρόσθετο κίνητρο για εμπλοκή στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.  

Μέσω των ΤΠΕ δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά με αυτισμό να συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες πραγματικού χρόνου με άμεση δράση-αντίδραση, όπως ακριβώς συμβαίνει 

και σε μια πραγματική αλληλεπίδραση (Boucenna et al., 2014). Πολλές φορές δεν 

χρειάζονται οι υποδείξεις του εκπαιδευτικού για να επικεντρωθεί ο μαθητής σε μια 

δραστηριότητα, καθώς η χρήση του υπολογιστή του διεγείρει εσωτερικό κίνητρο για 

συγκέντρωση και εμπλοκή (Heimann, Nelson, Tjus & Gillberg, 1995). Η χρήση ΤΠΕ, και 

ιδιαίτερα η προβολή βίντεο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να δοθεί ανατροφοδότηση, 

γεγονός που δίνει μεγαλύτερη ώθηση στο μαθητή για να συνεχίσει την προσπάθειά του 

(Kinney, Vedora & Stromer, 2003). Η έρευνα των Moore & Calvert (2000) καταλήγει στο 

ίδιο συμπέρασμα, ως προς την ύπαρξη κινήτρου στην εκμάθηση λεξιλογίου με την χρήση 

ΤΠΕ, παρά με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Με τις παρεμβάσεις μέσω υπολογιστή μειώνονται 

και τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών με αυτισμό (Pennington, 2010). Οι εκρήξεις 

και η αναστάτωση αρχίζουν να εξαλείφονται σταδιακά και έτσι το κλίμα είναι πρόσφορο για 

μάθηση (Boucenna et al., 2014). 

Η προβλεψιμότητα των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι ακόμα ένα χαρακτηριστικό 

που κάνει τους μαθητές με ΔΦΑ να προτιμούν τη χρήση τους. Ο μαθητής μπορεί να 

υποθέσει τι θα ακολουθήσει και να νιώσει ασφαλής στην σταθερότητα του υπολογιστή, σε 

αντίθεση με την ανθρώπινη συμπεριφορά που συχνά συμπεριλαμβάνει μπερδεμένα για αυτόν 

μηνύματα (Boucenna et al., 2014). Τους προτιμούν εξαιτίας της προβλέψιμής τους φύσης και 
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του γεγονότος ότι είναι απαλλαγμένοι από κοινωνικές απαιτήσεις και μη απειλητικοί (Golan 

& Baron-Cohen, 2006, Panyan, 1984).  

Παράλληλα, οι ΤΠΕ παρατηρείται πως συμβάλλουν θετικά και στη λειτουργικότητα 

των ατόμων με αυτισμό σε φυσικά πλαίσια. Κάποια χαρακτηριστικά που μπορούν να 

βελτιωθούν είναι η κοινωνική αλληλεπίδραση, η ανεξάρτητη δραστηριότητα, η καθημερινή 

διαβίωση και οι δεξιότητες επικοινωνίας (Golan, LaCava & Baron-Cohen, 2007). 

Έχει αποδειχθεί ερευνητικά η αποτελεσματικότητα των ΤΠΕ όσον αφορά τις 

κοινωνικές δεξιότητες των ατόμων με αυτισμό (Μαλεζά, 2015, Begum, 2014, Ζυγοπούλου, 

2017). Σύμφωνα με την έρευνα των Lozano, Ballesta & Alcaraz (2011) οι ΤΠΕ 

ανταποκρίνονται πλήρως στα χαρακτηριστικά και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ΑμεΑ, 

συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με αυτισμό. Η αξιοποίηση, λοιπόν των ΤΠΕ για την 

εκμάθηση και ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών με ΔΦΑ επιφέρει 

αποδεδειγμένα πλήθος από οφέλη (Grynszpan, Weiss, Perez-Diaz & Gal, 2014). Μέσα από 

την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορούν να αξιοποιηθούν παιχνίδια κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης για την ανάπτυξη της αντίστοιχης δεξιότητας  (Begum, 2014). 

Η κοινωνική επαφή αποτελεί μια περίπλοκη κατάσταση, στην οποία εμπλέκονται 

κανόνες, απρόσμενες αντιδράσεις και θέματα κριτικής, στοιχεία που δυσκολεύουν τα 

αυτιστικά άτομα και καθιστούν την αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους προβληματική 

(Boucenna et al., 2014). Αντίθετα η επαφή με τις ΤΠΕ δημιουργεί ένα είδος αλληλεπίδρασης 

που παρέχει ποικίλες πληροφορίες, διεγείροντας πολλά αισθητηριακά κανάλια, γεγονός που 

φαίνεται πως λειτουργεί αποτελεσματικά για τα άτομα αυτά (Hetzroni & Tannous, 2004).  

Με τις ΤΠΕ και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ο μαθητής με αυτισμό ξεφεύγει 

από τον εαυτό του και αντιλαμβάνεται πως οποιαδήποτε αλληλεπίδραση χρειάζεται 

τουλάχιστον δύο άτομα (Colby, 1973). Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής συμβάλλει και στην 

κοινωνική αλληλεπίδραση των μαθητών με αυτισμό και προωθεί την εργασία σε ζευγάρια 

(Lozano, Ballesta & Alcaraz, 2011). Ορισμένα προγράμματα και λογισμικά απαιτούν τη 

δράση δύο παιδιών. Ιδιαίτερα σημαντική, λοιπόν είναι η συνεργασία των μαθητών στα 

πλαίσια μιας δραστηριότητας, που προωθεί την συλλογική δουλειά και την ανάληψη ρόλων. 

Η συνεργασία αυτή μετά με την σειρά της συμβάλλει στην ανάπτυξη και ενίσχυση των 

κοινωνικών σχέσεων και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Schulz-Zander, Büchter & 

Dalmer, 2002). Μπορεί να σημειωθεί, λοιπόν πως η διαδικασία αυτή στην περίπτωση των 

μαθητών με αυτισμό, σε αρχικό στάδιο, ενδέχεται να αφορά την συνεργασία με το 

τεχνολογικό μέσο και μπορεί να επεκταθεί αργότερα σε συνεργασία με ένα άλλο άτομο. 
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Παράλληλα, η αλληλεπίδραση είναι ευκολότερη με τις ΤΠΕ και μπορεί να γενικευθεί 

αργότερα στην πραγματική ζωή. Ο λόγος που την καθιστούν ευκολότερη είναι πως είναι πιο 

αργή και έτσι ο μαθητής έχει περισσότερο χρόνο να επεξεργαστεί τις πληροφορίες και να 

ανταποκριθεί (Begum, 2014). Συν τοις άλλοις, η αλληλεπίδραση με ΤΠΕ είναι ήρεμη, καθώς 

υπάρχει δυνατότητα μείωσης και προσαρμογής της περιπλοκότητας των στοιχείων που 

εμπλέκονται (Ramdoss et al., 2011b). 

Ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα της χρήσης ΤΠΕ αφορά τα ρομπότ. Τα ρομπότ 

σημειώνουν σημαντική βελτίωση στη βλεμματική επαφή των παιδιών με αυτισμό, σε 

αντίθεση με τα κανονικά παιχνίδια ή με την αλληλεπίδραση με έναν άνθρωπο. Επιπρόσθετα, 

τα παιδιά μαθαίνουν να περιμένουν τη σειρά τους σε μια αλληλεπίδραση και να μοιράζονται 

τα αντικείμενα με το ρομπότ, δεξιότητες που αργότερα μπορούν να γενικευθούν στην 

πραγματική ζωή (Boucenna et al., 2014).  

Σύμφωνα με τους Moore, McGrath & Thorpe (2000) η χρήση των ΤΠΕ παρέχει 

επίσης τη δυνατότητα διδασκαλίας κοινωνικών κανόνων σε άτομα με ΔΦΑ και κατ’ 

επέκταση βελτίωση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων. Οι Mitchell, Parsons & Leonard σε μία 

έρευνα τους το 2007 προσπάθησαν να διδάξουν σε έξι εφήβους με αυτισμό κοινωνικές 

δεξιότητες και κυρίως την κοινωνική κατανόηση. Χρησιμοποίησαν ένα περιβάλλον 

εικονικής πραγματικότητας που προσομοίωνε μια καφετέρια. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

σημαντική βελτίωση στους εφήβους, όσον αφορά κοινωνικές απαιτήσεις και συμπεριφορές. 

Διαφαίνεται, λοιπόν πως οι ΤΠΕ αποτελούν ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο. Οι μαθητές με 

αυτισμό, αναφέρεται πως παρουσιάζουν καλύτερη συμπεριφορά μετά από την 

αλληλεπίδραση με ένα τεχνολογικό μέσο (Hetzroni & Tannous, 2004). 

Μέσα στις κοινωνικές δεξιότητες εντάσσεται η ικανότητα έκφρασης και αναγνώρισης 

των συναισθημάτων (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2003: 17). Κατά καιρούς έχουν γίνει πολλές προσπάθειες 

χρήσης των ΤΠΕ για έκφραση, αναγνώριση συναισθημάτων και ενίσχυση της 

συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών με αυτισμό, με ιδιαίτερα εκτεταμένη την χρήση 

των ρομπότ για αυτόν τον σκοπό (Boucenna et al., 2014). Οι Lozano, Ballesta & Alcaraz 

(2011) και Charitaki (2015) μέσα από την έρευνά τους βρήκαν πως οι ΤΠΕ βοηθούν τα 

παιδιά με ΔΦΑ στην αναγνώριση και κατανόηση των συναισθημάτων και γενικά στην 

ανάπτυξη της συναισθηματικής τους νοημοσύνης. Στην ίδια άποψη καταλήγει και η Begum 

(2014), η οποία μελέτησε την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης μέσα από την 

χρήση avatar, που εκφράζουν συναισθήματα. Στην έρευνα των Golan & Baron-Cohen (2006) 

φάνηκε πως τα άτομα με αυτισμό, και ιδιαίτερα με υψηλής λειτουργικότητας αυτισμό, 

ωφελούνται από την χρήση ΤΠΕ στην αναγνώριση σύνθετων συναισθημάτων (για 
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παράδειγμα: ντροπής, οικειότητας, ανεντιμότητας), τόσο μέσα από την έκφραση των 

προσώπων, όσο και από την φωνή. Οι Hopkins et al. (2011) υποστηρίζουν με τη χρήση ενός 

προγράμματος, πως οι ΤΠΕ συμβάλλουν στην ανάπτυξη και αναγνώριση συναισθημάτων και 

προσωπικών εκφράσεων. Τα αποτελέσματα είναι κοινά και στην έρευνα των Ploog, Scharf, 

Nelson & Brooks (2013) όπου τα παιδιά με αυτισμό κατάφεραν να αναγνωρίσουν 

συναισθήματα μέσα από εκφράσεις προσώπων, σε καρτούν και σε ιστορίες. Γενικά 

αποφαίνεται επιτυχής η αναγνώριση και η επεξεργασία συναισθημάτων (για παράδειγμα: 

χαρά, λύπη, θυμός, αηδία, φόβος) με τις ΤΠΕ (Rice, Wall, Fogel & Shic, 2015).  

Αποτελεσματική φαίνεται η χρήση των ΤΠΕ και στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, 

δηλαδή της κατανόησης της συναισθηματικής κατάστασης ενός άλλου ατόμου, μιας 

δεξιότητας που λείπει στα άτομα με αυτισμό (Begum, 2014). 

Τα θετικά αποτελέσματα δεν περιορίζονται μόνο στον κοινωνικό τομέα, αλλά 

επεκτείνονται και στην ανεξάρτητη εργασία. Οι μαθητές μπορούν να ολοκληρώνουν τις 

δραστηριότητες μόνοι τους, αλληλεπιδρώντας με τις ΤΠΕ, χωρίς να εξαρτώνται από τον 

εκπαιδευτικό (Asaro-Saddler, Knox, Meredith & Akhmenjanova, 2015). Υπάρχει, δηλαδή η 

δυνατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης εργασίας (Lozano, Ballesta & Alcaraz, 2011, 

Hedbring, 1985). Οι Ploog, Scharf, Nelson & Brooks (2013) αναφέρονται και αυτοί στην 

ανεξαρτησία που προσφέρουν οι ΤΠΕ τόσο σε επίπεδο λειτουργικότητας, όσο και σε επίπεδο 

παιχνιδιού. Βέβαια, η ανεξαρτησία δεν σημαίνει απαραίτητα πως οι δράσεις του παιδιού 

είναι σωστές. Αποτελεί ωστόσο ένα πρώτο βήμα βελτίωσης και αποδέσμευσης από τη 

συνεχή παρουσία ενήλικα.  

Οι ΤΠΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε ακόμα έναν τομέα, στην ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης (Ploog, Scharf, Nelson & Brooks,2013). Βέβαια αξίζει 

να σημειώσουμε πως γενικά όλες οι δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ, αναπτύσσουν και 

ενισχύουν δεξιότητες επικοινωνίας και κοινωνικές δεξιότητες στον μαθητή με αυτισμό, και 

παρέχουν κατά αυτόν τον τρόπο τα απαραίτητα εφόδια για λειτουργικότητα στην καθημερινή 

ζωή. Υπάρχει, δηλαδή βελτίωση των δεξιοτήτων καθημερινότητας, τόσο έμμεσα μέσα από 

την επικοινωνία και τις κοινωνικές δεξιότητες, όσο και άμεσα μέσα από την ανάπτυξη των 

ίδιων.  

Επιπρόσθετα, έρευνες διεθνώς υποστηρίζουν τη σημαντική βελτίωση που επιφέρουν 

οι ΤΠΕ σε ένα από τα βασικά ελλείμματα των ατόμων με αυτισμό, τις επικοινωνιακές 

δεξιότητες (Galan-Mena, Avila, Pauta-Pintado, Lima-Juma, Robles-Bykbaev & Quisi-

Peralta, 2016, Lozano, Ballesta & Alcaraz, 2011, Sampath, Agarwal & Indurkhya, 2013). Τα 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης μαθαίνουν να επικοινωνούν μέσα από τα ερεθίσματα και την 
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ανατροφοδότηση που δέχονται από το περιβάλλον τους (Colby, 1973). Εντούτοις, τα παιδιά 

με αυτισμό δεν μπορούν να επεξεργαστούν κατάλληλα αυτά τα ερεθίσματα και έτσι συχνά 

δεν αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας. Εξέχοντα ρόλο σε αυτό το σημείο 

διαδραματίζουν οι ΤΠΕ, οι οποίες αποτελούν έναν σημαντικό τρόπο έκθεσης σε ερεθίσματα 

για την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και όχι μόνο.  

Παράλληλα, τα άτομα με αυτισμό δεν κατανοούν την επικοινωνία και έτσι συχνά 

αδιαφορούν για τους ανθρώπους που προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί τους (Begum, 

2014). Σύμφωνα με τους Ramdoss et al., (2011a) και Hetzroni & Tannous (2004), οι ΤΠΕ 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας και τα 

αποτελέσματα είναι πολύ ελπιδοφόρα. Η επικοινωνία μπορεί να αφορά την αίτηση βοήθειας, 

αλλά να επεκτείνεται και σε άλλες χρήσεις (Panyan, 1984). Οι επικοινωνιακές δεξιότητες 

αναπτύσσονται και βελτιώνονται σε συνδυασμό με την αύξηση του σχετικού και κατάλληλου 

λόγου. Ως επικοινωνιακές δεξιότητες λαμβάνονται τόσο η λεκτική, όσο και η μη λεκτική 

επικοινωνία (Ploog, Scharf, Nelson & Brooks, 2013). Η βελτίωση των δεξιοτήτων 

επικοινωνίας επικεντρώνεται στη σημασιολογία και τη σύνταξη (Moore, McGrath & Thorpe, 

2000). Η λειτουργική επικοινωνία είναι απαραίτητο συστατικό της καθημερινής διαβίωσης 

και οι ΤΠΕ αποτελούν ένα μέσο ανάπτυξης και ενίσχυσής της (Boucenna et al., 2014). 

Σύμφωνα με τους Hetzroni & Tannous (2004), τα παιδιά με αυτισμό μπορούν να αναπτύξουν 

λειτουργική επικοινωνία για το φαγητό και το παιχνίδι. Υπάρχουν λογισμικά που έχουν 

αποκλειστικά δημιουργηθεί για τα άτομα αυτά, με στόχο την βελτίωση των επικοινωνιακών 

τους δεξιοτήτων (Begum, 2014, Moore, McGrath & Thorpe, 2000).   

Οι τεχνολογίες που αξιοποιούνται σε εκπαιδευτικές παρεμβάσεις αναγνωρίζονται και 

για την αύξηση των αυθόρμητων λέξεων στα παιδιά με αυτισμό που έχουν λόγο (Boucenna 

et al., 2014). Σύμφωνα με τους Heimann, Nelson, Tjus & Gillberg (1995), η χρήση του 

προγράμματος Alpha στον ηλεκτρονικό υπολογιστή έχει σημαντικά οφέλη στην ανάπτυξη 

του λεξιλογίου των ατόμων με αυτισμό. Οι ΤΠΕ αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την 

εκμάθηση και αύξηση του λεξιλογίου των παιδιών και προτιμώνται από την διδασκαλία με 

έναν δάσκαλο (Moore & Calvert, 2000). Κατά αυτόν τον τρόπο, είναι αποτελεσματική η 

χρήση τους για την εξισορρόπηση των ελλειμμάτων των αυτιστικών μαθητών στον τομέα της 

γλώσσας (Ploog, Scharf, Nelson & Brooks,2013). Ταυτόχρονα, μειώνεται ο άσχετος λόγος 

και αυξάνονται οι επικοινωνιακές προσπάθειες με λόγο που είναι συμβατός με το θέμα και το 

πλαίσιο συζήτησης (Hetzroni & Tannous, 2004).  

Σύμφωνα με τις έρευνες των Boucenna et al., (2014) και Hetzroni & Shalem (2005), 

ΤΠΕ μπορεί να αποτελούν και συσκευές επαυξητικής εναλλακτικής επικοινωνίας (AAC), οι 
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οποίες χρησιμοποιούνται συχνά στους μαθητές με αυτισμό (και όχι μόνο), που δεν έχουν 

λόγο και έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλουν δραστικά στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 

και δεξιοτήτων επικοινωνίας. Επιπρόσθετα, οι συσκευές αυτές επιτρέπουν στους μαθητές με 

αυτισμό να λειτουργούν ανεξάρτητα σε πλαίσια καθημερινής διαβίωσης, εφόσον μπορούν να 

επικοινωνήσουν με τα άτομα από το περιβάλλον τους (Hedbring, 1985). Τα συστήματα 

επαυξητικής εναλλακτικής επικοινωνίας μπορεί να περιέχουν νοηματική γλώσσα, κάρτες με 

εικόνες μικρής τεχνολογικής συμβολής (low-tech picture cards), πλήθος λέξεων, διακόπτες 

και σύστημα παραγωγής ήχου (για παράδειγμα: Dynavox, Vantage Lite, Chat PC) (Sampath, 

Agarwal & Indurkhya, 2013). 

Σημαντικά είναι βέβαια και τα αποτελέσματα της διδασκαλίας με ΤΠΕ για την 

ακαδημαϊκή πορεία των ατόμων με αυτισμό. Διεθνώς έχουν προγραμματιστεί παρεμβάσεις 

για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας τους στην ακαδημαϊκή πορεία των μαθητών αυτών 

(Boucenna et al., 2014). Σύμφωνα με την Μαλεζά (2015) οι ΤΠΕ συμβάλλουν ιδιαίτερα στην 

ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων των μαθητών με αυτισμό. 

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ προσφέρει τη δυνατότητα στον μαθητή με αυτισμό να 

εμπλέκεται στην μαθησιακή διαδικασία και να συμμετέχει ενεργά στην απόκτηση γνώσεων 

και την εκμάθηση ή/και ανάπτυξη δεξιοτήτων (Μαλεζά, 2015). Προωθούν την 

δραστηριοποίηση και την εμπλοκή του μαθητή με αυτισμό στο μάθημα, καθώς παρέχουν ένα 

ασφαλές για το άτομο περιβάλλον, που του δημιουργεί μια αίσθηση σταθερότητας 

(Konstantinidis, Hitoglou-Antoniadou, Luneski, Bamidis & Nikolaidou, 2009). Η 

σταθερότητα αυτή συνδυάζεται με τον μη απειλητικό χαρακτήρα των ΤΠΕ και του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, εφόσον δεν αναμένονται ξαφνικές αλλαγές που πιθανότατα θα 

μπερδέψουν και θα αποπροσανατολίσουν τον μαθητή με αυτισμό (Panyan, 1984).  Ήδη από 

το 1973 ο Colby αναφέρει πως ο μαθητής πλέον δεν διατηρεί παθητική στάση, αλλά 

δραστηριοποιείται, ελέγχοντας και αλληλεπιδρώντας με τις ΤΠΕ. Παράλληλα, σύμφωνα με 

τον Jordan (1995 όπως αναφέρεται στους Boucenna et al., 2014) οι ΤΠΕ και η χρήση των 

υπολογιστών βελτιώνουν την δεξιότητα του μαθητή να κάθεται περισσότερη ώρα. 

Επιπρόσθετα, τα παιδιά όταν δραστηριοποιούνται στις ΤΠΕ και τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, απασχολούνται και δεν έχουν την ανάγκη να προκαλέσουν αισθητηριακά 

ερεθίσματα στον εαυτό τους (Boucenna et al., 2014). 

Σημαντικό είναι και το γεγονός πως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων μειώνονται οι 

επαναληπτικές συμπεριφορές και οι εμμονές των ατόμων με αυτισμό (Jordan, 1995 όπως 

αναφέρεται στους Boucenna et al., 2014). Στην έρευνα των Sampath, Agarwal &Indurkhya 

(2013) αναφέρεται πως τα παιδιά με αυτισμό που συμμετείχαν, εμφάνιζαν επαναληπτικές 
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συμπεριφορές μόνο όταν δεν ασχολούνταν με κάποια δραστηριότητα που συμπεριλάμβανε 

ΤΠΕ.  

Σύμφωνα με τους Ramdoss et al., (2011b), έρευνες διεθνώς υποστηρίζουν τον θετικό 

αντίκτυπο της χρήσης των ΤΠΕ και για την βελτίωση του αλφαβητισμού των ατόμων με 

αυτισμό. Στην έρευνα των Asaro-Saddler, Knox, Meredith & Akhmenjanova (2015), 

συμμετείχαν μεταξύ άλλων πέντε μαθητές με αυτισμό, οι οποίοι χρησιμοποίησαν ένα 

πρόγραμμα (First Author) για βελτίωση της γραφής. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν την 

αποτελεσματικότητα του προγράμματος στην βελτίωση τόσο της ποιότητας, όσο και της 

ποσότητας του γραπτού λόγου των παιδιών, αναδεικνύοντας την συμβολή των ΤΠΕ. Το 

διαδραστικό περιβάλλον τους δραστηριοποιεί τα παιδιά με αυτισμό στην ενασχόληση με τη 

γραφή και τη βελτίωση του γραπτού κειμένου (Heimann, Nelson, Tjus & Gillberg, 1995). 

Μέσα από τις ΤΠΕ και ιδιαίτερα τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, τα άτομα με αυτισμό 

και ειδικά αυτά που δεν έχουν λόγο, έχουν την πρόσθετη δυνατότητα να δημιουργήσουν τα 

δικά τους γραφικά σύμβολα με νόημα, που θα είναι κατανοητά από τους άλλους και θα 

εκπληρώνουν τους σκοπούς της επικοινωνίας. Τέτοιου είδους γραφικά σύμβολα μπορεί να 

είναι γραμμές, φωτογραφίες ή/και εικονογράμματα. Σε αυτά τα σύμβολα εντάσσονται και τα 

ορθογραφικά σύμβολα. Συχνά, χρησιμοποιούνται σύμβολα-εικόνες μαζί με ορθογραφικά 

σύμβολα, ώστε με την πάροδο του χρόνου να μειωθούν οι εικόνες και να μείνουν μόνο τα 

ορθογραφικά σύμβολα. Κατά αυτόν τον τρόπο, προωθείται η εκμάθηση και η βελτίωση της 

ορθογραφίας. Η τεχνική αυτή έχει αποδειχθεί αποτελεσματική σε συνδυασμό με τη χρήση 

των ΤΠΕ (Hetzroni & Shalem, 2005).  

Επιπρόσθετα, βελτιώνεται και η αναγνώριση των γραμμάτων του αλφάβητου. Το 

αυτιστικό άτομο, ως χρήστης ενός υπολογιστή, μπορεί να πλοηγηθεί στο περιβάλλον και να 

δράσει, είτε με τη χρήση του ποντικιού, είτε με την χρήση του πληκτρολογίου. Κατά αυτόν 

τον τρόπο, μέσα από την αναζήτηση στο πληκτρολόγιο των γραμμάτων που χρειάζονται (για 

την γραφή λέξης ή για την εκτέλεση εντολής) εξασκείται η αναγνώρισή τους (Hedbring, 

1985). Σημαντική αποφαίνεται η αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων και στην ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων ανάγνωσης για τα άτομα με αυτισμό (Heimann, Nelson, Tjus & Gillberg, 1995, 

Williams, Wright, Callaghan & Coughlan, 2002).  

Παράλληλα, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και στην γενίκευση γνώσεων 

(Boucenna et al., 2014, Stromer, Kimball, Kinney & Taylor, 2006). Η γενίκευση αποτελεί 

την ικανότητα της μεταφοράς των γνώσεων που κατακτούνται σε καινούρια πλαίσια και 

καταστάσεις. Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης κάνουν εύκολα την μεταφορά αυτή και 

αναμένεται να γενικεύουν τις γνώσεις που μαθαίνουν. Στην περίπτωση, των παιδιών με 
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αυτισμό, η γενίκευση δεν είναι εύκολη είναι όμως θεμιτή (Hetzroni & Tannous, 2004). Όπως 

αναφέρεται στους  Boucenna et al., (2014), σε μία έρευνα του March (2009), έγινε χρήση του 

προγράμματος Transporters με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων συναισθηματικής 

αναγνώρισης των ατόμων με ΔΦΑ. Σε αυτή την έρευνα οι ΤΠΕ με την χρήση του λογισμικού 

οδήγησε και στην γενίκευση των γνώσεων. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό των ΤΠΕ είναι πως 

μπορούν να παρέχουν πληθώρα διαφορετικών σεναρίων και πλαισίων δραστηριότητας, που 

προσφέρονται για εξάσκηση των δεξιοτήτων των ατόμων και είναι ευκολότερο να 

μεταφερθούν και στην πραγματικότητα (Begum, 2014). Οι Heimann, Nelson, Tjus & 

Gillberg (1995), έκαναν μια έρευνα σχετικά με τη χρήση ενός προγράμματος σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ανάγνωσης και επικοινωνίας. Στην έρευνα 

συμμετείχαν μεταξύ άλλων έντεκα παιδιά με αυτισμό. Στα αποτελέσματα, οι ερευνητές 

αναφέρουν πως τα παιδιά με αυτισμό παρουσίασαν πρόοδο στο λεξιλόγιο, την ανάγνωση 

λέξεων και την φωνολογική ενημερότητα, οφέλη που διατήρησαν και γενίκευσαν και στην 

πραγματική ζωή. Οι (Hetzroni & Tannous, 2004) συνηγορούν στην ίδια άποψη για την 

γενίκευση δεξιοτήτων. Αναφέρονται στα οφέλη των ΤΠΕ στην εκμάθηση λειτουργικής 

επικοινωνίας σε δραστηριότητες φαγητού και παιχνιδιού και την γενίκευσή τους από το 

πλαίσιο του υπολογιστή στο φυσικό περιβάλλον την σχολικής τάξης.  

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό στην ανάπτυξη του παιδιού είναι η δυνατότητα 

μίμησης. Τα παιδιά με αυτισμό δεν αναγνωρίζονται για τις μιμητικές τους ικανότητες. Κατά 

αυτόν τον τρόπο, διεθνώς γίνεται εκτεταμένη χρήση των ΤΠΕ, και ιδιαίτερα της ρομποτικής 

για τη διδασκαλία της μίμησης. Η μίμηση μπορεί να αναφέρεται στο να μιμηθεί το παιδί μια 

κίνηση ή έναν ήχο που θα κάνει το ρομπότ ή και το αντίστροφο (Boucenna et al., 2014). 

Σύμφωνα με τους Herrera, Alcantud, Jordan, Blanquer, Labajo & De Pablo (2008) 

σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας και στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων συμβολικής σκέψης και στο συμβολικό παιχνίδι. Τα παιδιά με αυτισμό 

μπορούν  να συμμετέχουν σε ένα κοινωνικό παιχνίδι μέσα από τη μίμηση βίντεο σε κάποιο 

τεχνολογικό μέσο και μάλιστα η δραστηριοποίησή τους είναι σχεδόν κοινή με τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης (Ploog, Scharf, Nelson & Brooks, 2013). Κατά αυτόν τον τρόπο 

διαφαίνεται πως η χρήση ΤΠΕ αποφέρει όφελος και στον τομέα του παιχνιδιού.  

Σημαντικός είναι ο ρόλος των ΤΠΕ και στην αύξηση των αυθόρμητων χειρονομιών 

των ατόμων με ΔΦΑ. Ταυτόχρονα, αυξάνεται και η δυνατότητα αναγνώρισης των 

χειρονομιών που συνδέονται με την συναισθηματική κατάσταση ενός ανθρώπου (Boucenna 

et al., 2014). 
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Οι ΤΠΕ αποτελούν ένα μέσο που προσφέρει περισσότερη κατανόηση του κόσμου στα 

παιδιά με αυτισμό, καθώς οι πληροφορίες παρουσιάζονται ως επί το πλείστον οπτικά (Asaro-

Saddler, Knox, Meredith & Akhmenjanova, 2015, Grynszpan, Weiss, Perez-Diaz & Gal, 

2014). Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και άλλα τεχνολογικά μέσα μπορούν να προσφέρουν 

οπτικές παρουσιάσεις, που προσαρμόζονται εύκολα στις εκάστοτε ανάγκες (Ramdoss et al., 

2011b). Αναφέρεται πως η ομιλία που κυριαρχεί σε μια κοινωνική αλληλεπίδραση, και 

γενικότερα το ακουστικό κανάλι δεν είναι το δυνατό αισθητηριακό κανάλι αυτών των 

ατόμων. Αντίθετα, αναγνωρίζονται ως «οπτικοί μαθητές», καθώς προτιμούν και 

επεξεργάζονται ευκολότερα πληροφορίες που παρέχονται οπτικά. Κατά αυτόν τον τρόπο οι 

μαθητές με ΔΦΑ θεωρούνται περισσότερο συμβατοί με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, παρά 

με την αλληλεπίδραση με άλλα άτομα, όπως ο εκπαιδευτικός (Ramdoss et al., 2011b).    

Μια ακόμα θετική συμβολή των ΤΠΕ είναι πως βοηθούν τους μαθητές με ΔΦΑ να 

αναπτύξουν τις κινητικές τους δεξιότητες (Lozano, Ballesta & Alcaraz, 2011). Η χρήση του 

ποντικιού του ηλεκτρονικού υπολογιστή, το πληκτρολόγιο και οι οθόνες αφής προωθούν την 

ενίσχυσή τους (Ramdoss et al., 2011b).   

Μία ακόμα δεξιότητα που εξασκείται με την χρήση των τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση είναι ο συγχρονισμός χεριού-ματιού. Η ανάπτυξη της γίνεται μέσα από τη χρήση 

του ποντικιού του υπολογιστή, όπου ο χρήστης πρέπει να συνδυάσει αυτά που βλέπει στην 

οθόνη με τις κινήσεις που απαιτούνται για να κάνει την επιλογή που θέλει με το ποντίκι 

(Hedbring, 1985). 

Η καθυστερημένη ή άμεση ηχολαλία ως δείγματα επικοινωνίας αποτελούν συχνά 

στοιχεία στα παιδιά με αυτισμό. Μάλιστα, επειδή έχουν δυσκολία στην απομνημόνευση, 

συνήθως επαναλαμβάνουν τις τελευταίες λέξεις ή την τελευταία λέξη που ακούν σε μια 

φράση (Colby, 1973). Σύμφωνα με τους Hetzroni & Tannous (2004) η χρήση των ΤΠΕ και 

των προγραμμάτων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι ικανή για να μειώσει αυτή τη 

συμπεριφορά και να αυξήσει τον λόγο, που είναι θεμιτός και συνδέεται με το πλαίσιο 

εμφάνισης του.  

Θετική δυνατότητα των ΤΠΕ είναι πως βελτιώνουν και την απομνημόνευση των 

ουσιαστικών στους μαθητές. Μέσα από τις οπτικές αναπαραστάσεις του περιεχομένου των 

εννοιών, ο μαθητής με αυτισμό καθίσταται ικανός να τις διατηρήσει για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα στη μνήμη του (Moore & Calvert, 2000). 

Ακόμα ένα χαρακτηριστικό των ΤΠΕ είναι πως αυξάνουν τον τύπο και την συχνότητα 

ανταπόκρισης των ατόμων με ΔΦΑ. Ο μαθητής μέσα από τη χρήση του ηλεκτρονικού 
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υπολογιστή αντιλαμβάνεται πως μια αλληλεπίδραση απαιτεί την ανταπόκριση τουλάχιστον 

των δύο συμμετεχόντων για να είναι εφικτή (Panyan, 1984). 

Μερικά ακόμα οφέλη των ΤΠΕ σε παρεμβάσεις για παιδιά αυτής της ομάδας είναι 

πως η χρήση τους εξυπηρετεί και την σύνδεση ενός αντικειμένου με ήχους και λέξεις 

(Boucenna et al., 2014). Ταυτόχρονα, η χρήση των ΤΠΕ συμβάλλει θετικά και στην λεπτή 

κινητικότητα των ατόμων με αυτισμό. Σύμφωνα με τους Τσιοπέλα & Ατσόγλου (2009 όπως 

αναφέρεται στην Κόκκαλη, 2016), οι ΤΠΕ μπορούν και να δώσουν στο αυτιστικό άτομο και 

ευκαιρίες για ανάπτυξη της δημιουργικότητάς του, μέσα από τη δραστηριοποίηση και την 

ενεργό εμπλοκή. 

Επιπρόσθετα, η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να προωθήσει την συμπερίληψη των 

μαθητών με ΔΦΑ, εφόσον εξισορροπούνται η αδυναμίες και μπορούν να συμμετέχουν τα 

παιδιά ισότιμα στην εκπαιδευτική διαδικασία (Brodin & Lindstrand, 2003). Μέσα από τα 

τεχνολογικά μέσα δίνεται η ευκαιρία στα άτομα με αυτισμό και άλλες ειδικές ανάγκες ή 

αναπηρίες να προσπαθήσουν να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους (Khetarpal, 2014). Έχουν 

πλέον πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών και πλαισίων που συμβάλλουν ιδιαίτερα στην 

βελτίωσή, την συμπερίληψη και την ενδυνάμωσή τους (Singh, 2013). 

Παρατηρείται πως μεγάλο πλήθος ερευνών υποστηρίζουν με παραδείγματα την 

αποτελεσματικότητα της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία σε παιδιά με 

αυτισμό. Η συμβολή τους είναι πολυτροπική και επηρεάζει πληθώρα τομέων, που μπορεί να 

αποβούν καίριας σημασίας για την συνέχεια της πορείας των μαθητών. Οι ΤΠΕ όμως δεν 

βοηθούν από μόνες τους. Πάντοτε, βέβαια απαιτείται οργάνωση και δομημένη παρέμβαση 

από τον εκπαιδευτικό, ώστε να έρθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

 

2.4.4 Προγράμματα που χρησιμοποιούνται σε παρεμβάσεις για μαθητές με ΔΦΑ 

Γενικά στην αγορά μπορεί να βρει κανείς πλήθος εκπαιδευτικών λογισμικών και 

προγραμμάτων σε διάφορα αντικείμενα. Για τον χώρο της ειδικής αγωγής, μάλιστα υπάρχουν 

εξειδικευμένα λογισμικά που μπορούν να υποστηρίξουν όλους τους μαθητές, ό,τι δυσκολία ή 

έλλειμμα και αν έχουν (Φραγκάκη, 2011). 

Ένα από τα προγράμματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα άτομα με αυτισμό 

είναι το I Can Word It Too (Hetzroni & Tannous, 2004). Το πρόγραμμα αυτό 

χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης. Μπορεί να βοηθήσει 

τα άτομα αυτά να βελτιώσουν την λειτουργικότητά τους στο παιχνίδι, το φαγητό και την 
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προσωπική υγιεινή (Boucenna et al., 2014). Επιλέγονται οι τρεις αυτοί τομείς καθώς στόχος 

είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων σε οικεία πλαίσια που βιώνουν τα παιδιά καθημερινά. Στο 

πρόγραμμα, δίνεται στον μαθητή μια ερώτηση και αυτός καλείται να απαντήσει, επιλέγοντας 

μία από τις δοσμένες προτάσεις. Με την επιλογή μιας απάντησης, αυτή οπτικοποιείται με 

animation και συνοδεύεται από ένα ακουστικό μήνυμα (Wainer & Ingersoll, 2011). Βέβαια, 

το I Can Word It Too προσφέρεται μόνο στα αραβικά και τα εβραϊκά και έτσι δεν είναι 

εφικτή η χρήση του από πληθυσμούς άλλων χωρών (Hetzroni & Tannous, 2004). 

Ένα ακόμα πρόγραμμα που απευθύνεται σε άτομα με αυτισμό, ηλικίας 4-8, είναι το 

Transporters. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από το Ερευνητικό Κέντρο 

Αυτισμού (ARC) και αποσκοπεί στην βελτίωση της αναγνώρισης των συναισθημάτων. 

Βασικοί χαρακτήρες είναι οκτώ οχήματα, ελκυστικά για τα παιδιά, με πραγματικά πρόσωπα 

για την έκφραση των συναισθημάτων. Ερευνητικά έχει αποδειχθεί πως το Transporters 

εκπληρώνει το σκοπό για τον οποίο έχει δημιουργηθεί και αποτελεί ένα αποτελεσματικό 

πρόγραμμα (Boucenna et al., 2014). 

Στα παιδιά με αυτισμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το παιχνίδι Jestimule (Εικόνα 

1). Το παιχνίδι λαμβάνει υπόψη την διαφορετικότητα και την ετερογένεια των ατόμων με 

αυτισμό και έχει στόχο να βελτιώσει την δεξιότητα κοινωνικής κατανόησης. Το παιδί που 

παίζει αλληλεπιδρά με avatar μέσα σε ένα περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας και 

μαθαίνει να αναγνωρίζει συναισθήματα μέσα από εκφράσεις του προσώπου και χειρονομίες 

μέσα σε φυσικά πλαίσια (για παράδειγμα: θέατρο, κήπος, εστιατόριο) (Boucenna et al., 

2014). 

Εικόνα 1: Στιγμιότυπα από το περιβάλλον του παιχνιδιού Jestimule 
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Οι Dr. Janet Sturm και Don Johnston δημιούργησαν ένα πρόγραμμα για την βελτίωση 

του γραπτού λόγου των παιδιών με αυτισμό, το First Author. Το First Author είναι ένα 

λογισμικό που βασίζεται στην ύλη του σχολείου και καλεί τα παιδιά να διαλέξουν ένα θέμα 

και μία εικόνα και με βάση αυτά να γράψουν ένα κείμενο. Το ίδιο το πρόγραμμα παρέχει 

βοήθεια στη διαδικασία αυτή, δίνοντας στα παιδιά μια μεγάλη λίστα λέξεων που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν, την δυνατότητα πρόβλεψης λέξεων και ακουστική ανατροφοδότηση. Σε 

μία έρευνα των Asaro-Saddler, Knox, Meredith & Akhmenjanova (2015), όπου 

χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό σε μαθητές με αυτισμό ηλικίας 16 ετών, τα αποτελέσματα 

ανέδειξαν την αποτελεσματικότητα του στην ποιότητα του γραπτού λόγου, την αύξηση του 

λεξιλογίου και την ανεξάρτητη εργασία. Βέβαια, να σημειώσουμε πως οι συμμετέχοντες 

στην έρευνα είχαν κάποιες δεξιότητες γραφής, έστω και περιορισμένες.  

Ένα από τα διεθνή προγράμματα για αυτιστικά άτομα είναι και το LT125dp 

(Κόκκαλη, 2016). Το LT125dp είναι ένα λογισμικό, που αξιοποιεί την οπτική προτίμηση των 

ατόμων με αυτισμό, αναπτύσσει δεξιότητες καθημερινότητας, αλλά αποσκοπεί και στην 

βελτίωση της προσαρμοστικότητάς τους. Απώτερος στόχος είναι να μπορούν τα άτομα αυτά 

να αντιμετωπίζουν επαρκώς τα προβλήματα τους, όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητα. 

Προϋπόθεση, βέβαια για την χρήση του λογισμικού είναι να υπάρχει έστω και μερική 

επικοινωνία.  

Ένα ακόμα πρόγραμμα που αξιοποιείται στον χώρο της ειδικής αγωγής για τα παιδιά 

με αυτισμό είναι το ALPHA program (Ramdoss et al., 2011b). Χρησιμοποιείται για την 

ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής και παρέχει κίνητρο για 

μάθηση. Εκτός από τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από άτομα με εγκεφαλική παράλυση, νοητική υστέρηση, άτομα με 

προβλήματα ακοής και από παιδιά τυπικής ανάπτυξης προσχολικής ηλικίας. Στο πρόγραμμα 

οι λέξεις προβάλλονται μέσω εικόνων-animation, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζεται και η 

γραπτή τους μορφή. Ερευνητικά έχει αποδειχτεί η αποτελεσματικότητα του λογισμικού στην 

ενίσχυση επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ανάγνωσης και γραφής και η γενικευσιμότητά τους 

(Heimann, Nelson, Tjus & Gillberg, 1995). Βέβαια, το λογισμικό αυτό έχει σταματήσει να 

διανέμεται στην αγορά και κατά αυτόν τον τρόπο είναι δύσκολα προσβάσιμο πλέον 

(Ramdoss et al., 2011b).   

Ένα ακόμα λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι το ACALPA. Σύμφωνα με τους 

Konstantinidis, Hitoglou-Antoniadou, Luneski, Bamidis & Nikolaidou (2009: 2), πρόκειται 

για μια πλατφόρμα μάθησης, όπου αξιοποιούνται «avatar, συνθετικός λόγος-φωνή και 

πολυμεσικό περιεχόμενο (για παράδειγμα: βίντεο, εικόνες και ήχοι)». Στο λογισμικό 



55 
 

συμμετέχουν τόσο ο εκπαιδευτικός, όσο και τα παιδιά με στόχο την βελτίωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έχει διάφορα επίπεδα δυσκολίας και περιλαμβάνει δράσεις σε 

ποικίλους τομείς (για παράδειγμα: συναισθήματα, δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης). 

Αξιοποιούνται σύμβολα της Makaton, συνθετική φωνή ή λέξεις για να δοθούν οδηγίες, ενώ 

μπορεί να δοθεί ανατροφοδότηση. Ο χρήστης αλληλεπιδρά με το πρόγραμμα μέσω του 

ποντικιού του ηλεκτρονικού υπολογιστή, οθόνης αφής ή και μεγάλων πλήκτρων που 

προστίθενται. Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο με προοπτική στη διευκόλυνση και μάθηση 

των ατόμων με αυτισμό Konstantinidis, Hitoglou-Antoniadou, Luneski, Bamidis & 

Nikolaidou (2009). 

Ένα λογισμικό που χρησιμοποιείται για παρεμβάσεις σε άτομα με αυτισμό είναι το 

Baldi/Timo (Ramdoss et al., 2011b). Όπως αναφέρεται στους (Bosseler & Massaro, 2003), το 

λογισμικό χρησιμοποιεί τρισδιάστατα κεφάλια σε μορφή animation που μιλούν με συνθετικό 

λόγο. Τα κεφάλια αυτά προσομοιώνουν επαρκώς ένα ανθρώπινο πρόσωπο, τόσο στην 

εμφάνιση, όσο και στην κίνηση. Η επιλογή αυτής της μορφής αποσκοπεί στην μίμηση των 

κινήσεων του προσώπου από τα άτομα με αυτισμό. Στόχος του προγράμματος είναι η 

βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων, η ανάπτυξη του λεξιλογίου και των δεξιοτήτων 

ακρόασης για την κάλυψη των ελλειμμάτων (Wainer & Ingersoll, 2011). Ερευνητικά έχει 

αποδειχθεί ότι το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δάσκαλος, καθώς οι μαθητές 

απολαμβάνουν την αλληλεπίδραση μαζί του και αυτό είναι πάντοτε διαθέσιμο (Bosseler & 

Massaro, 2003). 

Οι Ramdoss et al., (2011b) προτείνουν και το λογισμικό Delta Messages. Σε αυτό το 

πρόγραμμα ο μαθητής έχει μπροστά του μια τράπεζα λέξεων και καλείται να δημιουργήσει 

σύνθετες προτάσεις. Χρησιμοποιείται για να υποστηρίξει μαθητές με ειδικές ανάγκες και 

στοχεύει στην βελτίωση των δεξιοτήτων αλφαβητισμού, ενώ ταυτόχρονα παρέχει κίνητρο 

για εμπλοκή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Προωθείται η ανεξάρτητη εργασία του μαθητή 

και ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι μόνο για να βοηθήσει ή να ενθαρρύνει τον μαθητή όπου 

χρειάζεται (Basil & Reyes, 2003).  

Ένα ακόμη λογισμικό που αναφέρεται στους Ramdoss et al., (2011b) είναι το Teach 

Town. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2-7 και αποσκοπεί στην ενίσχυση γλωσσικών, 

κοινωνικών, συναισθηματικών, προσαρμοστικών, γνωστικών και μαθηματικών δεξιοτήτων. 

Περιέχει δραστηριότητες σε φυσικά περιβάλλοντα και ανατροφοδοτεί τον χρήστη. Το 

λογισμικό προσαρμόζεται στις ατομικές δυνατότητες και ανάγκες των μαθητών. Ερευνητικά 

θεωρείται ένα αποτελεσματικό λογισμικό που βελτιώνει μεταξύ άλλων και την ακουστική 

μνήμη των συμμετεχόντων (Whalen et al., 2010). 
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Οι Rice, Wall, Fogel & Shic (2015) προτείνουν ακόμα ένα πρόγραμμα, το FaceSay 

(Εικόνα 2). Η χρήση του βοηθά τα άτομα με αυτισμό να αναπτύξουν δεξιότητες 

συγκέντρωσης, να βελτιώσουν την δεξιότητα αναγνώρισης των συναισθημάτων από 

εκφράσεις προσώπων και την κοινωνική αλληλεπίδραση. Στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, 

τα άτομα εμφανίζονται με πιο θετική συμπεριφορά και περισσότερη βλεμματική επαφή. Έχει 

μάλιστα αποδειχτεί πως διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην γενίκευση των αποτελεσμάτων 

στην πραγματική ζωή. 

Ακόμα ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την συγκεκριμένη ομάδα ατόμων 

είναι το Let’s Face It (Tseng & Do, 2010). Τα χαρακτηριστικά του προωθούν την βελτίωση 

της επεξεργασίας των προσώπων και της αναγνώρισης των εκφράσεων. Το λογισμικό δίνει 

έμφαση στην επεξεργασία των προσώπων, με ιδιαίτερη προσοχή στα μάτια για αναγνώριση 

των εκφράσεων. Η βλεμματική επαφή αποτελεί ένα από τα ελλείμματα των ατόμων με 

αυτισμό και το Let’s Face It επικεντρώνεται ακριβώς σε αυτό το έλλειμμα. Μάλιστα, μπορεί 

να επιφέρει θετικά αποτελέσματα μόλις με είκοσι ώρες εκπαίδευσης σε αυτό (Tanaka et al., 

2010). 

Σύμφωνα με τους Tseng & Do (2010), το παιχνίδι Facial Expression Wonderland (FEW) 

είναι ακόμα ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τα άτομα με αυτισμό (Εικόνα 3). Στόχος του 

είναι η αναγνώριση και έκφραση των συναισθημάτων από αυτά. Χρησιμοποιείται το παιχνίδι 

με θέμα «Την Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων» ως πυρήνα του προγράμματος, καθώς είναι 

θεμιτή η διασκέδαση και η συγκέντρωση των παιδιών σε αυτό. Έχει επίπεδα αυξανόμενης 

Εικόνα 2: Στιγμιότυπο από το πρόγραμμα FaceSay 
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δυσκολίας, ενώ αναπτύσσει τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, την ευελιξία και την 

ανεξάρτητη εργασία. Η σωστή εφαρμογή του απαιτεί καθημερινή χρήση. 

 

 

Στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης συμβάλλει και το λογισμικό 

Emotion Trainer, που μπορεί να αξιοποιηθεί μέσω των ΤΠΕ (Wainer & Ingersoll, 2011). Για 

την διδασκαλία της αναγνώρισης και πρόβλεψης των συναισθημάτων χρησιμοποιούνται 

φωτογραφίες ανθρώπων και συναισθηματικές εκφράσεις με animation. Υπάρχει συνεχής 

ενίσχυση και ανατροφοδότηση στους συμμετέχοντες. Σύμφωνα με Wainer & Ingersoll 

(2011), το λογισμικό αποδίδει σημαντικά οφέλη στον συναισθηματικό τομέα για τα άτομα με 

αυτισμό και προτείνεται η αξιοποίησή του. 

Προγράμματα για αυτήν την ομάδα παιδιών έχουν δημιουργηθεί και στην Ελλάδα. 

Όπως αναφέρεται στην Κόκκαλη (2016), οι Μπαμίδης και Κωνσταντινίδης το 2008 

δημιούργησαν εκπαιδευτικό υλικό σε CD, προς χρήση από τα παιδιά με αυτισμό. Το 

Εικόνα 3: Το περιβάλλον του προγράμματος FEW 
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εκπαιδευτικό υλικό περιελάμβανε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας, φωτογραφίες 

και εικόνες από ρεαλιστικές καταστάσεις, για ενίσχυση των αισθητηριακών ικανοτήτων και 

του κινήτρου για μάθηση. Παράλληλα, αναπτύσσει την αυτονομία και την αυτοεξυπηρέτηση, 

τις κοινωνικές δεξιότητες, τα συναισθήματα, την αριθμητική αντίληψη και την αντίληψη 

μεγεθών. Στο πρόγραμμα ο χρήστης μέσω του ποντικιού του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

αλληλεπιδρά με το ηλεκτρονικό περιβάλλον.  

Εύκολα γίνεται αντιληπτό πως είναι αρκετά τα λογισμικά προγράμματα, που μπορούν 

να αξιοποιηθούν μέσα από την χρήση των ΤΠΕ για την υποστήριξη των μαθητών που 

βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Ο εκπαιδευτικός έχει στη διάθεσή του, λοιπόν πολλά 

εργαλεία που έχει αποδειχτεί από τη διεθνή βιβλιογραφία πως είναι αποτελεσματικά. Βέβαια, 

τα λογισμικά που προσφέρονται στην ελληνική γλώσσα δεν είναι τόσο πολλά. Επομένως, ο 

δάσκαλος χρειάζεται να τα ανακαλύψει, να εξοικειωθεί με το περιβάλλον και τις δυνατότητές 

τους και να τα ενσωματώσει στη διδασκαλία του.  

 

 

2.5 Ερευνητικά δεδομένα για απόψεις εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική πράξη 

2.5.1 Στάσεις εκπαιδευτικών 

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών κατά τη 

διδασκαλία γίνεται από τον εκπαιδευτικό. Εντούτοις δεν εξαρτάται μόνο από αυτόν. Η χρήση 

των ΤΠΕ επηρεάζεται και από τη σχολική κοινότητα και τους οικονομικούς της πόρους 

(Mumtaz, 2000).  

Σύμφωνα με την Evans-Andris (1995, όπως αναφέρεται στην Mumtaz, 2000) οι 

εκπαιδευτικοί ανάλογα με την χρήση τεχνολογιών στο μάθημά τους, χωρίζονται σε τρεις 

κατηγορίες, αυτούς που τις αποφεύγουν, αυτούς που τις ενσωματώνουν στη διδασκαλία τους 

και αυτούς που είναι πλέον ειδικοί στη χρήση τους. Ο τύπος εκπαιδευτικού που εμφανίζεται 

κυρίως στα σχολεία είναι αυτός που αποφεύγει τη χρήση τους. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί 

κάνουν μηδαμινή ή ελάχιστη χρήση ΤΠΕ, κυρίως για εξάσκηση κάποιον δεξιοτήτων.  

Υπάρχουν, βέβαια και οι δάσκαλοι που αξιοποιούν τις δυνατότητες των ΤΠΕ. 

Χρησιμοποιούν την τεχνολογία κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τους, στηρίζουν σε αυτή 

την διδακτέα ύλη και την εμπλέκουν ενεργά στο σχολικό τους πρόγραμμα. Αναζητούν τα 
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κατάλληλα λογισμικά που ταιριάζουν με τις ανάγκες των μαθητών τους και προάγουν την 

αλληλεπίδραση με τα τεχνολογικά μέσα. 

Τέλος, ο τρίτος τύπος αφορά τους δασκάλους με πολλές γνώσεις πάνω στην 

τεχνολογία. Χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ σε όλη τη διάρκεια των μαθημάτων τους, τόσο κατά την 

διδασκαλία, όσο και κατά την προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού. Επιπρόσθετα, εκτός 

από την διδακτέα ύλη, προσπαθούν να διδάξουν στους μαθητές τους τεχνικά ζητήματα γύρω 

από την χρήση των τεχνολογιών (Mumtaz, 2000). 

 Δεδομένα από τη διεθνή βιβλιογραφία των τελευταίων είκοσι ετών αναδεικνύουν πως 

οι απόψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών γύρω από τις ΤΠΕ διίστανται. Επιλέχθηκε να μην 

διερευνηθούν παλαιότερα δεδομένα, καθώς είναι επιθυμητό να διεξαχθούν συμπεράσματα 

που να ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα. Παλαιότερα, λοιπόν, οι 

εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούσαν να εντάξουν τις ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. 

Αντιλαμβάνονταν τα οφέλη τους, αλλά δεν τις επέλεγαν (Yildirim, 2000, Zhao & Cziko, 

2001). Από την άλλη πλευρά, μεταγενέστερες έρευνες δείχνουν πως η πλειονότητα των 

δασκάλων αντιλαμβάνεται την θετική συμβολή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

προσπαθεί να τις εντάξει στην πράξη (Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004, Αναστασιάδης, 

Γκερτσάκης, Μαρινάτος & Καρβούνης, 2006, Gulbahar & Guven, 2008, Γιαβρίμης, 

Παπάνης, Νεοφώτιστος & Βαλκάνος, 2010, Πεσματζόγλου & Παπαδοπούλου, 2013, 

Γερούκη, 2014). Ειδικότερα, οι δάσκαλοι που ασχολούνται με μαθητές με ειδικές ανάγκες 

αναγνωρίζοντας τις θετικές επιπτώσεις των ΤΠΕ, θεωρούν πως θα μπορούσαν να 

αξιοποιήσουν σε μεγαλύτερο βάθος τις δυνατότητες τους (Putnam & Chong, 2008, Kuo et 

al., 2014). Υπάρχουν πολλοί τρόποι αξιοποίησης των ΤΠΕ. Αρχικά μπορούν να 

ενσωματωθούν στη διδασκαλία, μέσα από τεχνολογικά μέσα και λογισμικά. Ταυτόχρονα, 

υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού προς χρήση. Συχνά η τεχνολογία 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους δασκάλους και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του 

μαθήματος (O'Dwyer, Russell, Bebell & Tucker-Seeley, 2005). 

 Σημαντικό δεδομένο, είναι πως παρατηρείται διαφοροποίηση ως προς την χρήση 

ΤΠΕ ανάλογα με το φύλο. Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί φαίνεται να αξιοποιούν λιγότερο τις 

ΤΠΕ στη διδασκαλία και να αισθάνονται λιγότερη αυτοπεποίθηση απέναντι στην 

ενσωμάτωσή τους. Διαφοροποίηση αναδεικνύεται και ως προς τα χρόνια εκπαιδευτικής 

εμπειρίας. Στο φάσμα των ηλικιών, οι εκπαιδευτικοί με μια μέση εμπειρία χρησιμοποιούν 

περισσότερο τις τεχνολογίες. Αντιθέτως, οι νεότεροι αλλά και οι μεγαλύτερης ηλικίας 

εκπαιδευτικοί τις αποφεύγουν. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί που έχουν επιμορφωθεί στις 
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ΤΠΕ έχουν θετικότερες απόψεις, όσον αφορά τη χρήση τους (Ropp, 1999, Yildirim, 2000, 

Kumar & Kumar, 2003,Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004). 

Ωστόσο, σύμφωνα με τους  Brodin & Lindstrand (2003), δεν υπάρχει μεγάλη 

προθυμία των εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με την 

χρήση τεχνολογιών. Συγκεκριμένα, οι ίδιοι αναφερόμενοι στο project ITiS (Information 

Technology in School), δηλώνουν πως οι δάσκαλοι που συμμετείχαν δεν έμειναν 

ευχαριστημένοι, καθώς το πρόγραμμα δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες τους. Όταν, λοιπόν, 

ο δάσκαλος κρίνει πως τα προγράμματα επιμόρφωσης δεν ταιριάζουν στον ίδιο, τον 

αποτρέπουν από τη συμμετοχή σε αυτά. 

Όπως αναφέρεται στην Mumtaz (2000), οι δάσκαλοι, που χρησιμοποιούν τεχνολογίες 

γενικά, φαίνεται πως τις αξιοποιούν και κατά τη διδασκαλία τους. Σημαντικό κίνητρο στη 

χρήση τους είναι και η προσωπική τους επιθυμία για επιτυχία και εξέλιξη. Βέβαια, 

απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός και η στήριξη της 

σχολικής κοινότητας για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ. Με την χρήση τεχνολογικών μέσων, η 

διδασκαλία έχει ως πυρήνα της τον ίδιο τον μαθητή και δομείται πάνω σε αυτόν, από αυτόν. 

Χρειάζεται να σημειωθεί πως η επιλογή των λογισμικών που χρησιμοποιούνται, σαφώς 

γίνεται με βάση τους μαθητές, αλλά επηρεάζεται και από τις γνώσεις του δασκάλου πάνω σε 

αυτά. Οι εκπαιδευτικοί, παρατηρείται πως συνήθως χρησιμοποιούν προγράμματα που 

ταιριάζουν στην προσωπικότητα και τις μεθόδους τους (Mumtaz, 2000). Σύμφωνα με τον 

Becker (1994 όπως αναφέρεται στην Mumtaz, 2000), σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και ο 

αριθμός των μαθητών σε ένα τμήμα. Σε ένα τμήμα με λίγα παιδιά είναι ευκολότερη η 

επίβλεψη και η εφαρμογή καινούριων μεθόδων, όπως οι ΤΠΕ. 

 Οι Baglama, Yikmis & Demirok το 2017 ερεύνησαν τις απόψεις των εκπαιδευτικών 

ειδικής αγωγής για την χρήση των ΤΠΕ στο διδακτικό αντικείμενο των μαθηματικών. Οι 

ίδιοι αναφέρουν πως η πλειονότητα των δασκάλων, αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα των 

μαθηματικών στην καθημερινή ζωή, αναζητούσαν νέους τρόπους που θα βοηθούσαν τα 

παιδιά ΑμεΑ. Ιδιαίτερα για αυτήν την ομάδα μαθητών, τα μαθηματικά συμβάλλουν ενεργά 

στην καθημερινή τους λειτουργικότητα. Οι περισσότεροι, λοιπόν θεωρούν πως 

χρησιμοποιούν σε ικανοποιητικό βαθμό τις ΤΠΕ στο μάθημά τους, καθώς αντιλαμβάνονται 

τη σημαντική συμβολή τους.  

Συνήθως, οι δάσκαλοι που επιλέγουν τη χρήση των ΤΠΕ εμφανίζουν ορισμένα 

χαρακτηριστικά. Αρχικά, είναι θετικά διακείμενοι απέναντι στις τεχνολογίες και πρόθυμοι να 

αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους στην διδασκαλία. Θέτουν στο επίκεντρο τον μαθητή και 

έτσι το μάθημα δομείται από τα παιδιά και όχι από επιλογές και προτιμήσεις του 



61 
 

εκπαιδευτικού, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ψηφιακού γραμματισμού. Αποσκοπούν στην 

βελτίωση των μαθητών τους ως άτομα και όχι αποκλειστικά στην παραδοσιακή διδασκαλία 

τους, όπου ο μαθητής έχει παθητικό ρόλο. Επικεντρώνονται στα ατομικά χαρακτηριστικά 

κάθε μαθητή και προσαρμόζουν το μάθημα στις ανάγκες του καθενός. Τέλος, είναι 

διατεθειμένοι να αφιερώσουν τόσο διδακτικό, όσο και προσωπικό χρόνο, για την 

προετοιμασία, την δόμηση, την οργάνωση και την  εκτέλεση του σχεδίου μαθήματος με την 

ενσωμάτωση των ΤΠΕ (Moseley & Higgins, 1999 όπως αναφέρεται στην Mumtaz, 2000).  

 

2.5.2 Ανασταλτικοί παράγοντες που εμποδίζουν τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν 

ΤΠΕ 

Μπορεί να διακρίνει κανείς πως οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους 

αντιλαμβάνονται την θετική συμβολή των ΤΠΕ στην υποστήριξη των παιδιών με ειδικές 

ανάγκες, αλλά και των μαθητών γενικά. Παρατηρείται, όμως πως δεν τις ενσωματώνουν με 

την συχνότητα που θα ήταν κατάλληλη, ενώ κάποιες φορές δεν τις χρησιμοποιούν καθόλου 

(Rosen & Weil, 1995, Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004). Όπως αναφέρθηκε από την Mumtaz 

(2000), ο τύπος του δασκάλου που υπάρχει κυρίως στις σχολικές μονάδες είναι αυτός που 

αποφεύγει την χρήση των ΤΠΕ. Και πράγματι και από άλλες έρευνες αναδεικνύεται πως 

υπάρχουν κάποια εμπόδια ανάμεσα στην θετική άποψη και την πραγματική χρήση 

(Τζιμογιάννης & Κόμης 2004, Αναστασιάδης, Γκερτσάκης, Μαρινάτος & Καρβούνης, 2006, 

Γιαβρίμης, 2013, Πεσματζόγλου & Παπαδοπούλου, 2013).  

Οι εκπαιδευτικοί που δεν χρησιμοποιούν ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία τους εμφανίζονται 

να έχουν στερεοτυπίες απέναντι στην τεχνολογία και προκαταλήψεις ως προς την εφαρμογή 

τους. Παράλληλα, δεν γνωρίζουν πώς να τις χρησιμοποιήσουν εκπαιδευτικά και αυτή τους η 

άγνοια τους οδηγεί στη διατήρηση των παραδοσιακών μεθόδων τους (Φραγκάκη, 2011). 

Συχνά είναι αναπαυμένοι και σίγουροι με τις μεθόδους που ήδη χρησιμοποιούν. 

Θεωρούν πως έχουν βρει το κλειδί της επιτυχίας. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν επιθυμούν να 

μπουν σε διαδικασία ανακάλυψης και εκμάθησης νέας μεθόδου, όπως οι ΤΠΕ (Colby, 1973, 

Brodin & Lindstrand, 2003). 

Σημαντικός περιορισμός είναι και το γεγονός πως αρκετές φορές οι εκπαιδευτικοί δεν 

είναι εξοικειωμένοι με τα ίδια τα εκπαιδευτικά λογισμικά και με την αξιοποίηση τους στην 

διδασκαλία. Δεν χρησιμοποιούν συχνά την τεχνολογία στην καθημερινότητά τους και δεν 

είναι γνώριμοι με τον χειρισμό τεχνολογικών μέσων. Καταλήγουν, λοιπόν να μην τα 
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επιλέγουν ως εργαλεία και έτσι δεν ωφελούνται οι ίδιοι και οι μαθητές τους από τις 

δυνατότητες των ΤΠΕ (Κόκκαλη, 2016). 

Επιπρόσθετα, δεν είναι λίγες οι φορές, που υπάρχουν παρανοήσεις για την 

αξιοποίηση και τα αποτελέσματα των τεχνολογικών μέσων. Οι εκπαιδευτικοί, ειδικά 

παλιότερα που η χρήση των ΤΠΕ δεν ήταν διαδεδομένη, θεωρούσαν πως η αλληλεπίδραση 

με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή θα μπορούσε να επιφέρει προσκόλληση και εξάρτηση του 

παιδιού από τον υπολογιστή και απομόνωσή του από την ανθρωπινή κοινότητα. Για αυτό και 

είναι σημαντικός ο ρόλος του δασκάλου που θα εξισορροπήσει την αναλογία παραδοσιακής 

διδασκαλίας και διδασκαλίας με ΤΠΕ (Colby, 1973). 

Ακόμα ένας λόγος μη χρήσης των Τεχνολογιών ήταν και είναι το κόστος (Brodin & 

Lindstrand, 2003). Η χρήση των ΤΠΕ για την βελτίωση κάποιων χαρακτηριστικών για παιδιά 

με αυτισμό, δεν αρκείται μόνο στην αγορά του τεχνολογικού μέσου (για παράδειγμα: 

ηλεκτρονικός υπολογιστής), αλλά απαιτεί και το απαραίτητο λογισμικό σε συνδυασμό με 

ενδεχόμενα πρόσθετα εξαρτήματα για πρόσβαση στον υπολογιστή (Colby, 1973). Τα 

σχολεία δεν έχουν πάντα την απαραίτητη οικονομική ενίσχυση και έτσι ένα τέτοιο εγχείρημα 

ενσωμάτωσης των ΤΠΕ καθίσταται ουτοπικό (Mumtaz, 2000). 

Υπάρχουν, βέβαια και άλλοι λόγοι που αποθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς από την 

χρήση των ΤΠΕ. Όπως αναφέρεται στην Mumtaz (2000), πολλοί δάσκαλοι δεν έχουν την 

εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

πράξη. Παράλληλα, αναφέρουν πως χρειάζονται την υποστήριξη ειδικών στη χρήση τους, 

τόσο για την υποβοήθηση του ίδιου του εκπαιδευτικού, όσο και για την διδασκαλία των 

μαθητών πάνω σε αυτές. Ένας ακόμα ανασταλτικός παράγοντας είναι το γεγονός του 

πλήθους των μαθητών. Ο δάσκαλός δυσκολεύεται στην επίβλεψη όλης της τάξης, κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος με την χρήση ΤΠΕ. Αυτή η διαδικασία μπορεί να αγχώσει τον 

δάσκαλο, καθώς πιθανολογείται αδυναμία ελέγχου. Βέβαια, δεν ευθύνεται πάντοτε ο 

εκπαιδευτικός. Σε μερικά σχολεία δεν υπάρχει η απαραίτητη υλικοτεχνική δομή, τα 

τεχνολογικά μέσα προς χρήση. Επομένως, ακόμα και αν ο δάσκαλος επιθυμεί να 

ενσωματώσει τις ΤΠΕ, δεν έχει την δυνατότητα εξαιτίας της έλλειψης εξοπλισμού. 

Ο χρόνος αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα στο σχολείο και προκαλεί 

ιδιαίτερο άγχος στους εκπαιδευτικούς. Στην έρευνα των Brodin & Lindstrand (2003), οι 

μισοί δάσκαλοι που συμμετείχαν δήλωσαν πως δεν χρησιμοποιούν ΤΠΕ, εξαιτίας της 

έλλειψης χρόνου. Αναγνωρίζουν την αποτελεσματικότητα τους, όμως δεν έχουν τον χρόνο 

να βρουν τα κατάλληλα λογισμικά και τον απαραίτητο εξοπλισμό. Συν τοις άλλοις, 

απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα για εξοικείωση με όλες αυτές τις αλλαγές από τα παιδιά 
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με ειδικές ανάγκες. Φυσικά όλη αυτή η διαδικασία απαιτεί την αναδιάρθρωση του σχολικού 

προγράμματος για την είσοδο των ΤΠΕ σε αυτό (Mumtaz, 2000). Αντιλαμβάνεται κανείς 

πως πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία στην οποία ενδεχομένως δεν θέλει να εμπλακεί 

ο εκπαιδευτικός. 

Στον Πίνακα 2 εντάσσονται συγκεντρωτικά το σύνολο των παραγόντων που 

εμποδίζουν την αξιοποίηση των ΤΠΕ στον τομέα της Ειδικής Αγωγής από την πλευρά του 

εκπαιδευτικού, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Πίνακας 4. Παράγοντες που εμποδίζουν την χρήση των ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή από 

τον εκπαιδευτικό.  

Αρνητικοί Παράγοντες Αναγνωρισμένοι από 

Έλλειψη αυτοπεποίθησης από πλευράς των 

εκπαιδευτικών στην εφαρμογή ΤΠΕ 

Βέλγιο (Φλαμανδική Κοινότητα), 

Δημοκρατία της Τσεχίας, Γερμανία, 

Ισλανδία, Λιθουανία, Νορβηγία, 

Πορτογαλία, Ισπανία, Η.Β 

Έλλειψη ανταλλαγής πληροφοριών, κοινών 

εμπειριών σε επίπεδο σχολικής μονάδας 

αλλά και ανάμεσα σε σχολικές μονάδες 

Αυστρία, Κύπρος, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, 

Λιθουανία, Κάτω Χώρες, Ελβετία 

Περιορισμένη δυνατότητα των σχολείων για 

ειδικό εξοπλισμό και λογισμικό και/ή σε 

αναβάθμιση του ήδη υπάρχοντος 

Αυστρία, Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, 

Ελλάδα., Ισλανδία, Ιρλανδία, Λιθουανία, 

Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία 

Πρόσβαση σε υποστήριξη και πληροφόρηση 

από εμπειρογνώμονες σε επίπεδο σχολικής 

μονάδας 

Βέλγιο (Φλαμανδική Κοινότητα), Κύπρος, 

Δημοκρατία της Τσεχίας, Γερμανία, Ελλάδα., 

Ισλανδία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Νορβηγία 

Απουσία ξεκάθαρης θέσης μέσα στα σχέδια 

ανάπτυξης της σχολικής μονάδας 

Βέλγιο (Φλαμανδική Κοινότητα), Κύπρος, 

Δανία, Γερμανία, Λιθουανία 

Έλλειψη παροχής κατόπιν αξιολόγησης των 

αναγκών των μαθητών 
Κύπρος, Λιθουανία, Η.Β 

Ανελαστικές οργανωτικές δομές του Κύπρος (Απόδειξη υπάρχει στα σχολεία 
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σχολείου γενικής εκπαίδευσης αλλά όχι στα ειδικά 

σχολεία), Νορβηγία, Πορτογαλία 

Προβλήματα στη χρήση ΤΠΕ λόγω ηλικίας 

και φύλου 
Αυστρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία 

Αρνητική στάση προς τις αλλαγές γενικά και 

ειδικά στην αλλαγή που επέφεραν οι ΤΠΕ 
Δανία, Γερμανία, Λιθουανία, Πορτογαλία 

Περιορισμένη διαθεσιμότητα ή πρόσβαση σε 

ΤΠΕ κατάρτιση των εν ενεργεία 

εκπαιδευτικών 

Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, 

Λιθουανία, Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία 

Περιορισμένη συμμετοχή στην συνεχιζόμενη 

κατάρτιση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών 
Δανία. Ιρλανδία 

Έλλειψη συντονισμού στις πηγές 

υποστήριξης, πληροφόρησης και 

συμβουλευτικής 

Κύπρος, Ιρλανδία, Η.Β 

Έλλειψη εμπειρογνωμόνων ΤΠΕ και/η 

ενδιαφέροντος του ειδικευμένου προσωπικού 

υποστήριξης στην Ειδική Αγωγή (π.χ. 

ψυχολόγων) 

Νορβηγία, Πορτογαλία 

Περιορισμένες δυνατότητες εκπαιδευτικών 

για την εφαρμογή των πορισμάτων των 

ερευνών 

Σουηδία 

Περιορισμένος αριθμός εξειδικευμένων σε 

ΕΕΑ εκπαιδευτικών που δύνανται να 

εφαρμόσουν γενικά ΤΠΕ 

Δημοκρατία της Τσεχίας, Λιθουανία 

(Ευρωπαϊκός Φορέας Ειδικής Αγωγής, 2003: 51) 
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2.6 Σκοπός της έρευνας  

 Μέσα από την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας διαφάνηκε ξεκάθαρα η 

σπουδαιότητα της χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία για την υποστήριξη 

μαθητών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Τα ερευνητικά παραδείγματα της 

αποτελεσματικότητάς τους σε αυτή την ομάδα ατόμων είναι πολλά, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει 

πληθώρα ήδη δοκιμασμένων εκπαιδευτικών λογισμικών, που μπορεί εύκολα να αξιοποιήσει 

ο εκπαιδευτικός. 

 Σαφές έγινε επιπλέον πως πολλοί εκπαιδευτικοί, τόσο σε ειδική αγωγή, όσο και σε 

γενική, αναγνωρίζουν την θετική συμβολή τους για την εξέλιξη και τη βελτίωση ενός 

μαθητή, με τις όποιες ανάγκες. Εντούτοις, σημαντικό είναι να αναφερθεί πως το πλήθος των 

δασκάλων που ενσωματώνουν τις ΤΠΕ στην διδασκαλία τους δεν είναι ανάλογο με το 

πλήθος αυτών που έχουν θετική άποψη. 

 Στην Ελλάδα, αλλά και στον διεθνή χώρο, δεν έχουν γίνει πολλές έρευνες για τις 

στάσεις ως προς τη χρήση ή μη των ΤΠΕ σε σχολικές παρεμβάσεις των δασκάλων για παιδιά 

με αυτισμό. Πλήθος ερευνών επικεντρώνεται στις απόψεις τους απέναντι στις ΤΠΕ (Mumtaz, 

2000, Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004, Γιαβρίμης, Παπάνης, Νεοφώτιστος & Βαλκάνος, 2010, 

Θεοδωρακόπουλος, 2016). Υπάρχουν φυσικά και ερευνητικά δεδομένα για την χρήση ή μη 

των ΤΠΕ στη διδασκαλία, που απευθύνονται σε δασκάλους ειδικής αγωγής (Brodin & 

Lindstrand, 2003, Baglama, Yikmis & Demirok, 2017). Αυτές όμως αφορούν το σύνολο των 

παιδιών με ειδικές ανάγκες και όχι εξειδικευμένα τον αυτισμό.  

Ταυτόχρονα, παρατηρείται πως σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δίνεται ιδιαίτερη σημασία 

στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ στον τομέα της ειδικής αγωγής. Παράλληλα, 

γίνονται προσπάθειες για τη συνεχή επιμόρφωση των δασκάλων στα νέα δεδομένα που 

προκύπτουν (Ευρωπαϊκός Φορέας Ειδικής Αγωγής. 2003: 46-48). Κρίνεται, λοιπόν 

σημαντικό να αναδειχθεί εάν η στάση των ελλήνων εκπαιδευτικών συμβαδίζει με τo πλάνο 

των υπόλοιπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι διαπιστώσεις μου αυτές, με ώθησαν να ερευνήσω τις στάσεις εκπαιδευτικών 

Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς την χρήση Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη μαθητών/τριών με αυτισμό. 

Παράλληλα, όμως θα ήθελα να τις συγκρίνω με τις στάσεις και την χρήση ή μη των ΤΠΕ από 

τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής, για να έχω μια πλήρη εικόνα για το κλίμα που 

επικρατεί γενικότερα στη εκπαίδευση.  
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Μέρος B 

Ερευνητική Διαδικασία 

 

Κεφάλαιο 1
ο
: Μεθοδολογία Έρευνας  

1.1 Ερευνητικά ερωτήματα 

 Στα πλαίσια της έρευνάς μου, θα γίνει προσπάθεια να απαντηθούν τα παρακάτω 

ερευνητικά ερωτήματα: 

1) Χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για να υποστηρίξουν 

τους μαθητές τους που βρίσκονται στο φάσμα τους αυτισμού; 

2) Έχουν πιστοποιημένες γνώσεις πάνω στις ΤΠΕ; 

3) Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ με άνεση και ευκολία; 

4) Ποιες είναι οι απόψεις τους για τη χρήση των ΤΠΕ στην διδασκαλία μαθητών με 

αυτισμό; 

5) Υπάρχει διαφορά στη χρήση των ΤΠΕ μεταξύ εκπαιδευτικών γενικής αγωγής που 

εργάζονται στο γενικό σχολείο και εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής που εργάζονται σε 

σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής;  

6) Ποια δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής 

επηρεάζουν τη συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία και κατά την 

προετοιμασία της διδασκαλίας; 

 

 

1.2 Ερευνητική στρατηγική 

Για την εκπόνηση της έρευνας και την διερεύνηση των στάσεων των εκπαιδευτικών 

ως προς την χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους, πραγματοποιήθηκε μια ποσοτική 

εμπειρική έρευνα. Στις ποσοτικές εμπειρικές έρευνες δίνεται έμφαση στον αριθμό των 

ατόμων που υποστηρίζουν ή επιλέγουν μια συγκεκριμένη θέση ή προσανατολισμό. Σημείο 

αναφοράς είναι το «πόσο» και όχι το «πώς» (Ζαφειρόπουλος, 2015: 65-80). Στόχος είναι να 

συγκεντρωθούν εύκολα και σε σύντομο χρονικό διάστημα τα δεδομένα, καθώς συνήθως 
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αυτές οι έρευνες απευθύνονται σε μεγάλα δείγματα πληθυσμού (Ζαφειρόπουλος, 2015: 81, 

Cohen, Manion & Morrison, 2008: 431) . Το πιο διαδεδομένο εργαλείο που αξιοποιείται στις 

ποσοτικές έρευνες είναι το δομημένο ερωτηματολόγιο, είτε σταθμισμένο, είτε αυτοσχέδιο, 

που περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου (Ζαφειρόπουλος, 2015: 80). Στις ερωτήσεις 

κλειστού τύπου ο ερωτώμενος καλείται να επιλέξει μία ή περισσότερες από τις απαντήσεις 

που του δίνονται, να βαθμολογήσει σε σειρά προτεραιότητας ένα σύνολο προτάσεων ή να 

δηλώσει τον βαθμό συμφωνίας με μία πρόταση (Babbie, 2011: 399-402, Ζαφειρόπουλος, 

2015: 97-112). Οι ερωτήσεις αυτές είναι στη συνέχεια κατάλληλες προς ανάλυση και 

διεξαγωγή αποτελεσμάτων (Ζαφειρόπουλος, 2015: 81). 

 

 

1.3 Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

 Ακολουθήθηκε η μη πιθανοτική δειγματοληψία με την τεχνική της δειγματοληψίας 

«ευκολίας» ή «ευχέρειας». Η μέθοδος αυτή στηρίζεται σε διαθέσιμα υποκείμενα (Babbie, 

2011: 289-290). Η διανομή των ερωτηματολογίων ξεκίνησε μέσα Νοεμβρίου του 2018 και 

ολοκληρώθηκε τέλη Ιανουαρίου 2019. Δόθηκαν σε εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής σε γενικά 

σχολεία και σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής σε ειδικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

της Βόρειας Μακεδονίας. Για την διανομή των έντυπων ερωτηματολογίων προηγούνταν 

τηλεφωνική επικοινωνία με τους διευθυντές
3
, των σχολικών μονάδων και κανονιζόταν μια 

συνάντηση. Στη συνάντηση, οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονταν για τον σκοπό της έρευνας και 

το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου, ενώ τονιζόταν πως η συμμετοχή είναι εθελοντική και 

ανώνυμη. Μετά τη διανομή, μεσολαβούσε ένα διάστημα λίγων ημερών,  και κανονιζόταν 

άλλη μία συνάντηση για τη συγκέντρωση των ερωτηματολογίων. Ταυτόχρονα, το 

ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε και σε ηλεκτρονική μορφή μέσα από το Google Forms. Η 

διανομή των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων γινόταν με τηλεφωνική επικοινωνία με τους 

διευθυντές των σχολικών μονάδων και παράκλησή τους να το προωθήσουν στους 

εκπαιδευτικούς. Τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια προωθήθηκαν και μέσα από τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης σε ομάδες εκπαιδευτικών. Συνολικά δόθηκαν 280 ερωτηματολόγια, 

από τα οποία επιστράφηκαν τα 243. Μετά από έλεγχο, διαπιστώθηκε πως μόνο τα 204 ήταν 

επαρκώς συμπληρωμένα και έτσι αυτά αποτέλεσαν το τελικό δείγμα της έρευνας. 

                                                             
3
 Με την λέξη «διευθυντές», σε ενικό και πληθυντικό αριθμό, γίνεται αναφορά σε διευθυντές και 

διευθύντριες. Η λέξη χρησιμοποιείται μόνο για λόγους συντομίας χρόνου και χώρου. 
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1.4 Δείγμα 

 Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 204 εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής, 

που εργάζονται σε γενικό ή ειδικό σχολείο αντίστοιχα, σε μονάδες της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Παρακάτω στους πίνακες που ακολουθούν (Πίνακας 3, Πίνακας 4, Πίνακας 5) 

αναφέρονται τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων.   

   

Πίνακας 3: Δημογραφικά στοιχεία εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής που εργάζονται σε 

Ειδικό Σχολείο 

Μεταβλητές Κατηγορίες Πλήθος (Ν) Ποσοστό (%) 

Φύλο Άνδρες 38 35,9 % 

Γυναίκες 68 64,1% 

Ηλικία 23-30 ετών 15 14,2% 

31-40 ετών 43 40,6% 

41-50 ετών 31 29,2% 

51-60 ετών 14 13,2% 

61 + ετών 3 2,8% 

Χρόνια Προϋπηρεσίας < 5 έτη 10 9,4% 

6-10 έτη 35 33,1% 

11-20 έτη 38 35,8% 

21-30 έτη 13 12,3% 

31 + έτη 10 9,4% 

Σπουδές Παιδαγωγικό Τμήμα 29 27,4% 

Τμήμα Ειδικής Αγωγής 74 69,8% 

Άλλο 3 2,8% 

Άλλες Σπουδές Πτυχίο άλλου ΑΕΙ/ΤΕΙ 17 16% 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 36 34% 

Διδακτορικό Δίπλωμα 3 2,8% 

Τίποτα 41 38,7% 

Πολλαπλές Σπουδές 9 8,5% 
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Σχολείο Εργασίας Γενικό Δημοτικό Σχολείο 0 0% 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 106 100% 

Γνώση Υπολογιστή Ναι 96 90,6% 

Όχι 10 9,4% 

NAI Λόγω συμμετοχής σε 

επιμορφωτικά σεμινάρια 

30 31,2% 

Λόγω Αυτομόρφωσης 28 29,3% 

Άλλο 8 8,3% 

Πολλαπλές επιλογές 30 31,2% 

Συχνότητα χρήσης ΤΠΕ 

στη διδασκαλία 

Πολύ συχνά 24 22,6% 

Συχνά 30 28,4% 

Μέτρια 25 23,6% 

Λίγο 24 22,6% 

Καθόλου 3 2,8% 

Συχνότητα χρήσης ΤΠΕ 

στην προετοιμασία του 

μαθήματος 

Πολύ συχνά 38 35,8% 

Συχνά 26 24,6% 

Μέτρια 25 23,6% 

Λίγο 14 13,2% 

Καθόλου 3 2,8% 

 

 Όπως φαίνεται στον πίνακα (Πίνακας 3), οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής που 

συμμετείχαν ήταν στο σύνολό τους 106. Επισημαίνεται πως όλοι τους (100%) εργάζονται σε 

σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και όχι ως παράλληλη στήριξη ή σε τμήμα ένταξης σε 

γενικό σχολείο. Όσον αφορά το φύλο, οι 38 (35,9%) είναι άνδρες και οι 68 (64,1%) γυναίκες. 

Ως προς την ηλικία, οι εκπαιδευτικοί που ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 23-30 έτη είναι 15 

(14,2%), 43(40,6%)  είναι 31-40 ετών, 31 (29,2%) είναι 41-50 ετών, 14 (13,2%) ανήκουν 

στην ομάδα 51-60 ετών και 3 (2,8%) είναι πάνω από 61 ετών. Σχετικά με τα χρόνια 

προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση, 10 εκπαιδευτικοί (9,4%) εργάζονται λιγότερο από 5 έτη, 35 

εκπαιδευτικοί (33,1%) βρίσκονται στον εκπαιδευτικό κλάδο 6-10 έτη, 38 (35,8%) εργάζονται 
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11-20 έτη, 13 (12,3%) εργάζονται 21-30 έτη και 10 (9,4%) εργάζονται πάνω από 31 έτη στον 

τομέα της ειδικής αγωγής. 

Σχετικά με τις βασικές σπουδές, οι 29 (27,4%) έχουν αποφοιτήσει από Παιδαγωγικό 

Τμήμα, Παιδαγωγική Ακαδημία ή Παιδαγωγικό Διδασκαλείο, οι 74 (69,8%) έχουν 

σπουδάσει σε Τμήμα Ειδικής Αγωγής ή Διδασκαλείο Ειδικής Αγωγής και 3 (2,8%) έχουν 

σπουδάσει κάποιο άλλο αντικείμενο. Μεταξύ άλλων έχουν δηλώσει πως σπούδασαν 

Μουσική, Λογοθεραπεία, Φυσική Αγωγή και Καλές Τέχνες. Ως προς τις επιπρόσθετες 

σπουδές, 17 εκπαιδευτικοί (16%) κατέχουν και δεύτερο πτυχίο, όπως Ειδική Αγωγή, 

Ψυχολογία, Λογοθεραπεία, Μουσική, Πληροφορική, Βιολογία και Διοίκηση Επιχειρήσεων, 

36 (34%) έχουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα πάνω σε διάφορα αντικείμενα όπως Ειδική Αγωγή, 

Γνωστική Ψυχολογία, Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις, Μουσική και Παιδιατρική 

Φυσιοθεραπεία, 3 (2,8%) έχουν Διδακτορικό Δίπλωμα και 41 εκπαιδευτικοί (38,7%) δεν 

έχουν κάνει περαιτέρω σπουδές. Παράλληλα, 7 (6,7%) εκπαιδευτικοί δήλωσαν πως έχουν 

δεύτερο πτυχίο και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, 1 (0,9%) εκπαιδευτικός δήλωσε πως έχει 

Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Δίπλωμα και 1 (0,9%) εκπαιδευτικός έχει δεύτερο πτυχίο, 

Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Δίπλωμα. 

 Όσον αφορά τις γνώσεις πάνω στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, 96 εκπαιδευτικοί 

(90,6%) δήλωσαν πως έχουν γνώσεις. Από αυτούς οι 30 (31,2%) έχουν γνώσεις πάνω σε 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές μέσω συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια, οι 28 (29,3%) 

έχουν γνώσεις λόγω αυτομόρφωσης και 8 (8,3%) έχουν γνώσεις από αλλού. Άλλοι λόγοι που 

αναφέρθηκαν ως προς τις γνώσεις πάνω στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι τα 

μαθήματα σε πανεπιστημιακές σχολές, η πιστοποίηση Α’ Επιπέδου και το ECDL. 

Ταυτόχρονα, 23 εκπαιδευτικοί (24%) έχουν γνώσεις και από επιμορφωτικά σεμινάρια και 

λόγω αυτομόρφωσης, ο 1 (1%) έχει γνώσεις λόγω επιμορφωτικού σεμιναρίου και άλλου 

λόγου, 3 (3,1%) έχουν γνώσεις λόγω αυτομόρφωσης και άλλου λόγου και 3 (3,1%) έχουν 

γνώσεις λόγω επιμορφωτικών σεμιναρίων, αυτομόρφωσης και άλλου λόγου. Οι υπόλοιποι 10 

(9,4%) δήλωσαν πως δεν έχουν καμία γνώση πάνω στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ως προς 

την συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ κατά την διδασκαλία, 24 άτομα (22,6%) δήλωσαν πως τις 

χρησιμοποιούν πολύ συχνά, 30 εκπαιδευτικοί (28,4%) τις χρησιμοποιούν συχνά, 25 (23,6%) 

τις χρησιμοποιούν σε μέτριο βαθμό, 24 εκπαιδευτικοί (22,6%) τις χρησιμοποιούν λίγο και  3 

εκπαιδευτικοί (2,8%) δεν τις χρησιμοποιούν καθόλου. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν και για 

την συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ κατά την προετοιμασία του μαθήματος. Από το σύνολο 

αυτών, οι 38 (35,8%) τις χρησιμοποιούν πολύ συχνά, οι 26 (24,6 %) τις χρησιμοποιούν 
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συχνά, 25 εκπαιδευτικοί (23,6%) τις χρησιμοποιούν σε μέτριο βαθμό, 14 (13,2%) τις 

χρησιμοποιούν λίγο και 3 (2,8%) δεν τις χρησιμοποιούν καθόλου. 

 Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής απαντούσαν στο ερωτηματολόγιο με βάση έναν 

μαθητή που είχαν που βρισκόταν στο φάσμα του αυτισμού. Παρακάτω στον πίνακα που 

ακολουθεί (Πίνακας 4) αναφέρονται τα δημογραφικά στοιχεία των μαθητών. 

 

Πίνακας 4: Δημογραφικά στοιχεία μαθητών με αυτισμό 

Μεταβλητές Κατηγορίες Πλήθος (Ν) Ποσοστό (%) 

Φύλο Αγόρι 81 76,4% 

Κορίτσι 25 23,6% 

Ηλικία 7 ετών 8 7,5% 

8 ετών 15 14,2% 

9 ετών 16 15,1% 

10 ετών 30 28,3% 

11 ετών 9 8,5% 

12 ετών 15 14,2% 

13 ετών 3 2,8% 

14 ετών 9 8,5% 

15 ετών 1 0,9% 

Λόγος Καθόλου Λόγος 36 34% 

Μονολεκτικές Απαντήσεις 49 46,2% 

Αναπτυγμένος Λόγος 21 19,8% 

 

 Όπως φαίνεται μέσα από τον πίνακα (Πίνακας 4), 81 μαθητές (76,4%) είναι αγόρια, 

ενώ 25 (23,6%) είναι κορίτσια. Από αυτά τα παιδιά, τα 8 (7,5%) είναι 7 ετών, τα 15 (14,2%) 

είναι 8 ετών, 16 (15,1%) είναι 9 ετών, 30 (28,3%) είναι 10 ετών, 9 (8,5%) είναι 11 ετών, 15 

(14,2%) είναι 12 ετών, 3 (2,8%) είναι 13 ετών, 9 (8,5%) είναι 14 ετών και 1 (0,9%) είναι 15 

ετών. Ως προς τον λόγο τους, αναδεικνύεται πως 36 μαθητές (34%) δεν έχουν καθόλου λόγο, 

49 μαθητές (46,2%) έχουν λόγο χρησιμοποιώντας μονολεκτικές απαντήσεις και 21 μαθητές 

(19,8%) έχουν αναπτυγμένο λόγο. 
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 Στην έρευνα συμμετείχαν και εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής που εργάζονται σε 

γενικό σχολείο. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 5) αναφέρονται τα δημογραφικά τους 

στοιχεία. 

 

Πίνακας 5: Δημογραφικά στοιχεία εκπαιδευτικών γενικής αγωγής που εργάζονται σε 

Γενικό Σχολείο 

Μεταβλητές Κατηγορίες Πλήθος (Ν) Ποσοστό (%) 

Φύλο Άνδρες 39 39,8% 

Γυναίκες 59 60,2% 

Ηλικία 23-30 ετών 6 6,1% 

31-40 ετών 10 10,2% 

41-50 ετών 54 55,1% 

51-60 ετών 28 28,6% 

61 + ετών 0 0% 

Χρόνια Προϋπηρεσίας < 5 έτη 5 5,1% 

6-10 έτη 19 19,4% 

11-20 έτη 55 56,1% 

21-30 έτη 9 9,2% 

31 + έτη 10 10,2% 

Σπουδές Παιδαγωγικό Τμήμα 97 99% 

Τμήμα Ειδικής Αγωγής 0 0% 

Άλλο 1 1% 

Άλλες Σπουδές Πτυχίο άλλου ΑΕΙ/ΤΕΙ 9 9,2% 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 9 9,2% 

Διδακτορικό Δίπλωμα 0 0% 

Τίποτα 77 78,5% 

Πολλαπλές Σπουδές 3 3,1% 

Σχολείο Εργασίας Γενικό Δημοτικό Σχολείο 98 100% 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 0 0% 
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Γνώση Υπολογιστή Ναι 93 94,9% 

Όχι 5 5,1% 

ΝΑΙ 

(Σύνολο 93 άτομα) 

Λόγω συμμετοχής σε 

επιμορφωτικά σεμινάρια 

40 43% 

Λόγω Αυτομόρφωσης 10 10,8% 

Άλλο 5 5,4% 

Πολλαπλές επιλογές 38 40,8% 

Συχνότητα χρήσης ΤΠΕ 

στη διδασκαλία 

Πολύ συχνά 40 40,8% 

Συχνά 31 31,6% 

Μέτρια 20 20,4% 

Λίγο 4 4,1% 

Καθόλου 3 3,1% 

Συχνότητα χρήσης ΤΠΕ 

στην προετοιμασία του 

μαθήματος 

Πολύ συχνά 48 49% 

Συχνά 26 26,5% 

Μέτρια 13 13,2% 

Λίγο 8 8,2% 

Καθόλου 3 3,1% 

  

Σύμφωνα με τον πίνακα (Πίνακας 5) το σύνολο των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής 

που συμμετείχαν στην έρευνα είναι 98. Όλοι τους (100%) εργάζονται σε σχολεία γενικής 

αγωγής. Σχετικά με το φύλο, 39 εκπαιδευτικοί (39,8%) είναι άντρες και 59 εκπαιδευτικοί 

(60,2%) γυναίκες. Ως προς την ηλικία, οι 6 (6,1%) ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 23-30 

ετών, οι 10 (10,2%) είναι 31-40 ετών, οι 54 (55,1%) είναι 41-50 ετών και οι 28 (28,6%) είναι 

51-60 ετών. Κανένας από τους εκπαιδευτικούς δεν είναι πάνω από 61 ετών. Όσον αφορά τα 

χρόνια προϋπηρεσίας στον εκπαιδευτικό κλάδο, 5 εκπαιδευτικοί (5,1%) εργάζονται λιγότερο 

από 5 έτη, 19 εκπαιδευτικοί (19,4%) εργάζονται 6-10 έτη, 55 εκπαιδευτικοί (56,1%) 

εργάζονται 11-20 έτη, 9 εκπαιδευτικοί (9,2%) εργάζονται 21-30 έτη και 10 (10,2%) 

εργάζονται πάνω από 31 έτη. 

Ως προς τις σπουδές, 97 (99%) έχουν σπουδάσει σε κάποιο Παιδαγωγικό Τμήμα, 

Παιδαγωγική Ακαδημία ή Παιδαγωγικό Διδασκαλείο και 1 εκπαιδευτικός (4,1%) έχει 

σπουδάσει κάτι άλλο. Κανένας από τους εκπαιδευτικούς δεν έχει σπουδάσει σε κάποιο 

Τμήμα Ειδικής Αγωγής. Σχετικά με επιπρόσθετες σπουδές, 9 εκπαιδευτικοί (9,2%) έχουν 
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δεύτερο πτυχίο, όπως Δάσκαλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής, 9 

εκπαιδευτικοί (9,2%) έχουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα πάνω σε άλλα αντικείμενα, όπως στην 

Ειδική Αγωγή και τις Γραφικές Τέχνες Πολυμέσων και 77 εκπαιδευτικοί (78,5%) δεν έχουν 

κάνει άλλες σπουδές. Τέλος, 3 εκπαιδευτικοί (3,1%) έχουν και δεύτερο πτυχίο και 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, ενώ, κανένας από τους εκπαιδευτικούς δεν κατέχει Διδακτορικό 

Δίπλωμα. 

 Σχετικά με τις γνώσεις πάνω στους υπολογιστές, 93 εκπαιδευτικοί (94,9%) δήλωσαν 

πως έχουν γνώσεις. Από αυτούς οι 40 (43%) έχουν γνώσεις λόγω συμμετοχής σε 

επιμορφωτικά σεμινάρια, οι 10 (10,8%) έχουν γνώσεις λόγω αυτομόρφωσης και 5 (5,4%) 

έχουν γνώσεις από αλλού, όπως μαθήματα σε πανεπιστημιακές σχολές, ECDL και 

πιστοποίηση Β1’ Επιπέδου. Παράλληλα, 32 (34,3%) εκπαιδευτικοί έχουν γνώσεις και από 

επιμορφωτικά σεμινάρια και λόγω αυτομόρφωσης, 1 (1,1%) εκπαιδευτικός έχει γνώσεις 

λόγω επιμορφωτικού σεμιναρίου και άλλου λόγου, 1 (1,1%) εκπαιδευτικός έχει γνώσεις 

λόγω αυτομόρφωσης και άλλου λόγου και 4 (4,3%)έχουν γνώσεις λόγω επιμορφωτικών 

σεμιναρίων, αυτομόρφωσης και άλλου λόγου. Οι υπόλοιποι 5 εκπαιδευτικοί (5,1%) δεν 

έχουν καθόλου γνώσεις στους υπολογιστές. Ως προς την συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ κατά 

τη διάρκεια της διδασκαλίας, οι 40 (40,8%) δήλωσαν πως τις χρησιμοποιούν πολύ συχνά, οι 

31 (31,6%) τις χρησιμοποιούν συχνά, οι 20 (20,4%) τις χρησιμοποιούν σε μέτριο βαθμό, οι 4 

(4,1%) τις χρησιμοποιούν λίγο και οι 3 (3,1%) δεν τις χρησιμοποιούν καθόλου. Όσον αφορά 

την συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ κατά την προετοιμασία του μαθήματος, οι 48 (49%) τις 

χρησιμοποιούν πολύ συχνά, οι 26 (26,5%)  τις χρησιμοποιούν συχνά, οι 13 (13,2%) τις 

χρησιμοποιούν σε μέτριο βαθμό, οι 8 (8,2%) τις χρησιμοποιούν λίγο και οι 3 (3,1%) δεν 

χρησιμοποιούν καθόλου τις ΤΠΕ κατά την προετοιμασία του μαθήματος. 

 

 

1.5 Ερευνητικό Εργαλείο 

 Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή δεδομένων είναι το 

ερωτηματολόγιο. Αξιοποιήθηκαν ερωτήσεις από δύο ήδη υπάρχοντα ερωτηματολόγια, την 

Ελληνική Κλίμακα Στάσεων απέναντι στους Υπολογιστές (Roussos, 2007) και την Κλίμακα 

Στάσεων προς Χρήση Υπολογιστών στην Εκπαιδευτική Πράξη (Παύλου, 2007). 

Χρησιμοποιήθηκε μέρος των ερωτήσεων από τα δύο ερωτηματολόγια, οι οποίες 

τοποθετήθηκαν αυτούσιες. Υπήρξε μόνο μία προσαρμογή, που αφορούσε την αλλαγή της 
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έννοιας «υπολογιστής», όπου αναφερόταν, με την έννοια «ΤΠΕ». Το εργαλείο προσφέρθηκε 

σε δύο παραλλαγές σε δασκάλους γενικής και ειδικής αγωγής. Το ερωτηματολόγιο που 

αφορά την ειδική αγωγή αποτελείται από τέσσερα μέρη, ενώ το ερωτηματολόγιο για την 

γενική αγωγή από τρία μέρη.  

Ανάμεσα στα δύο ερωτηματολόγια υπάρχουν μόνο δύο διαφοροποιήσεις. Το σύνολο 

των ερωτήσεων παραμένει ίδιο, με την διαφορά πως στο ερωτηματολόγιο για την ειδική 

αγωγή, οι ερωτήσεις αφορούν μαθητές με αυτισμό, ενώ στο ερωτηματολόγιο για τη γενική 

αγωγή οι ερωτήσεις αφορούν το σύνολο της τάξης. Η δεύτερη διαφοροποίηση έγκειται στην 

προσθήκη ενός ακόμα μέρους στο ερωτηματολόγιο για την ειδική αγωγή που αναλύεται 

παρακάτω. 

Όσον αφορά το ερωτηματολόγιο για την ειδική αγωγή, αυτό ξεκινά με ένα 

εισαγωγικό κείμενο, που ενημερώνει τους ερωτώμενους για το θέμα, τους σκοπούς της 

έρευνας και την ταυτότητα του ερευνητή. Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος, ακολουθούν 

εννέα κλειστές ερωτήσεις που αφορούν τα δημογραφικά στοιχεία του ερωτώμενου. Οι 

ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής, με μερικές σύντομες απαντήσεις σε μέρος αυτών. Σε 

δύο ερωτήσεις δίνεται η δυνατότητα για επιλογή πολλών απαντήσεων. Οι προτάσεις 

αναφέρονται σε: 

1. Φύλο 

2. Ηλικία (οι απαντήσεις χωρίζονται σε ηλικιακές ομάδες) 

3. Χρόνια Προϋπηρεσίας 

4. Σπουδές  

5. Άλλες σπουδές 

6. Σχολείο Εργασίας 

7. Γνώση υπολογιστή 

8. Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία 

9. Χρήση ΤΠΕ στην προετοιμασία της διδασκαλίας. 

Στο τρίτο μέρος, ο ερωτώμενος καλείται να συμπληρώσει τα δημογραφικά στοιχεία 

του παιδιού. Είναι σύνηθες, σε μαθητές με αυτισμό να προτιμάται η εξατομικευμένη 

διδασκαλία (Lozano, Ballesta & Alcaraz, 2011). Κατά αυτόν τον τρόπο, και οι ερωτώμενοι 

καλούνται να απαντήσουν τις ερωτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη έναν μαθητή τους με αυτισμό. 

Τα δημογραφικά στοιχεία του παιδιού περιλαμβάνουν τρεις ερωτήσεις, δύο από τις οποίες 

είναι πολλαπλής επιλογής και μία σύντομης απάντησης, σχετικά με: 
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1. Φύλο 

2. Ηλικία 

3. Λόγο (καθόλου λόγο, μονολεκτικό ή αναπτυγμένο). 

Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου ακολουθούν οι ερωτήσεις. 

Πρόκειται για ένα σύνολο 29 προτάσεων, στις οποίες οι απαντήσεις δίνονται μέσω μιας 

πενταβάθμιας κλίμακας Likert ως εξής: Διαφωνώ απόλυτα=1, Διαφωνώ=2, 

Αναποφάστιστος/η=3, Συμφωνώ=4, Συμφωνώ απόλυτα=5. 

Το ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής, 

περιλαμβάνει τα ίδια μέρη, με την απουσία του τρίτου μέρους, που αφορά τα δημογραφικά 

στοιχεία του παιδιού. Οι δάσκαλοι σε γενικές τάξεις απαντούν με βάση το σύνολο του 

μαθητικού τους δυναμικού και κατά αυτόν τον τρόπο δεν απαιτείται ξεχωριστή αναφορά σε 

κάθε μαθητή. 

 

 

1.6 Έλεγχος αξιοπιστίας Cronbach’s alpha (a) 

 Σε κάθε έρευνα, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η αξιοπιστία του ερευνητικού 

εργαλείου, και στην συγκεκριμένη περίπτωση του ερωτηματολογίου. Με την έννοια 

«αξιοπιστία» γίνεται αναφορά στο κατά πόσο ένα ερωτηματολόγιο στερείται σφαλμάτων 

μέτρησης κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και συμπεριλαμβάνει την εσωτερική 

συνάφεια που έχουν οι ερωτήσεις μεταξύ τους. Ένας τρόπος για τον έλεγχο της αξιοπιστίας 

ενός ερωτηματολογίου είναι ο υπολογισμός του συντελεστή alpha (a) του Cronbach. Ο 

δείκτης αυτός παίρνει τιμές από -1 έως 1 (Ζαφειρόπουλος, 2015:133-134, Αναστασιάδου, 

2012: 171-182). Σύμφωνα με τους George & Mallery (2003 όπως αναφέρεται στους Gliem & 

Gliem, 2003) αποδεκτοί θεωρούνται οι δείκτες όταν παίρνουν τιμές από 0,7 και πάνω. Ένας 

δείκτης της τάξεως του 0,6 θεωρείται αμφισβητήσιμος ενός οι δείκτες από 0,5 και κάτω είναι 

ανεπαρκείς. Τα εργαλεία συλλογής δεδομένων στην παρούσα έρευνα ήταν δύο 

ερωτηματολόγια, επομένως υπολογίστηκαν δύο δείκτες αξιοπιστίας. Στο ερωτηματολόγιο 

που αφορά τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής ο δείκτης Cronbach’s alpha βρέθηκε 

a=0,851. Παράλληλα στο ερωτηματολόγιο που αφορά τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής ο 

δείκτης Cronbach’s alpha βρέθηκε a=0,721. Συνολικά γίνεται αντιληπτό πως ο δείκτης 

αξιοπιστίας και στα δύο ερωτηματολόγια είναι επαρκής δεδομένου πως ξεπερνά το 0,7. 
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1.7 Ανάλυση των δεδομένων 

Στα πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνας, η ανάλυση και η επεξεργασία των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

Version 23. Πιο συγκεκριμένα στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της περιγραφικής 

στατιστικής, μέσω της οποία θα εξαχθεί για κάθε ερώτηση η μέγιστη και ελάχιστη τιμή, ο 

μέσος όρος και η τυπική απόκλιση. Όλα τα δεδομένα παρουσιάζονται σε πίνακες για την 

εξαγωγή συμπερασμάτων και την πραγματοποίηση συγκρίσεων. Παράλληλα, εφαρμόστηκε 

και η μέθοδος της επαγωγικής στατιστικής και συγκεκριμένα ο επαγωγικός έλεγχος χ  και η 

ανάλυση διακύμανσης ANOVA, για να διαπιστωθεί ποια δημογραφικά στοιχεία των 

συμμετεχόντων επηρεάζουν τις προτάσεις «Κατά τη διδασκαλία σας πόσο συχνά 

χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ» και «Κατά τη προετοιμασία του μαθήματος πόσο συχνά 

χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ». 
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Κεφάλαιο 2
ο
: Αποτελέσματα  

2.1 Ανάλυση Αποτελεσμάτων με Περιγραφική Στατιστική  

 Τα δεδομένα επιλέχθηκε αρχικά να αναλυθούν με Περιγραφική Στατιστική με σκοπό 

να εξαχθεί για κάθε ερώτηση το πλήθος και το ποσοστό των ατόμων που επέλεξαν κάθε μια 

από τις προτεινόμενες απαντήσεις, ενώ ταυτόχρονα βρέθηκαν η ελάχιστη και μέγιστη τιμή, ο 

μέσος όρος και η τυπική απόκλιση κάθε ερώτησης. Οι προτάσεις δέχονται απαντήσεις σε 

κλίμακα Likert από το 1=«Διαφωνώ απόλυτα» μέχρι το 5=«Συμφωνώ απόλυτα». Στους 

πίνακες που ακολουθούν (Πίνακας 6, Πίνακας 7, Πίνακας 8) παρατίθενται τα δεδομένα.  

 

Πίνακας 6: Πλήθος και ποσοστά απαντήσεων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στις προτάσεις του 

ερωτηματολογίου 

Προτάσεις 
1 2 3 4 5 

N % N % N % N % N % 

Η χρήση των ΤΠΕ στο 

μάθημα ανταποκρίνεται στα 

ενδιαφέροντα του/της 

μαθητή/τριας με αυτισμό. 

 

2 1,9% 18 17% 12 11,3% 48 45,3% 26 24,5% 

Με τη χρήση των ΤΠΕ κατά 

τη διάρκεια του μαθήματος 

χάνεται ο έλεγχος της τάξης. 

 

15 14,2% 54 50,9% 18 17% 17 16% 2 1,9% 

Αποφεύγω τη χρήση των ΤΠΕ 

γιατί δεν έχω τις απαραίτητες 

γνώσεις. 

 

45 42,5% 39 36,8% 5 4,7% 15 14,2% 2 1,9% 

Η χρήση των ΤΠΕ αποσπά την 

προσοχή του/της μαθητή/τριας 

με αυτισμό από το περιεχόμενο 

του μαθήματος. 

 

21 19,8% 56 52,8% 15 14,2% 12 11,3% 2 1,9% 
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Οι ΤΠΕ δυσχεραίνουν τη 

μάθηση. 

 

44 41,5% 50 47,2% 8 7,5% 4 3,8% 0 0% 

Η χρήση των ΤΠΕ στο 

μάθημα αποπροσανατολίζει το 

ενδιαφέρον του/της 

μαθητή/τριας με αυτισμό. 

 

25 23,6% 49 46,2% 16 15,1% 12 11,3 4 3,8% 

Οι ΤΠΕ δεν είναι κατάλληλες 

για την ηλικία του/της 

μαθητή/τριας με αυτισμό. 

 

33 31,1% 53 50% 5 4,7% 12 11,3% 3 2,8% 

Φοβάμαι ότι θα προκύψουν 

πολλά απρόοπτα όταν θα πάω 

να χρησιμοποιήσω ΤΠΕ στο 

μάθημα. 

 

26 24,5% 48 45,3% 14 13,2% 16 15,1% 2 1,9% 

Είμαι ικανοποιημένος/η με τη 

χρήση των ΤΠΕ στην εργασία 

μου. 

 

4 3,8% 15 14,2% 19 17,9% 50 47,2% 18 17% 

Η χρήση των ΤΠΕ για την 

προετοιμασία μαθημάτων 

είναι χρονοβόρα. 

 

11 10,4% 46 43,4% 18 17% 29 27,4% 2 1,9% 

Το υφιστάμενο εκπαιδευτικό 

υλικό δεν επιτρέπει την 

αξιοποίηση των υπολογιστών. 

 

11 10,4% 31 29,2% 31 29,2% 27 25,5 6 5,7% 

Είναι δύσκολο για τον/ την 

εκπαιδευτικό να χρησιμοποιεί 

τις ΤΠΕ στη διδασκαλία. 

 

24 22,6% 52 49,1% 6 5,7% 22 20,8% 2 1,9% 
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Η χρήση των ΤΠΕ στο 

μάθημα δημιουργεί 

περισσότερο προβλήματα 

παρά οφέλη για τον/την 

μαθητή/τρια με αυτισμό. 

 

29 27,4% 59 55,7% 13 12,3% 4 3,8% 1 0,9% 

Η χρήση των ΤΠΕ κατά τη 

διεξαγωγή των μαθημάτων 

είναι χρονοβόρα. 

 

18 17% 51 48,1% 10 9,4% 27 25,5% 0 0% 

Έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση 

όσον αφορά τη χρήση ΤΠΕ. 

 

7 6,6% 19 17,9% 20 18,9% 48 45,3% 12 11,3% 

Τεχνικά προβλήματα που 

προκύπτουν από τη χρήση των 

ΤΠΕ διακόπτουν τη ροή του 

μαθήματος. 

 

7 6,6% 20 18,9% 19 17,9% 46 43,4% 14 13,2% 

Η χρήση των ΤΠΕ στο 

μάθημα μου δημιουργεί άγχος. 

 

26 24,5% 49 46,2% 12 11,3% 16 15,1% 3 2,8% 

Είναι εύκολο για τον/την 

εκπαιδευτικό να βρίσκει 

τρόπους αξιοποίησης των ΤΠΕ 

στο διδακτικό έργο. 

 

2 1,9% 18 17% 19 17,9% 49 46,2% 18 17% 

Όταν αντιμετωπίζω κάποιο 

πρόβλημα στις ΤΠΕ, 

καταφέρνω να το λύσω 

μόνος/η μου. 

 

10 9,4% 21 19,8% 30 28,3% 36 34% 9 8,5% 

Θα ήθελα να μη χρειαζόταν 

ποτέ να χρησιμοποιήσω ΤΠΕ. 
50 47,2% 36 34% 14 13,2% 3 2,8% 3 2,8% 
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Τα μαθησιακά αποτελέσματα 

της χρήσης των ΤΠΕ στο 

μάθημα είναι απογοητευτικά. 

 

47 44,3% 43 40,6% 15 14,2% 1 0,9% 0 0% 

Αποφεύγω τη χρήση των ΤΠΕ 

λόγω των δυσκολιών που 

συναντώ. 

 

33 31,1% 44 41,5% 8 7,5% 15 14,2% 6 5,7% 

Είναι δύσκολο για τον/την 

μαθητή/τρια με αυτισμό να 

χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ στο 

μάθημα. 

 

18 17% 48 45,3% 16 15,1% 20 18,9% 4 3,8% 

Όταν χρησιμοποιώ ΤΠΕ 

χρειάζομαι δίπλα μου κάποιον 

έμπειρο χρήστη. 

30 28,3% 40 37,7% 17 16% 14 13,2% 5 4,7% 

 

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα του πίνακα, υπάρχουν μερικές ερωτήσεις στις 

οποίες  φαίνεται πως η πλειοψηφία του δείγματος έχει την ίδια γνώμη. Αναλυτικότερα, στην 

πρόταση «Με τη χρήση των ΤΠΕ κατά τη διάρκεια του μαθήματος χάνεται ο έλεγχος της 

τάξης» το 50,9% των εκπαιδευτικών «διαφωνεί», ενώ ταυτόχρονα υπάρχει ίδια στάση και 

στην πρόταση «Η χρήση των ΤΠΕ αποσπά την προσοχή του/της μαθητή/τριας με αυτισμό 

από το περιεχόμενο του μαθήματος» με το 52,8% του δείγματος να «διαφωνεί». Το δείγμα 

τείνει να «διαφωνεί» και με τις προτάσεις «Οι ΤΠΕ δεν είναι κατάλληλες για την ηλικία 

του/της μαθητή/τριας με αυτισμό» και «Η χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα δημιουργεί 

περισσότερο προβλήματα παρά οφέλη για τον/την μαθητή/τρια με αυτισμό» με ποσοστά 

50% και 55,7% αντίστοιχα. Βλέπουμε, λοιπόν πως υποδηλώνεται διαφωνία σε αυτές τις 

προτάσεις που αναφέρουν αρνητικά χαρακτηριστικά των ΤΠΕ. 
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Πίνακας 7: Μέσοι Όροι και Τυπικές Αποκλίσεις των απαντήσεων εκπαιδευτικών ειδικής 

αγωγής στις προτάσεις του ερωτηματολογίου 

Προτάσεις 
Πλήθος 

(Ν) 

Ελάχιστη 

Τιμή 

(Min) 

Μέγιστη 

Τιμή 

(Max) 

Μέσος 

Όρος 

(Mean) 

Τυπική 

Απόκλιση 

(Std. 

Deviation) 

Η χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα 

ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα 

του/της μαθητή/τριας με αυτισμό. 

106 1 5 3,74 1,072 

Με τη χρήση των ΤΠΕ κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος χάνεται ο 

έλεγχος της τάξης. 

106 1 5 2,41 0,983 

Αποφεύγω τη χρήση των ΤΠΕ γιατί 

δεν έχω τις απαραίτητες γνώσεις. 
106 1 5 1,96 1,103 

Η χρήση των ΤΠΕ αποσπά την 

προσοχή του/της μαθητή/τριας με 

αυτισμό από το περιεχόμενο του 

μαθήματος. 

106 1 5 2,23 0,959 

Οι ΤΠΕ δυσχεραίνουν τη μάθηση. 106 1 5 1,74 0,760 

Η χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα 

αποπροσανατολίζει το ενδιαφέρον 

του/της μαθητή/τριας με αυτισμό. 

 

106 1 5 2,25 1,061 

Οι ΤΠΕ δεν είναι κατάλληλες για την 

ηλικία του/της μαθητή/τριας με 

αυτισμό. 

106 1 5 2,05 1,036 
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Φοβάμαι ότι θα προκύψουν πολλά 

απρόοπτα όταν θα πάω να 

χρησιμοποιήσω ΤΠΕ στο μάθημα. 

106 1 5 2,25 1,049 

Είμαι ικανοποιημένος/η με τη χρήση 

των ΤΠΕ στην εργασία μου. 
106 1 5 3,59 1,049 

Η χρήση των ΤΠΕ για την 

προετοιμασία μαθημάτων είναι 

χρονοβόρα. 

 

106 1 5 2,67 1,049 

Το υφιστάμενο εκπαιδευτικό υλικό 

δεν επιτρέπει την αξιοποίηση των 

υπολογιστών. 

 

106 1 5 2,87 1,087 

Είναι δύσκολο για τον/ την 

εκπαιδευτικό να χρησιμοποιεί τις 

ΤΠΕ στη διδασκαλία. 

 

106 1 5 2,30 1,097 

Η χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα 

δημιουργεί περισσότερο προβλήματα 

παρά οφέλη για τον/την μαθητή/τρια 

με αυτισμό. 

 

106 1 5 1,95 0,797 

Η χρήση των ΤΠΕ κατά τη διεξαγωγή 

των μαθημάτων είναι χρονοβόρα. 
106 1 5 2,43 1,051 

Έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση όσον 

αφορά τη χρήση ΤΠΕ. 
106 1 5 3,37 1,107 

Τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν 

από τη χρήση των ΤΠΕ διακόπτουν τη 

ροή του μαθήματος. 

106 1 5 3,38 1,133 
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Η χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα μου 

δημιουργεί άγχος. 
106 1 5 2,25 1,078 

Είναι εύκολο για τον/την εκπαιδευτικό 

να βρίσκει τρόπους αξιοποίησης των 

ΤΠΕ στο διδακτικό έργο. 

106 1 5 3,59 1,021 

Όταν αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα 

στις ΤΠΕ, καταφέρνω να το λύσω 

μόνος/η μου. 

106 1 5 3,12 1,119 

Θα ήθελα να μη χρειαζόταν ποτέ να 

χρησιμοποιήσω ΤΠΕ. 

 

106 1 5 1,80 0,970 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα της 

χρήσης των ΤΠΕ στο μάθημα είναι 

απογοητευτικά. 

106 1 5 1,72 0,740 

Αποφεύγω τη χρήση των ΤΠΕ λόγω 

των δυσκολιών που συναντώ. 
106 1 5 2,22 1,195 

Είναι δύσκολο για τον/την 

μαθητή/τρια με αυτισμό να 

χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ στο μάθημα. 

106 1 5 2,47 1,027 

Όταν χρησιμοποιώ ΤΠΕ χρειάζομαι 

δίπλα μου κάποιον έμπειρο χρήστη. 
106 1 5 2,28 1,153 

 

Επιλέχθηκε να αναλυθούν και τα δεδομένα που προέκυψαν από τρεις προτάσεις που 

ανήκουν στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου, καθώς δίνουν σημαντικές πληροφορίες 

και απαντούν άμεσα στα ερευνητικά ερωτήματα. Οι δύο πρώτες ερωτήσεις παίρνουν 

απαντήσεις από α-ε, αλλά κωδικοποιούνται από 1-5 αντίστοιχα, όπου το 1 σημαίνει «πολύ 

συχνά» και το 5 σημαίνει «καθόλου». Η τρίτη ερώτηση παίρνει ως απαντήσεις το ΝΑΙ, που 

κωδικοποιείται με την τιμή 1, και το ΟΧΙ, που κωδικοποιείται με την τιμή 2. Τα δεδομένα 

παρατίθενται στον Πίνακα 8. 
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Πίνακας 8: Μέσοι Όροι και Τυπικές Αποκλίσεις των απαντήσεων εκπαιδευτικών ειδικής 

αγωγής στις προτάσεις του ερωτηματολογίου 

Προτάσεις 
Πλήθος 

(Ν) 

Ελάχιστη 

Τιμή 

(Min) 

Μέγιστη 

Τιμή 

(Max) 

Μέσος 

Όρος 

(Mean) 

Τυπική 

Απόκλιση 

(Std. 

Deviation) 

Κατά τη διδασκαλία σας πόσο 

συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ. 

 

106 1 5 2,55 1,156 

Κατά τη προετοιμασία του 

μαθήματος πόσο συχνά 

χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ. 

 

106 1 5 2,23 1,157 

Γνώση υπολογιστή. 106 1 2 1,09 0,294 

 

 Οι παραπάνω προτάσεις μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις κατηγορίες, με κριτήριο 

σε ποιο ερευνητικό ερώτημα απαντάνε. Κατά αυτόν τον τρόπο, έχουμε προτάσεις που 

αφορούν την Χρήση των ΤΠΕ, τις Γνώσεις σχετικά με τις ΤΠΕ, την Άνεση και Ευκολία 

χρήσης των ΤΠΕ και τις Απόψεις σχετικά με τις ΤΠΕ. Στη συνέχεια, θα αναλυθούν οι 

ερωτήσεις κάθε κατηγορίας ξεχωριστά για να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα. 

 

2.1.1 Χρήση των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής για την υποστήριξη 

μαθητών με αυτισμό 

 Από το σύνολο των του ερωτηματολογίου 7 είναι οι ερωτήσεις μέσα από τις οποίες 

φαίνεται εάν οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν πράγματι τις ΤΠΕ για την εκπαίδευση των 

παιδιών με αυτισμό. Οι 2 ανήκουν στο δεύτερο μέρος του και 5 στο τέταρτο μέρος. Οι δύο 

ερωτήσεις από το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου παίρνουν απαντήσεις από α-ε, αλλά 

κωδικοποιούνται από 1-5 αντίστοιχα, όπου το 1 σημαίνει «πολύ συχνά» και το 5 σημαίνει 

«καθόλου», για να γίνει η ανάλυση. Οι υπόλοιπες προτάσεις δέχονται απαντήσεις σε κλίμακα 

Likert από το 1=«Διαφωνώ απόλυτα» μέχρι το 5=«Συμφωνώ απόλυτα». Τα αποτελέσματα 

παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 9).  
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Πίνακας 9: Χρήση των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής για την 

υποστήριξη μαθητών με αυτισμό 

Χρήση ΤΠΕ 
Πλήθος 

(Ν) 

Ελάχιστη 

Τιμή 

(Min) 

Μέγιστη 

Τιμή 

(Max) 

Μέσος 

Όρος 

(Mean) 

Τυπική 

Απόκλιση 

(Std. 

Deviation) 

Η χρήση των ΤΠΕ στο 

μάθημα ανταποκρίνεται στα 

ενδιαφέροντα του/της 

μαθητή/τριας με αυτισμό. 

 

106 1 5 3,74 1,072 

Είμαι ικανοποιημένος/η με τη 

χρήση των ΤΠΕ στην εργασία 

μου. 

 

106 1 5 3,59 1,049 

Τεχνικά προβλήματα που 

προκύπτουν από τη χρήση των 

ΤΠΕ διακόπτουν τη ροή του 

μαθήματος. 

 

106 1 5 3,38 1,133 

Κατά τη διδασκαλία σας πόσο 

συχνά χρησιμοποιείτε τις 

ΤΠΕ. 

 

106 1 5 2,55 1,156 

Κατά τη προετοιμασία του 

μαθήματος πόσο συχνά 

χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ. 

 

106 1 5 2,23 1,157 

Αποφεύγω τη χρήση των ΤΠΕ 

λόγω των δυσκολιών που 

συναντώ. 

 

106 1 5 2,22 1,195 
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Αποφεύγω τη χρήση των ΤΠΕ 

γιατί δεν έχω τις απαραίτητες 

γνώσεις. 

106 1 5 1,96 1,103 

 

Όπως λοιπόν φαίνεται και από τον Πίνακα 9, η πρόταση που συγκέντρωσε το 

μεγαλύτερο μέσο όρο, δηλαδή 3,74, είναι η «η χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα ανταποκρίνεται 

στα ενδιαφέροντα του/της μαθητή/τριας με αυτισμό» και ακολουθεί με μικρή διαφορά η 

πρόταση «είμαι ικανοποιημένος/η με την χρήση των ΤΠΕ στην εργασία μου» με Μ.Ο= 3,59. 

Διακρίνουμε πως οι εκπαιδευτικοί τείνουν να συμφωνούν ότι είναι ικανοποιημένοι από την 

χρήση των ΤΠΕ και αυτές ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των μαθητών τους με 

αυτισμό. Στη συνέχεια, έπεται η πρόταση «τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν από την 

χρήση των ΤΠΕ διακόπτουν τη ροή του μαθήματος» με Μ.Ο.= 3,38. Οι περισσότεροι, όπως 

αναδεικνύεται και από τον μέσο όρο, τείνουν να έχουν ουδέτερη στάση ως προς το εάν τα 

τεχνικά προβλήματα παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του μαθήματος.   

Ακόμη, φαίνεται πως τείνουν να χρησιμοποιούν συχνά προς μέτρια τις ΤΠΕ «κατά τη 

διδασκαλία» με Μ.Ο=2,55 ενώ τείνουν να τις χρησιμοποιούν συχνά «κατά την 

προετοιμασία» με Μ.Ο.=2,23. Αναδεικνύεται δηλαδή πως τις χρησιμοποιούν συχνότερα για 

προετοιμασία σε σχέση με τη διδασκαλία.  

Οι δυο παράγοντες με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να διαφωνούν ως προς 

την χρήση των ΤΠΕ για υποστήριξη των μαθητών με αυτισμό είναι η πρόταση «αποφεύγω τη 

χρήση των ΤΠΕ λόγω των δυσκολιών που συναντώ» με Μ.Ο.= 2,22 και η πρόταση 

«αποφεύγω τη χρήση των ΤΠΕ γιατί δεν έχω τις απαραίτητες γνώσεις» με Μ.Ο.= 1,96, 

καθώς είναι οι παράγοντες που συγκέντρωσαν τον μικρότερο μέσο όρο από το σύνολο των 

δηλώσεων που αφορούν τη χρήση των ΤΠΕ. Πρόκειται για δύο παράγοντες που έχουν 

αρνητική χροιά, κάτι που γίνεται φανερό από την χρήση της λέξης «αποφεύγω». Οι 

εκπαιδευτικοί, λοιπόν διαφωνούν με την δήλωση «αποφεύγω», γεγονός που σημαίνει πως 

επιλέγουν να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ.  

Συνολικά, αναδεικνύεται πως οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής τείνουν να 

χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ τόσο κατά την προετοιμασία όσο και κατά την διδασκαλία τους, δεν 

αποφεύγουν να τις εντάξουν στο διδακτικό τους πλάνο και θεωρούν πως βρίσκουν 

ανταπόκριση στους μαθητές τους με αυτισμό. Σημαντικό κρίνεται βέβαια να αναφερθεί πως 

οι απαντήσεις τους, μολονότι τείνουν να δηλώνουν θετική στάση, απέχουν λίγο από την 

ουδέτερη στάση. 
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2.1.2 Γνώσεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής σχετικά με τις ΤΠΕ  

 Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 3 ερωτήσεις που αφορούν τις 

γνώσεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής σχετικά με τις ΤΠΕ. Η πρώτη ερώτηση βρίσκεται 

στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου, αφορά την γνώση υπολογιστών και παίρνει ως 

απαντήσεις το ΝΑΙ, που κωδικοποιείται με την τιμή 1, και το ΟΧΙ, που κωδικοποιείται με 

την τιμή 2. Παράλληλα, υπάρχουν 2 ακόμα ερωτήσεις σχετικά με τις γνώσεις στις ΤΠΕ που 

βρίσκονται στο τέταρτο μέρος του ερωτηματολογίου. Οι προτάσεις δέχονται απαντήσεις σε 

κλίμακα Likert από το 1=«Διαφωνώ απόλυτα» μέχρι το 5=«Συμφωνώ απόλυτα». Τα 

αποτελέσματα παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 10). 

 

Πίνακας 10: Γνώσεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής σχετικά με τις ΤΠΕ  

Γνώσεις σχετικά με ΤΠΕ 
Πλήθος 

(Ν) 

Ελάχιστη 

Τιμή 

(Min) 

Μέγιστη 

Τιμή 

(Max) 

Μέσος 

Όρος 

(Mean) 

Τυπική 

Απόκλιση 

(Std. 

Deviation) 

Όταν αντιμετωπίζω κάποιο 

πρόβλημα στις ΤΠΕ, 

καταφέρνω να το λύσω 

μόνος/η μου. 

106 1 5 3,12 1,119 

Αποφεύγω τη χρήση των ΤΠΕ 

γιατί δεν έχω τις απαραίτητες 

γνώσεις. 

106 1 5 1,96 1,103 

Γνώση υπολογιστή. 106 1 2 1,09 0,294 

 

 Όπως προκύπτει από τον πίνακα, η δήλωση που έχει τον μεγαλύτερο μέσο όρο είναι η 

«Όταν αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα στις ΤΠΕ, καταφέρνω να το λύσω μόνος/η μου» με 

Μ.Ο.= 3,12. Φαίνεται λοιπόν πως οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής τείνουν να είναι 

ουδέτεροι, αναδεικνύοντας πως σε περίπτωση προβλήματος στις ΤΠΕ, δεν είναι σίγουροι εάν 

θα μπορούσαν να το επιλύσουν μόνοι τους με βάση τις γνώσεις τους. Στην συνέχεια, 
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ακολουθεί η δήλωση «Αποφεύγω τη χρήση των ΤΠΕ γιατί δεν έχω τις απαραίτητες γνώσεις» 

με Μ.Ο.= 1,96. Παρατηρούμε πως το δείγμα τείνει να διαφωνήσει με την πρόταση 

«αποφεύγω λόγω έλλειψης γνώσεων», που συνεπάγεται πως επιλέγουν να χρησιμοποιούν τις 

ΤΠΕ, καθώς θεωρούν πως έχουν τις γνώσεις για να ανταπεξέλθουν. Ως προς τις γνώσεις 

απέναντι στου υπολογιστές, που αποτελούν ένα από τα πιο πολυσύχναστα μέσα μεταξύ 

άλλων ΤΠΕ, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν σχεδόν αποκλειστικά πως έχουν γνώσεις απέναντι 

στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η δήλωση «Γνώση Υπολογιστή» συγκέντρωσε Μ.Ο.= 

1,09.  

Αναδεικνύεται λοιπόν πως η πλειοψηφία του δείγματος έχει γνώσεις στις ΤΠΕ, είτε 

αυτές προέρχονται από κάποιο επιμορφωτικό σεμινάριο, είτε λόγω αυτομόρφωσης είτε λόγω 

απόκτησης γνώσεων μέσω άλλου φορέα, και κατά αυτόν τον τρόπο δεν τις αποφεύγει και 

μπορεί να ανταπεξέλθει σε ενδεχόμενα προβλήματα.    

 

2.1.3 Άνεση και Ευκολία των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής απέναντι στις ΤΠΕ 

 Το δείγμα των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής απάντησε και σε προτάσεις που 

αφορούν στο κατά πόσο έχουν άνεση και ευκολία να διαχειριστούν τις ΤΠΕ. Από το σύνολο 

των ερωτήσεων του εργαλείου, 6 ερωτήσεις είναι αυτές που δίνουν απάντηση στο ερώτημα. 

Οι προτάσεις δέχονται απαντήσεις σε κλίμακα Likert από το 1=«Διαφωνώ απόλυτα» μέχρι 

το 5=«Συμφωνώ απόλυτα» και παρατίθενται παρακάτω στον Πίνακα 11. 

 

Πίνακας 11: Άνεση και Ευκολία των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής απέναντι στις ΤΠΕ 

Άνεση και Ευκολία με ΤΠΕ 
Πλήθος 

(Ν) 

Ελάχιστη 

Τιμή 

(Min) 

Μέγιστη 

Τιμή 

(Max) 

Μέσος 

Όρος 

(Mean) 

Τυπική 

Απόκλιση 

(Std. 

Deviation) 

Είναι εύκολο για τον/την 

εκπαιδευτικό να βρίσκει 

τρόπους αξιοποίησης των 

ΤΠΕ στο διδακτικό έργο. 

 

106 1 5 3,59 1,021 
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Έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση 

όσον αφορά τη χρήση ΤΠΕ. 

 

106 1 5 3,37 1,107 

Είναι δύσκολο για τον/ την 

εκπαιδευτικό να χρησιμοποιεί 

τις ΤΠΕ στη διδασκαλία. 

 

106 1 5 2,30 1,097 

Όταν χρησιμοποιώ ΤΠΕ 

χρειάζομαι δίπλα μου κάποιον 

έμπειρο χρήστη. 

 

106 1 5 2,28 1,153 

Φοβάμαι ότι θα προκύψουν 

πολλά απρόοπτα όταν θα πάω 

να χρησιμοποιήσω ΤΠΕ στο 

μάθημα. 

 

106 1 5 2,25 1,049 

Η χρήση των ΤΠΕ στο 

μάθημα μου δημιουργεί άγχος. 
106 1 5 2,25 1,078 

 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 11,  η πρόταση που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο 

μέσο όρο είναι η «Είναι εύκολο για τον/την εκπαιδευτικό να βρίσκει τρόπους αξιοποίησης 

των ΤΠΕ στο διδακτικό έργο» με Μ.Ο.= 3,59 και ακολουθεί η δήλωση «Έχω μεγάλη 

αυτοπεποίθηση όσον αφορά τη χρήση ΤΠΕ» με Μ.Ο.= 3,37. Μέσα από τις δύο αυτές 

προτάσεις αναδεικνύεται η τάση των εκπαιδευτικών να εντάσσουν εύκολα τις ΤΠΕ στο 

περιεχόμενο της διδασκαλίας τους, ενώ δηλώνουν ουδέτεροι, ως προς την αυτοπεποίθηση 

που έχουν να χρησιμοποιούν τις Τεχνολογίες. 

Συνεχίζοντας, ακολουθούν οι δηλώσεις «Είναι δύσκολο για τον/ την εκπαιδευτικό να 

χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ στη διδασκαλία» με Μ.Ο.= 2,30 και «Όταν χρησιμοποιώ ΤΠΕ 

χρειάζομαι δίπλα μου κάποιον έμπειρο χρήστη» με Μ.Ο.=2,28. Μέσα από τα αποτελέσματα 

γίνεται φανερό πως το δείγμα τείνει να διαφωνεί πως η χρήση των ΤΠΕ είναι δύσκολη και 

δεν θεωρούν αναγκαία την ύπαρξη κάποιου ειδικού σε αυτές. Θεωρούν, λοιπόν πως εύκολα 

μπορεί κανείς να τις χρησιμοποιήσει μόνος του χωρίς εξωτερική βοήθεια. 
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Οι δηλώσεις με τον μικρότερο μέσο όρο είναι οι «Φοβάμαι ότι θα προκύψουν πολλά 

απρόοπτα όταν θα πάω να χρησιμοποιήσω ΤΠΕ στο μάθημα» και «Η χρήση των ΤΠΕ στο 

μάθημα μου δημιουργεί άγχος». Οι δύο αυτές προτάσεις παρατηρούμε πως συγκέντρωσαν 

τον ίδιο μέσο όρο 2,25. Το δείγμα τείνει να διαφωνεί με τις προτάσεις και αναφέρει πως δεν 

φοβάται για τα ενδεχόμενα προβλήματα που θα προκύψουν και δεν αγχώνεται όταν εντάσσει 

τις ΤΠΕ στη διδασκαλία.  

Συνολικά, αναδεικνύεται πως οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής τείνουν να χειρίζονται 

με σχετική άνεση και ευκολία τις ΤΠΕ, μπορούν εύκολα να τις εντάξουν αυτόνομα στη 

διδασκαλία τους, χωρίς τη βοήθεια κάποιου ειδικού στα προβλήματα που μπορεί να 

προκύψουν και δεν έχουν φόβο ή άγχος να αλληλεπιδράσουν με αυτές. Βέβαια, δείχνουν 

ουδέτερη στάση ως προς την αυτοπεποίθηση που έχουν να τις χρησιμοποιήσουν. 

 

2.1.4  Απόψεις  των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής σχετικά με τις ΤΠΕ  

Ένα μέρος των ερωτήσεων του εργαλείου που δόθηκε στους εκπαιδευτικούς αφορά 

και τις απόψεις τους σχετικά με τις ΤΠΕ. Υπάρχουν 12 προτάσεις που εξετάζουν αυτόν τον 

παράγοντα και δέχονται απαντήσεις σε κλίμακα Likert από το 1=«Διαφωνώ απόλυτα» μέχρι 

το 5=«Συμφωνώ απόλυτα». Τα αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 

12). 

 

Πίνακας 12: Απόψεις  των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής σχετικά με τις ΤΠΕ  

Απόψεις σχετικά με ΤΠΕ 
Πλήθος 

(Ν) 

Ελάχιστη 

Τιμή 

(Min) 

Μέγιστη 

Τιμή 

(Max) 

Μέσος 

Όρος 

(Mean) 

Τυπική 

Απόκλιση 

(Std. 

Deviation) 

Το υφιστάμενο εκπαιδευτικό 

υλικό δεν επιτρέπει την 

αξιοποίηση των υπολογιστών. 

 

106 1 5 2,87 1,087 

Η χρήση των ΤΠΕ για την 

προετοιμασία μαθημάτων 
106 1 5 2,67 1,049 
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είναι χρονοβόρα. 

 

Είναι δύσκολο για τον/την 

μαθητή/τρια με αυτισμό να 

χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ στο 

μάθημα. 

 

106 1 5 2,47 1,027 

Η χρήση των ΤΠΕ κατά τη 

διεξαγωγή των μαθημάτων 

είναι χρονοβόρα. 

106 1 5 2,43 1,051 

 

Με τη χρήση των ΤΠΕ κατά 

τη διάρκεια του μαθήματος 

χάνεται ο έλεγχος της τάξης. 

 

106 1 5 2,41 0,983 

Η χρήση των ΤΠΕ στο 

μάθημα αποπροσανατολίζει το 

ενδιαφέρον του/της 

μαθητή/τριας με αυτισμό. 

 

106 1 5 2,25 1,061 

Η χρήση των ΤΠΕ αποσπά 

την προσοχή του/της 

μαθητή/τριας με αυτισμό από 

το περιεχόμενο του 

μαθήματος. 

 

106 1 5 2,23 0,959 

Οι ΤΠΕ δεν είναι κατάλληλες 

για την ηλικία του/της 

μαθητή/τριας με αυτισμό. 

 

106 1 5 2,05 1,036 
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Η χρήση των ΤΠΕ στο 

μάθημα δημιουργεί 

περισσότερο προβλήματα 

παρά οφέλη για τον/την 

μαθητή/τρια με αυτισμό. 

 

106 1 5 1,95 0,797 

Θα ήθελα να μη χρειαζόταν 

ποτέ να χρησιμοποιήσω ΤΠΕ. 

 

106 1 5 1,80 0,970 

Οι ΤΠΕ δυσχεραίνουν τη 

μάθηση. 

 

106 1 5 1,74 0,760 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα 

της χρήσης των ΤΠΕ στο 

μάθημα είναι απογοητευτικά. 

106 1 5 1,72 0,740 

 

 Αναλύοντας τον Πίνακα 12 βλέπουμε πως ο μεγαλύτερος μέσος όρος είναι 2,87 και 

αφορά την πρόταση «Το υφιστάμενο εκπαιδευτικό υλικό δεν επιτρέπει την αξιοποίηση των 

υπολογιστών». Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται πως τείνουν να είναι ουδέτεροι, ως προς την 

παρουσία ευκαιριών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ από το εκπαιδευτικό υλικό. Δεν παίρνουν 

σαφή θέση στο αν υπάρχουν περιθώρια διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ.    

 Στην συνέχεια, ακολουθεί η δήλωση «Η χρήση των ΤΠΕ για την προετοιμασία 

μαθημάτων είναι χρονοβόρα» με Μ.Ο.= 2,67. Φαίνεται να κρατούν μια ουδέτερη στάση ως 

προς το ότι χρειάζεται πολύς χρόνος για την προετοιμασία ενός μαθήματος με ΤΠΕ. 

Παράλληλα, τείνουν να διαφωνούν με την πρόταση «Είναι δύσκολο για τον/την μαθητή/τρια 

με αυτισμό να χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ στο μάθημα» με Μ.Ο.= 2,47. Δηλώνουν, δηλαδή πως 

ένας μαθητής με αυτισμό μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ΤΠΕ. Η επόμενη δήλωση είναι «Η 

χρήση των ΤΠΕ κατά τη διεξαγωγή των μαθημάτων είναι χρονοβόρα» με Μ.Ο.= 2,43, όπου 

φαίνεται πως υπάρχει τάση προς το «διαφωνώ». Εδώ μπορούμε να παρατηρήσουμε πως ενώ 

τείνουν να διαφωνήσουν με το ότι οι ΤΠΕ χρειάζονται πολύ χρόνο στη διδασκαλία, η στάση 

τους τείνει να είναι περισσότερο ουδέτερη ως προς το ότι οι ΤΠΕ χρειάζονται πολύ χρόνο 

κατά την προετοιμασία.  
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Στην επόμενη δήλωση φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί τείνουν να διαφωνήσουν ότι 

«Με τη χρήση των ΤΠΕ κατά τη διάρκεια του μαθήματος χάνεται ο έλεγχος της τάξης», 

καθώς η πρόταση έχει μέσο όρο 2,41. Οι επόμενες δηλώσεις είναι «Η χρήση των ΤΠΕ στο 

μάθημα αποπροσανατολίζει το ενδιαφέρον του/της μαθητή/τριας με αυτισμό» με Μ.Ο.= 2,25 

και «Η χρήση των ΤΠΕ αποσπά την προσοχή του/της μαθητή/τριας με αυτισμό από το 

περιεχόμενο του μαθήματος» με Μ.Ο.= 2,23. Και στις δύο προτάσεις το δείγμα τείνει να 

διαφωνεί και έτσι αναδεικνύεται πως οι εκπαιδευτικοί δεν θεωρούν ότι οι ΤΠΕ 

αποπροσανατολίζουν το ενδιαφέρον ή αποσπούν την προσοχή των μαθητών με αυτισμό.  

Σχεδόν απόλυτος βαθμός διαφωνίας αναδεικνύεται και στην δήλωση «Οι ΤΠΕ δεν 

είναι κατάλληλες για την ηλικία του/της μαθητή/τριας με αυτισμό» με Μ.0.= 2,05, όπου 

γίνεται φανερό πως δεν θεωρούν ότι η ηλικία των μαθητών επηρεάζει την καταλληλότητα 

των ΤΠΕ ως διδακτικό εργαλείο.  

Συνεχίζοντας, παρατηρείται για ακόμα μια φορά στάση διαφωνίας στις δηλώσεις «Η 

χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα δημιουργεί περισσότερο προβλήματα παρά οφέλη για τον/την 

μαθητή/τρια με αυτισμό» με Μ.Ο.= 1,95, «Θα ήθελα να μη χρειαζόταν ποτέ να 

χρησιμοποιήσω ΤΠΕ» με Μ.Ο.= 1,80, «Οι ΤΠΕ δυσχεραίνουν τη μάθηση» με Μ.Ο.= 1,74 

και «Τα μαθησιακά αποτελέσματα της χρήσης των ΤΠΕ στο μάθημα είναι απογοητευτικά» 

με Μ.Ο.= 1,72. 

Μπορούμε να συμπεράνουμε μέσα από τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών ειδικής 

αγωγής πως οι απόψεις τους απέναντι στις ΤΠΕ τείνουν να είναι θετικές, καθώς τείνουν να 

διαφωνούν με όλα τα αρνητικά χαρακτηριστικά που παρατίθενται στο ερωτηματολόγιο, 

δημιουργώντας ένα θετικό κλίμα για τις Τεχνολογίες. 

   

2.1.5 Χρήση των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής για την υποστήριξη 

μαθητών με αυτισμό 

 Στην παρούσα έρευνα, όπως αναφέρεται και στην μεθοδολογία, δείγμα αποτέλεσαν 

και 98 εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής καθώς είναι επιθυμητό να γίνει σύγκριση ανάμεσα στις 

δύο ομάδες εκπαιδευτικών σχετικά με το κατά πόσο χρησιμοποιούν στην πράξη τις ΤΠΕ. 

Κατά αυτόν τον τρόπο, έγινε ανάλυση των 7 ερωτήσεων (2 από το δεύτερο μέρος, 5 από το 

τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου για την γενική αγωγή) που αφορούν τη χρήση των ΤΠΕ 

και για το δείγμα των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής. Επισημαίνεται ξανά πως οι δύο 

ερωτήσεις από το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου παίρνουν απαντήσεις από α-ε, αλλά 
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κωδικοποιούνται από 1-5 αντίστοιχα, όπου το 1 σημαίνει «πολύ συχνά» και το 5 σημαίνει 

«καθόλου», για να γίνει η ανάλυση. Οι υπόλοιπες προτάσεις δέχονται απαντήσεις σε κλίμακα 

Likert από το 1=«Διαφωνώ απόλυτα» μέχρι το 5=«Συμφωνώ απόλυτα». Στους Πίνακες 13 

και 14 παρατίθενται το πλήθος και τα ποσοστά απαντήσεων σε κάθε πρόταση καθώς και η 

μέγιστη τιμή, η ελάχιστη τιμή, ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση των ερωτήσεων που 

αφορούν την Χρήση των ΤΠΕ. 

  

Πίνακας 13: Πλήθος και ποσοστά απαντήσεων των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής στις προτάσεις 

του ερωτηματολογίου που αφορούν την Χρήση των ΤΠΕ 

Προτάσεις σχετικά με τη 

Χρήση ΤΠΕ από 

εκπαιδευτικούς γενικής 

αγωγής 

1 2 3 4 5 

 N % N % N % N % N % 

Η χρήση των ΤΠΕ στο 

μάθημα ανταποκρίνεται 

στα ενδιαφέροντα των 

σημερινών 

μαθητών/τριών. 

0 0% 2 2% 2 2% 53 54,1% 41 41,8% 

Αποφεύγω τη χρήση των 

ΤΠΕ γιατί δεν έχω τις 

απαραίτητες γνώσεις. 

44 44,9% 39 39,8% 6 6,1% 5 5,1% 4 4,1% 

Είμαι ικανοποιημένος/η με 

τη χρήση των ΤΠΕ στην 

εργασία μου. 

1 1% 6 6,1% 11 11,2% 58 59,2% 22 22,4% 
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Τεχνικά προβλήματα που 

προκύπτουν από τη χρήση 

των ΤΠΕ διακόπτουν τη 

ροή του μαθήματος. 

7 7,1% 22 22,4% 14 14,3% 45 45,9% 10 10,2% 

Αποφεύγω τη χρήση των 

ΤΠΕ λόγω των δυσκολιών 

που συναντώ. 

27 27,6% 58 59,2% 7 7,1% 5 5,1% 1 1% 

 

Όπως προκύπτει από τους Πίνακες 13 και 14 βλέπουμε πως σε ορισμένες ερωτήσεις η 

πλειοψηφία του δείγματος φαίνεται να έχει την ίδια γνώμη. Στις προτάσεις «Η χρήση των 

ΤΠΕ στο μάθημα ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των σημερινών μαθητών/τριών» και 

«Είμαι ικανοποιημένος/η με τη χρήση των ΤΠΕ στην εργασία μου» οι εκπαιδευτικοί 

γενικούς αγωγής «συμφωνούν» με ποσοστά 54,1% και 59,2% αντίστοιχα. Αντιθέτως στην 

πρόταση «Αποφεύγω τη χρήση των ΤΠΕ λόγω των δυσκολιών που συναντώ» το δείγμα 

«διαφωνεί» με ποσοστό 59,2%. Τα ίδια συμπεράσματα προκύπτουν και από τον παρακάτω 

πίνακα (Πίνακας 14) όπου αναφέρονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις. 

 

Πίνακας 14: Χρήση των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής για την υποστήριξη 

μαθητών με αυτισμό 

Χρήση ΤΠΕ από 

εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 
Πλήθος (Ν) 

Ελάχιστη 

Τιμή 

(Min) 

Μέγιστη 

Τιμή 

(Max) 

Μέσος 

Όρος 

(Mean) 

Τυπική 

Απόκλιση 

(Std. 

Deviation) 

Η χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα 

ανταποκρίνεται στα 

ενδιαφέροντα των σημερινών 

μαθητών/τριών. 

98 1 5 4,36 0,630 
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Είμαι ικανοποιημένος/η με τη 

χρήση των ΤΠΕ στην εργασία 

μου. 

98 1 5 3,96 0,824 

Τεχνικά προβλήματα που 

προκύπτουν από τη χρήση των 

ΤΠΕ διακόπτουν τη ροή του 

μαθήματος. 

98 1 5 3,30 1,142 

Κατά τη διδασκαλία σας πόσο 

συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ. 
98 1 5 1,97 1,030 

Αποφεύγω τη χρήση των ΤΠΕ 

λόγω των δυσκολιών που 

συναντώ. 

98 1 5 1,93 0,803 

Κατά τη προετοιμασία του 

μαθήματος πόσο συχνά 

χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ. 

98 1 5 1,90 1,108 

Αποφεύγω τη χρήση των ΤΠΕ 

γιατί δεν έχω τις απαραίτητες 

γνώσεις. 

98 1 5 1,84 1,032 

 

 Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 15, η δήλωση «Η χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα 

ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των σημερινών μαθητών/τριών» συγκέντρωσε το 

μεγαλύτερο μέσο όρο με τιμή 4,36. Αναδεικνύεται πως οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής 

τείνουν να συμφωνούν πως οι ΤΠΕ προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών τους. 

Ακολουθεί η δήλωση «Είμαι ικανοποιημένος/η με τη χρήση των ΤΠΕ στην εργασία μου» με 

Μ.Ο.= 3,96, δείχνοντας πως οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως χρησιμοποιούν επαρκώς τις ΤΠΕ.  

 Συνεχίζοντας, φαίνεται πως κρατούν μια περισσότερο ουδέτερη στάση,  ως προς τη 

πρόταση «Τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση των ΤΠΕ διακόπτουν τη ροή 

του μαθήματος», καθώς ο μέσος όρος είναι 3,30. Η επόμενη δήλωση «Κατά τη διδασκαλία 
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σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ» και συγκέντρωσε Μ.Ο.= 1,97 και κάνει εμφανές 

πως το δείγμα χρησιμοποιεί «συχνά» τις ΤΠΕ την ώρα του μαθήματος. Στην πρόταση 

«Αποφεύγω τη χρήση των ΤΠΕ λόγω των δυσκολιών που συναντώ» οι εκπαιδευτικοί τείνουν 

να διαφωνούν με την έκφραση «αποφεύγω λόγω δυσκολιών», δεδομένου πως ο Μ.Ο.= 1,93 

αναδεικνύοντας πως επιλέγουν να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ. 

 Στην πρόταση «Κατά τη προετοιμασία του μαθήματος πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις 

ΤΠΕ» με Μ.Ο.= 1,90, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν πως χρησιμοποιούν «συχνά» τις ΤΠΕ για 

να προετοιμαστούν για το μάθημα. Μπορούμε εδώ να επισημάνουμε πως φαίνεται να 

αξιοποιούν λίγο παραπάνω τις ΤΠΕ για την προετοιμασία του μαθήματος σε σχέση με τη 

διδασκαλία. 

Τέλος, στη δήλωση «Αποφεύγω τη χρήση των ΤΠΕ γιατί δεν έχω τις απαραίτητες 

γνώσεις», η οποία συγκέντρωσε Μ.Ο.= 1,84, το δείγμα φαίνεται πως τείνει να διαφωνεί με 

την έκφραση «αποφεύγω λόγω έλλειψης γνώσεων», γεγονός που επιβεβαιώνει για ακόμα μια 

φορά την επιλογή ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στο διδακτικό έργο.  

Συνολικά ανάμεσα στα δείγματα των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής 

μπορούμε να διακρίνουμε ομοιότητες. Οι εκπαιδευτικοί τείνουν να έχουν και στις 7 

προτάσεις τις ίδιες δηλώσεις. Οι τιμές του μέσου όρου κάθε δήλωσης για τα δύο δείγματα 

έχουν πολύ μικρή απόκλιση μεταξύ τους. Βέβαια παρατηρείται μια γενικότερη τάση των 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής να χρησιμοποιούν λίγο παραπάνω τις ΤΠΕ και να τις 

επιλέγουν περισσότερο σε σχέση με το αντίστοιχο δείγμα της ειδικής αγωγής. Επισημαίνεται 

όμως για ακόμα μια φορά πως οι διαφορές των τιμών είναι πολύ μικρές και υφίσταται μια 

συνολική ομοιογένεια στις δηλώσεις του συνόλου των ερωτωμένων.   

 

 

2.2 Ανάλυση Αποτελεσμάτων με Επαγωγική Στατιστική 

 Προκειμένου να αναδειχθεί ποια από τα δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών 

ειδικής και γενικής αγωγής επηρεάζουν τη στάση τους να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ, έγινε 

ανάλυση των δεδομένων μέσω επαγωγικής στατιστικής. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε 

επαγωγικός έλεγχος    για να φανεί ποια δημογραφικά στοιχεία ασκούν επιρροή στις 

ερωτήσεις «Κατά τη διδασκαλία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ» και «Κατά τη 

προετοιμασία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ» και ανάλυση διακύμανσης ANOVA 

για ανεξάρτητες μεταβλητές. 
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2.2.1. Έλεγχος     

 Για να διαπιστωθεί ποια δημογραφικά στοιχεία του δείγματος ασκούν στατιστικά 

σημαντική επιρροή στις προτάσεις «Κατά τη διδασκαλία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις 

ΤΠΕ» και «Κατά τη προετοιμασία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ» 

πραγματοποιήθηκε επαγωγικός έλεγχος    και τα αποτελέσματα παρατίθενται στον Πίνακα 

15.  
 

Πίνακας 15: Συχνότητα χρήση των ΤΠΕ κατά την διδασκαλία και την προετοιμασία του 

μαθήματος από τους εκπαιδευτικούς σε σχέση με τα δημογραφικά τους στοιχεία (Φύλο, Σπουδές, 

Άλλες Σπουδές, Γνώση Υπολογιστών) 

Δημογραφικά 

Στοιχεία 
Προτάσεις 

Ειδικής 

Αγωγής 

(p) 

Ειδικής 

Αγωγής 

(  ) 

Γενικής 

Αγωγής 

(p) 

Γενικής 

Αγωγής 

(  ) 

Φύλο 

Κατά τη διδασκαλία σας 

πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

τις ΤΠΕ 

0,041 9,939 0,544 3,083 

Κατά τη προετοιμασία σας 

πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

τις ΤΠΕ 

0,565 2,955 0,808 1,607 

Σπουδές 

Κατά τη διδασκαλία σας 

πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

τις ΤΠΕ 

0,959  2,561 0,368 8,704 

Κατά τη προετοιμασία σας 

πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

τις ΤΠΕ 

0,907 3,401 0,077 14,195 

Άλλες σπουδές 

Κατά τη διδασκαλία σας 

πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

τις ΤΠΕ 

0,763 8,821 0,451 7,826 

Κατά τη προετοιμασία σας 

πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

τις ΤΠΕ 

0,768 8,222 0,561 6,779 
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Γνώση Υπολογιστών 

Κατά τη διδασκαλία σας 

πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

τις ΤΠΕ 

0,000 28,928 0,000 31,564 

Κατά τη προετοιμασία σας 

πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

τις ΤΠΕ 

0,002 17,086 0,000 31,206 

 

 

Φύλο-Κατά τη διδασκαλία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ 

Εφαρμόσαμε τον επαγωγικό έλεγχο    test για ανεξάρτητα δείγματα των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για να συγκρίνουμε το Φύλο σε σχέση με την πρόταση «Κατά 

τη διδασκαλία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ» και βρέθηκε σημαντική σχέση 

ανάμεσά τους, εφόσον το p είναι μικρότερο από 0,05 (  = 9,939, p=0,041). Αντίστοιχα, 

εφαρμόστηκε επαγωγικός έλεγχος    test για ανεξάρτητα δείγματα των εκπαιδευτικών 

γενικής αγωγής για να συγκρίνουμε το Φύλο σε σχέση με την πρόταση «Κατά τη διδασκαλία 

σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ» και δεν βρέθηκε σημαντική σχέση ανάμεσά τους, 

εφόσον το p είναι μεγαλύτερο από 0,05 (  = 3,083, p=0,544).  

Επομένως, μπορούμε να παρατηρήσουμε πως ο παράγοντας Φύλο επηρεάζει τις 

στάσεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής ως προς την χρήση των ΤΠΕ στους μαθητές με 

αυτισμό κατά τη διδασκαλία, ενώ δεν παρατηρείται καμία επιρροή στο αντίστοιχο δείγμα 

των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής. 

 

Φύλο- Κατά τη προετοιμασία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ 

Εφαρμόσαμε τον επαγωγικό έλεγχο   test για ανεξάρτητα δείγματα των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για να συγκρίνουμε το Φύλο σε σχέση με την πρόταση «Κατά 

τη προετοιμασία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ». Δεν βρέθηκαν αρκετά 

στατιστικά δεδομένα που να επιβεβαιώνουν τη διαφορά, διότι το p είναι μεγαλύτερο του 0,05 

(  =2,955, p=0,565). Κατά τον ίδιο τρόπο, εφαρμόστηκε επαγωγικός έλεγχος   test για 

ανεξάρτητα δείγματα των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής για να συγκρίνουμε το Φύλο σε 

σχέση με την πρόταση «Κατά τη προετοιμασία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ» και 
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δεν βρέθηκε σημαντική σχέση ανάμεσά τους, εφόσον το p είναι μεγαλύτερο από 0,05 (  = 

1,607, p=0,808).  

Διακρίνουμε, κατά αυτόν τον τρόπο πως ο παράγοντας Φύλο δεν επηρεάζει τις 

στάσεις των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής ως προς την χρήση των ΤΠΕ στους 

μαθητές κατά τη προετοιμασία της διδασκαλίας. 

 

Σπουδές- Κατά τη διδασκαλία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ 

Συνεχίζοντας, για να συγκρίνουμε τις Σπουδές σε σχέση με την πρόταση «Κατά τη 

διδασκαλία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ» εφαρμόσαμε τον επαγωγικό έλεγχο 

  test για ανεξάρτητα δείγματα των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και δεν βρέθηκε 

σημαντική σχέση ανάμεσά τους, εφόσον το p είναι μεγαλύτερο από 0,05 (  = 2,561, 

p=0,959). Αντίστοιχα, εφαρμόστηκε επαγωγικός έλεγχος   test για ανεξάρτητα δείγματα των 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής για να συγκρίνουμε τις Σπουδές σε σχέση με την πρόταση 

«Κατά τη διδασκαλία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ» και δεν βρέθηκε σημαντική 

σχέση ανάμεσά τους, εφόσον το p είναι μεγαλύτερο από 0,05 (  = 8,704, p=0,368).  

Μπορούμε να παρατηρήσουμε συνολικά πως ο παράγοντας Σπουδές δεν επηρεάζει 

τις στάσεις των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής ως προς την χρήση των ΤΠΕ 

στους μαθητές κατά τη διδασκαλία. 

 

Σπουδές- Κατά τη προετοιμασία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ 

Ως προς τη σύγκριση του παράγοντα Σπουδές σε σχέση με την πρόταση «Κατά τη 

προετοιμασία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ», πραγματοποιήθηκε επαγωγικός 

έλεγχος   test για ανεξάρτητα δείγματα των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και δεν βρέθηκε 

σημαντική σχέση ανάμεσά τους, εφόσον το p είναι μεγαλύτερο από 0,05 (  =3,401, 

p=0,907). Επιπρόσθετα, εφαρμόστηκε επαγωγικός έλεγχος   test για το αντίστοιχο δείγμα 

των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής για να συγκρίνουμε τις Σπουδές σε σχέση με την 

πρόταση «Κατά τη προετοιμασία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ» και για ακόμα 

μια φορά δεν βρέθηκε σημαντική σχέση ανάμεσά τους, εφόσον το p είναι μεγαλύτερο από 

0,05 (  =14,195, p=0,077).  
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Διακρίνουμε, λοιπόν πως ο παράγοντας Σπουδές δεν επηρεάζει τις στάσεις των 

εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής ως προς την χρήση των ΤΠΕ στους μαθητές κατά 

τη προετοιμασία του μαθήματος. 

 

Άλλες Σπουδές- Κατά τη διδασκαλία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ 

Εφαρμόσαμε τον επαγωγικό έλεγχο   test για ανεξάρτητα δείγματα των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για να συγκρίνουμε τις Άλλες Σπουδές σε σχέση με την 

πρόταση «Κατά τη διδασκαλία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ» και δεν βρέθηκε 

σημαντική σχέση ανάμεσά τους, εφόσον το p είναι μεγαλύτερο από 0,05 (  =8,821, 

p=0,763). Αντίστοιχα, εφαρμόστηκε επαγωγικός έλεγχος   test για ανεξάρτητα δείγματα των 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής για να συγκρίνουμε τις Άλλες Σπουδές σε σχέση με την 

πρόταση «Κατά τη διδασκαλία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ» και δεν βρέθηκε 

σημαντική σχέση ανάμεσά τους, εφόσον το p είναι μεγαλύτερο από 0,05 (  = 7,826, 

p=0,451).  

Διακρίνουμε πως ο παράγοντας Άλλες Σπουδές δεν επηρεάζει τις στάσεις των 

εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής ως προς την χρήση των ΤΠΕ στους μαθητές κατά 

τη διδασκαλία. 

 

Άλλες Σπουδές- Κατά τη προετοιμασία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ 

Για να συγκρίνουμε τις Άλλες Σπουδές σε σχέση με την πρόταση «Κατά τη 

προετοιμασία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ» πραγματοποιήθηκε επαγωγικός 

έλεγχος   test για ανεξάρτητα δείγματα των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και δεν βρέθηκε 

σημαντική σχέση ανάμεσά τους, εφόσον το p είναι μεγαλύτερο από 0,05 (  =8,222, 

p=0,768). Επιπρόσθετα, εφαρμόστηκε επαγωγικός έλεγχος   test για ανεξάρτητα δείγματα 

των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής για να συγκρίνουμε τις Άλλες Σπουδές σε σχέση με την 

πρόταση «Κατά τη προετοιμασία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ» και δεν βρέθηκε 

σημαντική σχέση ανάμεσά τους, εφόσον το p είναι μεγαλύτερο από 0,05 (  = 6,779, 

p=0,561).  

Παρατηρούμε, λοιπόν πως ο παράγοντας Άλλες Σπουδές δεν επηρεάζει τις στάσεις 

των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής ως προς την χρήση των ΤΠΕ στους μαθητές 

κατά τη προετοιμασία της διδασκαλίας. 
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Γνώση Υπολογιστή- Κατά τη διδασκαλία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ 

Για να συγκρίνουμε την Γνώση Υπολογιστή σε σχέση με την πρόταση «Κατά τη 

διδασκαλία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ» εφαρμόσαμε τον επαγωγικό έλεγχο 

  test για ανεξάρτητα δείγματα των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και βρέθηκε σημαντική 

σχέση ανάμεσά τους, εφόσον το p είναι μικρότερο από 0,05 (  =28,928, p=0,000). 

Αντίστοιχα, εφαρμόστηκε επαγωγικός έλεγχος   test για ανεξάρτητα δείγματα των 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής για να συγκρίνουμε την Γνώση Υπολογιστή σε σχέση με την 

πρόταση «Κατά τη διδασκαλία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ» και βρέθηκε 

σημαντική σχέση ανάμεσά τους, εφόσον το p είναι μικρότερο από 0,05 (  = 31,564, 

p=0,000).  

Διακρίνουμε πως ο παράγοντας Γνώση Υπολογιστή επηρεάζει τις στάσεις των 

εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής ως προς την χρήση των ΤΠΕ στους μαθητές κατά 

τη διδασκαλία. 

 

Γνώση Υπολογιστή- Κατά τη προετοιμασία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις 

ΤΠΕ 

Για να συγκρίνουμε την Γνώση Υπολογιστή σε σχέση με την πρόταση «Κατά τη 

προετοιμασία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ» εφαρμόσαμε τον επαγωγικό έλεγχο 

  test για ανεξάρτητα δείγματα των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και βρέθηκε σημαντική 

σχέση ανάμεσά τους, εφόσον το p είναι μικρότερο από 0,05 (  = 17,086, p=0,002). 

Αντίστοιχα, εφαρμόστηκε επαγωγικός έλεγχος   test για ανεξάρτητα δείγματα των 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής για να συγκρίνουμε την Γνώση Υπολογιστή σε σχέση με την 

πρόταση «Κατά τη προετοιμασία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ» και βρέθηκε 

σημαντική σχέση ανάμεσά τους, εφόσον το p είναι μικρότερο από 0,05 (  = 31,206, 

p=0,000).  

Παρατηρούμε, λοιπόν πως ο παράγοντας Γνώση Υπολογιστή επηρεάζει τις στάσεις 

των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής ως προς την χρήση των ΤΠΕ στους μαθητές 

κατά τη προετοιμασία του μαθήματος. 

Συνολικά βλέπουμε πως οι παράγοντες σπουδές και άλλες σπουδές δεν ασκούν 

στατιστικά σημαντική επιρροή. Ο παράγοντας Φύλο ασκεί στατιστικά σημαντική επιρροή 

μόνο στη δήλωση «Κατά τη διδασκαλία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ» των 
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εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, ενώ ο παράγοντας Γνώση υπολογιστών φαίνεται να 

επηρεάζει τις δηλώσεις του δείγματος και στις δύο προτάσεις. 

 

2.2.2. ANOVA 

Για να διαπιστωθεί ποια δημογραφικά στοιχεία του δείγματος ασκούν στατιστικά 

σημαντική επιρροή στις προτάσεις «Κατά τη διδασκαλία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις 

ΤΠΕ» και «Κατά τη προετοιμασία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ» 

πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης ANOVA για ανεξάρτητες μεταβλητές και τα 

αποτελέσματα παρατίθενται στον Πίνακα 16.  

 

Πίνακας 16: Συχνότητα χρήση των ΤΠΕ κατά την διδασκαλία και την προετοιμασία 

του μαθήματος από τους εκπαιδευτικούς σε σχέση με τα δημογραφικά τους στοιχεία 

Ηλικία, Χρόνια Προϋπηρεσίας) 

Δημογραφικά 

Στοιχεία 
Προτάσεις 

Ειδικής 

Αγωγής 

(p) 

Ειδικής 

Αγωγής 

(F) 

Γενικής 

Αγωγής 

(p) 

Γενικής 

Αγωγής 

(F) 

Ηλικία 

Κατά τη διδασκαλία σας 

πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

τις ΤΠΕ 

0,219 1,463 0,872 0,235 

Κατά τη προετοιμασία σας 

πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

τις ΤΠΕ 

0,535 0,789 0,826 0,375 

Χρόνια 

Προϋπηρεσίας 

Κατά τη διδασκαλία σας 

πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

τις ΤΠΕ 

0,525 0,805 0,866 0,317 

Κατά τη προετοιμασία σας 

πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

τις ΤΠΕ 

0,045 2,536 0,704 0,544 
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Ηλικία- Κατά τη διδασκαλία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ 

Εφαρμόσαμε τον επαγωγικό έλεγχο ANOVA για ανεξάρτητα δείγματα των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για να συγκρίνουμε την Ηλικία σε σχέση με την πρόταση 

«Κατά τη διδασκαλία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ» και δεν βρέθηκε σημαντική 

σχέση ανάμεσά τους, εφόσον το p είναι μεγαλύτερο από 0,05 (F=1,463, p=0,219). 

Αντίστοιχα, εφαρμόστηκε έλεγχος ANOVA για ανεξάρτητα δείγματα των εκπαιδευτικών 

γενικής αγωγής για να συγκρίνουμε την Ηλικία σε σχέση με την πρόταση «Κατά τη 

διδασκαλία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ» και δεν βρέθηκε σημαντική σχέση 

ανάμεσά τους, εφόσον το p είναι μεγαλύτερο από 0,05 (F=0,235 p=0,872).  

Διακρίνουμε πως ο παράγοντας Ηλικία δεν επηρεάζει τις στάσεις των εκπαιδευτικών 

ειδικής και γενικής αγωγής ως προς την χρήση των ΤΠΕ στους μαθητές κατά τη διδασκαλία. 

 

Ηλικία- Κατά τη προετοιμασία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ 

Για να συγκρίνουμε την Ηλικία σε σχέση με την πρόταση «Κατά τη προετοιμασία 

σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ» εφαρμόσαμε τον επαγωγικό έλεγχο ANOVA για 

ανεξάρτητα δείγματα των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και δεν βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική σχέση ανάμεσά τους, εφόσον το p είναι μεγαλύτερο από 0,05 (F=0,789, p=0,535). 

Κατά τον ίδιο τρόπο, εφαρμόστηκε έλεγχος ANOVA για ανεξάρτητα δείγματα των 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής για να συγκρίνουμε την Ηλικία σε σχέση με την πρόταση 

«Κατά τη προετοιμασία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ» και δεν βρέθηκε 

σημαντική σχέση ανάμεσά τους, εφόσον το p είναι μεγαλύτερο από 0,05 (F=0,375, p=0,826).  

Διακρίνουμε, λοιπόν πως ο παράγοντας Ηλικία δεν επηρεάζει τις στάσεις των 

εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής ως προς την χρήση των ΤΠΕ στους μαθητές κατά 

τη προετοιμασία της διδασκαλίας. 

 

Χρόνια Προϋπηρεσίας- Κατά τη διδασκαλία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις 

ΤΠΕ 

Εφαρμόσαμε τον επαγωγικό έλεγχο ANOVA για ανεξάρτητα δείγματα των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για να συγκρίνουμε τα Χρόνια Προϋπηρεσίας σε σχέση με 

την πρόταση «Κατά τη διδασκαλία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ» και δεν 

βρέθηκε σημαντική σχέση ανάμεσά τους, εφόσον το p είναι μεγαλύτερο από 0,05 (F=0,805, 
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p=0,525). Αντίστοιχα, εφαρμόστηκε επαγωγικός έλεγχος ANOVA για ανεξάρτητα δείγματα 

των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής για να συγκρίνουμε τα Χρόνια Προϋπηρεσίας σε σχέση 

με την πρόταση «Κατά τη διδασκαλία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ» και δεν 

βρέθηκε σημαντική σχέση ανάμεσά τους, εφόσον το p είναι μεγαλύτερο από 0,05 (F=0,317, 

p=0,866).  

Διακρίνουμε πως ο παράγοντας Χρόνια Προϋπηρεσίας δεν επηρεάζει τις στάσεις των 

εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής ως προς την χρήση των ΤΠΕ στους μαθητές κατά 

τη διδασκαλία. 

 

Χρόνια Προϋπηρεσίας- Κατά τη προετοιμασία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις 

ΤΠΕ 

Για να συγκρίνουμε τα Χρόνια Προϋπηρεσίας σε σχέση με την πρόταση «Κατά τη 

προετοιμασία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ» πραγματοποιήθηκε επαγωγικός 

έλεγχος ANOVA για ανεξάρτητα δείγματα των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και βρέθηκε 

σημαντική σχέση ανάμεσά τους, εφόσον το p είναι μικρότερο από 0,05 (F= 2,536, p=0,045). 

Αντίστοιχα, εφαρμόστηκε επαγωγικός έλεγχος ANOVA για ανεξάρτητα δείγματα των 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής για να συγκρίνουμε τα Χρόνια Προϋπηρεσίας σε σχέση με 

την πρόταση «Κατά τη προετοιμασία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ» και δεν 

βρέθηκε σημαντική σχέση ανάμεσά τους, εφόσον το p είναι μεγαλύτερο από 0,05 (F=0,544, 

p=0,704).  

Παρατηρούμε, επομένως  πως ενώ ο παράγοντας Χρόνια Προϋπηρεσίας επηρεάζει τις 

στάσεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, δεν επηρεάζει τις στάσεις των εκπαιδευτικών 

γενικής αγωγής ως προς την χρήση των ΤΠΕ στους μαθητές κατά τη προετοιμασία της 

διδασκαλίας. 

 

2.2.3 Δημογραφικά στοιχεία παιδιού με αυτισμό  

Σημαντικό είναι να υπενθυμίσουμε πως οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής απαντούσαν 

στις προτάσεις του ερωτηματολογίου με βάση έναν μαθητή ή μαθήτρια τους με αυτισμό. 

Μάλιστα στο ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε, υπήρχε ένα μέρος (το τρίτο μέρος) που 

ανέφεραν το φύλο, την ηλικία και το επίπεδο του λόγου του παιδιού. Τα δημογραφικά 

στοιχεία του παιδιού και ο βαθμός στον οποίο αυτά επηρεάζουν δύο βασικές ερωτήσεις του 
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ερωτηματολογίου δεν αποτελεί άμεσο ερώτημα της έρευνας. Ωστόσο, καλό είναι να 

αναφερθούν τα δεδομένα που προέκυψαν.  

 Για να αναδειχθεί εάν το φύλο και το επίπεδο λόγου του παιδιού επηρεάζει τις 

προτάσεις «Κατά τη διδασκαλία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ» και «Κατά τη 

προετοιμασία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ» εφαρμόστηκε επαγωγικός έλεγχος 

  . Ταυτόχρονα για να φανεί αν υπάρχει σχέση ανάμεσα στην ηλικία των μαθητών και τις 

ίδιες προτάσεις πραγματοποιήθηκε ανάλυση μονής διακύμανσης ANOVA. Τα αποτελέσματα 

παρατίθενται παρακάτω στους Πίνακες 17 και 18. 

 

Πίνακας 17: Συχνότητα χρήση των ΤΠΕ κατά την διδασκαλία και την προετοιμασία του 

μαθήματος από τους εκπαιδευτικούς σε σχέση με τα δημογραφικά στοιχεία των παιδιών με αυτισμό 

(Φύλο, Επίπεδο Λόγου) 

Δημογραφικά 

Στοιχεία Παιδιού 
Προτάσεις  p    

Φύλο 

Κατά τη διδασκαλία σας πόσο 

συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ 
0,034 10,415 

Κατά τη προετοιμασία σας 

πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις 

ΤΠΕ 

0,411 3,962 

Λόγος 

Κατά τη διδασκαλία σας πόσο 

συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ 
0,949 2,757 

Κατά τη προετοιμασία σας 

πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις 

ΤΠΕ 

0,154 11,930 

 

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα του Πίνακα 18 μόνο το Φύλο φαίνεται να 

επηρεάζει την πρόταση «Κατά τη διδασκαλία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ», 

εφόσον το p είναι μικρότερο από 0,05 (  = 10,415, p=0,034). Αντιθέτως, δεν βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στο Φύλο και την πρόταση «Κατά τη προετοιμασία 

σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ», εφόσον το p είναι μεγαλύτερο από 0,05. Το 

Επίπεδο Λόγου των μαθητών αποτελεί και αυτό έναν παράγοντα που δεν επηρεάζει τις δύο 

προτάσεις του ερωτηματολογίου, καθώς το p είναι μεγαλύτερο από 0,05. 
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Πίνακας 18: Συχνότητα χρήση των ΤΠΕ κατά την διδασκαλία και την προετοιμασία του 

μαθήματος από τους εκπαιδευτικούς σε σχέση με τα δημογραφικά στοιχεία των παιδιών με 

αυτισμό (Ηλικία) 

Δημογραφικά 

Στοιχεία Παιδιού 
Προτάσεις p F 

Ηλικία 

Κατά τη διδασκαλία σας πόσο συχνά 

χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ 
0,519 0,911 

Κατά τη προετοιμασία σας πόσο 

συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ 
0,105 1,678 

 

Ταυτόχρονα από την ανάλυση μονής διακύμανσης δεν βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική σχέση ανάμεσα στην Ηλικία των μαθητών και τις προτάσεις «Κατά τη 

διδασκαλία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ» και «Κατά τη προετοιμασία σας πόσο 

συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ», καθώς το p είναι μεγαλύτερο από 0,05. 
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Κεφάλαιο 3
ο
: Συζήτηση  

3.1 Συμπεράσματα 

 Στην παρούσα έρευνα στόχος ήταν να φανούν οι στάσεις των εκπαιδευτικών Ειδικής 

αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την χρήση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 

των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη μαθητών/τριών με αυτισμό. Ταυτόχρονα, 

κρίθηκε σημαντικό να ερευνηθούν και οι στάσεις των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής ως 

προς την χρήση των ΤΠΕ, με στόχο να συγκριθούν οι δύο ομάδες και να διεξαχθεί ένα 

συμπέρασμα για την γενικότερη εκπαίδευση. Τα ερευνητικά ερωτήματα που έγινε 

προσπάθεια να απαντηθούν είναι τα παρακάτω: 

1) Χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για να υποστηρίξουν 

τους μαθητές τους που βρίσκονται στο φάσμα τους αυτισμού; 

2) Έχουν πιστοποιημένες γνώσεις πάνω στις ΤΠΕ; 

3) Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ με άνεση και ευκολία; 

4) Ποιες είναι οι απόψεις τους για τη χρήση των ΤΠΕ στην διδασκαλία μαθητών με 

αυτισμό; 

5) Υπάρχει διαφορά στη χρήση των ΤΠΕ μεταξύ εκπαιδευτικών γενικής αγωγής που 

εργάζονται στο γενικό σχολείο και εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής που εργάζονται σε 

σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής;  

6) Ποια δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής 

επηρεάζουν τη συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία και κατά την 

προετοιμασία της διδασκαλίας; 

 

Όσον αφορά το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας 

προέκυψε πως οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής χρησιμοποιούν ή τείνουν να 

χρησιμοποιήσουν συχνά τις ΤΠΕ, για να υποστηρίξουν τους μαθητές με αυτισμό. 

Παρατηρήθηκε μάλιστα πως χρησιμοποιούν λίγο παραπάνω τις ΤΠΕ για να προετοιμάσουν 

το μάθημα σε σχέση με τη διδασκαλία. Δεν αποφεύγουν να τις εντάξουν στο μάθημά τους 

και θεωρούν πως αυτές προσελκύουν και το ενδιαφέρον των παιδιών.  

Βέβαια, οι απαντήσεις τους αποδεικνύουν μια θετική στάση, εντούτοις απέχουν πολύ 

λίγο αριθμητικά από την ουδέτερη στάση. Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, πως δηλώνουν ότι 

χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ (ή τείνουν να τις χρησιμοποιήσουν), η επιλογή τους όμως αυτή 
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κυμαίνεται ουσιαστικά ανάμεσα στις επιλογές «συχνή χρήση» και «μέτρια χρήση». Δεν 

αποτελεί, δηλαδή μια ξεκάθαρη και σταθερή επιλογή. Όπως και να έχει όμως οι ΤΠΕ 

αποτελούν μια επιλογή σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό και δεν αποφεύγεται η χρήση 

τους. 

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς δεν έχουν 

προκύψει αντίστοιχα δεδομένα που να αφορούν την χρήση των ΤΠΕ στην πράξη για μαθητές 

με αυτισμό. Χρησιμοποιούνται συχνά σε βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις που απευθύνονται σε 

αυτή την ομάδα ατόμων (Moore & Calvert, 2000, Dautenhahn & Werry, 2004, Robins, 

Dautenhahn & Dubowski, 2006, Ramdoss et al., 2011b, Lozano, Ballesta & Alcaraz, 2011, 

Sansosti, Powell-Smith & Cohan, 2010, Ζυγοπούλου, 2017), όχι όμως στα σχολικά πλαίσια 

μιας διδασκαλίας. Παράλληλα, υπάρχουν δεδομένα για την χρήση των ΤΠΕ σε άτομα με 

ειδικές ανάγκες γενικά, όπου οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής δηλώνουν πως τις 

χρησιμοποιούν αρκετά (Brodin & Lindstrand, 2003, Baglama, Yikmis & Demirok, 2017). 

Βλέπουμε όμως πως αντίστοιχο παράδειγμα με την παρούσα έρευνα δεν βρέθηκε και κατά 

αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να γίνουν άμεσες συγκρίσεις με την υπάρχουσα βιβλιογραφία 

όσον αφορά αυτό το ερευνητικό ερώτημα. Βέβαια, έμμεσα αναφέρεται πως οι εκπαιδευτικοί 

θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους και προσπαθούν να τις εντάξουν 

σε αυτήν, καθώς αντιλαμβάνονται τη θετική τους συμβολή (Γιαβρίμης, Παπάνης, 

Νεοφώτιστος & Βαλκάνος, 2010). Εντούτοις, εμφανίζονται συχνά αρκετοί ανασταλτικοί 

παράγοντες που εμποδίζουν αυτήν τους την πρόθεση (Colby, 1973, Mumtaz, 2000, Brodin & 

Lindstrand, 2003, Φραγκάκη, 2011 Κόκκαλη, 2016).  

Τα δεδομένα της έρευνας βλέπουμε πως συμφωνούν με ένα μέρος της βιβλιογραφίας, 

όπου αναδεικνύεται ένα θετικό κλίμα ως προς την χρήση των τεχνολογιών (Τζιμογιάννης & 

Κόμης, 2004, Αναστασιάδης, Γκερτσάκης, Μαρινάτος & Καρβούνης, 2006, Gulbahar & 

Guven, 2008, Γιαβρίμης, Παπάνης, Νεοφώτιστος & Βαλκάνος, 2010, Πεσματζόγλου & 

Παπαδοπούλου, 2013). Ο μέσος όρος του δείγματος τείνει να χρησιμοποιεί, όπως δηλώνει,  

τις ΤΠΕ. Θα λέγαμε πως παρατηρείται μια πρόοδος στις τακτικές των εκπαιδευτικών ειδικής 

αγωγής, όσον αφορά την υποστήριξη μαθητών με αυτισμό. Ενώ, συνήθιζαν να τις αξιοποιούν 

μόνο σε βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις (Moore & Calvert, 2000, Dautenhahn & Werry, 2004, 

Robins, Dautenhahn & Dubowski, 2006, Ramdoss et al., 2011b, Lozano, Ballesta & Alcaraz, 

2011, Sansoti, Powell-Smith & Cohan, 2010 όπως αναφέρεται στους Asaro-Saddler, Knox, 

Meredith & Akhmenjanova, 2015), τώρα μέσα από την παρούσα έρευνα αναδεικνύεται πως 

τις εντάσσουν και στα πλαίσια μιας σχολικής διδασκαλίας. Πιθανότατα, με την πάροδο των 

χρόνων, την εμφάνιση σταδιακά περισσότερων διαφορετικών περιπτώσεων παιδιών, την 
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τάση των δασκάλων για συνεχή επιμόρφωση αλλά και την προσωπική τους επιθυμία για 

βελτίωση να αυξήθηκε η ενσωμάτωση των ΤΠΕ. Βέβαια, όταν μια επιλογή χρόνων γίνεται 

συνήθεια είναι δύσκολο να ανατραπεί. Σε αυτό το γεγονός μπορεί να οφείλεται πως ενώ οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής δηλώνουν πως χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ, η επιλογή αυτή δεν 

είναι σταθερή και σε μεγάλο βαθμό. Ενδεχομένως, μια έρευνα με αντίστοιχο στόχο να 

αποδείκνυε μια περισσότερο συνεπή επιλογή χρήσης των ΤΠΕ στη διάρκεια της επόμενης 

δεκαετίας. 

Αναφορικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, που αφορούσε τις γνώσεις των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής σχετικά με τις ΤΠΕ, έγινε φανερό πως η συντριπτική 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων, το 90,6%, έχει γνώσεις πάνω στην τεχνολογία και για αυτό 

δεν φοβάται να τις χρησιμοποιήσει και να τις αξιοποιήσει διδακτικά. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, όπως δήλωσαν οι ίδιοι, οι γνώσεις αυτές προέρχονται από επιμορφωτικά 

σεμινάρια, επίσημες πιστοποιήσεις παρακολούθησης μαθημάτων Β’ Επιπέδου ή και ECDL 

και αυτομόρφωση. 

Σύμφωνα με τους Brodin & Lindstrand (2003), γεγονός, αποτελεί πως συχνά τα 

επιμορφωτικά προγράμματα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των εκπαιδευτικών. 

Κατά αυτόν τον τρόπο, με την πάροδο του χρόνου η προθυμία τους για επιμόρφωση και 

περαιτέρω κατάρτιση τείνει να μειώνεται. 

Εντούτοις, στα πλαίσια της παρούσας έρευνας παρατηρούμε πως οι Έλληνες 

εκπαιδευτικοί που απασχολούνται σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής ακολουθούν τις 

ευρωπαϊκές τάσεις. Όπως και σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιλέγουν να 

επιμορφώνονται, τόσο σε γενικότερο εκπαιδευτικό πλαίσιο, όσο και ειδικότερα σχετικά με 

τις ΤΠΕ. Βέβαια, να αναφέρουμε πως και τα ίδια τα κράτη, όπως και η Ελλάδα, φροντίζουν 

για την παροχή επιμορφωτικών σεμιναρίων στον εκπαιδευτικό τους δυναμικό (Ευρωπαϊκό 

Φορέα Ειδικής Αγωγής, 2003: 46-56, Σέργης και Κουτρομάνος, 2013). Η επιμόρφωση και 

γενικότερα η απόκτηση γνώσεων σε ένα αντικείμενο συμβάλλει και στην ευκολότερη 

επιλογή μιας μεθόδου, καθώς όπως αναφέρεται και στην έρευνα των Τζιμογιάννης και 

Κόμης (2004) οι εκπαιδευτικοί που έχουν επιμορφωθεί στις ΤΠΕ έχουν θετικότερες απόψεις, 

όσον αφορά τη χρήση τους και επιλέγουν να τις εντάσσουν διδακτικά. Ανάλογη σύνδεση 

ανάμεσα στην επιμόρφωση στις ΤΠΕ και την θετική στάση απέναντί τους αναφέρεται και σε 

άλλες έρευνες (Ropp, 1999, Yildirim, 2000, Kumar & Kumar, 2003). 

Αναδεικνύεται, λοιπόν πως υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στα ευρωπαϊκά δεδομένα και 

τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας. Θα μπορούσαμε να πούμε πως πλέον οι 

εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται την ραγδαία εισροή της τεχνολογίας στην καθημερινότητα 
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και λαμβάνοντας υπόψη την θετική συμβολή της σε παρεμβάσεις που αφορούν άτομα που 

βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, κάνουν προσπάθειες για να ακολουθήσουν τους 

γρήγορους ρυθμούς της εξέλιξης.  

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε την άνεση και την ευκολία των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής απέναντι στις ΤΠΕ. Όπως προέκυψε από τα δεδομένα της 

έρευνας οι εκπαιδευτικοί τείνουν να συμφωνούν πως μπορούν εύκολα να αξιοποιήσουν 

διδακτικά τις ΤΠΕ. Ταυτόχρονα, δηλώνουν πως μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν αυτόνομα 

χωρίς εξωτερική βοήθεια κάποιου έμπειρου χρήστη, ενώ η χρήση τους δεν τους προκαλεί 

φόβο ή άγχος. 

Κρίνεται ιδιαίτερο σημαντικό το γεγονός πως οι εκπαιδευτικοί του κλάδου της 

ειδικής αγωγής θεωρούν πως χρησιμοποιούν άνετα και εύκολα τις ΤΠΕ για την υποστήριξη 

των μαθητών με αυτισμό, καθώς άλλα ερευνητικά δεδομένα φανερώνουν πως οι δηλώσεις 

των συναδέλφων τους διαφέρουν. Σύμφωνα με την έρευνα της Κόκκαλη (2016), πολλοί είναι 

οι δάσκαλοι που δεν είναι απόλυτα εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, δεν την χρησιμοποιούν 

σε μεγάλο βαθμό στην καθημερινότητά τους και ως εκ τούτου δεν είναι γνώριμοι με τον 

χειρισμό διαφόρων τεχνολογικών μέσων. Η δυσκολία αυτή τους οδηγεί στο να αποφεύγουν 

και την χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους, καθώς δεν έχουν την ευχέρεια να τις 

χειριστούν. Προτιμούν να χρησιμοποιούν, δηλαδή μεθόδους που ήδη έχουν δοκιμάσει και 

εφαρμόζουν άνετα και με ευκολία (Colby, 1973, Brodin & Lindstrand, 2003, Φραγκάκη, 

2011). 

Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, πως οι δηλώσεις των εκπαιδευτικών διαφοροποιούνται 

σταδιακά, καθώς φαίνεται πως οι ίδιοι πλέον έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ 

περισσότερο συστηματικά. Η συχνότερη χρήση και η απόκτηση γνώσεων, όπως προέκυψε 

και από τα δεδομένα του προηγούμενου ερευνητικού ερωτήματος, όπλισαν τους 

εκπαιδευτικούς με εμπειρία και γνώσεις που τους κάνουν να νιώθουν αυτοπεποίθηση 

απέναντι στις ΤΠΕ.  

Το επόμενο ερευνητικό ερώτημα σχετίζεται με τις απόψεις των εκπαιδευτικών ειδικής 

αγωγής σχετικά με τις ΤΠΕ. Οι δηλώσεις των συμμετεχόντων έδειξαν πως αυτοί τείνουν να 

είναι θετικά διακείμενοι απέναντι στις ΤΠΕ, καθώς είχαν μια στάση «διαφωνίας» στο σύνολο 

των προτάσεων του ερωτηματολογίου που ανέφεραν ενδεχόμενα αρνητικά στοιχεία των 

ΤΠΕ. Αυτό σημαίνει πως οι απόψεις τους είναι αντίθετες και επικρατεί ένα θετικό κλίμα 

γύρω από την εκπαιδευτική αξιοποίηση των τεχνολογιών. 

Από έρευνες διεθνώς τα δεδομένα τείνουν να είναι κοινά. Οι εκπαιδευτικοί, δηλαδή, 

αναγνωρίζουν τη σημασία των ΤΠΕ και τις διεξόδους που προσφέρουν στη διδασκαλία 
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(Mumtaz, 2000, Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004, Γιαβρίμης, Παπάνης, Νεοφώτιστος & 

Βαλκάνος, 2010, Θεοδωρακόπουλος, 2016). Αντιλαμβάνονται πως τα οφέλη είναι ακόμα 

περισσότερα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς υπάρχει δυνατότητα εξισορρόπησης 

των αδυναμιών και προσφοράς νέων εμπειριών (Stromer, Kimball, Kinney & Taylor, 2006, 

Τσικολάτας, 2011, Da Silva, Simões, Gonçalves, Guerreiro, Silva & Botelho, 2011, Obiyo, 

Etonyeaku & Ofoegbu, 2013, Boucenna et al., 2014).  

Σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε πως ενώ οι διεθνείς έρευνες 

συμφωνούν με την παρούσα έρευνα, όσον αφορά τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με 

τις ΤΠΕ, εντούτοις δεν υπάρχει η ίδια συμφωνία σχετικά με το εάν χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ 

(Rosen & Weil, 1995, Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004). Μια πιθανή ερμηνεία σε αυτή τη 

διαφοροποίηση θα μπορούσε να είναι πως τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι παρεμβάσεις 

με ΤΠΕ σε μαθητές με αυτισμό και τα θετικά αποτελέσματα γίνονται γνωστά στον κύκλο 

των επιστημόνων και των ερευνητών. Κατά αυτόν τον τρόπο, σταδιακά οι εκπαιδευτικοί 

αρχίζουν να εφαρμόζουν νέες μεθόδους και να χρησιμοποιούν καινούρια προγράμματα μέσω 

ΤΠΕ για να διδάξουν και να υποστηρίξουν τους μαθητές τους. Δεδομένης μάλιστα της 

οργάνωσης όλο και περισσότερων επιμορφωτικών σεμιναρίων σχετικά με τις τεχνολογίες, 

θεωρείται λογικό να παρουσιάζεται πρόοδος και να αυξάνεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών 

που επιλέγουν να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ. 

Το πέμπτο ερευνητικό ερώτημα αναφέρεται στο εάν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής, όσον αφορά την χρήση των ΤΠΕ. Όπως 

προέκυψε από τα αποτελέσματα της έρευνας, οι δηλώσεις των εκπαιδευτικών και των δύο 

κλάδων παρουσιάζουν μια ομοιογένεια. Οι απαντήσεις τους φαίνονται να είναι κοινές στο 

σύνολο των προτάσεων του ερωτηματολογίου που αφορούν την χρήση των ΤΠΕ. 

Αναδεικνύεται, λοιπόν και από τους δασκάλους γενικής αγωγής πως επιλέγουν να 

χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ. Σημαντικό, βέβαια, είναι να αναφέρουμε πως υπάρχει μια 

γενικότερη τάση από τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής να χρησιμοποιούν με λίγο 

μεγαλύτερη συχνότητα τις ΤΠΕ. Οι αριθμητικοί μέσοι όροι είναι ελαφρώς μεγαλύτεροι από 

το αντίστοιχο δείγμα της ειδικής αγωγής.  

Βέβαια, αξίζει να επισημάνουμε πως οι απαιτήσεις σχετικά με την χρήση ΤΠΕ στη 

διδασκαλία είναι σαφώς περισσότερες για το δείγμα ειδικής αγωγής. Οι εκπαιδευτικοί που 

απευθύνονται σε μαθητές με αυτισμό χρειάζεται να αναζητήσουν πιο εξειδικευμένα για 

λογισμικά και προγράμματα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών τους. 

Παράλληλα, απαιτείται και περισσότερος χρόνος και γνώσεις για την χρήση αυτών των 

λογισμικών. Ενδεχομένως, και το κόστος να είναι υψηλότερο. Επομένως, θα λέγαμε πως 
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είναι λογικό να χρησιμοποιούνται οι ΤΠΕ λίγο περισσότερο από το δείγμα γενικής αγωγής, 

όπου η κατάσταση είναι ευκολότερη. Ωστόσο, όμως επισημαίνουμε ακόμα μια φορά πως η 

απόκλιση ανάμεσα στις δηλώσεις είναι πολύ μικρή. 

Δεν κατέστη δυνατό να βρεθούν αντίστοιχα δεδομένα από άλλες έρευνες διεθνώς, 

όπου να συγκρίνεται η χρήση των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής. 

Εντούτοις, υπάρχουν ερευνητικά αποτελέσματα για την χρήση των ΤΠΕ από τους 

εκπαιδευτικούς μόνο της γενικής αγωγής. Παρατηρείται πως τόσο οι απόψεις, όσο και οι 

στάσεις τους απέναντι στις τεχνολογίες και την διδακτική τους αξιοποίηση είναι θετικές. 

Αναγνωρίζουν τα ποικίλα θετικά οφέλη των ΤΠΕ και αναζητούν συστηματικά τρόπους για 

να τις εντάξουν στο διδακτικό τους πλάνο. Δηλώνουν μάλιστα, πως τα αποτελέσματα δεν 

αποφαίνονται θετικά μόνο για το σύνολο του μαθητικού τους δυναμικού, αλλά και για τους 

ίδιους (Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004, Αναστασιάδης, Γκερτσάκης, Μαρινάτος & 

Καρβούνης, 2006, Gulbahar & Guven, 2008, Γιαβρίμης, Παπάνης, Νεοφώτιστος & 

Βαλκάνος, 2010, Πεσματζόγλου & Παπαδοπούλου, 2013, Γερούκη, 2014, 

Θεοδωρακόπουλος, 2016).  

Συμπεραίνουμε, λοιπόν πως τα ευρήματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν με τα 

διεθνή δεδομένα, στο γεγονός ότι οι δάσκαλοι γενικής αγωγής αξιοποιούν τις ΤΠΕ για να 

διδάξουν τους μαθητές τους. Η πρόσθετη πληροφορία που προκύπτει από την έρευνα είναι 

πως χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ λίγο συχνότερα σε σχέση με το δείγμα των εκπαιδευτικών της 

ειδικής αγωγής. 

Στο έκτο και τελευταίο ερευνητικό ερώτημα, στόχος ήταν να αναδειχθούν εκείνα τα 

δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής που επηρεάζουν τις 

δηλώσεις τους στις προτάσεις «Κατά τη διδασκαλία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις 

ΤΠΕ» και «Κατά τη προετοιμασία του μαθήματος πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ». Οι 

προτάσεις αυτές δίνουν πολύ σημαντικά ευρήματα ως προς την χρήση των ΤΠΕ. Μάλιστα 

επιλέχθηκε να ερευνηθεί και η χρήση των ΤΠΕ κατά την προετοιμασία μιας διδασκαλίας, 

καθώς θεωρείται πολύ σημαντική η οργάνωση του μαθήματος και τα μέσα που 

χρησιμοποιούνται στη δόμηση του διδακτικού πλάνου (O'Dwyer, Russell, Bebell & Tucker-

Seeley, 2005), ειδικά όταν πρόκειται για μαθητές με ειδικές ανάγκες και συγκεκριμένα με 

αυτισμό. 

Τα ευρήματα που προέκυψαν έδειξαν πως μόνο τρεις παράγοντες φαίνεται να 

επηρεάζουν μέρος των ευρημάτων στις δύο αυτές προτάσεις. Βρέθηκε στατιστικά σημαντική 

σχέση ανάμεσα στον παράγοντα Φύλο και την πρόταση «Κατά τη διδασκαλία σας πόσο 

συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ» για το δείγμα των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής όσον 
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αφορά τους μαθητές με αυτισμό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα ποσοστά ανδρών και 

γυναικών που χρησιμοποιούν «πολύ συχνά» ή «συχνά» τις ΤΠΕ είναι κοινά. Ωστόσο, 

διαφοροποίηση έγκειται στις δηλώσεις «μέτρια», «λίγο» ή «καθόλου» χρήση. Οι 

περισσότερες γυναίκες που δεν χρησιμοποιούν συχνά τις ΤΠΕ, τις επιλέγουν σε «μέτριο» 

βαθμό, ενώ οι αντίστοιχοι άνδρες τις επιλέγουν «λίγο» ή «καθόλου». Θα λέγαμε, λοιπόν πως 

συνολικά φαίνεται πως οι γυναίκες επιλέγουν τις ΤΠΕ σε λίγο μεγαλύτερη συχνότητα από 

τους άνδρες. 

Βιβλιογραφικά, δεν μπόρεσε να βρεθεί αντίστοιχο παράδειγμα για να γίνει σύγκριση. 

Ενδεικτικά αναφέρεται μία έρευνα των Τζιμογιάννης και Κόμης (2004), όπου γίνεται 

αναφορά σε εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την 

οποία οι γυναίκες εκπαιδευτικοί αξιοποιούν λιγότερο τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. Το 

δεδομένο αυτό, φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα έρευνα. Ωστόσο, όπως 

προείπαμε το δείγμα των εκπαιδευτικών ήταν διαφορετικό και κατά αυτόν τον τρόπο δεν 

μπορούν να γίνουν άμεσες συγκρίσεις. 

 Ο επόμενος παράγοντας που φάνηκε πως επηρεάζει τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών 

ειδικής και γενικής αγωγής στις προτάσεις «Κατά τη διδασκαλία σας πόσο συχνά 

χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ» και «Κατά τη προετοιμασία του μαθήματος πόσο συχνά 

χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ» είναι η Γνώση Υπολογιστών. Η συντριπτική πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών, 90,6% των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και 94,9% των εκπαιδευτικών 

γενικής αγωγής, δήλωσαν πως έχουν γνώσεις σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

και αυτή τους η κατάρτιση φάνηκε πως επηρεάζει την συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ, τόσο στη 

διδασκαλία όσο και στην προετοιμασία της. Και στα δύο δείγματα της έρευνας, η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ. Θα λέγαμε, λοιπόν, πως η γνώση 

υπολογιστών με οποιουδήποτε είδους επιμόρφωσης ή αυτομόρφωσης, επηρεάζει θετικά τους 

εκπαιδευτικούς ως προς την χρήση των ΤΠΕ. 

Μέσα από έρευνες αναδεικνύεται πως οι δάσκαλοι που δεν έχουν γνώσεις σχετικά με 

τις ΤΠΕ δεν επιλέγουν να τις χρησιμοποιούν στο διδακτικό τους πλάνο. Δεν αισθάνονται 

εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και δεν νιώθουν αυτοπεποίθηση να αλληλεπιδράσουν με τις 

ΤΠΕ (Mumtaz, 2000, Κόκκαλη, 2016). Αντιθέτως, εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει κάποια 

σχετική επιμόρφωση αναφορικά με τις ΤΠΕ έχουν θετικότερες απόψεις, όσον αφορά τη 

χρήση τους (Ropp, 1999, Yildirim, 2000, Kumar & Kumar, 2003,Τζιμογιάννης & Κόμης, 

2004). 

Ο τρίτος και τελευταίος παράγοντας που φάνηκε να επηρεάζει την δήλωση «Κατά τη 

προετοιμασία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ» για το δείγμα των εκπαιδευτικών 
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ειδικής αγωγής είναι τα Χρόνια Προϋπηρεσίας. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν μέση 

εκπαιδευτική υπηρεσία, αυτοί δηλαδή που ανήκουν στις ομάδες 6-10 και 11-20 έτη 

προϋπηρεσίας φάνηκε πως χρησιμοποιούν περισσότερο τις ΤΠΕ σε σχέση με τους 

εκπαιδευτικούς με λιγότερα και περισσότερα χρόνια υπηρεσίας.  

Το δεδομένο έρχεται σε συμφωνία με τα ευρήματα δύο παλαιότερων ερευνών (Baron 

& Bruillard,1997, Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004), όπου παρατηρήθηκαν κοινές στάσεις 

σχετικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ και τα έτη προϋπηρεσίας του δείγματος. Το εύρημα 

αυτό θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως ότι οι νέοι εκπαιδευτικοί, λόγω της περιορισμένης 

εμπειρίας τους, χρησιμοποιούν ενδεχομένως περισσότερο κοινές και τυποποιημένες 

μεθόδους. Αντίστοιχα, οι συμμετέχοντες με περισσότερα χρόνια εμπειρίας έχουν βρει τις 

μεθόδους που τους ταιριάζουν και θεωρούν αποτελεσματικές και δεν μπαίνουν σε διαδικασία 

εκμάθησης νέων (Colby, 1973, Brodin & Lindstrand, 2003). Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό 

με την σχετική άγνοια τους σχετικά με τις ΤΠΕ έρχεται να δικαιολογήσει αυτή τους την 

στάση (Κόκκαλη, 2016). Αντιθέτως, οι εκπαιδευτικοί με μέση εμπειρία, πιθανότατα 

αξιοποιούν τις μεθόδους που ήδη γνωρίζουν, και προσπαθούν να τις βελτιώσουν με 

εμπλουτισμό νέων στοιχείων. Μέσα σε αυτά τα νέα στοιχεία εντάσσονται όπως προκύπτει 

και οι ΤΠΕ. 

  Συνολικά, παρατηρούμε πως οι εκπαιδευτικοί στην παρούσα έρευνα απέφευγαν να 

επιλέξουν τις δηλώσεις που βρίσκονται στα άκρα της κλίμακας Likert, όπως «διαφωνώ 

απόλυτα» και «συμφωνώ απόλυτα». Το γεγονός αυτό θεωρείται δικαιολογημένο, καθώς η 

εκπαιδευτική διαδικασία, παρόλο που είναι οργανωμένη και δομημένη, πάντα 

διαφοροποιείται και αναπροσαρμόζεται στα πλαίσια του μαθήματος. Κατά αυτόν τον τρόπο, 

δεν μπορεί και κάποιος εκπαιδευτικός να κάνει μια «απόλυτη» δήλωση, καθώς το διδακτικό 

πλάνο διαφοροποιείται συνεχώς. 

 Στο σύνολο της έρευνας, αναδεικνύεται πως ορισμένα ευρήματα συμφωνούν με την 

διεθνή βιβλιογραφία, ενώ σε κάποια άλλα παρατηρούνται διαφορές. Η ετερογένεια αυτή, 

αναφορικά με τις διαφορές, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σχετική πρόοδος, καθώς φάνηκε 

πως πλέον οι εκπαιδευτικοί, τόσο από τον τομέα της ειδικής όσο και της γενικής αγωγής, 

προσπαθούν σταδιακά να εντάξουν όλο και περισσότερο τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Δεδομένης της ήδη αποδεδειγμένης συμβολής τους για τους μαθητές, και 

ιδιαίτερα για τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα τους αυτισμού, το εύρημα αυτό είναι 

θετικό για την καλύτερη υποστήριξη των ατόμων αυτών. Σε μεταγενέστερες έρευνες, με τη 

συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών των δύο κλάδων, αναμένονται οι 

θετικές απόψεις και η χρήση των ΤΠΕ να είναι περισσότερο ομοιογενείς και διαδεδομένες. 
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3.2 Περιορισμοί έρευνας 

 Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας ανέδειξαν σημαντικά δεδομένα για το κλίμα της 

γενικότερης εκπαίδευσης, στον τομέα της ειδικής και γενικής αγωγής, γύρω από την 

διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Ωστόσο, κρίνεται αναγκαίο να γίνει αναφορά σε ορισμένους 

βασικούς περιορισμούς, οι οποίοι πιθανότατα επηρέασαν σημαντικά τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν.  

Αρχικά, ο αριθμός του δείγματος θεωρείται μικρός και όχι αντιπροσωπευτικός σε 

σχέση με το σύνολο των εκπαιδευτικών της Ελλάδας. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε 

δειγματοληψία «ευκολίας» ή «ευχέρειας», όπου ως δείγμα χρησιμοποιούνται διαθέσιμα 

υποκείμενα. Κατά αυτόν τον τρόπο, μειώνεται η γενικευσιμότητά των αποτελεσμάτων, 

καθώς δεν εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις της τυχαίας δειγματοληψίας, δεν έχουν όλοι οι 

εκπαιδευτικοί δηλαδή τις ίδιες πιθανότητες να συμμετέχουν. Ταυτόχρονα, συμμετέχοντες 

ήταν μόνο εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής που εργάζονται στη Βόρεια Ελλάδα, και 

έτσι δεν υπήρξε γεωγραφική διασπορά, γεγονός που μειώνει ακόμα περισσότερο την 

γενικευσιμότητα των αποτελεσμάτων. 

 Ιδιαίτερα, για το δείγμα των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής μπορούμε να 

επισημάνουμε πως κάθε περίπτωση μαθητή με αυτισμό είναι διαφορετική, καθώς πρόκειται 

για έναν εξαιρετικά ετερογενή πληθυσμό. Στην παρούσα έρευνα, διερευνήθηκε μόνο το 

φύλο, η ηλικία και το επίπεδο λόγου (από άποψη ομιλίας και όχι από άποψη επικοινωνίας) 

από το προφίλ του κάθε μαθητή, για τον οποίο έδωσαν απαντήσεις οι συμμετέχοντες. 

Εντούτοις, τα χαρακτηριστικά ενός παιδιού που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού είναι 

πολλά περισσότερα και ενδεχομένως η χρήση των ΤΠΕ να επηρεάζεται από κάποιον άλλον 

τομέα, όπως οι Κοινωνικές Δεξιότητες ή η Επικοινωνία. 

 Ένας τελευταίος, αλλά εξίσου σημαντικός περιορισμός αφορά το είδος του εργαλείου 

που χρησιμοποιήθηκε. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου, όπου 

κάθε συμμετέχοντας επιλέγει μια από τις δοσμένες απαντήσεις. Υπάρχει, λοιπόν η 

περίπτωση οι απαντήσεις να μην ανταποκρίνονται πλήρως σε αυτό που θέλουν να πουν οι 

εκπαιδευτικοί.  

 Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς, θα λέγαμε πως τα ευρήματα της 

έρευνας ενδεχομένως να ήταν διαφορετικά σε μία άλλη περίπτωση. 
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    3.3 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 Μελλοντική έρευνα κρίνεται απαραίτητη για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος. 

Αρχικά, θα ήταν αναγκαίο να ερευνηθεί το ίδιο θέμα πανελλαδικά, με μεγαλύτερο δείγμα 

εκπαιδευτικών και μέσω της μεθόδου τυχαίας δειγματοληψίας, έτσι ώστε να υπάρχει 

δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων. Σημαντικό παράγοντας είναι ο αριθμός και τα 

δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων να είναι αντιπροσωπευτικά σε σχέση με το 

σύνολο του πληθυσμού. 

 Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, το βέλτιστο θα ήταν να διεξαχθεί ένας συνδυασμός 

ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας, για μεγαλύτερη εμβάθυνση. Με την χρήση του 

ερωτηματολογίου ως εργαλείου συλλογής δεδομένων μένουν αρκετά ερωτήματα 

αναπάντητα. Κατά αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και συνέντευξη με 

τους συμμετέχοντες με ανοιχτές ερωτήσεις. Στόχος είναι οι εκπαιδευτικοί να μπορέσουν να 

εκφράσουν με ακρίβεια αυτά που θέλουν να πουν και να περιγράψουν την υφιστάμενη 

εκπαιδευτική κατάσταση, τα οφέλη και τους περιορισμούς όπως ακριβώς τα βιώνουν και 

στην καθημερινότητα του σχολείου.  

Θα ήταν καλό να ερευνηθούν περαιτέρω και τα δημογραφικά στοιχεία των μαθητών 

που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, καθώς βάσει αυτών δίνονται οι απαντήσεις από το 

δείγμα της ειδικής αγωγής. Ενδεχομένως, να υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό που να 

επηρεάζει σημαντικά τις δηλώσεις και να διαφοροποιεί τα αποτελέσματα. Ιδανικά, θα 

μπορούσαν να μελετηθούν και οι διαγνώσεις που έχουν λάβει οι μαθητές, για να υπάρχει μια 

πιο ολοκληρωμένη εικόνα. 

Τα χρόνια προϋπηρεσίας του συνόλου των εκπαιδευτικών είδαμε πως επηρεάζουν τα 

αποτελέσματα. Θα μπορούσε λοιπόν να διερευνηθεί ο λόγος για τον οποίο η μεγαλύτερη, 

μέση ή μικρότερη εμπειρία διαδραματίζει τόσο σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική 

αξιοποίηση των ΤΠΕ. Η ίδια διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί για να διερευνηθεί και πως 

οι γνώσεις πάνω στους υπολογιστές επηρεάζουν την χρήση των ΤΠΕ. Με ποιόν τρόπο μια 

επιμόρφωση μπορεί να ανατρέψει στάσεις και απόψεις, εάν μπορεί, και τι θα πρέπει να 

περιλαμβάνει, αν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των συμμετεχόντων και εάν βοηθά 

ουσιαστικά είναι μερικά από τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. 
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Παράρτημα-Ερωτηματολόγια Έρευνας 

Ερωτηματολόγιο για Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής 

 

Αγαπητέ εκπαιδευτικέ, 

το παρακάτω ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος μιας έρευνας που πραγματοποιώ 

στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας με τίτλο «Οι στάσεις 

εκπαιδευτικών Ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την 

χρήση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για 

την υποστήριξη μαθητών/τριών με αυτισμό», στο τμήμα Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

 Η συμμετοχή είναι εθελοντική. Εντούτοις, η αφιέρωση λίγου από τον 

χρόνο σας είναι πολύτιμη και μεγίστης σημασίας για την εκπόνηση της έρευνας 

μου. Πιθανότατα, η έρευνά μου χωρίς την συμμετοχή σας θα ήταν σχεδόν 

ανέφικτη.  

 Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και θα χρησιμοποιηθεί καθαρά για 

ερευνητικούς σκοπούς. Θα σας παρακαλούσα, εφόσον αποφασίσετε να 

συμμετέχετε, να συμπληρώσετε όλες τις ερωτήσεις, προσέχοντας να μην 

αφήσετε κάποια κενή. Η συμπλήρωσή του χρειάζεται κατά μέσο όρο 15 λεπτά. 

 Θα το συμπληρώσετε με βάση έναν μαθητή ή μαθήτρια με αυτισμό που 

έχετε. Η επιλογή του μαθητή είναι ελεύθερη. Με βάση τον μαθητή/τρια θα 

συμπληρώσετε και τα δημογραφικά στοιχεία του παιδιού. 

Σας ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία! 

 

Με εκτίμηση, 

Γεωργάκη Χρυσάνθη 

Απόφοιτη Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ειδικής Αγωγής 
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Παρακαλώ γράψτε ή σημειώστε με X στο πλαίσιο που σας εκφράζει καλύτερα. 

1. Φύλο:   Άνδρας            Γυναίκα  

2. Ηλικία: 23-30            31-40             41-50            51-60               61+ 

3. Χρόνια Προϋπηρεσίας: <5              6-10            11-20             21-30             31+ 

4. Σπουδές 

α. Παιδαγωγικό Τμήμα  

β. Τμήμα Ειδικής Αγωγής 

γ.  Άλλο            _____________________________________________ 

5. Άλλες σπουδές 

α. Πτυχίο άλλου ΑΕΙ/ΤΕΙ (εσωτερικού/εξωτερικού)           ___________________ 

β. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα             ______________________________________ 

γ. Διδακτορικό Δίπλωμα               ______________________________________ 

δ. Τίποτα          

6. Σχολείο εργασίας: 

α. Γενικό Δημοτικό Σχολείο 

β. Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 

7. Γνώση υπολογιστή:  NAI            OXI 

α. Αν ΝΑΙ: 

i. λόγω συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

ii. λόγω αυτομόρφωσης 

iii. άλλο ______________________________________ 

Σημείωση: μπορείτε να σημειώσετε περισσότερους από έναν λόγους από τους παραπάνω. 

8. Κατά τη διδασκαλία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ: 

α. πολύ συχνά 

β. συχνά  

γ. μέτρια  

δ. λίγο 

ε. καθόλου 

9. Κατά τη προετοιμασία του μαθήματος πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ: 

α. πολύ συχνά 

β. συχνά  

γ. μέτρια  

δ. λίγο 

ε. καθόλου 
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Παρακαλώ γράψτε ή σημειώστε με X στο πλαίσιο που σας εκφράζει καλύτερα. 

Δημογραφικά στοιχεία μαθητή/μαθήτριας 

1. Φύλο:   Αγόρι            Κορίτσι  

2. Ηλικία: _______________ 

3. Λόγος: 

α. καθόλου λόγος 

β. μονολεκτικές απαντήσεις 

γ. αναπτυγμένος λόγος 
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Παρακαλώ κυκλώστε τον αριθμό που σας εκφράζει καλύτερα. 

Διαφωνώ απόλυτα      Διαφωνώ         Αναποφάσιστος/η              Συμφωνώ          Συμφωνώ απόλυτα 

1_________________ 2__________________3_________________4_________________5 

 

1. Η χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα του/της 

μαθητή/τριας με αυτισμό.  
1 2 3 4 5 

2. Με τη χρήση των ΤΠΕ κατά τη διάρκεια του μαθήματος χάνεται ο έλεγχος της 

τάξης.  
1 2 3 4 5 

3. Αποφεύγω τη χρήση των ΤΠΕ γιατί δεν έχω τις απαραίτητες γνώσεις.  1 2 3 4 5 

4. Η χρήση των ΤΠΕ αποσπά την προσοχή του/της μαθητή/τριας με αυτισμό από 

το περιεχόμενο του μαθήματος.  
1 2 3 4 5 

5. Οι ΤΠΕ δυσχεραίνουν τη μάθηση.  1 2 3 4 5 

6. Η χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα αποπροσανατολίζει το ενδιαφέρον του/της 

μαθητή/τριας με αυτισμό.  
1 2 3 4 5 

7. Οι ΤΠΕ δεν είναι κατάλληλες για την ηλικία του/της μαθητή/τριας με αυτισμό.  1 2 3 4 5 

8. Φοβάμαι ότι θα προκύψουν πολλά απρόοπτα όταν θα πάω να χρησιμοποιήσω 

ΤΠΕ στο μάθημα.  
1 2 3 4 5 

9. Είμαι ικανοποιημένος/η με τη χρήση των ΤΠΕ στην εργασία μου.  1 2 3 4 5 

10. Η χρήση των ΤΠΕ για την προετοιμασία μαθημάτων είναι χρονοβόρα.  1 2 3 4 5 

11. Το υφιστάμενο εκπαιδευτικό υλικό δεν επιτρέπει την αξιοποίηση των 

υπολογιστών. 
1 2 3 4 5 

12. Είναι δύσκολο για τον/ την εκπαιδευτικό να χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ στη 

διδασκαλία.  
1 2 3 4 5 

13. Η χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα δημιουργεί περισσότερο προβλήματα παρά 

οφέλη για τον/την μαθητή/τρια με αυτισμό.  
1 2 3 4 5 
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14. Η χρήση των ΤΠΕ κατά τη διεξαγωγή των μαθημάτων είναι χρονοβόρα.  1 2 3 4 5 

15. Έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση όσον αφορά τη χρήση ΤΠΕ. 1 2 3 4 5 

16. Τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση των ΤΠΕ διακόπτουν τη 

ροή του μαθήματος.  
1 2 3 4 5 

17. Η χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα μου δημιουργεί άγχος.  1 2 3 4 5 

18. Είναι εύκολο για τον/την εκπαιδευτικό να βρίσκει τρόπους αξιοποίησης των 

ΤΠΕ στο διδακτικό έργο.  
1 2 3 4 5 

19. Όταν αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα στις ΤΠΕ, καταφέρνω να το λύσω 

μόνος/η μου. 
1 2 3 4 5 

20. Θα ήθελα να μη χρειαζόταν ποτέ να χρησιμοποιήσω ΤΠΕ. 1 2 3 4 5 

21. Τα μαθησιακά αποτελέσματα της χρήσης των ΤΠΕ στο μάθημα είναι 

απογοητευτικά.  
1 2 3 4 5 

22. Αποφεύγω τη χρήση των ΤΠΕ λόγω των δυσκολιών που συναντώ.  1 2 3 4 5 

23. Είναι δύσκολο για τον/την μαθητή/τρια με αυτισμό να χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ 

στο μάθημα. 
1 2 3 4 5 

24. Όταν χρησιμοποιώ ΤΠΕ χρειάζομαι δίπλα μου κάποιον έμπειρο χρήστη. 1 2 3 4 5 

 

Ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας! 
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Ερωτηματολόγιο για Εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής 

 

Αγαπητέ εκπαιδευτικέ, 

το παρακάτω ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος μιας έρευνας που πραγματοποιώ 

στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας με τίτλο «Οι στάσεις 

εκπαιδευτικών Ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την 

χρήση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για 

την υποστήριξη μαθητών/τριών με αυτισμό», στο τμήμα Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στην έρευνά μου θέλω 

να εντάξω και να συγκρίνω και τις στάσεις των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής. 

 Η συμμετοχή είναι εθελοντική. Εντούτοις, η αφιέρωση λίγου από τον 

χρόνο σας είναι πολύτιμη και μεγίστης σημασίας για την εκπόνηση της έρευνας 

μου. Πιθανότατα, η έρευνά μου χωρίς την συμμετοχή σας θα ήταν σχεδόν 

ανέφικτη.  

 Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και θα χρησιμοποιηθεί καθαρά για 

ερευνητικούς σκοπούς. Θα σας παρακαλούσα, εφόσον αποφασίσετε να 

συμμετέχετε, να συμπληρώσετε όλες τις ερωτήσεις, προσέχοντας να μην 

αφήσετε κάποια κενή. Η συμπλήρωσή του χρειάζεται κατά μέσο όρο 10 λεπτά. 

Σας ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία! 

 

Με εκτίμηση, 

Γεωργάκη Χρυσάνθη 

Απόφοιτη Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ειδικής Αγωγής 
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Παρακαλώ γράψτε ή σημειώστε με X στο πλαίσιο που σας εκφράζει καλύτερα. 

1. Φύλο:   Άνδρας             Γυναίκα  

2. Ηλικία: 23-30            31-40             41-50            51-60               61+ 

3. Χρόνια Προϋπηρεσίας: <5              6-10            11-20             21-30              31+ 

4. Σπουδές 

α. Παιδαγωγική Τμήμα 

β. Τμήμα Ειδικής Αγωγής 

γ. Άλλο            _____________________________________________ 

5. Άλλες σπουδές 

α. Πτυχίο άλλου ΑΕΙ/ΤΕΙ (εσωτερικού/εξωτερικού)         __________________ 

β. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα             _____________________________________ 

γ. Διδακτορικό Δίπλωμα                ______________________________________ 

δ. Τίποτα           

6. Σχολείο εργασίας: 

α. Γενικό Δημοτικό Σχολείο 

β. Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 

7. Γνώση υπολογιστή:   NAI             OXI 

α. Αν ναι: 

i. λόγω συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

ii. λόγω αυτομόρφωσης 

iii. άλλο ________________________________ 

Σημείωση: μπορείτε να σημειώσετε περισσότερους από έναν λόγους από τους παραπάνω 

8. Κατά τη διδασκαλία σας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ: 

α. πολύ συχνά 

β. συχνά  

γ. μέτρια  

δ. λίγο 

ε. καθόλου 

9. Κατά τη προετοιμασία του μαθήματος πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ: 

α. πολύ συχνά 

β. συχνά  

γ. μέτρια  

δ. λίγο 

ε. καθόλου 
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Παρακαλώ κυκλώστε τον αριθμό που σας εκφράζει καλύτερα. 

Διαφωνώ απόλυτα      Διαφωνώ         Αναποφάσιστος/η            Συμφωνώ            Συμφωνώ απόλυτα 

1______________ 2__________________3___________________4__________________5 

 

1. Η χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των 

σημερινών μαθητών/τριών.  
1 2 3 4 5 

2. Με τη χρήση των ΤΠΕ κατά τη διάρκεια του μαθήματος χάνεται ο έλεγχος της 

τάξης.  
1 2 3 4 5 

3. Αποφεύγω τη χρήση των ΤΠΕ γιατί δεν έχω τις απαραίτητες γνώσεις.  1 2 3 4 5 

4. Η χρήση των ΤΠΕ αποσπά την προσοχή των μαθητών/τριών από το περιεχόμενο 

του μαθήματος.  
1 2 3 4 5 

5. Οι ΤΠΕ δυσχεραίνουν τη μάθηση.  1 2 3 4 5 

6. Η χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα αποπροσανατολίζει το ενδιαφέρον των 

μαθητών/τριών.  
1 2 3 4 5 

7. Οι ΤΠΕ δεν είναι κατάλληλοι για όλες τις ηλικίες των μαθητών/ τριών.  1 2 3 4 5 

8. Φοβάμαι ότι θα προκύψουν πολλά απρόοπτα όταν θα πάω να χρησιμοποιήσω 

ΤΠΕ στο μάθημα.  
1 2 3 4 5 

9. Είμαι ικανοποιημένος/η με τη χρήση των ΤΠΕ στην εργασία μου.  1 2 3 4 5 

10. Η χρήση των ΤΠΕ για την προετοιμασία μαθημάτων είναι χρονοβόρα.  1 2 3 4 5 

11. Το υφιστάμενο εκπαιδευτικό υλικό δεν επιτρέπει την αξιοποίηση των 

υπολογιστών. 
1 2 3 4 5 

12. Είναι δύσκολο για τον/την εκπαιδευτικό να χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ στη 

διδασκαλία.  
1 2 3 4 5 

13. Η χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα δημιουργεί περισσότερο προβλήματα παρά 

οφέλη για τους μαθητές/τριες.  
1 2 3 4 5 
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14. Η χρήση των ΤΠΕ κατά τη διεξαγωγή των μαθημάτων είναι χρονοβόρα.  1 2 3 4 5 

15. Έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση όσον αφορά τη χρήση ΤΠΕ. 1 2 3 4 5 

16. Τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση των ΤΠΕ διακόπτουν τη 

ροή του μαθήματος.  
1 2 3 4 5 

17. Η χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα μου δημιουργεί άγχος.  1 2 3 4 5 

18. Είναι εύκολο για τον/την εκπαιδευτικό να βρίσκει τρόπους αξιοποίησης των 

ΤΠΕ στο διδακτικό έργο.  
1 2 3 4 5 

19. Όταν αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα στις ΤΠΕ, καταφέρνω να το λύσω μόνος/η 

μου. 
1 2 3 4 5 

20. Θα ήθελα να μη χρειαζόταν ποτέ να χρησιμοποιήσω ΤΠΕ. 1 2 3 4 5 

21. Τα μαθησιακά αποτελέσματα της χρήσης των ΤΠΕ στο μάθημα είναι 

απογοητευτικά.  
1 2 3 4 5 

22. Αποφεύγω τη χρήση των ΤΠΕ λόγω των δυσκολιών που συναντώ.  1 2 3 4 5 

23. Είναι δύσκολο για τους/τις μαθητές/τριες να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στο 

μάθημα. 
1 2 3 4 5 

24. Όταν χρησιμοποιώ ΤΠΕ χρειάζομαι δίπλα μου κάποιον έμπειρο χρήστη. 1 2 3 4 5 

 

Ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας! 

 

 

 

 

   


