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Περίληψη 

 

Στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση  παρουσιάζονται – και περιγράφεται η  

χρήση και η λειτουργία τους - διαφόρων  ειδών  σημαντικές  υποστηρικτικές  

τεχνολογίες  οι οποίες δύνανται να συμβάλλουν , όπως  έχει  αναφανεί μέσα από 

έρευνες,  στη διευκόλυνση των ατόμων με οπτική αναπηρία , τόσο στον τομέα  της  

εκπαίδευσης,   όσο και σε αυτόν της καθημερινής διαβίωσης.  

Εισαγωγικά, γίνεται η εννοιολογική προσέγγιση της οπτικής αναπηρίας και των αιτιών 

της και παρουσιάζεται επισταμένως η συμβολή των αντισταθμιστικών αισθητήριων 

καναλιών της ακοής και της αφής, στην προσπάθεια πρόσβασης των ανθρώπων με 

οπτική αναπηρία στη γνώση, στην εκπαίδευση και στην καθημερινή ζωή, με έμφαση 

στην αυτονομία.  

 Στη συνέχεια προσεγγίζεται ο όρος των υποστηρικτικών τεχνολογιών και γίνεται η 

εστίαση  σε 2 σημαντικούς τομείς , στον τομέα της εκπαίδευσης και στον  τομέα της 

καθημερινής διαβίωσης, επικεντρώνοντας την προσοχή σε τεχνολογίες  τόσο χαμηλής 

όσο και υψηλής τεχνολογικής στάθμης οι οποίες έχει αποδειχθεί πως ανάγουν την 

ποιότητα ζωής των ατόμων με οπτική αναπηρία σε ένα ανώτερο επίπεδο  .  

 

Όσον αφορά την εκπαίδευση , η τεχνολογική εξέλιξη των τελευταίων δεκαετιών έχει 

οδηγήσει στην ανάπτυξη τεχνολογιών και υποστηρικτικών τεχνολογιών που επιτρέπουν 

την  ισότιμη πρόσβαση των σπουδαστών με οπτική αναπηρία με τους βλέποντες , σε 

κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης  αλλά και σε κάθε έκφανση της επιστήμης.  Σύγχρονες 

υποστηρικτικές  συσκευές όπως το Mountbatten Pro Brailler, ψηφιακά ομιλούντα βιβλία 

, ομιλούντα εργαλεία ή εργαλεία με ένδειξη Braille στις θετικές επιστήμες  , 

προσαρμοσμένες μαθηματικές εφαρμογές, υποστηρικτικές συσκευές στο πεδίο της 

χημείας , διαφορων ειδών απτικές συσκευές καθώς και ‘’σταθμοί εργασίας’’ στα 

πανεπιστημιακά ιδρύματα  έχουν ερευνητικά αποδειχθεί πως αποτελούν διεθνώς 

σημαντικούς αρωγούς στην εκπαίδευση των σπουδαστών και στην καλύτερη 

συμπερίληψη τους στις εκπαιδευτικές βαθμίδες, εφιστώντας την προσοχή στους 

παράμετρους αποτελεσματικότητας.  

Όσον αφορά στην καθημερινή διαβίωση ,αφού γίνει εκτενής αναφορά, μέσα από 

έρευνες, στις προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπα τα άτομα με οπτική 
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αναπηρία στην καθημερινότητά τους,εξαίρεται η χρήση της υποστηρικτικής 

τεχνολογίας  στον τομέα αυτόν, δίνοντας έμφαση και στη ρομποτική  με στόχο την 

καθημερινή αυτόνομη διαβίωση και την αύξηση της αυτοπεποίθησης.  Μέσα από 

καινοτόμες υποστηρικτικές συσκευές ,εφαρμογές  και υπηρεσίες  καθίστανται εφικτά 

ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας όπως η ενασχόληση με το νοικοκυριό,  η 

καθημερινή ανάγνωση εφημερίδων και περιοδικών , η πρόσβαση σε μορφές  

ψυχαγωγίας  και τέχνης, η εύρεση και η αναγνώριση αντικειμένων, η αυτόνομη 

μετακίνηση συμπεριλαμβανομένης  της πλοήγησης , της αναζήτησης / εύρεσης 

τοποθεσιών, της ανίχνευσης εμποδίων, της αντίληψης του χώρου  και της  ανεξάρτητης 

πραγματοποίησης αγορών.   

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση κλείνει παρουσιάζοντας  τους ανασταλτικούς εκείνους 

παράγοντες  που εμποδίζουν την πλήρη και καθολική υιοθέτηση  της χρήσης των 

υποστηρικτικών τεχνολογιών  , τονίζοντας την αναγκαιότητα αυτών των μέσων,  την 

επιβεβλημένη συνεργασία όλων των φορέων προς την κατεύθυνση αυτή,  καθώς τη 

σπουδαιότητα υιοθέτησης της φιλοσοφικής προσέγγισης του σχεδιασμού 

υποστηρικτικών τεχνολογιών  με επίκεντρο τον χρήστη.  

 

Λέξεις – Κλειδιά: Οπτική αναπηρία, Εκπαίδευση και Υποστηρικτικές Τεχνολογίες, 

Καθημερινή διαβίωση και Υποστηρικτικές Τεχνολογίες  ,  Αυτόνομη μετακίνηση και 

Υποστηρικτικές Τεχνολογίες, Ρομποτική και άτομα με οπτική αναπηρία  
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ABSTRACT 

 

The following  review presents and describes the importance of the use and the function 

of various types of  assistive technologies which can contribute, as has been shown 

through research , to the facilitation of people with visual impairment , both in the field 

of education and in that of daily living. 

Introductory, is made the conceptual approach to visual impairment and its causes, and  

then is  presented  in detail the contribution of the sensory channels of hearing and touch 

,in the effort of people with visual impairment to access knowledge, education and daily 

life, giving an emphasis on autonomy. 

Subsequently , is approached the terminology of assistive technologies and the research 

focalizes in the important areas of education and daily life, giving focus on both low-

tech and high- tech technologies  , which have been shown to improve the quality of life 

of  people with visual impairment.  

In terms of education, the technological evolution of the last decades has led to the 

development of assistive technologies , which allow the equal access of visually 

impaired students , in  every level of education  and  in every aspect of science. Modern 

assistive devices such as the Mountbatten Pro Brailler, digital talking books, talking 

tools or ‘Braille tools’’ in the field of science, adapted mathematical applications, 

assistive devices in the field of chemistry, various types of tactile devices, as well as 

"workstations" in universities institutions have been shown to be internationally 

important helpers in the education of students and in their better inclusion in the 

educational levels, drawing attention to the parameters of effectiveness. 

In terms of daily living , after having made extensive reference, through research, to the 

challenges that visually impaired people face in their daily lives, emphasis is placed on 

the use of assistive technology in this field, focalizing to a significant extent in robotics 

aiming at daily autonomous and increasing self-confidence. Through innovative 

assistive devices, applications and services become more possible  everydaylife  issues,  

such as the household chores, the daily reading of newspapers and magazines, the access 

to entertainment and to art forms, the process of finding and recognizing objects, the 
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autonomous movement including navigation, the detection  of obstacles, the perception 

of space and the independent  realization of purchases.   

The literature review closes by presenting those inhibiting factors that prevent the full 

and universal adoption of the use of assistive technologies, emphasizing in the necessity 

of these means, in the imperative cooperation of all main bodies in this direction, as well 

as in the importance of adopting a philosophical approach to a user-centric assistive 

technology design.  

 

Keywords: Visual Impairment, Education and Assistive Technologies, Daily Living and 

Assistive Technologies, Autonomous Navigation  and Assistive Technologies, Robotics 

and Visually Impaired 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η απώλεια της όρασης είναι η σοβαρότερη αισθητηριακή αναπηρία, η οποία προκαλεί 

περίπου 90% στέρηση ολόκληρης της πολυαισθητηριακής αντίληψης στο άτομο. Η 

όραση έχει σημαντική επίδραση σε όλες τις πτυχές της ζωής των ατόμων, 

συμπεριλαμβανομένης της ικανότητάς τους να διαβάζουν και να γράφουν, να 

εργάζονται και να αναπτύσσουν προσωπικές σχέσεις, να μετακινούνται, αλλά και 

συνολικά στην δυνατότητα της αυτόνομης και ανεξάρτητης διαβίωσης και συμμετοχής 

στη δημόσια και κοινωνική σφαίρα της ζωής.  

 

Σχεδόν το ήμισυ (48%) των ατόμων με προβλήματα όρασης αισθάνονται αρκετά ή και 

εντελώς αποκομμένα από τους ανθρώπους και τα πράγματα γύρω τους. 

Οι εξελίξεις στην τεχνολογία της πληροφορικής και ιδίως στην τεχνολογία των 

επικοινωνιών, έχουν ενισχύσει σημαντικά το πεδίο των υποστηρικτικών τεχνολογιών 

για τα άτομα με οπτική αναπηρία. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται 

αυξανόμενη τάση αξιοποίησης των υποστηρικτικών τεχνολογιών, ώστε να 

διαμορφώνεται μία πιο φιλική σχέση των ατόμων με οπτική αναπηρία με το περιβάλλον 

γύρω τους, να βελτιώνεται η πρόσβασή τους στην εκπαίδευση, να διευκολύνεται η 

καθημερινή τους διαβίωση και να βελτιώνεται γενικότερα η ποιότητα ζωής τους. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί βιβλιογραφικά 

η ύπαρξη  υποστηρικτικών τεχνολογιών για την εκπαίδευση  των σπουδαστών και την 

καθημερινότητα των ατόμων με οπτική αναπηρία και κατά πόσον αυτές δύνανται να 

συμβάλλουν στη βελτίωση των δύο αυτών πτυχών.  

 

 

Η εργασία αποτελείται από επτά κεφάλαια : 

 

Στο 1ο Κεφάλαιο προσδιορίζονται οι όροι «αναπηρία» και «οπτική αναπηρία». Στις 

υποενότητες περιγράφονται οι δυσκολίες στην αποσαφήνιση και στην οριοθέτηση της 

έννοιας ‘’αναπηρία’’ , με δεδομένο ότι το περιεχόμενο της διαφοροποιείται ανάλογα με 

τα κοινωνικά,  πολιτισμικά  και  προσωπικά χαρακτηριστικά των ατόμων. Με σκοπό  να 

προσεγγιστεί καλύτερα, λοιπόν, το πολυπρισματικό αυτό φαινόμενο αναφέρονται και 

διευκρινίζονται τα 2 συστήματα ταξινόμησης της αναπηρίας τα οποία 
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χρησιμοποιήθηκαν από τον  Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και γίνεται η σύνδεση αυτών  

με τα 2 κυρίαρχα μοντέλα θεώρησης της, το ιατρικό και το κοινωνικό. Στο ίδιο 

κεφάλαιο, προσεγγίζεται και αναλύεται η έννοια της οπτικής αναπηρίας τόσο μέσα από 

την ιατρική – επιστημονική όσο και μέσα από την εκπαιδευτική προσέγγιση  και  

γίνεται η σύνδεση αυτής με την ηλικία. Τέλος , παρουσιάζονται τα πιο κοινά αίτια που 

δύνανται να οδηγήσουν είτε σε μερική απώλεια όρασης είτε σε τύφλωση.  

 

Στο 2ο κεφάλαιο, προκειμένου να καταστεί σαφής η πραγματική έννοια της οπτικής 

αναπηρίας και των υποστηρικτικών τεχνολογιών παρουσιάζεται η αντισταθμιστική 

συμβολή των αισθήσεων της  αφής και της ακοής, στα άτομα με οπτική αναπηρία.  

Με αφορμή την αναφορά στις «άλλες» αισθήσεις, εξαίρεται πρώτα η σημασία της 

όρασης  στη ζωή του ανθρώπου και κατόπιν της ακοής και της αφής ως  

αντισταθμιστικά αισθητήρια κανάλια συλλογής και αποκωδικοποίησης πληροφοριών 

στο άτομο είτε με μερική είτε με ολική απώλεια όρασης.  

 

 

Στο 3ο Κεφάλαιο γίνεται η σύνδεση των 2 μοντέλων θεώρησης της αναπηρίας με τις 

υποστηρικτικές τεχνολογίες και εξηγείται ειδικότερα κατά πόσο η υιοθέτηση κάποιου 

από τα 2 μοντέλα επηρεάζει  τη  στάση και  τις επιλογές της κοινωνίας και της 

επιστήμης απέναντι στα υποστηρικτικά μέσα. Ειδικότερα , εξαίρεται το κοινωνικό 

μοντελο, όπου   τα εργαλεία της υποστηρικτικής τεχνολογίας αποτελούν ουσιαστικά  τα 

μέσα τα οποία επιτρέπουν την εκπαιδευτική και κοινωνικοοικονομική  προσβασιμότητα 

των ατόμων με οπτική αναπηρία , εστιάζοντας στην άρση των εμποδίων που 

συναντώνται στο σύστημα και στην ελευθερία επιλογών.  Στο ίδιο κεφάλαιο , γίνεται 

αναφορά στον ορισμό και τους στόχους της υποστηρικτικής τεχνολογίας αναφορικά με 

τα άτομα με οπτική αναπηρία και εκτυλίσσεται ο διαχωρισμός αυτής  σε συσκευές και 

υπηρεσίες  καθώς και η ταξινόμηση αυτής με βάση διάφορες παραμέτρους όπως  ο 

σκοπός χρήσης  ή  το είδος και ο τρόπος λειτουργίας της συσκευής κ.λ.π. Πολύ 

σημαντική  είναι και η διάκριση μεταξύ της γενικής τεχνολογίας (general technology) 

και της υποστηρικτικής τεχνολογίας (assistive technology) με σκοπό να γίνει κατανοητή 

η διαφορά μεταξύ των δύο καθώς και ο τρόπος αλληλοσυμπλήρωσης τους. 

 

Στο  4ο Κεφάλαιο, παρουσιάζονται διαφόρων ειδών υποστηρικτικές τεχνολογίες και 

γίνεται  προσπάθεια να διαφανεί μέσα από έρευνες ο καίριος ρόλος που αυτές δύνανται 
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να κατέχουν στην εκπαίδευση των σπουδαστών με οπτική αναπηρία . Στην αρχή του 

συγκεκριμένου κεφαλαίου γίνεται μία αναγκαία αναφορά στην πορεία εκπαίδευσης των 

τυφλών, στη σημασία που κατέχει η συμπεριληπτική εκπαίδευση γι’ αυτούς  ,  στους 

περιορισμούς και τα εμπόδιά με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι κατά την εκπαιδευτική 

διαδικασία καθώς και στις σχολικές και ακαδημαϊκές επιδόσεις τους. Στη συνέχεια, 

αναλύονται οι τρόποι διευκόλυνσης της πρόσβασης των σπουδαστών με οπτική 

αναπηρία στην εκπαιδευτική διαδικασία , δίνοντας έμφαση στη σωστή δόμηση του 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και πρωτίστως στη χρήση των κατάλληλων 

υποστηρικτικών τεχνολογιών. Αναφορικά με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες, 

παρουσιάζονται  αναλυτικά τόσο παλαιότερες όσο και σύγχρονες υποστηρικτικές 

τεχνολογίες , όπως το Braille n’ speak και το Mountbatten Pro Brailler, μεταφραστές και 

εκτυπωτές Braille, ειδικά  πληκτρολόγια όπως το πληκτρολόγιο Braille, ειδικά 

λογισμικά ενσωματωμένα στον υπολογιστή, όπως το λογισμικό ανάγνωσης οθόνης,  

ψηφιακά ομιλούντα βιβλία, «προσαρμοσμένοι» διαδραστικοί πίνακες καθώς και 

«σταθμοί εργασίας» στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, και οι οποίες φαίνεται να 

αποτελούν διεθνώς σημαντικούς αρωγούς στην εκπαίδευση των σπουδαστών και στην 

καλύτερη συμπερίληψη τους στις  εκπαιδευτικές βαθμίδες. 

Επίσης, στο  εν λόγω κεφάλαιο δίνεται έμφαση και στο κομμάτι των θετικών επιστημών 

στην  εκπαίδευση (μαθηματικά – φυσική – χημεία – γεωγραφία), όπου ομιλούντα 

εργαλεία ή εργαλεία με ένδειξη Braille, μηχανές απτικών διαγραμμάτων με σκοπό την 

επαφή με τρισδιάστατα διαγράμματα, γεωμετρικά σχήματα, γραφήματα και ανάγλυφους 

χάρτες, διαφόρων ειδών μαθηματικές εφαρμογές, με σκοπό την ενίσχυση της 

μαθηματικής ικανότητας των σπουδαστών με οπτική αναπηρία, όπως η  Animal Watch 

και η Process Driven Math, υποστηρικτικές συσκευές στο πεδίο της χημείας, όπως ο 

υποβρύχιος ανιχνεύσιμος αισθητήρας φωτός Sals καθώς και διαφόρων ειδών απτικές 

συσκευές όπως η Haptic Paddle, η Novint Falcon και η Phantom Haptic Device 

αποτελούν ενδεικτικά μερικά από τα μέσα τα οποία έχει ερευνητικά αποδειχθεί πως 

έχουν τη δυνατότητα να συντελέσουν τα μέγιστα στην υποστήριξη και στην ενίσχυση 

της μαθησιακής διαδικασίας των σπουδαστών με οπτική αναπηρία στο πεδίο των 

θετικών επιστημών. Επίσης, γίνεται αναφορά και στον καίριο ρόλο που δύναται να 

διαδραματίσουν διαφόρων ειδών προσαρμοσμένα στις ανάγκες των σπουδαστών με 

οπτική αναπηρία ηλεκτρονικά παιχνίδια  , ενισχύοντας κατά αυτόν τον τρόπο νέες 

γνώσεις και πρακτικές , κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και συμβάλλοντας 

στην εκπαιδευτική συμπερίληψή τους. 
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Τέλος, επισημαίνονται οι παράμετροι αποτελεσματικότητας των υποστηρικτικών 

τεχνολογιών στο εκπαιδευτικό πλαίσιο , δίνοντας έμφαση στην ανάγκη  επιμόρφωσης  

των εκπαιδευτικών των σπουδαστών με οπτική αναπηρία στην αξιοποίηση και στη 

σωστή χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας καθώς και στη σημασία σύμπραξης των 

εμπλεκομένων , με απώτερο σκοπό την απόκτηση αυτονομίας από  την πλευρά του 

σπουδαστή.  

 

Στο 5ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται διαφόρων ειδών υποστηρικτικές τεχνολογίες  

σχετικές με καθημερινή διαβίωση των ατόμων με οπτική  αναπηρία.  Αφού πρώτα 

παρουσιαστούν εκτενώς οι δυσκολίες , τα εμπόδια και οι προκλήσεις με τα οποία 

έρχονται αντιμέτωπα τα άτομα με οπτική αναπηρία στην καθημερινότητά τους, 

εξαίρεται στη συνέχεια η χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας στον τομέα αυτόν. 

Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ένα σύνολο συσκευών όπως τηλέφωνα με φωνητική 

αναγγελία, ομιλούσες συσκευές κουζίνας, ομιλούντα θερμόμετρα και πιεσόμετρα, 

επιτραπέζια παιχνίδια με ενδείξεις Braille, υποστηρικτικές εφαρμογές βασισμένες σε 

έξυπνα κινητά τηλέφωνα και σε αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρικτικές 

τεχνολογίες με σκοπό την πρόσβαση στην καθημερινή ανάγνωση εφημερίδων και 

περιοδικών, στην ψυχαγωγία και στην τέχνη καθώς και ειδικές υπηρεσίες, οι οποίες 

έχουν καταστήσει περισσότερο εφικτή την αυτονομία των ατόμων με οπτική αναπηρία 

στην καθημερινή διαβίωση. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έλλειψη ανεξάρτητης και ασφαλούς αυτόνομης 

μετακίνησης, η οποία κατατάσσεται ως το σημαντικότερο εμπόδιο που στερεί από τα 

άτομα με οπτική αναπηρία, ένα φυσιολογικό καθημερινό τρόπο ζωής. Γι’ αυτόν 

ακριβώς τον λόγο, στην παρούσα εργασία, τονίζεται η σημαντική επίδραση που μπορεί 

να έχει η υποστηρικτική τεχνολογία σε αυτή τη δυνατότητα, με απώτερο στόχο την 

διατήρηση της ανεξαρτησίας των ατόμων και την αναγωγή της καθημερινής τους ζωής 

σε ένα ανώτερο επίπεδο. Συγκεκριμένα, τονίζεται η καινοτομία στην υποστήριξη 

καθημερινών ενεργειών/δραστηριοτήτων, όπως είναι η πλοήγηση, η αναζήτηση/εύρεση 

τοποθεσιών, η ανίχνευση εμποδίων, η αντίληψη του χώρου και η ανεξάρτητη 

πραγματοποίηση αγορών. Ορισμένες από τις προαναφερόμενες καθημερινές 

υποστηρικτικές λειτουργίες διαβίωσης υποστηρίζονται από τα 

ρομποτικά  συστήματα  και τα  “έξυπνα”  σπίτια .Πρέπει να αναφερθεί , βέβαια εδώ πως 

αρκετά από τα συστήματα/ μέσα/ εργαλεία που επελέγησαν και παρουσιάζονται  

βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο και δεν έχουν  γίνει, ακόμη, ευρέως 
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χρησιμοποιούμενα προιόντα. Ενσωματώθηκαν, όμως στη συγκεκριμένη εργασία λόγω 

των δυνατοτήτων που έχει βρεθεί πως δύναται να προσφέρουν στις προαναφερόμενες 

υποστηρικτικές λειτουργίες καθημερινής διαβίωσης .  

 

Στο 6ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα προβλήματα και γενικότερα οι ανασταλτικοί 

εκείνοι παράγοντες που εμποδίζουν την πλήρη και καθολική υιοθέτηση της  χρήσης  της 

υποστηρικτικής τεχνολογίας, καθώς και τα κριτήρια τα οποία πρέπει να τίθενται για την 

επιλογή της. Στο εν λόγω κεφάλαιο,  τονίζεται ,ακόμη, η επιβεβλημένη συνεργασία  

όλων των φορέων προς την κατεύθυνση αυτή καθώς και η σπουδαιότητα 

υιοθέτησης  της φιλοσοφικής προσέγγισης των υποστηρικτικών τεχνολογιών με 

επίκεντρο τον χρήστη. 

Στο 7ο Κεφάλαιο γίνεται συζήτηση σχετικά με τα ευρήματα της εργασίας και 

ακολουθούν τα συμπεράσματα και οι πιθανές περιοχές αξιοποίησης των αποτελεσμάτων 

της βιβλιογραφικής αυτής έρευνας.  

Η βεβαιότητα η οποία διαφαίνεται από το σύνολο της εργασίας, είναι ότι υπάρχει 

μεγάλη ανάγκη να συνεχιστούν οι μελέτες αλλά και η ενημέρωση της ελληνικής 

βιβλιογραφίας και γενικότερα της κοινότητας των ατόμων με οπτική αναπηρία σχετικά 

με το  θέμα των υποστηρικτικών τεχνολογιών  με σκοπό να γίνει αντιληπτό πως η 

υποστηρικτική τεχνολογία δύναται να ανάγει την ποιότητα της ζωής τους σε ένα 

ανώτερο επίπεδο τόσο στο πεδίο της εκπαίδευσης όσο και σε αυτό της καθημερινής 

διαβίωσης .  
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ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 

Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι να διερευνηθούν διαφόρων 

ειδών υποστηρικτικές τεχνολογίες και εάν και κατά πόσο αυτές δύνανται να 

συμβάλλουν στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των σπουδαστών με οπτική 

αναπηρία, αλλά και της καθημερινής διαβίωσης των ατόμων με προβλήματα όρασης.  

 

Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα εργασία θα επιχειρήσει να απαντήσει στα εξής δύο 

διερευνητικά ερωτήματα:  

 

1) Υπάρχουν υποστηρικτικές τεχνολογίες που μπορούν να συμβάλλουν στη 

βελτίωση  της εκπαίδευσης των σπουδαστών με οπτική αναπηρία; 

 

2) Υπάρχουν υποστηρικτικές τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στη 

βελτίωση της καθημερινής διαβίωσης των ατόμων με οπτική αναπηρία; 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση της 

επιστημονικής έρευνας. Για την εκπόνησή της διεξήχθη συστηματική και ενδελεχής 

μελέτη γύρω από την ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία η οποία αντιστοιχεί 

στις διάφορες θεματικές ενότητες της εργασίας.  

Ειδικότερα, η βιβλιογραφική ανασκόπηση δεν περιορίστηκε μόνο στη μελέτη άρθρων, 

αλλά επεκτάθηκε στη μελέτη ξενόγλωσσων βιβλίων, πρακτικών συνεδρίων και 

διατριβών σχετικών με το θέμα.  

Η εκμαίευση της βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε με την αρωγή διάφορων ψηφιακών 

βάσεων δεδομένων. Οι κυριότερες είναι οι εξής: το Google Scholar, το Scopus, η Eric, η 

Research Gate, το ΕΑΔΔ (Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών) και η Ψηφίδα. 

Σημαντική βοήθεια αποτέλεσε επίσης το υλικό της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας.  

Τα άρθρα που επιλέχθηκαν ως πήγες είναι δημοσιευμένα σε έγκριτα διεθνή 

επιστημονικά περιοδικά, όπως τα: Journal of Visual Impairment and Blindness, Journal 

of Special Education Technology, Journal of Assistive Technologies, International 

Journal on Smart Sensing & Intelligent Systems, Robotics and Automation Magazine, 

International Journal of Evaluation and Research in Education, Disability and 

Rehabilitation, Investigate Ophthalmology & Visual Science. Σκοπός της πληθώρας και 

πολυφωνίας του υλικού είναι να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της 

έρευνάς μας. 

Επίσης, δόθηκε έμφαση στην χρονολογία συγγραφής των  άρθρων, προκειμένου να 

υπάρχει αντανάκλαση όλων των σύγχρονων τάσεων και απόψεων επί του θέματος, 

χωρίς βέβαια να εξαιρεθούν παλαιότερες έρευνες που αποτελούν αρωγή στη συγγραφή 

της συγκεκριμένης εργασίας. Το παλαιότερο χρονολογικά άρθρο συντάχτηκε το 1993 

και το πιο σύγχρονο το 2018. Βασικό ρόλο στην επιλογή και εύρεση τους έπαιξε ο 

τίτλος και η περίληψη των διαφόρων μελετών. Στο πλαίσιο αναζήτησης τοποθετήθηκαν 

λέξεις κλειδιά όπως: «people with visual impairment», «education and assistive  

technology of visually impaired», «daily living and assistive technology of visually 

impaired», «robotic systems and visually impaired» κ.α.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

1.1 ΑΝΑΠΗΡΙΑ: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ 

 

Η εννοιολογική αποσαφήνιση και οριοθέτηση της «αναπηρίας» αποτελεί ένα εξαιρετικά 

δύσκολο εγχείρημα, γεγονός που αντανακλάται στον μεγάλο αριθμό ορισμών τόσο στην 

ελληνόφωνη όσο και στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία, αλλά και στις διάφορες θεωρίες 

και στα ποικίλα μοντέλα που προσεγγίζουν αυτό το πολύ-πρισματικό φαινόμενο, 

καθένα από τη δική του ιδεολογική οπτική (Σούλης, 2013 ; Ζαλίδου, 2013; Κουτάντος, 

2000). Παρόλο που η εν λόγω οριοθέτηση ενδέχεται να θεωρηθεί μείζονος σημασίας, 

εκτυλίσσει έναν καίριο ρόλο όσον αφορά στην γνωριμία και στην κατανόηση των 

στάσεων που υιοθετούν οι πολίτες, οι διοικήσεις και οι διάφοροι θεσμοί προς τα άτομα 

με αναπηρία (Smart, 2001;  Μακρή & Μιχαήλ 2007).  

Αυτό που πρέπει να αναφερθεί είναι πως οι διάφοροι ορισμοί που έχουν υιοθετηθεί 

κατά καιρούς,  προκύπτουν από τα 2 κυρίαρχα μοντέλα θεώρησης της αναπηρίας, το 

ιατρικό και κοινωνικό , μεταξύ των οποίων υπάρχει μια πολυετής αντιπαράθεση 

(Zoniou- Sideri, Vlachou,2006 ).  

 

Αναφορικά με το πρώτο, είναι ιατρικής φύσεως και προβάλλει στερεότυπες αντιλήψεις 

περί της αναπηρίας (Thomas & Woods, 2008) η οποία προσεγγίζεται μόνο ως το 

αποτέλεσμα μιας παθολογίας λόγω κάποιου αισθητηριακού, νοητικού, σωματικού ή 

ψυχολογικού προβλήματος (Σιδέρη– Ζώνιου, 2011 ). Τα εν λόγω άτομα δε θεωρούνται 

ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της καθημερινότητας και έρχονται αντιμέτωπα 

με αποτυχίες, δυσκολίες και κοινωνικούς περιορισμούς ως επακόλουθο βλάβης, 

μειονεξίας ή αναπηρίας (Ζώνιου- Σιδέρη, 2011,Gijzen, 2006). Καλούνται να 

προσαρμόσουν τη ζωή τους με αποτέλεσμα να περιθωριοποιούνται και να αποκλείονται 

πολλές φορές από σημαντικές πτυχές του βίου, όπως από την εκπαίδευση, την 

απασχόληση, τη μετακίνηση και γενικότερα από μια καλή ποιότητα ζωής. Χρήζουν 

ιατροφαρμακευτικής αγωγής, παρέμβασης και αποκατάστασης και η κοινωνία θα πρέπει 

να επενδύει κυρίως σε υπηρεσίες υγείας οι οποίες έχουν πρωτεύοντα ρόλο με σκοπό τα 

άτομα αυτά να προσαρμοστούν καλύτερα στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της 

καθημερινότητας (Oliver, 2009;  Kaplan, 2000;  Hersh & Johnson, 2010; Retrief & 

Letsosa, 2018;  Goering, 2015).  
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Για όλους αυτούς τους λόγους,  το εν λόγω μοντέλο και οι ορισμοί που απορρέουν από 

αυτό αποτελούν μια αναχρονιστική αντίληψη. Η κριτική που του ασκήθηκε, κυρίως από 

το αναπηρικό κίνημα ήταν οξεία (Oliver,2009) με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός 

διεθνούς συστήματος ταξινόμησης το οποίο δεν εστιάζει κατ΄ αποκλειστικότητα στην 

ανεπάρκεια και στη διαταραχή αλλά και στον κοινωνικό παράγοντα (ΠΟΥ, 2002; 

Norwich, 2007).  

 

Στη σύγχρονη αυτή προσέγγιση, η αναπηρία εστιάζει πλέον στο επίπεδο 

λειτουργικότητας του ατόμου στο περιβάλλον (ΠΟΥ, 2002). Η λειτουργικότητα 

σχετίζεται με όλες τις λειτουργίες του σώματος ενός ατόμου οι οποίες είναι άμεσα 

συνδεδεμένες με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον που δύναται είτε να τον 

διευκολύνει είτε να τον δυσχεραίνει (ΠΟΥ, 2002 ; Norwich, 2007; Oliver, 2009;  Barner 

& Mercer, 2003;  Swain, Griffiths & Heyman, 2003).   

 

Η εν λόγω ταξινόμηση συνδέεται ,λοιπόν , με το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας 

(social model), το οποίο έχει ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό, περισσότερες 

κοινωνικές προεκτάσεις και η αναπηρία αποτελεί μια κοινωνική κατασκευή, λόγω του 

ότι τόσο ο σχεδιασμός των περιβαλλόντων όσο και ο τρόπος οργάνωσης της κοινωνίας 

βασίζονται στο πρότυπο του «φυσιολογικού» ατόμου, με αποτέλεσμα τη διαιώνιση 

«ανάπηρων περιβαλλόντων» (Καραγιάννη, 2009;  Oliver, 1990;  Ζώνιου- Σιδέρη et al., 

2012). 

 

Η σχέση της αναπηρίας με το περιβάλλον γίνεται κατανοητή, αν αναλογιστεί κάποιος  

ότι ένα άτομο με οπτική αναπηρία αισθάνεται αποκλεισμένο και «ανάπηρο» σε ένα 

περιβάλλον που βασίζεται στην οπτική πληροφόρηση. Αν αυτή όμως συμπληρωθεί με 

ηχητική / απτική πληροφόρηση  και προβλεφθεί π.χ. ένας «οδηγός τυφλών» στο δάπεδο 

ή ένας σκύλος- οδηγός  ή μια καινοτόμα υποστηρικτική τεχνολογία κ.λπ., το άτομο 

λειτουργεί τελείως διαφορετικά, νοιώθοντας  ασφαλή  και αυτόνομο σε μεγάλο βαθμό 

(Danforth, 2001). 

 

Στην ουσία, δηλαδή, ένα καθολικά προσβάσιμο περιβάλλον διασφαλίζει σε όλους ένα 

κοινό επίπεδο αναφοράς άροντας τα όποια μειονεκτήματα δημιουργεί μια ανάπηρη 

κοινωνική δομή, επιτρέποντας σε όλους  να λειτουργήσουν επί ίσοις όροις σε τομείς 

όπως η εκπαίδευση , η καθημερινότητα, οι μεταφορές , ο πολιτισμός κ.λπ.  Δικαίως, 
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λοιπόν η προσβασιμότητα θεωρείται το «κλειδί» για την εξίσωση των ευκαιριών όλων 

των πολιτών συμπεριλαμβανομένων των πολιτών με αναπηρία (Mitra, 2006).  

Το μοντέλο αυτό είναι συμβατό με τις προσεγγίσεις σχεδιασμού με επίκεντρο τον 

χρήστη και τη συμμετοχή του σε όλες τις διαστάσεις της κοινωνικής ζωής (Hadjiri, 

Afacan & Gadakari, 2016). 

 

Βασιζόμενο σε αυτό το μοντέλο, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ένας πρόσφατος και αρκετά 

περιεκτικός ορισμός για την αναπηρία την προσδιορίζει ως: το αποτέλεσμα οργανικών 

και περιβαλλοντικών αιτιών, που έχουν ως απόρροια μια σειρά εμποδίων σε πολλές 

εκφάνσεις της ζωής των ατόμων, όπως η καθημερινή διαβίωση και η αυτοεξυπηρέτηση, 

η εκπαίδευση, η απασχόληση, η ψυχαγωγία, η αυτόνομη μετακίνηση και η γενικότερη 

κοινωνική συμμετοχή (Πολυχρονοπούλου, 2012 ; Μακρή & Μιχαήλ 2007).  

 

Στα άτομα με αναπηρία περιλαμβάνονται άτομα με ψυχικά, νοητικά, γνωστικά, κινητικά 

και αισθητηριακά προβλήματα τα οποία, σε συνδυασμό με θεσμικής, περιβαλλοντικής ή 

κοινωνικής φύσεως εμπόδια, μπορούν να δημιουργήσουν κώλυμα στη συμμετοχή των 

ατόμων αυτών στην κοινωνία επί ίσοις όροις με τα  υπόλοιπα (Halfon et al., 2012). 

 

1.2 ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

Μία εκ των κατηγοριών της αναπηρίας η οποία συμβαίνει λόγω της πάθησης του 

οφθαλμού και έχει πολύ σημαντική επίδραση στην καθημερινότητα και γενικότερα στην 

ποιότητα ζωής των ατόμων, είναι και η οπτική αναπηρία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας, βάσει υπολογισμών, αναφέρει πως σχεδόν 285 εκατομμύρια ανθρώπων 

παγκοσμίως αντιμετωπίζουν προβλήματα οράσεως, με τη συχνότητα εμφάνισης τους να 

αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό. Τα 39 εκατομμύρια εξ αυτών είναι τυφλοί, ενώ ένα αρκετά 

μεγάλο μέρος  τους έχει από μία μέτρια μέχρι σοβαρή εξασθένιση της όρασης (Elsman, 

van Rens & van Nispen, 2019;  ΠΟΥ, 2017;  Park, Ahn, Woo, & Park, 2015).  

 

Οι βαθύτεροι λόγοι οι οποίοι δύνανται να προκαλέσουν απώλεια της όρασης 

διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χώρα, τους κοινωνικοοικονομικούς, περιβαλλοντικούς 

και γενετικούς παράγοντες, αλλά και τη γενικότερη διαθεσιμότητα και πρόσβαση των 

πολιτών σε υπηρεσίες υγείας (Seland et al., 2011; Foster & Resnikoff, 2005).  



27 
 

Ο επιπολασμός και η κατανομή των προβλημάτων όρασης διαφέρουν αρκετά από χώρα 

σε χώρα, ακόμα και στο ίδιο μέρος του κόσμου (Foster, Gilbert & Johnson, 2008). 

Έρευνες έχουν δείξει πως τα άτομα που έχουν οπτική αναπηρία είναι πιθανότερο να 

είναι γυναίκες, άτομα με πολύ χαμηλό εισόδημα και άτομα που ζουν σε 

αναπτυσσόμενες χώρες, όπου δεν υπάρχουν οργανωμένες υπηρεσίες υγείας (Dandona & 

Dandona, 2006 ;  Zhao et al., 2010).  

 

Για παράδειγμα, μελέτη κατέληξε στο ότι το 85% των ατόμων με προβλήματα όρασης 

αποτελούν κάτοικοι τριτοκοσμικών χωρών, με το ποσοστό τύφλωσης στην Αφρική να 

είναι δέκα φορές μεγαλύτερο από της Ευρώπης (Langelaan et al, 2007;  ΠΟΥ, 2011).  

Πρέπει να τονιστεί, βέβαια πως η οπτική αναπηρία  αποτελεί  μία πολύ σημαντική αιτία 

που προκαλεί αναπηρία και στον δυτικό κόσμο (Dreer, Elliott, Fletcher & Swanson, 

2005). Οι πιθανότητες τύφλωσης, βέβαια είναι πολύ λιγότερες σε σχέση με μια 

υποανάπτυκτη χώρα, λόγω της καλύτερης κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και 

οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας, αλλά και της πιο υγιεινής διατροφής. Σύμφωνα με 

τον ΠΟΥ (2012), τα άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα οράσεως στην 

Ευρώπη υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε περισσότερα από τριάντα εκατομμύρια, τα έξι 

από αυτά έρχονται αντιμέτωπα με την τύφλωση.  

 

1.2.1 ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ 

 

Τα προβλήματα όρασης δεν κατανέμονται με ίσο ή ίδιο τρόπο ανάμεσα στις διάφορες 

ηλικιακές ομάδες. Ένα συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί μέσα από την ανασκόπηση 

της βιβλιογραφίας είναι πως η ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση των προβλημάτων 

όρασης σχετίζεται με την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης (Pascolini, Mariotti & 

Pokharel, 2008). Μελέτες έδειξαν πως στην Αμερική, το ποσοστό των ατόμων με 

προβλήματα όρασης άνω των εβδομήντα ετών ξεπερνά το 20% του πληθυσμού (Park, 

Ahn, Woo & Park, 2015) ενώ το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 30 % σε άτομα ηλικίας 

άνω των ογδόντα ετών (Hayman et  al., 2007).  

 

Η πλειονότητα των μελετών περιορίζεται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με αποτέλεσμα 

να υπάρχει έλλειψη συγκεκριμένων στοιχείων για την πληθυσμιακή ομάδα των παιδιών 

και των εφήβων (Boerner & Cimarolli, 2005). Αξίζει να σημειωθεί, όμως, πως το 
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ποσοστό αυτό είναι αρκετά μικρότερο αριθμητικά, αλλά καθίσταται δύσκολη η 

χαρτογράφησή του συγκεκριμένου πληθυσμού λόγω των σύνοδων αναπηριών που έχει 

ένας μεγάλος αριθμός (Javed et al., 2018). Οι συνέπειες, βέβαια της οπτικής αναπηρίας 

στην καθημερινή ζωή τους είναι πολύ μεγαλύτερες συγκριτικά με τα μεγαλύτερης σε 

ηλικία άτομα (Vanderheiden, 2009;  Langelaan et al., 2007 ).  

 

1.3  ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

 

Λόγω της έντονης εμφάνισης του φαινομένου της οπτικής αναπηρίας στη ζωή των 

ατόμων, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες με σκοπό να οριστεί η συγκεκριμένη έννοια. 

Διατυπώθηκαν πολλοί και διαφορετικοί ορισμοί με το πέρασμα των χρόνων, ωστόσο η 

διατύπωση ενός ευρέως αποδεκτού ορισμού φάνηκε να αποτελεί ένα αρκετά δύσκολο 

εγχείρημα. Η διαφοροποίηση έγκειται στον διαφορετικό τρόπο προσέγγισης από τους 

διάφορους επιστημονικούς κλάδους που ασχολούνται με αυτήν (Beverley, Bath ,& 

Barber, 2011).  

 

Οι ορισμοί που σχετίζονται με την οπτική ανεπάρκεια προέρχονται από την ιατρική-

επιστημονική και από την εκπαιδευτική προσέγγιση (Κρουσταλάκης, 2005) .  

Στην πρώτη προσέγγιση συναντώνται οι νομικοί ορισμοί της οπτικής αναπηρίας τους 

οποίους φαίνεται να ασπάζεται το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας.  Μέσω της 

μέτρησης των παραμέτρων της οπτικής οξύτητας και του οπτικού πεδίου δύναται να 

γίνει ο ασφαλής καθορισμός αυτής (Kocur & Resnikoff, 2002). 

 

Σύμφωνα , μάλιστα με την ταξινόμηση που έχει πραγματοποιήσει ο ΠΟΥ εντοπίζονται 

τέσσερις διαβαθμίσεις, όσον αφορά στην όραση. Οι εν λόγω κατηγορίες σχετίζονται με 

την κανονική- φυσιολογική όραση, με την μέτρια εξασθένιση της όρασης, με την 

σοβαρή εξασθένιση της όρασης και με την τύφλωση. Οι κατηγορίες της μέτριας και της 

σοβαρής εξασθένισης της όρασης συχνά ομαδοποιούνται μέσω του όρου «χαμηλή 

όραση» (ΠΟΥ, 2017). Ο συνδυασμός της χαμηλής όρασης και της τύφλωσης 

αντιπροσωπεύει τον όρο της «οπτικής αναπηρίας» (ΠΟΥ, 2001).  

 

Υπολογίζεται ότι η μειωμένη/ χαμηλή όραση έχει άμεσες επιπτώσεις στην 

καθημερινότητα του 1% των ατόμων στον Δυτικό κόσμο. Οι άνθρωποι με μειωμένη 



29 
 

όραση μπορούν να κάνουν χρήση της υπολειπόμενης όρασής τους με σκοπό να 

διευκολύνουν επαγγελματικές, ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές πτυχές της 

ζωής τους (Scott, Smiddy, Sciffman, Feuer & Pappas, 1999).  Πρέπει να τονιστεί πως το 

μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων με οπτική αναπηρία σε προχωρημένη ηλικία έρχεται 

αντιμέτωπο με τη μειωμένη όραση και όχι με την τύφλωση (Brennan ,2004 ). 

 

Αναφορικά με την ολική τύφλωση , μόνο ένα ποσοστό της τάξεως του 18% έρχεται 

αντιμέτωπο με αυτήν. Οι περισσότεροι δύνανται να ξεχωρίζουν ανάμεσα στο φωτεινό 

και στο σκοτεινό. Για παράδειγμα, άνθρωποι με καταρράκτη έχουν την ικανότητα 

διάκρισης του φωτός, όμως δεν έχουν την ίδια ικανότητα αναφορικά με την ανάγνωση 

έντυπων μέσων. Αντίστοιχα, ένα άτομο με περιορισμένο οπτικό πεδίο, υπάρχει το 

ενδεχόμενο να έχει την ικανότητα να δει ένα μικρό τμήμα ενός εντύπου, όμως να μη 

δύναται να εντοπίσει το αστικό λεωφορείο που έρχεται προς την κατεύθυνσή του 

(Holbrook, 2006). 

 

Πρέπει να αναφερθεί πως η οπτική αναπηρία δεν ορίζεται μόνο μέσω των διαφόρων 

νομικών αλλά και μέσω των εκπαιδευτικών ορισμών της. 

 

Λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν μαθητές που είναι χαρακτηρισμένοι ως νομικά 

τυφλοί, αλλά διδάσκονται μέσω της χρήσης του συστήματος ανάγνωσης και γραφής 

Braille, έχουν υιοθετηθεί οι εκπαιδευτικοί ορισμοί για την οπτική αναπηρία από την 

εκπαιδευτική κοινότητα (Αργυρόπουλος, 2011 ). 

 

Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό ορισμό της οπτικής αναπηρίας, ως τυφλά 

χαρακτηρίζονται εκείνα τα άτομα τα οποία εξαρτώνται άμεσα από την αίσθηση της 

αφής και της ακοής, η χρήση των οποίων συμβάλλει στην αντιστάθμιση της απώλειας 

όρασης, στην αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και στην κατάκτηση της γνώσης 

(Χρηστάκης, 2006). Τα άτομα αυτά κάνουν χρήση μη οπτικών μέσων έτσι ώστε να 

μπορούν ανταποκριθούν στα καθήκοντα και στις υποχρεώσεις του σχολείου 

(Παπαδόπουλος, 2007).  

 

Ως μερικώς βλέπων, από την άλλη χαρακτηρίζεται ο μαθητής ο οποίος κάνει χρήση της 

υπολειπόμενης όρασής του για να ανταποκριθεί επαρκώς στις απαιτήσεις του σχολικού 

προγράμματος. Αυτό προϋποθέτει την αναγκαία τροποποίηση και προσαρμογή των 
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μεθόδων που ακολουθούνται, του εκπαιδευτικού υλικού όσο και του ευρύτερου 

μαθησιακού περιβάλλοντος (Παπαδόπουλος, 2007), όπως για παράδειγμα η ύπαρξη του 

κατάλληλου φωτισμού (Barraga ,1986) . Συγκεκριμένα, οι μερικώς βλέποντες μαθητές 

χρησιμοποιούν εκτός από κείμενα τα οποία είναι γραμμένα με αρκετά μεγάλα 

τυπογραφικά στοιχεία (Κατσούλης & Χαλικιά, 2007) και βοηθήματα χαμηλής όρασης 

όπως είναι για παράδειγμα οι μεγεθυντικοί φακοί, οι μεγεθυντές οθόνης, τα τηλεοπτικά 

συστήματα κλειστού κυκλώματος, με σκοπό την υποβοήθηση της μαθησιακής 

διαδικασίας και την πρόσκτηση γνώσεων (Πολυχρονοπούλου, 2003;  Χρηστάκης, 

2006).  

 

Σύμφωνα με τον Αργυρόπουλο (2011), αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς ορισμούς, 

συνάγεται το συμπέρασμα πως οι μαθητές με οπτική αναπηρία διαχωρίζονται σε όσους 

διαβάζουν μέσω του ανάγλυφου συστήματος Braille (Braille readers) και σε όσους 

διαβάζουν έντυπη γραφή (Print readers). Ο διαχωρισμός αυτός συμβάλλει στο 

σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τους εκπαιδευτικούς.  

 

1.4 ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΡΑΣΗΣ  ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ 

 

Είναι βασικό να υπογραμμιστεί πως, με βάση τον ΠΟΥ (2016 όπως αναφέρεται στο 

Flaxman et al., 2018), σχεδόν το 80% του συνόλου των παθήσεων που σχετίζονται με τα 

προβλήματα οράσεως  δύναται  είτε  να  προληφθεί  είτε  να θεραπευτεί.  

 

Βασική προϋπόθεση , βέβαια προκειμένου να καταστεί εφικτή η έγκαιρη πρόληψη, 

αλλά και η κατάλληλη ενημέρωση σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν την οπτική 

αναπηρία, αποτελεί ο εντοπισμός και η κατανόηση των αιτίων εμφάνισής της, οι οποίες 

είναι πολυάριθμες και έχουν άμεσες και συχνά μακροπρόθεσμες συνέπειες στην 

ποιότητα ζωής (Estevez et al., 2018).  

 

Σύμφωνα με την έρευνα του Bourne και συν. (2017), τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης 

μέτριας και σοβαρής οπτικής αναπηρίας αποτελούν: τα ανεπανόρθωτα διαθλαστικά 

σφάλματα κατά 53%, ο μη εγχειρήσιμος καταρράκτης κατά 25%, η ηλικιακή εκφύλιση 

της ωχράς κηλίδος κατά 4%, το γλαύκωμα κατά 2% και η διαβητική 

αμφιβληστροειδοπάθεια κατά 1%.  
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Σχετικά με την ολική τύφλωση, κύριες αιτίες αποτελούν: ο μη εγχειρήσιμος 

καταρράκτης κατά 35%, τα ανεπανόρθωτα διαθλαστικά λάθη κατά 21%,το γλαύκωμα 

κατά 8% (Bourne et al., 2017), οι τραυματισμοί του κερατοειδούς και τοξικοί και 

λοιμώδεις παράγοντες (Brennan ,2004).  

 

Επίσης, η οπτική αναπηρία είναι δυνατόν να συνδυαστεί και με άλλα σύνδρομα όπως το 

σύνδρομο Down, το σύνδρομο του Usher και το σύνδρομο Marfan (Mason, 2011).  

 

Όσον αφορά τα παιδιά, συνολικά μεταξύ των πιο κοινών αιτιών τύφλωσης εντοπίζονται 

η «Αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας», οι «Ανωμαλίες του βολβού», η 

«Ατροφία του οπτικού νεύρου», ο «Συγγενής καταρράκτης», ο «Νυσταγμός», η 

«Αμβλυωπία» και οι «Συγγενείς παθήσεις» (Flaxman  et al., 2017).  

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, υπολογίζεται ότι περίπου 18.000.000 παιδιά παγκοσμίως  

έρχονται αντιμέτωπα με την οπτική αναπηρία, εκ των οποίων τα 12.000.000 εξαιτίας 

κάποιου διαθλαστικού σφάλματος. Περίπου στο 1,5 εκατομμύριο παιδιά έρχονται 

αντιμέτωπα με την τύφλωση (Mariotti, 2010) .  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

2.1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ 

 

Προκειμένου να καταστεί σαφής η πραγματική έννοια της οπτικής αναπηρίας  και της 

υποστηρικτικής τεχνολογίας με την οποία ασχολείται η παρούσα εργασία, κρίθηκε 

απαραίτητη η προσέγγιση των αισθήσεων, της όρασης, της ακοής και της αφής, καθώς 

αυτές αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κανάλι επικοινωνίας με τον κόσμο ο οποίος μας 

περιβάλλει (Simmons, 2013).  

Με την χρήση του όρου «όραση» εννοείται η κυρίαρχη και πιο σημαντική από τις 

αισθήσεις του ανθρώπου η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους διαύλους 

επικοινωνίας και η οποία μπορεί να ανάγει το επίπεδο ζωής του ατόμου σε ένα ανώτερο 

(Sonksen, 1997). Η όραση καθιστά το άτομο δραστήριο και ανεξάρτητο (Buchberger, 

2004). Βάσει υπολογισμών το 80% του συνόλου των πληροφοριών τις οποίες λαμβάνει 

ο άνθρωπος καθημερινώς διέρχονται μέσω του οπτικού συστήματος. Η όραση αποτελεί 

μια δυναμική διαδικασία η οποία προσφέρει στον άνθρωπο τη δυνατότητα συλλογής 

γνώσεων και επεξεργασίας των πληροφοριών που προέρχονται από το περιβάλλον στο 

οποίο ζει καθώς και αυτές του προγραμματισμού και της εκτέλεσης των κινήσεων του, 

ή αλλιώς αντιδράσεων, εντός αυτού (Chia et al., 2004; Buchberger, 2004; Wolbers & 

Hegarty, 2010). 

Μέσα από την όραση το άτομο «πλουτίζει» με εμπειρίες, έχει την ικανότητα 

προσδιορισμού των διαφόρων αντικειμένων από τα οποία περιβάλλεται και 

κατηγοριοποίησης αυτών σε ιδέες και κατηγορίες. Δημιουργεί ποικίλες σχέσεις 

σημαίνοντος- σημαινόμενου , πράγμα που σημαίνει πως διάφορες έννοιες συνδέονται με 

μια συγκεκριμένη εικόνα και έτσι γίνονται νοητά ορατές όταν ακούει γι αυτές , σαν να 

τις  ‘’βλέπει με τα μάτια του νου’’, δηλαδή  ακόμη και εάν το άτομο δεν τις βλέπει τη 

δεδομένη στιγμή ιδίοις όμμασι ( Atkinson, Smith et  al., 2003; Eysenc, 2010).  

Πέρα όμως από τη δυνατότητα δημιουργίας εικόνων, η αίσθηση της όρασης είναι πολύ 

σημαντική καθώς λόγω αυτής τα άτομα νοιώθουν ασφάλεια ως προς τη μετακίνηση, 

ικανότητα επανάκτησης του προσανατολισμού τους και διεύρυνσης του χώρου δράσης 

τους (Buchberger, 2004). 
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Η όραση έχει την πιο εξέχουσα θέση από τις 5 αισθήσεις του ανθρώπου και η απώλειά 

της έχει ως επακόλουθο μια πληθώρα γνωστικών, κοινωνικό-συναισθηματικών και 

κινητικών προβλημάτων (Μπισκέτζης, 2009). Το άτομο στερείται της δυνατότητας 

αντίληψης σημαντικών ιδιοτήτων ενός αντικειμένου αλλά και του χώρου από τον οποίο 

περιβάλλεται (Eimer, 2004) 

 

Η έλλειψη αυτή οδηγεί τα άτομα με οπτική αναπηρία στη χρήση των υπολοίπων 

αισθήσεων ως γνωστικών μέσων με σκοπό να έρθουν σε επαφή, να αποκωδικοποιήσουν 

και να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους (Eimer, 2004;  Lahav & Mioduser, 2004).  

 

Άτομα με προβλήματα όρασης κάνουν χρήση κυρίως των αντισταθμιστικών 

αισθητήριων καναλιών της ακοής και της αφής για να προσλάβουν και να ερμηνεύσουν 

τα ερεθίσματά τους (Lahav & Mioduser, 2004). 

 

 

2.2 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

Μία άλλη πολύ σημαντική αισθητήρια μονάδα η οποία μπορεί να παρέχει ξεχωριστές 

πληροφορίες για τον «έξω κόσμο» σε ένα άτομο με οπτική αναπηρία είναι η αίσθηση 

της ακοής. Η αίσθηση της ακοής θεωρείται μία εκ των σημαντικότερων αισθήσεων και 

μπορεί να συμβάλλει στην αντίληψη πληροφοριών οι οποίες απουσιάζουν από το οπτικό 

πεδίο του ατόμου. Μια τέτοια πληροφορία είναι για παράδειγμα ο ήχος της κόρνας ενός 

αυτοκινήτου. Μέσα από την αίσθηση της ακοής τα άτομα μπορούν να αλληλεπιδράσουν 

με τον κόσμο γύρω τους, δεδομένου ότι μέσα από αυτό το κανάλι δύνανται να προβούν 

στην αναγνώριση ανθρώπων, αντικειμένων και συνθηκών από τα οποία περιβάλλονται 

(Heuten et al., 2006). 

 

Μάλιστα, τα ακουστικά συνθήματα που αναγνωρίζουν τα άτομα στον περιβάλλοντα 

χώρο τους παρέχουν σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με τη νοητική αναπαράσταση 

του χώρου, με αποτέλεσμα να προβαίνουν στην ενδεχόμενη αναγνώρισή του 

(Papadopoulos, Papadimitriou & Koutsoklenis, 2012).  
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Η αίσθηση της ακοής αποτελεί μια πηγή ενίσχυσης των γνωστικών μέσων των ατόμων 

με τύφλωση και τονώνει την επαφή τους τόσο με το κοινωνικό όσο και με το φυσικό 

περιβάλλον. Θεωρείται ένα πολύ σημαντικό μέσο ώστε να καθοδηγούνται, να 

μετακινούνται, να πληροφορούνται, να διδάσκονται και να επικοινωνούν αυτά τα άτομα 

(Παπαδόπουλος, 2001). 

 

Εν αντιθέσει με τα άτομα με τύφλωση, στα άτομα με μειωμένη όραση, το ακουστικό 

κανάλι λειτουργεί ως σημαντικό συμπλήρωμα των οπτικών ερεθισμάτων, λόγω του ότι 

η εναπομείνασα όραση αποτελεί το κύριο μέσο για να αντιλαμβάνονται και να 

επικοινωνούν τα άτομα αυτά με το περιβάλλον (Hoting & Roder, 2009) 

 

2.3 Η ΣΥΜΒΟΛΗ  ΤΗΣ  ΑΦΗΣ  ΣΤΑ  ΑΤΟΜΑ  ΜΕ  ΟΠΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

Πέρα από την ακοή, μία ακόμη άκρως απαραίτητη αίσθηση για τα άτομα με οπτική 

αναπηρία, η οποία κατέχει εξέχουσα θέση, είναι η αίσθηση της αφής. Η αίσθηση της 

αφής θεωρείται ζωτικής σημασίας για τη γνωστική ανάπτυξη των ατόμων με οπτική 

αναπηρία (Chen & Downing, 2006). Λογίζεται ως το σημαντικότερο αισθητήριο μέσο 

για τα άτομα με πλήρη απώλεια της όρασης μέσω του οποίου δύνανται να εξερευνούν 

και να προσλαμβάνουν πληροφορίες με σκοπό να αλληλεπιδρούν με φυσικά και 

εικονικά αντικείμενα γύρω τους, σε ένα φυσικό ή συνθετικό μηχανικό περιβάλλον 

(Helbig & Ernst, 2007). 

 

Μέσα από την απτική αίσθηση, η οποία βασίζεται στην κίνηση, τα άτομα με οπτική 

αναπηρία διεγείρουν σε έντονο βαθμό την αντίληψή τους προσλαμβάνοντας τις φυσικές 

ιδιότητες ενός αντικειμένου και μιας επιφάνειας, όπως παραδείγματος χάριν σχήματα, 

υφές, μεγέθη, βάρος (Brock, 2013; Sharma et al., 2011). Με αυτόν τον τρόπο αποκτούν 

την ικανότητα δόμησης μιας νοητής εικόνας από τα αντικείμενα αυτά (Iwata, 2008) .  

 

Τα άτομα με οπτική αναπηρία, για να προβούν στην πρόσληψη απτικών πληροφοριών 

χρησιμοποιούν με πολύ αποτελεσματικό τρόπο τα χέρια τους και ως επί το πλείστον τα 

δάχτυλα τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερη ευαισθησία και ακρίβεια ως προς τον 

εντοπισμό. Ένα κύριο χαρακτηριστικό των δακτύλων είναι ότι συγκεντρώνουν 

υποδοχείς, η συνεχής ενεργοποίηση των οποίων διεγείρει τα δερματικά και 
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κιναισθητικά κανάλια, υποστηρίζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την απτική λειτουργία και 

συμβάλλοντας στην παροχή σημαντικών πληροφοριών (Postma et al., 2007;  Lederman 

& Klatzky, 2002).  

 

Πέρα από τα χέρια και τα δάχτυλα, το άτομο δύναται να αποκτήσει εμπειρίες μέσω της 

αφής, χρησιμοποιώντας και άλλα σημεία από την επιφάνεια του δέρματος το,υ όπως για 

παράδειγμα το πόδι το οποίο κάνει χρήση πληροφοριών σχετικά με την υφή των 

διαφόρων επιφανειών. Έχουν βρεθεί, ακόμη, φωτογραφίες παιδιού με οπτική αναπηρία 

το οποίο διαβάζει κείμενα στον κώδικα Braille  κάνοντας χρήση της μύτης του. Αυτά 

αποτελούν παραδείγματα που δείχνουν τη συμβολή ολόκληρης της επιφάνειας του 

δέρματος στην ενίσχυση της αντίληψης (Critchley, 1971). 

 

Εν αντιθέσει με την όραση και την ακοή, η αφή είναι εξαρτώμενη από τους υποδοχείς 

του δέρματος. Οι υποδοχείς, (μηχανουποδοχείς και θερμουποδοχείς), διαχωρίζονται σε 

δερματικούς και σε κιναισθητικούς. Αυτοί συναντώνται σε όλο το σώμα, στο δέρμα, 

στους μυς, στους τένοντες, στις αρθρώσεις και συμβάλλουν στην ανίχνευση των 

αλλαγών στην κίνηση, στην πίεση και στη θερμοκρασία (Lederman & Klatzky, 2009).  

 

Ακόμη και εάν δεν υπάρχει δερματική επαφή όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της 

ύπαρξης ενός γαντιού, μέσω δυνάμεων που ασκούνται στους τένοντες και στους μυς και 

μέσω κινήσεων που εκτυλίσσονται, πραγματώνεται η κατανόηση του χώρου και η 

παροχή πληροφοριών αναφορικά με τα χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου όπως για 

παράδειγμα η υφή και η τραχύτητά του (Lederman & Klatzky, 2009). 

 

Η διέγερση του δέρματος μπορεί να γίνει αισθητή με διάφορους τρόπους, για 

παράδειγμα μέσω δόνησης, τσιμπήματος, πίεσης, σπρωξίματος, ξυσίματος, γδαρσίματος 

κ.α. Μέσα από αυτές τις αλληλεπιδράσεις, τα άτομα με οπτική αναπηρία μπορούν να 

κατανοήσουν αντικείμενα και επιφάνειες του περιβάλλοντός τους (Postma et  al., 2007).  

 

Τα τελευταία χρόνια, η αίσθηση της αφής αξιοποιείται πλέον ενεργά και στο πεδίο της 

πληροφορικής, της μηχανολογίας και των υποστηρικτικών τεχνολογιών όπου διαφόρων 

ειδών απτικές συσκευές (haptic  devices) δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες με 

οπτική αναπηρία να έρθουν σε επαφή και να αισθανθούν με μεγάλο βαθμό ρεαλισμού 

διαφόρων ειδών αντικείμενα σε εικονικά περιβάλλοντα (Brewster, 2005).  
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Οι απτικές διεπαφές οι οποίες παρέχουν στον χρήστη απτικά και αρκετές φορές και 

ακουστικά ερεθίσματα συναντώνται στο πεδίο της ιατρικής, της εκπαίδευσης καθώς και 

της κινητικότητας (Zhu  et  al., 2011). Μάλιστα, όσον αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης 

έχει αποδειχθεί πως η χρήση απτικών διεπαφών προκαλεί αύξηση της εμπλοκής του 

σπουδαστή στην εκπαιδευτική διαδικασία (Jacobson, Kitchen & Golledge, 2000). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

  

Κάθε πολιτισμένη κοινωνία οφείλει να πραγματοποιεί προσπάθειες προκειμένου να 

διασφαλίσει την ομαλή ένταξη και κοινωνικοποίηση του συνόλου των μελών της, 

παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους, ανεξαρτήτως των ιδιαιτεροτήτων οι οποίες 

ενδέχεται να οφείλονται σε κάποια αναπηρία.  

Στην προαναφερθείσα προσπάθεια σημαντικό ρόλο έχει διαδραματίσει η πρόοδος της 

τεχνολογίας. Ειδικά για τα άτομα με οπτική αναπηρία, μέσω της τεχνολογικής εξέλιξης 

και προόδου, παρέχονται τα κατάλληλα μέσα για τη διεκπεραίωση μίας εργασίας ή 

δραστηριότητας, με ευκολία και επιτυχία, ομοίως με τους βλέποντες συνανθρώπους 

τους.  

 

3.1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΙ  ΜΟΝΤΕΛΑ  ΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΤΗΣ  ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

 

Η θεώρηση της αναπηρίας μέσω των διαφόρων μοντέλων έχει επιδράσει σημαντικά στις 

προσεγγίσεις τόσο για την εκπαίδευση όσο και για την καθημερινότητα των ατόμων με 

οπτική αναπηρία. Ως επιγέννημα αυτού, η επιρροή προσεμφερώς έγινε έκδηλη  και στην 

εφαρμογή της Υ.Τ.  αναφορικά με τη στήριξη των ατόμων με οπτική αναπηρία 

(Heydon, 2005).  

Δεδομένου ότι στόχος είναι οι χρήστες της υποστηρικτικής τεχνολογίας να είναι άτομα 

με αναπηρία, ο ορισμός της υποστηρικτικής τεχνολογίας εξαρτάται από το μοντέλο της 

αναπηρίας που χρησιμοποιείται κάθε φορά.  

 

Η ουσιαστική διαφορά των δύο προσεγγίσεων, ιατρικής και κοινωνικής, αναφορικά με 

την υποστηρικτική τεχνολογία μπορεί να αναδειχθεί με ένα απλό παράδειγμα.  

Σύμφωνα με το ιατρικό μοντέλο, το γεγονός ότι δεν μπορούν τα άτομα με οπτική 

αναπηρία να διαβάσουν ένα βιβλίο όπου το κείμενο είναι εκτυπωμένο στην 

τυποποιημένη γραμματοσειρά (πχ. Times New Roman 12) είναι απόρροια της 

μειωμένης οπτικής οξύτητας, ενώ στο κοινωνικό μοντέλο η αδυναμία αυτή οφείλεται 

στο γεγονός ότι υπάρχουν ελάχιστα βιβλία τυπωμένα σε μεγάλη γραμματοσειρά ή 

διαφόρων ειδών υποστηρικτικές τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες στα χέρια των 

ατόμων αυτών με σκοπό την υποβοήθηση της ανάγνωσης (Yuan & Folmer, 2008). 
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Μέχρι πρόσφατα, το ιατρικό μοντέλο θεώρησης της αναπηρίας ήταν κυρίαρχο και η 

βοηθητική τεχνολογία θεωρούνταν ως πιθανή λύση επέκτασης  της αποκατάστασης της 

παθολογικά καθοριζόμενης «δυσλειτουγιας» για τα άτομα με οπτική αναπηρία.  

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η αδυναμία και κατ’ επέκταση η αποτυχία του ατόμου να 

προβαίνει στην εκτέλεση ‘’βασικών λειτουργιών’’ , δύναται να αποκατασταθεί μέσω 

της χρησιμοποίησης συγκεκριμένων  υποστηρικτικών τεχνολογιών  (Heydon, 2005). 

Οι κοινωνικές αλλαγές όμως έχουν πλέον αναδείξει την αποκατάσταση ως ένα μέρος 

της πορείας των ατόμων με αναπηρία για την κοινωνική επανένταξη, που αποτελεί και 

το πνεύμα που διαπνέει τις σύγχρονες νομοθεσίες, τους κανονισμούς και τις 

κατευθυντήριες γραμμές για τα άτομα με αναπηρία. Η ευρεία αποδοχή, του κοινωνικού 

μοντέλου της αναπηρίας εστιάζει στην κοινωνική διάσταση της έννοιας, με την 

αδυναμία ανταπόκρισης του συστήματος στη διαφορετικότητα να τίθεται στο επίκεντρο 

(Christ, 2008). Βάσει αυτής της προσέγγισης, η υποστηρικτική τεχνολογία εκτυλίσσει 

έναν πολύ σημαντικό ρόλο και τα εργαλεία της είναι ουσιαστικά τα μέσα τα οποία 

επιτρέπουν την εκπαιδευτική και κοινωνικοοικονομική  προσβασιμότητα των ατόμων 

με οπτική αναπηρία , εστιάζοντας όχι στο να αποκατασταθεί η ‘’ δυσλειτουργία’’ του 

ατόμου αλλά στο να υποστηριχθεί η λειτουργικότητά τους ώστε η σχέση τους με το 

περιβάλλον να μην καταλήσει σε «αναπηρία» (Yuan & Folmer, 2008;   Cook et al., 

2007).  

Ο Christ (2008) αναφέρει πως ένας κεφαλαιώδης τρόπος για να αξιοποιηθεί η 

υποστηρικτική τεχνολογία στο εν λόγω πλαίσιο είναι το αλλάξουν οι στάσεις και να 

αναγνωριστούν οι πολλάπλές δυνατότητες της υποστηρικτικής τεχνολογίας ,ως 

σημαντικό κομμάτι ενός συστήματος  και κατά κύριο λόγο ως πρωτεύον ‘’συστατικό’’ 

μετασχηματισμού τόσο εκπαιδευτικού όσο και του κοινωνικού περιβάλλοντος.  

Eίναι απαραίτητο, βέβαια να μην αγνοείται ότι υπάρχει και μια πολυσχιδής διεπαφή 

ανάμεσα στις κοινωνικές , πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές παραμέτρους από τις 

οποίες επηρεάζεται αρκετά η χρήση των υποστηρικτικών τεχνολογιών  (Copley & 

Ziviani, 2007). 

 

Σε γενικές γραμμές , διαφαίνεται από τις μελέτες πως το να αξιοποιηθούν με 

αποτελεσματικό τρόπο τα διάφορα υποστηρικτικά εργαλεία βασίζεται κατά κύριο λόγο 

στη στάση την οποία υιοθετούν οι εμπλεκόμενοι απέναντι σε αυτά και στην αντίληψη 
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της μεταρρύθμισης που δύναται να επιφέρουν  (Copley & Ziviani, 2007). Στον χώρο της 

οπτικής αναπηρίας, κινητήρια δύναμη με σκοπό την αλλαγή των στάσεων συνιστά το 

κοινωνικό μοντέλο και η υιοθέτηση αυτού , έτσι ώστε ο καθορισμός της οπτικής 

αναπηρίας να βασίζεται στο πλαίσιο και όχι στην ιατρική διάγνωση (Ashton, 2005).  

 

3.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Στη βιβλιογραφία συναντά κανείς διάφορους ορισμούς σχετικούς με την υποστηρικτική 

τεχνολογία. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την Gerber (2003), η υποστηρικτική 

τεχνολογία ορίζεται ως τα διαφόρων ειδών μέσα και εργαλεία που συμβάλλουν στην 

άρση των εμποδίων πρόσβασης στην πληροφορία των ατόμων με αναπηρία.  

Οι περισσότεροι εκ των ορισμών είναι πολύ γενικοί και τυγχάνουν στη διεθνή 

βιβλιογραφία κριτικής και συζήτησης ( Iso, 2007) . Αυτό που συναντάται σε όλους είναι 

πως η υποστηρικτική τεχνολογία περιλαμβάνει εξοπλισμό, συσκευές ή συστήματα, 

έτοιμα ή ειδικώς κατασκευασμένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την 

υπέρβαση των κοινωνικών, κατασκευαστικών και άλλων φραγμών οι οποίοι εμποδίζουν 

την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πτυχές της ζωής (Alves, 

Monteiro, Rabello, Gasparetto & Carvalho, 2009).  

 

Ειδικότερα, αναφορικά με τα άτομα με οπτική αναπηρία, ως υποστηρικτική τεχνολογία 

θεωρείται κάθε είδους συσκευή, εξοπλισμός , στρατηγική και υπηρεσία, απώτερος 

στόχος των οποίων είναι η ενίσχυση των λειτουργικών δεξιοτήτων και του 

περιβάλλοντος των ατόμων με οπτική αναπηρία προκειμένου να αναπτυχθεί η 

αυτονομία και η ανεξαρτησία τους, να μειώσουν τον φόβο και την τάση τους για 

κοινωνική απομόνωση προσφέροντάς τους σε μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίηση από τη 

ζωή (Alves, Monteiro, Rabello, Gasparetto & Carvalho, 2009; Desch 2013 Hakobyan, 

Lumsden, O'Sullivan, Bartlett, 2013 ;  Pursuit - Teles&Santos, 2012;  IDEA, 2004 )  

 

Ακολουθώντας τις προδιαγραφές του κοινωνικού μοντέλου, ο κύριος στόχος της 

υποστηρικτικής τεχνολογίας είναι να ξεπεραστεί το χάσμα μεταξύ του τι θέλει να κάνει 

ένα άτομο με οπτική αναπηρία και της δυνατότητας που του επιτρέπει η υπάρχουσα 

κοινωνική υποδομή να το κάνει (Hersh & Johnson, 2010). Στόχος, ακόμη είναι το να 

αυξηθούν οι λειτουργικές δυνατότητες του ατόμου με αναπηρία, να στηριχθεί κατά την 
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εκπαιδευτική διαδικασία και κατά τη διαδικασία της γενικότερης ανάπτυξής του και να 

συμβάλουν στην ανεξαρτησία του (Mulloy et al., 2014 ; Desch 2013). 

 

Πρόκειται για τεχνολογίες χαμηλής, μέσης και υψηλής τεχνολογικής στάθμης (Teles & 

Santos, 2012) και η χρήση τους αποτελεί τη συνιστώσα- κλειδί για την ενίσχυση της 

γνωστικής και κοινωνικοσυναισθηματικής  ανάπτυξης  των ατόμων με οπτική αναπηρία 

(Heward, 2011). 

 

Σημείο αναφοράς για το θέμα της υποστηρικτικής τεχνολογίας, πέραν πάσης 

αμφιβολίας, αποτελεί το «Technology Related Assistance for Individuals with 

Disabilities Act»,το οποίο διαμορφώθηκε το έτος 1988 και το οποίο γνώρισε ορισμένες 

τελευταίες προσθήκες το έτος 2004. Μέσα από το εν λόγω ψήφισμα, βρέθηκαν στο 

επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος οι δυνατότητες της τεχνολογίας και η ικανότητα 

συμβολής της στην διευκόλυνση του επιπέδου της ζωής των ατόμων με αναπηρία 

(Velasquez, 2010). 

 

Λόγω της σύγχυσης που παρατηρείται , βέβαια να επικρατεί , είναι πολύ σημαντικό να 

γίνει , η διάκριση μεταξύ της γενικής τεχνολογίας (general technology) και της 

υποστηρικτικής τεχνολογίας (assistive technology) με σκοπό να γίνει κατανοητή η 

διαφορά μεταξύ των δύο καθώς και ο τρόπος αλληλοσυμπλήρωσης τους. Η γενική 

τεχνολογία (general technology) αποτελεί μια τεχνολογία που έχει σχεδιαστεί 

λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες πολλών διαφορετικών χρηστών. Είναι τεχνολογία με 

ενσωματωμένες δυνατότητες προσαρμογής έτσι ώστε ο χρήστης με αναπηρία να μπορεί 

να εξατομικεύσει πραγματικά την εμπειρία του για να καλύψει τις ανάγκες του (Hersh 

& Johnson,2010). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 

τα ψηφιακά ομιλούντα βιβλία , οι απτικές συσκευές  Novint Falcon και Phantom Haptic 

Device , το απτικό ποντίκι Wingman, το απτικό γάντι ,  η συσκευή Lab quest , οι 

εφαρμογές έξυπνων τηλεφώνων  και η υπηρεσία Bookshare.org.  Η υποστηρικτική 

τεχνολογία (assistive technology) με τη σειρά της τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης όσο 

και σε αυτόν της καθημερινότητας είναι μια τεχνολογία που έχει σχεδιαστεί ειδικά για 

να βοηθήσει ένα άτομο με αναπηρία να εκτελέσει μια εργασία. Για παράδειγμα, ένας 

αναγνώστης οθόνης σε έναν υπολογιστή είναι ειδικά σχεδιασμένος για να  βοηθήσει ένα 

άτομο με οπτική αναπηρία να διαβάσει (Hersh & Johnson,2010). Με λίγα λόγια , ο H/Y  

σαν εξάρτημα δεν αποτελεί υποστηρικτική τεχνολογία αλλά είναι μια γενική τεχνολογία 

https://www.peatworks.org/glossary#Assistive_technology
https://www.peatworks.org/glossary#Assistive_technology
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(general technology) η οποία αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την υποστηρικτική 

τεχνολογία (assistive technology).  Ένας διαδραστικός ηλεκτρονικός πίνακας , αποτελεί 

και αυτός με τη σειρά του μια γενική τεχνολογία. Όταν , όμως υπάρχει σύνδεση αυτού 

με τον ατομικό σταθμό εργασίας του μαθητή (π.χ. με μια ανανεώσιμη οθόνη Braille) 

τότε μπορεί να αναφερθεί ως υποστηρικτική τεχνολογία.  

 

 

 

 

 

Εικόνα 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ και ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  (Hersh & Johnson, 2010). 

 

3.3 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Ο Edyburn (2000) προέβη σε διαχωρισμό της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, σε δύο 

κύριες κατηγορίες: α) τις «Συσκευές Υποστηρικτικής Τεχνολογίας»/ «assistive 

technology devices» και β) τις «Υπηρεσίες Υποστηρικτικής Τεχνολογίας»/ «assistive 

technology services».  

Μέσω της χρήσης του όρου «Συσκευές Υποστηρικτικής Τεχνολογίας», εννοείται 

οποιοδήποτε αντικείμενο ή μέρος εξοπλισμού ή παραγωγικού συστήματος το οποίο 

αξιοποιείται αποσκοπώντας είτε στην αύξηση, είτε στη βελτίωση των λειτουργικών 

δυνατοτήτων που διαθέτουν τα άτομα με οπτική αναπηρία. Από την άλλη, μέσω της 

χρήσης του όρου «Υπηρεσίες Υποστηρικτικής Τεχνολογίας» εννοείται οποιοδήποτε 

είδος υπηρεσίας το οποίο παρέχει στο άτομο με οπτική αναπηρία την απαραίτητη 

βοήθεια προκειμένου αυτό να προβεί είτε στην επιλογή, είτε στην απόκτηση, είτε ακόμα 

και στη χρήση κάποιας συσκευής υποστηρικτικής τεχνολογίας. Στο πλαίσιο των εν 

λόγω «Υπηρεσιών Υποστηρικτικής Τεχνολογίας», εμπεριέχεται μία σειρά διαδικασιών 

όπως είναι: η υλοποίηση της αξιολόγησης των αναγκών που έχει το εκάστοτε άτομο με 

αναπηρία και του τρόπου λειτουργίας του μέσα στο περιβάλλον (σπίτι, σχολείο, 

γειτονιά), όπως και (αξιολόγηση) του αντίκτυπου που επιφέρει η απόκτηση της 
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κατάλληλης συσκευής υποστηρικτικής τεχνολογίας, διαδικασίες οι οποίες σχετίζονται 

με την ενοικίαση/ αγορά και τελικώς με την απόκτηση της εκάστοτε συσκευής, 

διαδικασίες οι οποίες σχετίζονται με παραμέτρους όπως είναι η επιλογή, ο σχεδιασμός 

αποτελεσματικής υποδομής για την προσαρμογή των συσκευών υποστηρικτικής 

τεχνολογίας στις προσωπικές ανάγκες του κατόχου τους, καθώς και η συντήρηση ή και 

η επισκευή της εν λόγω συσκευής σε περίπτωση βλάβης, και τέλος καθορισμός του 

σωστού τρόπου χρήσης των συσκευών με στόχο την πλήρη αξιοποίηση τόσο για το ίδιο 

το άτομο όσο και για την οικογένεια και τους επαγγελματίες με τους οποίους 

συναναστρέφεται (Edyburn, 2000).  

 

3.4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ/ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

 

Υπάρχουν ορισμένες διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις των υποστηρικτικών τεχνολογιών 

μερικές από τις οποίες αναφέρονται παρακάτω. Μία ταξινόμηση προτείνει τον 

διαχωρισμό τους με βάση τον σκοπό τον οποίο καλούνται να υπηρετήσουν, τόσο οι 

συσκευές όσο και τα προγράμματα και οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την 

Υποστηρικτική Τεχνολογία.  

 

α) Υποστηρικτικές τεχνολογίες οι οποίες αποσκοπούν στη διευκόλυνση της 

καθημερινής ζωής.  

Τα εν λόγω βοηθήματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τον παράγοντα της 

αυτοεξυπηρέτησης των ατόμων που έχουν οπτική αναπηρία, διευκολύνοντας κατά βάση 

τομείς όπως το φαγητό, η ένδυση, τα ψώνια, η αυτόνομη μετακίνηση κ.α. 

(Kelly&Smith, 2011). 

 

 

 

β) Υποστηρικτικές τεχνολογίες οι οποίες αποσκοπούν στη διευκόλυνση των 

διαδικασιών μάθησης.  

Η εν λόγω κατηγορία βοηθημάτων έχει ως προϋπόθεση τις περισσότερες φορές τη 

χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενώ καλείται να διαδραματίσει υποστηρικτικό ρόλο 

στις εκπαιδευτικές διαδικασίες (Zhou, Parker, Smith & Griffin-Shirley, 2011). 
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γ) Υποστηρικτικές τεχνολογίες οι οποίες αποσκοπούν στη διευκόλυνση της 

επικοινωνίας.  

Μία ευρεία γκάμα από βοηθήματα με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αυτά των 

ομιλούντων λεξικών, των συσκευών ηχογράφησης, των συσκευών γραφής Braille 

αποτελούν μερικές από αυτές. (Krishna, Colbry, Black, Balasubramanian & 

Panchanathan, 2008).  

 

Μία άλλη ταξινόμηση προτείνει τον διαχωρισμό τους σε: 

 

Προσαρμοστική τεχνολογία (Adaptive assistive technologies) και Εναλλακτική 

τεχνολογία (Alternative assistive technologies) 

Η αξιοποίηση της πρώτης κατηγορίας αποσκοπεί στην προσαρμογή των κοινών 

τεχνολογιών στις ανάγκες και στις δυνατότητες που έχουν οι τυφλοί χρήστες (π.χ. 

μεγεθυντές οθόνης ή ειδικά πληκτρολόγια με ευμεγέθη πλήκτρα) (Mulloy, Gevarter, 

Hopkins, Sutherland & Ramdoss, 2014). Η δεύτερη κατηγορία αποσκοπεί στην πλήρη 

αντικατάσταση των μέσων δια των οποίων η συγκεκριμένη ομάδα ατόμων επιχειρεί να 

υλοποιήσει τις καθημερινές δραστηριότητές της (Bhowmick & Hazarika, 2017).  

 

Διάκριση σε πρωτογενή και δευτερογενή βοηθήματα με βάση το αν η συσκευή 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μόνη της ή χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα μιας 

άλλης συσκευής: 

 

Πρωτογενή βοηθήματα. Αυτά χρησιμοποιούνται μόνα τους. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι το απλό λευκό μακρύ μπαστούνι. 

 

Δευτερογενή βοηθήματα. Αυτά χρησιμοποιούνται ως συμπληρώματα μιας κύριας 

συσκευής. Ωστόσο, δεν έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ασφαλή χρήση όταν 

χρησιμοποιούνται μεμονωμένα. Για παράδειγμα, μια χειροκίνητη συσκευή υπερήχων 

για την ανίχνευση εμποδίων είναι ένα παράδειγμα δευτερεύουσας υποστηρικτικής 

συσκευής που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ενίσχυση σε ένα μπαστούνι (Hersh & 

Johnson, 2010).  
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Διάκριση με βάση τη λειτουργικότητα της συσκευής: 

 

Συσκευές κινητικότητας που υποστηρίζουν την αποφυγή εμποδίων. 

 

Συσκευές προσανατολισμού και πλοήγησης που παρέχουν πληροφορίες για ορόσημα 

και υποστηρίζουν την εύρεση διαδρομής. 

 

Τεχνολογία υποβοήθησης πρόσβασης στο περιβάλλον. 

 

Συσκευές που υποστηρίζουν την αναγνώριση αντικειμένων. 

 

Διάκριση με βάση την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την απόκτηση των 

περιβαλλοντικών πληροφοριών: 

 

Συσκευές Υπερήχων. 

 

Συσκευές Υπερύθρων. 

 

Κάμερες 

 

Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS) 

 

Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Κινητών Τηλεφώνων. 

 

 

Διάκριση με βάση τον τρόπο  παροχής πληροφοριών στο χρήστη: 

 

Συσκευές με δόνηση. 

 

Συσκευές με ομιλία. 

 

Ήχοι διαβαθμισμένης έντασης. 

 

Μουσικοί τόνοι. 
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Διάκριση με βάση τον τρόπο μεταφοράς της συσκευής: 

 

Επιτραπέζια συσκευή 

 

Μπαστούνι. 

 

Άλλη συσκευή χειρός ( πχ. Έξυπνο κινητό) 

 

Wearable συσκευή (π.χ. φορητή στην τσέπη, σε τσάντα πλάτης, στον καρπό, ειδικά 

γυαλιά) (Hersh & Johnson, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2 Παραδείγματα υποστηρικτικής τεχνολογίας από την τρέχουσα έρευνα για άτομα με οπτική 

αναπηρία (Bhowmick & Hazarika, 2017). 

 

Όσον αφορά τις wearable  συσκευές, πρόκειται για διάφορες έξυπνες ψηφιακές φορητές 

υποστηρικτικές συσκευές που μπορούν να φορεθούν σε διάφορα σημεία του σώματος 

και έχουν αναπτυχθεί ως συγκεκριμένες λύσεις για την υποβοήθηση δραστηριοτήτων 

όπως η ανάγνωση, η αναγνώριση αντικειμένων,η αυτόνομη μετακίνηση κ.α.. Δεδομένου 

ότι λείπει η όραση, οι συσκευές αυτές προσπαθούν να ανοίξουν νέα κανάλια 

επικοινωνίας μέσω της ακοής και της αφής. Οι συσκευές είναι τόσο διαφορετικές όσο 

τεχνολογία που χρησιμοποιείται, καθώς και η θέση που τοποθετούνται ή 

χρησιμοποιούνται αυτές στο σώμα. Πρέπει να τονιστεί πως, μετά τα έξυπνα κινητά 

τηλέφωνα, οι εν λόγω wearable  συσκευές αποτελούν την επόμενη πιο μεγάλη 

καινοτομία στον χώρο των υποστηρικτικών τεχνολογιών και οι δυνατότητες που έχουν 

είναι τεράστιες. Τόσο οι αισθητήρες όσο και τα λογισμικά τα οποία είναι 

ενσωματωμένα στις συσκευές αυτές, καθιστούν ικανά τα άτομα με οπτική αναπηρία να 
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υλοποιούν μια σειρά ενεργειών δίχως να έχουν την ανάγκη από άλλη ανθρώπινη 

παρέμβαση. Υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης των συσκευών αυτών και με έξυπνα 

κινητά τηλέφωνα. Η εικόνα 2 δείχνει διάφορες wearable  συσκευές και η εικόνα 3 τις 

περιοχές του σώματος που μπορούν να τοποθετηθούν οι εν λόγω συσκευές: τα δάχτυλα, 

τα χέρια, ο καρπός, η κοιλιά, το στήθος, τα πόδια, τα αυτιά κλπ. (Velasquez, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3 Παραδείγματα wearable συσκευών (Velasquez, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4  Σημεία του σώματος όπου μπορούν να τοποθετηθούν οι φορητές υποστηρικτικές 

συσκευές  για άτομα με οπτική αναπηρία (Velasquez, 2010) 
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Αναφορικά με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες , βέβαια , είναι πολύ σημαντικό να 

αναφερθεί πως κάποιο μέσο που λογίζεται ως υποστηρικτική τεχνολογία για ένα άτομο 

με οπτική αναπηρία (π.χ. λογισμικό προφορικής καταχώρησης κειμένου σε επεξεργαστή 

κειμένου) ,το ίδιο μέσο θεωρείται ένα απλό λογισμικό για κάποιον βλέποντα. Απόρροια 

αυτού είναι να προκαλείται αναστάτωση αναφορικά με το τι συγκαταλέγεται τελικώς 

στη υποστηρικτική τεχνολογία και τι όχι.  Το να διαχωρίζονται και να διακρίνονται , 

επίσης τα τεχνολογικά μέσα σε υποστηρικτικές τεχνολογίες και μη υποκρύπτει, σύφωνα 

με τον Edyburn (2004) σοβαρό κίνδυνο κατά βάση σε 2 σημεία. Αρχικώς, ενέχει η  

ύπαρξη  κινδύνου  να διαχωριστούν πέρα από τα τεχνολογικά μέσα και οι χρήστες , 

‘’οδηγώντας’’ ξανά στο αναχρονιστικό διαχωριστικό ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας. 

Επίσης , είναι πολύ πιθανό να γίνει η εστίαση στα τεχνολογικά μέσα αυτά καθεαυτά , 

παραμερίζοντας τους ουσιώδεις λόγους χρήσης αυτής , όπως για παράδειγμα τον ενιαίο 

σχεδιασμό και την ισότητα ευκαιριών στο  εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον 

(Edyburn ,2004)   

Στην εν λόγω εργασία , γίνεται , λοιπόν χρήση της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας ως μια 

πιο γενική έννοια για προιόντα και υπηρεσίες που στοχεύουν στο να προωθηθεί η 

αυτονομία και οι ίσες ευκαιρίες σε μια ποιοτική εκπαίδευση και καθημερινότητα 

σπουδαστών  και ατόμων  με οπτική αναπηρία.  

Περιλαμβάνει εκτός από την προσαρμοστική τεχνολογία, και στοχευμένες τεχνολογίες 

υποβοήθησης όπως για παράδειγμα τα έξυπνα σπίτια και οι  ρομποτικά υποβοηθούμενες 

συσκευές  οι οποίες έχουν ως γενικότερο σκοπό να ενισχύσουν την ανεξαρτησία και τις 

λειτουργικές ικανότητες ενός ατόμου (The Assistive Technology of Act ,1998). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

4.1 Η  ΠΟΡΕΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 

 

Τα άτομα με οπτική αναπηρία ξεκίνησαν να εκπαιδεύονται για πρώτη φορά στη Γαλλία 

το 1785, όποτε και ιδρύθηκε το Εθνικό Ινστιτούτο για νεαρά άτομα με τύφλωση. Το 

Ινστιτούτο αυτό μπορούσαν να το παρακολουθήσουν τόσο σπουδαστές με οπτική 

αναπηρία όσο και βλέποντες σπουδαστές, με σκοπό να μην οδηγείται ο σπουδαστής με 

οπτική αναπηρία στην απομόνωση. Το εγχείρημα αυτό στέφθηκε με επιτυχία και έτσι 

δημιουργήθηκαν επτά ακόμη όμοια Ινστιτούτα στην Ευρώπη μέσα στην επόμενη 

15ετία. Πέρα από την ήπειρο της Ευρώπης, στην Αμερική η ίδρυση του πρώτου 

σχολείου συναντάται το 1830. Η ύπαρξη του σχολείου με το όνομα PerkinsSchool for 

the Blind συνεχίζει έως και σήμερα (Ζώνιου-Σιδέρη, 1996). 

Τα σχολεία / ιδρύματα για τους σπουδαστές με οπτική αναπηρία τα οποία παρείχαν μια 

προοδευτική ενσωμάτωση και των βλεπόντων μαθητών, αναπτύχθηκαν με ραγδαίους 

ρυθμούς. Μετά από αυτά τα ιδρύματα, ακολούθησε η ίδρυση των πρώτων ειδικών 

τάξεων για σπουδαστές με προβλήματα όρασης μέσα στα δημόσια σχολεία.Η πρώτη 

τέτοια τάξη ιδρύθηκε το 1913 στη Βοστώνη  (Ζώνιου-Σιδέρη, 1996).  

 

Τις τελευταίες δεκαετίες και κυρίως μετά το 1960, αναγνωρίζοντας η κοινωνία το 

δικαίωμα των ατόμων με οπτική αναπηρία στις ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης, η διεθνής 

τάση που ακολουθείται είναι η συνεκπαίδευση των σπουδαστών με οπτική αναπηρία με 

τους βλέποντες σπουδαστές, μέσα στα γενικά σχολεία και ειδικότερα μέσα στις 

συνήθεις γενικές τάξεις (Τσιναρέλης, 2005) . Ακολουθείται, δηλαδή, η φιλοσοφία της 

«συμπεριληπτικής εκπαίδευσης»  (Αγγελίδης, 2011). 

 

4.2 ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΚΑΙ  ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ  ΜΕ  ΟΠΤΙΚΗ   

ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση θεωρείται σήμερα από πολλούς ως η κορυφαία 

στρατηγική εκπαίδευσης για σπουδαστές με αναπηρία (European Disability Forum, 

2003) και ως μια συνέχεια της στρατηγικής της ένταξης (Ζώνιου-Σιδέρη, 2000). Η 
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Διακήρυξη της Σαλαμάνκα (1994) καθώς και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών  για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (2006) αποτελούν διεθνείς διακηρύξεις οι οποίες 

προωθούν τη συμπεριληπτική εκπαίδευση (Ζώνιου-Σιδέρη, 2000). 

 

Σε γενικές γραμμές, η συμπεριληπτική εκπαίδευση αποτελεί το κίνημα το οποίο 

επιδιώκει και έχει ως στόχο όλοι οι σπουδαστές, συμπεριλαμβανομένων και των 

σπουδαστών με αναπηρία και ανεξάρτητα από τις ικανότητές και τα ιδιαίτερα ατομικά 

χαρακτηριστικά τους, να έχουν ισότιμη πρόσβαση στις ευκαιρίες μάθησης και 

εκπαίδευσης μέσα στις συνήθεις σχολικές τάξεις των γενικών σχολείων (Clough & 

Corbett, 2000;  Bendová & Fialová, 2014; Avramidis, Bayliss & Burden, 2000) , με τη 

συμβολή εξατομικευμένων τεχνικών και μέσων διδασκαλίας (Σιώζου, 2008; 

Γεωργιάδης , 2007) οι οποίες συμβαδίζουν με τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τα 

ταλέντα κάθε μεμονωμένου σπουδαστή (Angelides, Stylianou & Gibbs, 2006).  

 

Όσον αφορά στους σπουδαστές με οπτική αναπηρία, η εκπαιδευτική συμπερίληψη της 

εν λόγω κατηγορίας έχει υποστηριχθεί από πολλά άτομα. Ερευνητές αναφέρουν πως: «η 

συμπερίληψη του παιδιού με οπτική αναπηρία στην τάξη των γενικών σχολείων είναι 

αναμφίβολα η πιο εύκολη περίπτωση παιδιού με αναπηρία για συμπερίληψη». 

Για να επιτευχθεί η συμπερίληψη, είναι απαραίτητη η παροχή ενός πλήρους 

προγράμματος με κατάλληλες εκπαιδευτικές και συναφείς υπηρεσίες (Heward, 2011). 

Πρέπει, βέβαια, να αναφερθεί πως υπάρχουν ελάχιστες μελέτες οι οποίες 

επικεντρώνονται σε σπουδαστές με οπτική αναπηρία που η εκπαίδευσή τους λαμβάνει 

χώρα στην γενική τάξη (Ferrell, 2006).  

Σε γενικές γραμμές, οι μελέτες έχουν δείξει πως η συμπερίληψη των σπουδαστών με 

οπτική αναπηρία στο γενικό σχολείο και η αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους έχει 

ως αποτέλεσμα την αύξηση της αυτοπεποίθησης, των θετικών συναισθημάτων,  την 

ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και την καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση των 

σπουδαστών (Katz & Mirenda, 2002;  Perles, 2010;  Felman, 2000). Οι εκπαιδευτικοί 

παρέχουν στους εν λόγω μαθητές ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες με αποτέλεσμα τα 

μαθησιακά κίνητρα να είναι αυξημένα και οι σπουδαστές να επιδιώκουν υψηλότερα 

ακαδημαϊκά αποτελέσματα. Τα ακαδημαϊκά οφέλη αναφέρονται μάλιστα στη 

βιβλιογραφία ως το σημαντικότερο όφελος από τη συμπερίληψη της εν λόγω 

κατηγορίας σπουδαστών στο γενικό εκπαιδευτικό περιβάλλον (Perles, 2010). 
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Επομένως, η εκπαίδευση των σπουδαστών με οπτική αναπηρία είναι καλό να 

εκτυλίσσεται μέσα σε τάξεις των γενικών σχολείων με τη χρήση υποστηρικτικής 

τεχνολογίας, διότι με αυτόν τον τρόπο οι σπουδαστές επωφελούνται τόσο σε μαθησιακό 

όσο και σε κοινωνικοσυναισθηματικό επίπεδο. Η εκπαιδευτική συμπερίληψη αποτελεί 

ένα μοντέλο εκπαίδευσης το οποίο χαίρει επιτυχίας σε πολλές χώρες του κόσμου,όπως 

αναφέρθηκε, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας (Luk, 2005). 

 

Βέβαια, παρά την καλή πρακτική της συμπερίληψης, παρατηρείται έλλειψη οργάνωσης 

στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, στα προγράμματα σπουδών, στην πρόσβαση σε 

αυτά και στις εκπαιδευτικές στρατηγικές μάθησης, εμπόδια τα οποία κωλύουν το να 

εφαρμοστεί πολλές φορές η ενταξιακή αυτή πολιτική στον χώρο της εκπαίδευσης 

(Κατσούλης & Χαλικιά, 2007).  

 

4.3 ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

Παρόλο που μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί μεγάλοι αγώνες με σκοπό την 

ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων συμπερίληψης, πολλά προβλήματα 

συνεχίζουν να υφίστανται (Kumar & Rangasamy, 2001). 

 

Οι σπουδαστές με οπτική αναπηρία έρχονται αντιμέτωποι με ποικίλα εμπόδια θεσμικής 

και περιβαλλοντικής φύσεως κατά την εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και με 

στερεότυπες αντιλήψεις που κυριαρχούν στην κοινωνία (Bishop & Rhind, 2011). Η 

πλειοψηφία των εμποδίων σχετίζεται με ζητήματα τεχνικής και πρακτικής φύσεως 

(Koutsoklenis, Papadopoulos, Papakonstantinou & Koustriava, 2009 στο 

Papakonstantinou & Papadopoulos, 2016). 

 

Ο μαθητής/φοιτητής με οπτική αναπηρία κατά την ένταξή του στην εκπαιδευτική 

διαδικασία αντιμετωπίζει ποικίλους περιορισμούς οι οποίοι τις περισσότερες φορές 

είναι απόρροια της αδυναμίας πρόσβασης στη γραπτή πληροφορία. Συγκεκριμένα, οι 

περιορισμοί οι οποίοι γίνονται αντιληπτοί μέσα από έρευνες μπορούν να συνοψιστούν 

στα εξής:  
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α) δυσκολία πρόσβασης στο έντυπο εκπαιδευτικό υλικό (σχολικά βιβλία αλλά και 

διαφόρων ειδών φυλλάδια και πινακίδες) και στο βοηθητικό έντυπο εκπαιδευτικό υλικό 

(περιοδικά, εφημερίδες, έντυπες εγκυκλοπαίδειες κ.ά.) στην κατάλληλη μορφή (Reed & 

Curtis, 2012, Harpur & Loudoun, 2011) 

 

β) δυσκολία πρόσβασης στον μαυροπίνακα και σε άλλο υλικό, η προβολή του οποίου 

γίνεται μέσω προτζέκτορα (Sahin&Yorek, 2009)  

 

γ) δυσκολία στη συγγραφή σημειώσεων μέσα στην τάξη καθώς επίσης και στη 

συγγραφή και παράδοση εργασιών που ανατίθενται για το σπίτι  

 

δ) δυσκολία στην πρόσβαση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού που υπάρχει σε 

ηλεκτρονική μορφή(αποθηκευμένο σε πληροφοριακά συστήματα ή περιεχόμενο WWW 

και εμφανιζόμενο ή προβαλλόμενο σε οθόνες) (Fichten et al. , 2009) και  

 

ε)δυσκολία πρόσβασης στο χειρόγραφο υλικό που περιλαμβάνει κείμενο, επιστημονικά 

σύμβολα και γραφικές παραστάσεις (π.χ. διαγράμματα, χάρτες, εικόνες, σχέδια) (Corn, 

Wall, Jose, Bell, Wilcox & Perez, 2002;  Freitas & Kouroupetroglou, 2008;  

Κουροπέτρογλου και Φλωριά, 2003).  

 

Με βάση την έρευνα των Kumar & Rangasamy (2001), αναδείχθηκε πως η πλειοψηφία 

των εκπαιδευτικών στα σχολεία κάνει χρήση μόνο του σχολικού εγχειριδίου στη 

διδασκαλία, παρά την ύπαρξη υποστηρικτικών συσκευών και εφαρμογών για 

σπουδαστές με οπτική αναπηρία μέσα στην τάξη, που θα μπορούσαν να συμβάλλουν 

στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μη 

γεφύρωση του χάσματος μεταξύ βλεπόντων και μη σπουδαστών. 

 

Πρόσφατη έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε από πανεπιστημιακούς καθηγητές στην 

Τσεχία, αναφορικά με τα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι σπουδαστές 

με οπτική αναπηρία κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, κατέδειξε ότι οι δυσκολίες 

πρόσβασης στις πληροφορίες του διαδικτύου και στο υλικό των πανεπιστημιακών 

βιβλιοθηκών, αποτελούν τα κυριότερα εμπόδια πρόσβασης στη γνώση για τους 

σπουδαστές με οπτική αναπηρία (Strnadova, Hajkova & Kvetonova, 2015). Άλλα 

εμπόδια σχετίζονταν με την αντίληψη και τη στάση των βλεπόντων απέναντι σε αυτή 
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την ομάδα, καθώς και με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες (Strnadova, Hajkova & 

Kvetonova, 2015). 

 

Άλλη έρευνα κατέδειξε πως η μη κατάλληλη παρουσίαση ενός διαγράμματος ως 

αποτέλεσμα της έλλειψης υποστηρικτικών συσκευών και λογισμικών αποτελεί 

παράγοντα αποκλεισμού της συμμετοχής των μαθητών με οπτική αναπηρία από την 

εκπαιδευτική διαδικασία (Habulezi  et al., 2016). 

 

Είναι, επίσης, μείζονος σημασίας να αναφερθεί πως είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθούν 

οι σπουδαστές περίπλοκα επιστημονικά περιεχόμενα (Yu et al., 2002), ειδικά στα 

μαθήματα των θετικών επιστημών. Μία εκ των βασικότερων δυσκολιών είναι και η 

δυσκολία πρόσβασης στο υλικό των βιβλίων των επιστημών αυτών. Για παράδειγμα, 

πολλές εικόνες, σχέδια και γραφήματα, 3D προσομοιώσεις συναντώνται στα βιβλία των 

θετικών επιστημών, τα οποία είναι σημαντικά για την κατανόηση του περιεχομένου και 

δεν μεταγράφονται ή περιγράφονται σε ψηφιακές εκδόσεις των κειμένων (Emerson & 

Anderson, 2018). 

 

Έτσι οι βλέποντες σπουδαστές έχουν την ευκαιρία της άμεσης οπτικοποίησης των 

επιστημονικών εννοιών, σε αντίθεση με τους σπουδαστές με οπτική αναπηρία, από τους 

οποίους απαιτείται σημαντικά πιο ισχυρή νοητική επεξεργασία. Για παράδειγμα, είναι 

δύσκολη η κατανόηση ενός σχήματος ή γραφήματος στο οποίο αποτυπώνεται η 

περιστροφή γύρω από έναν άξονα από έναν σπουδαστή με οπτική αναπηρία (Beal & 

Rosenblum, 2018).  

 

Μια πολύ σημαντική πρόκληση ακόμη, σχετίζεται με τη διαδικασία εκτέλεσης 

διαφόρων προβλημάτων στα μαθηματικά, καθώς οι σπουδαστές αντιμετωπίζουν 

εμπόδια αναφορικά με την πρόσβαση στην πληροφορία ενός προβλήματος, στην 

καταγραφή των δεδομένων του και στην  απάντησή του (Beal & Shaw, 2008). 

 

Μάλιστα, όσον αφορά την αριθμητική και τους σπουδαστές με οπτική αναπηρία έχει 

παρατηρηθεί δυσκολία στην εις βάθος εννοιολογική κατανόηση των αριθμών, καθώς 

δεν μπορούν για παράδειγμα να βλέπουν την ποσότητα και τα μεγέθη των διαφόρων 

συνόλων, με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση δυσκολιών στην επίλυση ακόμη και πολύ 

απλών ασκήσεων (Chorniak, 1977). 
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Έρευνα έδειξε πως σπουδαστές με οπτική αναπηρία οι οποίοι φοιτούσαν σε ένα εξ’ 

αποστάσεως πρόγραμμα εκπαίδευσης, απέφυγαν την επιλογή μαθημάτων θετικού 

προσανατολισμού καθώς θεωρούσαν ότι δε θα υποστηριχθούν επαρκώς με σκοπό την 

πλήρη ανταπόκριση στα συγκεκριμένα ακαδημαϊκά καθήκοντα (Cooper  et  al., 2008). 

 

4.4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  

 

Σύμφωνα τον Beal & Rosenblum (2018), οι ακαδημαϊκές επιτεύξεις των μαθητών με 

προβλήματα όρασης είναι γενικά χαμηλότερες από αυτές των βλεπόντων συνομηλίκων 

τους. 

Μάλιστα το ακαδημαϊκό χάσμα μεταξύ μαθητών με οπτική αναπηρία και βλεπόντων 

μαθητών είναι ιδιαίτερα εμφανές στο γνωστικό πεδίο των θετικών επιστημών όπως 

προείπαμε (Κόζα & Σκουμπουρδή, 2012). Οι σπουδαστές δυσκολεύονται να συλλάβουν 

και να κατανοήσουν πολλούς επιστημονικούς όρους και έννοιες και η διαδικασία 

προσέγγισης της γνώσης συντελείται με πολύ πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με τους 

βλέποντες, λόγω της έλλειψης ερεθισμάτων στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο, όπως για 

παράδειγμα απτικού υλικού ή μεγεθυμένης εκτύπωσης (Clamp, 1997). 

 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ, το 75% όλων των μαθητών με 

προβλήματα όρασης είναι τουλάχιστον ένα επίπεδο πίσω από τους βλέποντες 

συμμαθητές τους στα μαθηματικά και 20% από αυτούς είναι πέντε ή περισσότερα 

επίπεδα πίσω από τους βλέποντες συνομηλίκους (Blackorby, Chorost, Garza, & 

Guzman, 2003). 

 

Μελέτη των Richardson & Roy (2002) έδειξε πως οι πιθανότητες ολοκλήρωσης των 

σπουδών των ατόμων με οπτική αναπηρία είναι πολύ πιο λίγες σε σχέση με τους 

βλέποντες συμμαθητές τους. Πιθανή αιτία είναι η μη επαρκής υποστήριξη καθώς και η 

μη επαρκής καθοδήγηση από το εκπαιδευτικό περιβάλλον (Koutsoklenis, Papadopoulos, 

Papakonstantinou, Koustriava, 2009). 

 

Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των μαθητών που φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

έχει την άποψη πως η δυνατότητα και η ευκαιρία εισαγωγής στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση δεν είναι ίδια με αυτήν των βλεπόντων συνομηλίκων τους (Curtis & Reed, 
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2012). Η άποψη αυτή έρχεται να επιβεβαιωθεί και από μια μεγάλη μερίδα καθηγητών 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η οποία ισχυρίζεται πως μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό 

των μαθητών συνεχίζει τις σπουδές του στην ανώτατη εκπαίδευση, κυρίως λόγω των μη 

κατάλληλων υποδομών και της μη παροχής υποστηρικτικής τεχνολογίας, με 

αποτέλεσμα να καθίσταται η μαθησιακή διαδικασία απροσπέλαστη (Curtis & Reed, 

2012).  

Σύμφωνα με τον Κουρουπέτρογλου (2003), η έλλειψη επικοινωνίας με το ακαδημαϊκό 

και διοικητικό προσωπικό με σκοπό την ενημέρωση για τις σπουδές καθώς και η 

απουσία βιβλιοθηκών που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των σπουδαστών με 

οπτική αναπηρία, αποτελούν δύο από τους πιο σημαντικούς περιορισμούς αναφορικά με 

τις σπουδές στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

 

Ακόμη και η επίτευξη της εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δε σηματοδοτεί την 

άμεση αποφοίτηση σε τέσσερα χρόνια του φοιτητή με οπτική αναπηρία. Έρευνα έδειξε 

πως σχεδόν το 85% των φοιτητών με οπτική αναπηρία που πετυχαίνουν την εισαγωγή 

τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δεν πραγματώνει την ολοκλήρωση των 

σπουδών του (Curtis & Reed, 2012).  

 

Και οι ίδιοι οι σπουδαστές ισχυρίζονται πως η μη παροχή υποστηρικτικών τεχνολογιών 

στα ακαδημαϊκά ιδρύματα,όπως για παράδειγμα ηλεκτρονικών υπολογιστών με 

λογισμικό ανάγνωσης οθόνης, ανανεώσιμων οθόνων Braille, εκτυπωτών Braille, 

αποτελεί ένα από τα κυριότερα εμπόδια πρόσβασης στη γνώση με τα οποία έρχονται 

αντιμέτωποι καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους πορείας (Fatima, Bashir, 

Malik & Safder, 2014;  Fichten  et  al., 2009). 

 

Τα τελευταία χρόνια, βέβαια, έχει σημειωθεί μια αύξηση τόσο στο ποσοστό όσο και 

στον χρόνο αποφοίτησης των φοιτητών με οπτική αναπηρία από την ανώτατη 

εκπαίδευση, παρατηρώντας μεγάλη και θετική αλλαγή στη στάση των ακαδημαϊκών 

δασκάλων απέναντι στους φοιτητές με οπτική αναπηρία και στη γενικότερη στάση 

αναφορικά με τη σημασία της αποφοίτησης των ατόμων αυτών (Fichten  et al., 2009). 

 

Φυσικά είναι απαραίτητο και οι επαγγελματίες της εκπαίδευσης να εξοικειωθούν με τις 

διαφόρων ειδών υποστηρικτικές τεχνολογίες και τη χρήση τους με σκοπό τη διδασκαλία 

και την υποστήριξη των σπουδαστώνμε οπτική αναπηρία εφόσον αυτές είναι 
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διαθέσιμες. Η άγνοια της πλειοψηφίας των διδασκόντων αναφορικά με το σύστημα 

ανάγνωσης και γραφής Braille, αποτελεί μία από τις κυριότερες δυσκολίες με την οποία 

έρχονται αντιμέτωποι οι σπουδαστές με οπτική αναπηρία κατά τη διάρκεια 

παρακολούθησης του προγράμματος στο γενικό σχολείο (McCarthy  &  Shelvin,  2017). 

 

Δυστυχώς στην Ελλάδα οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί της γενικής εκπαίδευσης δεν 

είναι εξοικειωμένοι με τις ιδιαιτερότητες των σπουδαστών με οπτική αναπηρία, αγνοούν 

τις ανάγκες τους και τις κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους, τη στιγμή που έρευνες 

αποδεικνύουν ότι είναι εντελώς απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί παιδιών με προβλήματα 

όρασης να είναι εξοικειωμένοι με όλες τις σχετικές τεχνολογίες και να έχουν λάβει 

σχετική επιμόρφωση (Papadopoulos & Goudiras, 2005;  Corn et  al., 2002). 

 

Μάλιστα, διεθνές συνέδριο σχετικά με τα Άτομα με Αναπηρία τόνισε την ανεπάρκεια 

και τη μη παροχή εκπαίδευσης στους διδάσκοντες αναφορικά με τη χρήση 

υποστηρικτικών τεχνολογιών στα σχολεία. Στο ίδιο συνέδριο τονίστηκε πως δεν αρκεί 

μόνο η ύπαρξη τέτοιων τεχνολογιών στα σχολεία αλλά και η χρήση τους στην 

εκπαιδευτική πράξη με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη διαδικασία της 

μάθησης για τους σπουδαστές με οπτική αναπηρία (Egelston-Dodd, 1995).  

 

 

4.5 ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΜΕ 

ΟΠΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΗΡΙΑ  ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ 

ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Ένας από τους θεμελιώδεις στόχους που θέτει κάθε σύγχρονη κοινωνία, η οποία 

λογίζεται ως πολιτισμένη, είναι αυτός της συμπερίληψης του συνόλου των μελών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών με οπτική αναπηρία στις εκάστοτε εκπαιδευτικές 

διαδικασίες. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, πρέπει να αναφερθεί πως, παρά τα εμπόδια 

που αναφέρθηκαν, έχουν σημειωθεί τεράστια βήματα προόδου αναφορικά με το ζήτημα 

της εξάλειψης του εκπαιδευτικού αποκλεισμού των σπουδαστών με οπτική αναπηρία 

τόσο σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο (Scott et al., 2012;  Onaga & Martoccio, 

2008).  
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Βάσει ερευνών οι οποίες διεξήχθησαν και είχαν ως σκοπό τη βελτίωση των 

εκπαιδευτικών διαδικασιών των σπουδαστών με οπτική αναπηρία, προέκυψε το 

συμπέρασμα πως οι εκπαιδευτικές διαδικασίες, τις οποίες έχουν ανάγκη τα εν λόγω 

άτομα, διαφέρουν σε αρκετά μεγάλο βαθμό από τις αντίστοιχες των οποίων χρήζουν οι 

βλέποντες σπουδαστές (Mulloy et al., 2014; Nam, Bahn & Lee, 2013). 

 

Σύμφωνα με τον Fisher (2007) η εκπαίδευση των σπουδαστών με οπτική αναπηρία θα 

πρέπει να εκτυλίσσεται σε ένα όσο γίνεται λιγότερο περιοριστικό περιβάλλον. Πολύ 

σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι θα οδηγήσουν στο να επιτευχθεί η πρόσβαση και να 

εφαρμοστεί επιτυχώς η συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι τόσο η παροχή και η χρήση 

του κατάλληλου εξοπλισμού, με σκοπό την πρόσβαση στην πληροφορία και στη γνώση, 

όσο και η σωστή δόμηση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος (Κουτάντος, 2005). 

Όσον αφορά τη δόμηση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, κάποιες ειδικές 

προσαρμογές είναι απαραίτητες με σκοπό τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας των σπουδαστών με οπτική αναπηρία. Αρχικά, σημαντικό μέλημα του 

εκπαιδευτικού της τάξης είναι η ενημέρωση του για την πάθηση του σπουδαστή, έτσι 

ώστε οι παρεμβάσεις του να αποκτήσουν νόημα. Για την ίδια πάθηση πρέπει να είναι 

ενήμεροι και οι συμμαθητές του παιδιού ώστε να δείχνουν τον δέοντα σεβασμό στην 

ιδιαιτερότητά του και να κρατούν τον περιβάλλοντα χώρο καλά δομημένο. Η 

τοποθέτηση του σπουδαστή με οπτική αναπηρία στο μπροστινό θρανίο με σκοπό να έχει 

μια καλύτερη επαφή με τον πίνακα καθώς και με τον εκπαιδευτικό θεωρείται υψίστης 

σημασίας (Scott et al., 2012). Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει επίσης και η ρύθμιση του 

φωτισμού του χώρου. Συγκεκριμένα καλή πρακτική είναι η τοποθέτηση κατάλληλων 

κουρτινών ώστε να μη δημιουργούνται μεγάλα επίπεδα αντανάκλασης από τον ήλιο. 

Ανάλογη προσοχή πρέπει να δίνεται και στον τεχνητό φωτισμό (Lewis & Taylor, 1997). 

Άλλη καλή πρακτική θεωρείται η δημιουργία κατάλληλου αποθηκευτικού χώρου για τα 

βιβλία και τις μηχανές Braille των μαθητών με οπτική αναπηρία καθώς και η ύπαρξη 

κατάλληλης σε μέγεθος επιφάνειας εργασίας για την τοποθέτηση των μηχανών Braille, 

των διαφόρων κειμένων, του υπολογιστή ή οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού στοχεύει 

στη διευκόλυνση της μαθησιακή διαδικασίας. Παράλληλα θεωρείται απαραίτητη η 

σωστή ταξινόμηση των θέσεων στον χώρο της τάξης καθώς και η απομάκρυνση 

διαφόρων ειδών εμποδίων που κωλύουν τη μετακίνηση των σπουδαστών έτσι ώστε να 

προασπίζεται η ασφάλεια και η λειτουργικότητα του χώρου και να μειώνονται οι 

πιθανότητες τραυματισμού (Mason & McCall, 2005;  Heward, 2011).  
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Τέλος, πολύ σημαντική είναι η πρακτική της δημιουργίας ομάδων, σε όσα μαθήματα 

τουλάχιστον καθίσταται εφικτό, έτσι ώστε ο σπουδαστής με οπτική αναπηρία να 

αναπτύσσει σχέσεις με τους βλέποντες συμμαθητές του (Κουτάντος, 2005).  

Όσον αφορά στην πρόσβαση των σπουδαστών στην πληροφορία, είναι απαραίτητο να 

αναφερθεί πως όταν σε ένα σχολείο φοιτούν σπουδαστές με οπτική αναπηρία, πρέπει να 

υπάρχει και να χρησιμοποιείται ο κατάλληλος εξοπλισμός με σκοπό να διευκολύνεται η 

ισότιμη πρόσβαση στο αναλυτικό πρόγραμμα. 

 

Σύμφωνα με τους Λιάκου & Μανούσου (2013), το εγχείρημα αυτό δύναται να καταστεί 

εφικτό μέσα από την παροχή ευκαιριών εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας υποστηρικτικές 

τεχνολογίες. Ο παράγοντας των υποστηρικτικών τεχνολογιών δύναται να διαδραματίσει 

βαρύνοντα ρόλο όσον αφορά στην καλύτερη ενσωμάτωση των σπουδαστών στο 

εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι (Vashista et al., 2015).  

 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, υπήρχε η άποψη ότι γενικά η 

χρήση των βοηθημάτων όρασης μπορεί να βλάψει περαιτέρω τα μάτια. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα να περιοριστούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά με χαμηλή 

όραση. Ίσως η πιο αντιπροσωπευτική εικόνα αυτής της φιλοσοφίας ήταν το κείμενο που 

κρεμόταν πάνω στην πόρτα της Σχολής Myope στο Λονδίνο το 1908:«Η ανάγνωση και 

η γραφή δεν έχουν θέση εδώ». Ωστόσο, στη δεκαετία του 1990, οι ερευνητές άρχισαν να 

εξετάζουν τις επιπτώσεις της χρήσης οπτικών συσκευών για την απόκτηση δεξιοτήτων 

γραμματισμού. Ειδικότερα η βελτίωση της ταχύτητας ανάγνωσης των παιδιών με 

προβλήματα όρασης αποτελεί θέμα το οποίο έχει απασχολήσει τους εκπαιδευτικούς για 

αρκετά χρόνια, όπως και οι αυξημένες ακαδημαϊκές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε 

σχέση με τους βλέποντες συμμαθητές τους (Corn et al., 2002). 

 

Στο πλαίσιο των διαδικασιών διδασκαλίας των ατόμων με οπτική αναπηρία είναι 

απαραίτητος ο συνυπολογισμός ποικίλων εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων οι 

οποίοι επιδρούν στην ποιότητα που διέπει τις εκάστοτε διαδικασίες. Ακολουθούν δύο 

θέσεις οι οποίες λογίζονται ως οι σημαντικότερες, όσον αφορά τη διασφάλιση του 

υψηλότερου δυνατού επιπέδου εκπαίδευσης, για τους σπουδαστές που έχουν οπτική 

αναπηρία: 
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Προκειμένου να διασφαλιστεί η ικανοποίηση των αναγκών που έχουν οι σπουδαστές με 

οπτική αναπηρία, είναι απαραίτητη η ύπαρξη εξειδικευμένων υπηρεσιών, βιβλίων και 

υλικού, τα οποία θα εμπεριέχουν και το σύστημα ανάγνωσης και γραφής Braille καθώς 

επίσης και η ύπαρξη εξειδικευμένων συστημάτων και προγραμμάτων υποστηρικτικής 

τεχνολογίας προκειμένου να καθίσταται δυνατή η ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών 

τόσο στο βασικό, όσο και στο πιο εξειδικευμένο πρόγραμμα (Νam  et  al., 2013). 

 

Είναι αναγκαία η ύπαρξη επαρκών προγραμμάτων προετοιμασίας του εκπαιδευτικού 

προσωπικού, προκειμένου να καταστεί αυτό ικανό να ικανοποιήσει το σύνολο των 

αναγκών που έχουν οι σπουδαστές με οπτική αναπηρία, είτε αυτές σχετίζονται με 

ακαδημαϊκούς παράγοντες είτε όχι (Thomas  et al., 2015). 

Ένας μαθητής με οπτική αναπηρία για να ενταχθεί αλλά και για να εξελιχθεί στην 

εκπαιδευτική διαδικασία της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, είναι απαραίτητο να γίνει άρση σημαντικών εμποδίων και ο ίδιος να έχει 

πρόσβαση στο ήδη υπάρχον έντυπο και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, μέσω του 

κατάλληλου εξοπλισμού,στον πίνακα της τάξης, στις διαφόρων ειδών διαφάνειες, σε 

προβολές και διαγράμματα, να έχει αμφίδρομη επικοινωνία με τους καθηγητές και τους 

συμμαθητές του, να μπορεί να συμμετέχει σε προφορικές και γραπτές δοκιμασίες όπως 

και οι βλέποντες μαθητές, να κινείται με άνεση και ασφάλεια μέσα στον σχολικό χώρο 

(Κουρουπέτρογλου & Φλωριάς, 2003; Μακρής & Μάρκου, 2015). Θεωρείται πολύ 

σημαντικό να γίνει κατανοητό πως η κάλυψη των ατομικών αναγκών των σπουδαστών 

είναι απαραίτητη με σκοπό την επιτυχή έκβαση της συμπερίληψής τους (Nimmo, 2012; 

Harpur & Loudoun, 2011). 

 

Η χρήση και οι εφαρμογές υποστηρικτικών τεχνολογιών στην εκπαίδευση των 

σπουδαστών με οπτική αναπηρία έχουν κάνει πολύ σημαντικά βήματα προόδου τα 

τελευταία χρόνια, αποτελώντας σημαντικά εκπαιδευτικά εργαλεία στα χέρια τόσο του 

εκπαιδευτικού, όσο και του σπουδαστή. Οι υποστηρικτικές τεχνολογίες, σύμφωνα με τις 

απόψεις εκπαιδευτικών, καλούνται να διαδραματίσουν έναν βαρύνοντα ρόλο, στα 

πλαίσια των εναλλακτικών εκπαιδευτικών διαδικασιών, ενισχύοντας τις ακαδημαϊκές 

δεξιότητες και προωθώντας την διαδικασία αυτόνομης μάθησης (Alves et al., 2009).  

 

Εξειδικευμένες υποστηρικτικές συσκευές και διαφόρων ειδών εκπαιδευτικά λογισμικά 

παρέχουν υποστήριξη στους σπουδαστές με οπτική αναπηρία δίνοντας τους τη 
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δυνατότητα πρόσβασης στο πρόγραμμα του σχολείου και του πανεπιστημίου, αλλά και 

γενικότερα στην πληροφόρηση, αντίστοιχη με αυτήν των βλεπόντων συμμαθητών τους, 

ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση, την αυτοαντίληψη και την αυτοσυγκέντρωσή τους, 

βελτιώνοντας τη γνωστική και κοινωνικοσυναισθηματική συμπεριφορά τους και 

συμβάλλοντας στην όσο το δυνατόν καλύτερη συμπερίληψή τους (Corn, Wall, Jose, 

Bell, Wilcox & Perez, 2002;  Kinney et al., 2016).  

 

Λύσεις οι οποίες βασίζονται σε ακουστική και σε απτική ανατροφοδότηση αποτελούν 

τον κινητήριο μοχλό στην εκπαίδευση των σπουδαστών και δίνουν τη δυνατότητα σε 

σπουδαστές με οπτική αναπηρία να αλληλεπιδράσουν με την πληροφορία και τη γνώση 

με σκοπό να επέλθει η αφομοίωσή της (Doush et al., 2009).  

Συγκεκριμένα, μέσω ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, ένας σπουδαστής με οπτική 

αναπηρία έχει τη δυνατότητα αναζήτησης και άντλησης πληροφοριών, πρόσβασης σε 

διαφόρων ειδών βάσεις δεδομένων, αλλά και σε βιβλιοθήκες. Μ’ αυτόν τον τρόπο οι 

υποστηρικτικές τεχνολογίες συμβάλλουν στην υποστήριξη και στην ενίσχυση της 

μαθησιακής διαδικασίας και της ανεξαρτησίας, στην παροχή κινήτρων, στη δημιουργία 

κατάλληλων περιβαλλόντων πλούσιων σε ερεθίσματα στην εκπαίδευση 

(Κουρουπέτρογλου, 2004;  Emerson & Anderson, 2018;  Beal & Rosenblum, 2018), και 

στη βελτίωση του μαθησιακού προφίλ των σπουδαστών (Papadopoulos & Goudiras, 

2005). 

 

Η Gerber (2003) αναφέρει πως, η σημασία των υποστηρικτικών τεχνολογιών είναι 

εμφανής σε πολλές πτυχές της ζωής, όπως στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην 

πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία, είτε έντυπη είτε ηλεκτρονική, καθώς και στη 

χρήση των κοινωνικών δικτύων. Ειδικότερα για τους υπολογιστές, τονίζει ότι 

εξισορροπούν μερικές από τις επιπτώσεις της οπτικής αναπηρίας και παρέχουν στα 

άτομα με προβλήματα όρασης τη δυνατότητα να επιτύχουν σε διάφορους παραγωγικούς 

τομείς. Υποστηρίζει, επίσης, ότι η χρήση των υπολογιστών είναι απαραίτητο να είναι 

μέρος από το αποκαλούμενο βασικό πρόγραμμα σπουδών για τους σπουδαστές με 

οπτική αναπηρία, καθώς και των προγραμμάτων αποκατάστασης των ενηλίκων (Gerber, 

2003). Μάλιστα, εν αντιθέσει με άλλα μέσα όπως για παράδειγμα ένα τυπωμένο βιβλίο 

σε Braille, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ως μέσο πρόσβασης στις πληροφορίες 

πλεονεκτεί ως προς την αμεσότητα και την ανεξαρτησία που προσφέρει (Hayes, 1996). 
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Έρευνα κατέδειξε ότι με την χρήση οπτικών συσκευών χαμηλής τεχνολογίας, το χάσμα 

στην ταχύτητα ανάγνωσης μεταξύ σπουδαστών με οπτική αναπηρία και των βλεπόντων 

σπουδαστών άρχισε να κλείνει μετά από έξι μήνες, ενώ βελτιώθηκαν σημαντικά οι 

προσδοκίες των ίδιων παιδιών αλλά και των καθηγητών τους σχετικά με την οπτική 

τους λειτουργία (Corn et al., 2002). 

Άλλη έρευνα κατέληξε στο ότι εάν προσφερθεί στους σπουδαστές με οπτική αναπηρία η 

αναγκαία τεχνολογική υποστήριξη δύνανται να οδηγηθούν στην κατάκτηση ανώτερων 

επιστημονικών εννοιών εξίσου εύκολα με τους βλέποντες συμμαθητές τους (Hakobyan 

et al., 2013). Πολύ σημαντικό είναι ότι αναπτύσσεται η αυτορυθμιζόμενη μάθηση, 

καθώς οι σπουδαστές δύνανται να ακολουθήσουν τους δικούς τους προσωπικούς 

ρυθμούς απόκτησης της γνώσης (Τσικολάτας, 2011). 

 

Σημαντική έρευνα η οποία εκτυλίχθηκε στις ΗΠΑ μελέτησε τα πιθανά οφέλη της 

χρήσης υποστηρικτικών τεχνολογιών σε μαθητές με οπτική αναπηρία. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν πως η χρήση διαφόρων ειδών υποστηρικτικών μέσων με σκοπό την εκπαίδευση 

των μαθητών συμβάλλει στο να ενισχυθεί η ανεξαρτησία τους και η πιο ενεργή 

συμμετοχή τους κατά τη μαθησιακή διαδικασία, στο να αναπτύξουν δεξιότητες με 

σκοπό την επίλυση διαφόρων προβλημάτων, στην παροχή κινήτρων με σκοπό την 

ανακάλυψη νέων γνώσεων, στο να δημιουργηθούν κατάλληλα περιβάλλοντα πλούσια 

σε ερεθίσματα και γενικότερα στο να ενισχυθεί η μαθησιακή διαδικασία (Akpan & 

Beard, 2014).  

 

Σύμφωνα με τον Isaila (2013), η πλειοψηφία των σπουδαστών με οπτική αναπηρία 

θεωρεί πως η μαθησιακή διαδικασία καθίσταται ιδιαίτερα αποτελεσματική και δυναμική 

όταν χρησιμοποιούνται υποστηρικτικές συσκευές και λογισμικά, ενώ μόνο το 12% των 

σπουδαστών θεωρεί πως η μάθηση δεν έχει καμία ουσία όταν γίνεται χρήση των 

βοηθητικών συσκευών και λογισμικών.  

 

Μέσα από την παρατήρηση όλων αυτών των θετικών αποτελεσμάτων που επιφέρει η 

χρήση των υποστηρικτικών τεχνολογιών, τόσο οι γονείς όσο και οι εκπαιδευτικοί των 

σπουδαστών προβαίνουν στην αναγνώριση των δυνατοτήτων των τεχνολογιών αυτών, 

αναφορικά με τη βελτίωση της εκπαιδευτικής ζωής των σπουδαστών με αποτέλεσμα να 

αυξάνονται τόσο οι προσδοκίες όσο και οι απαιτήσεις που έχουν από τους σπουδαστές 

με οπτική αναπηρία (Copley  &  Ziviani, 2004).  
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Μάλιστα πολλοί ερευνητές θεωρούν πως η εκπαιδευτική συμπερίληψη των σπουδαστών 

με οπτική αναπηρία στο γενικό σχολείο είναι απαραίτητη και μπορεί να καταστεί εφικτή 

η εφαρμογή της μόνο μέσω της ενσωμάτωσης των υποστηρικτικών τεχνολογιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (Akpan & Beard, 2014).  

 

Βέβαια, σε αντίθεση με αυτά τα ευρήματα υπάρχουν μελέτες, όπως αυτή των Ευσταθίου 

και Πολυχρονοπούλου (2015) η οποία εκτυλίχθηκε στην Ελλάδα και στην οποία 

αναφέρεται πως ακόμη και η ύπαρξη υποστηρικτικών τεχνολογιών στα γενικά σχολεία 

δε συνεπάγεται την λειτουργική πλήρη ένταξη των σπουδαστών με οπτική αναπηρία. Η 

κατάσταση αυτή είναι απόρροια του ότι στα ελληνικά γενικά σχολεία δεν υπάρχει 

διαθέσιμος μεγάλος αριθμός υποστηρικτικών συσκευών και λογισμικών και ακόμη και 

εκεί που υπάρχει, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν έχει εκπαιδευτεί από τους 

αρμόδιους οργανισμούς και δεν έχει εξοικειωθεί με την χρήση τους στη διδασκαλία 

(Efstathiou και Polichronopoulou, 2015).  

Στο περιβάλλον της εκπαίδευσης των σπουδαστών με οπτική αναπηρία, δύναται να γίνει 

χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας σε πολλά επίπεδα όπως για παράδειγμα στην 

ανάγνωση, στη γραφή, στην πρόσβαση στον υπολογιστή και στο ψηφιακό υλικό, στα 

μαθηματικά, στη φυσική, στη χημεία με σκοπό την πλήρη συμμετοχή του σπουδαστή 

κ.α. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματωθεί μεγάλες μεταρρυθμιστικές 

προσπάθειες οι οποίες τονίζουν την ενσωμάτωση της υποστηρικτικής τεχνολογίας στη 

διδασκαλία και στην αξιολόγηση των σπουδαστών με οπτική αναπηρία (Florian, Rouse, 

Black-Hawkins & Jull, 2004). 

 

Ενδεικτικά μερικές τεχνολογίες/ υποστηρικτικές τεχνολογίες που δύναται να 

χρησιμοποιηθούν από έναν σπουδαστή με οπτική αναπηρία με σκοπό να διευκολυνθεί η 

μάθηση και η εκπαιδευτική διαδικασία είναι οι ειδικές γραφομηχανές που είναι 

διαμορφωμένες για την παραγωγή των ανάγλυφων κουκίδων Braille (Thomas et al., 

2015), η συσκευή παραγωγής ανάγλυφων γραφικών, όπου με τη χρήση 

θερμοευαίσθητου  μικροκαψουλικού χαρτιού κατασκευάζονται ανάγλυφα γραφικά και 

εικόνες για τους σπουδαστές με προβλήματα όρασης, οι συσκευές που ηχογραφούν 

σημειώσεις κατά τη διάρκεια παράδοσης των μαθημάτων, τα ομιλούντα βιβλία σε 

ψηφιακή μορφή που δύναται να είναι τόσο  βιβλία όσο και  περιοδικά και εφημερίδες σε 

μορφή ακουστική και απτική, ομιλούντα όργανα ή όργανα με ένδειξη στη γραφή Braille 
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και τα ολοκληρωμένα συστήματα πληροφορικής κ.α. (Heward, 2011, Κουροπέτρογλου 

και Φλωριά,2003;  Κόζα & Σκουμπουρδή, 2012). 

 

Ειδικότερα, όσον αφορά τα ολοκληρωμένα συστήματα πληροφορικής πρέπει να 

τονιστεί πως είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την υποβοήθηση της μάθησης και αποτελούν 

το «κλειδί» για να έρθει ο σπουδαστής σε επαφή με το μαθησιακό υλικό και να 

καλλιεργήσει τις γνωστικές του ικανότητες. Αυτά περιλαμβάνουν λογισμικά ανάγνωσης 

οθόνης του υπολογιστή, ανανεώσιμη οθόνη Braille, ειδικά πληκτρολόγια, μεγεθυντικά 

προγράμματα και συστήματα ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπως για παράδειγμα το 

SuperNova, σύστημα το οποίο αναγνωρίζει την ομιλία καθώς και σύστημα που 

μετατρέπει το κείμενο σε συνθετική ομιλία καθώς και διαφόρων ειδών ηλεκτρονικές 

μηχανές γραφής Braille, όπως για παράδειγμα το σύγχρονο Mountbatten Pro Brailler το 

οποίο παράγει κείμενο σε μορφή Braille αλλά και σε κανονική γραφή για τυφλούς και 

μη τυφλούς αναγνώστες (Κουρουπέτρογλου και Φλωριάς, 2003, Istenic-Starcic & 

Bagon, 2014;  Heward, 2011; Schneider, 2001). 

 

Αυτή ήταν μία συνοπτική καταγραφή των υποστηρικτικών τεχνολογιών που 

χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, προκειμένου να καταστεί εφικτή η 

καλύτερη ενσωμάτωση και η αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των σπουδαστών με 

οπτική αναπηρία. Παρακάτω ακολουθεί μία αναλυτικότερη περιγραφή των 

βασικότερων υποστηρικτικών τεχνολογιών και του τρόπου με τον οποίο αυτές 

συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής πορείας των 

ατόμων αυτών, όπως έχει αναφανεί  μέσα  από  έρευνες.  

 

Βέβαια, πρέπει να αναφερθεί πως οι υποστηρικτικές τεχνολογίες από μόνες τους δεν 

μπορούν να καταστήσουν τον σπουδαστή λειτουργικό και αυτόνομο καθώς ο 

σπουδαστής χρήζει της κατάλληλης κάθε φορά υποστήριξης, με σκοπό την απόκτηση 

εξοικείωσης με τα εν λόγω μέσα. Επίσης, σημαντική είναι και η επιλογή της πιο 

ενδεδειγμένης για τις ανάγκες του σπουδαστή υποστηρικτικής τεχνολογίας, διαδικασία 

στην οποία άμεσα εμπλεκόμενοι είναι τόσο η οικογένεια του παιδιού όσο και οι 

εκπαιδευτικοί και οι λοιποί ειδικοί που σχετίζονται με τον σπουδαστή (Horn & Kang, 

2012).  
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4.6 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ/  

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  ΣΤΗΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

4.6.1 ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ BRAILLE 

 

Πέρα και πριν από το σύστημα Braille, διάφορα ανάγλυφα μέσα ανάγνωσης 

χρησιμοποιήθηκαν από σπουδαστές με οπτική αναπηρία. Ξύλινα γράμματα τα οποία 

είχαν σμιλευτεί ή γράμματα φτιαγμένα από λυγισμένα σύρματα χρησιμοποιούνταν με 

σκοπό την εκμάθηση του αλφαβήτου και της ανάγνωσης. Ένα εκ των πιο σημαντικών 

ανάγλυφων συστημάτων που τέθηκαν σε εφαρμογή κατά διαστήματα πριν το σύστημα 

Braille  είναι ο κώδικας της Βοστόνης, ο οποίος βασίστηκε στην απλούστευση του 

ρωμαϊκού αλφάβητου και αποτελεί και το πρώτο μέσο ανάγνωσης των σπουδαστών με 

οπτική αναπηρία. To σύστημα της Νέας Υόρκης είναι ένα άλλο σύστημα το οποίο 

επινοήθηκε τον 19ο αιώνα με σκοπό τη διδασκαλία της ανάγνωσης σε τυφλούς 

σπουδαστές. Ο κώδικας βασιζόταν σε ανάγλυφες κουκίδες οι οποίες υψώνονταν μέχρι 

δύο κουκίδες και στο πλάτος μέχρι τέσσερεις. Για την παραγωγή του κώδικα αυτού 

χρησιμοποιούνταν ειδικά σχεδιασμένη μηχανή η οποία έφερε την ονομασία 

«Kleidograph». Τέλος, το σύστημα Moon αποτελεί ένα πολύ γνωστό ανάγλυφο 

σύστημα ανάγνωσης και γραφής η χρήση του οποίου συνεχίζεται μέχρι και σήμερα στη 

Μεγάλη Βρετανία. Βασίζεται στο αλφάβητο των βλεπόντων και πολλά άτομα θεωρούν 

πως είναι πιο εύκολο ως προς την εκμάθηση σε σύγκριση με το σύστημα Braille 

(Κατσούλης  &  Χαλικιά, 2007). 

 

4.6.2  ΣΥΣΤΗΜΑ BRAILLE 

 

Τον 19ο αιώναο LouisBraille παρουσίασε για πρώτη φορά το σύστημα συμβολογραφίας 

ανάγνωσης και γραφής Braille το οποίο απευθύνεται σε άτομα με οπτική αναπηρία. 

Αποτελεί το πιο διαδεδομένο απτικό σύστημα ανάγνωσης και γραφής των τυφλών 

ατόμων μέχρι και σήμερα σε όλο τον κόσμο, διαδραματίζει καίριο ρόλο στη ζωή των 

σπουδαστών με οπτική αναπηρία και στα πλεονεκτήματά του είναι πως, μέσω 

ανάγλυφων κουκίδων, αναπαριστά γράμματα από την αλφάβητο,  αριθμούς καθώς  και 

σύμβολα επιστημονικού περιεχομένου.  
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Το σύστημα Braille θεωρείται εξάστιγμο καθώς βασίζεται στη διάταξη έξι κουκίδων, με 

τη βοήθεια των οποίων συντελείται η δημιουργία εξηντατριών συνδυασμών. Η 

ανάγνωσή του γίνεται από τα αριστερά προς τα δεξιά  καθώς και από την πάνω όψη της 

σελίδος προς την κάτω, όπως ακριβώς και η γραφή των βλεπόντων και η ικανότητα 

ανάγνωσης του κατακτάται με τη συνεχή εξάσκηση ώστε να αποκτηθεί ευχέρεια στην 

αφή. Κυρίαρχη άποψη αποτελεί πως το σύστημα Braille είναι το πιο βασικό μέσο 

απόκτησης πληροφοριών. Στα πλεονεκτήματά του συγκαταλέγεται η δυνατότητα 

μετάβασης σε όποια σελίδα θέλει ο χρήστης κάθε φορά καθώς και η δυνατότητα 

υποστήριξης του από διαφόρων ειδών συσκευές πληροφορικής, όπως οθόνες 

ανανεώσιμων διατάξεων Braille , φορητά ηλεκτρονικά σημειωματάρια κ.α. (Hatlen & 

Spungin, 2008;  Hersh & Johnson, 2010).  

Για ένα διάστημα αρκετών χρόνων η έκδοση έργων με τη μορφή του συστήματος 

Braille αποτελούσε την αποκλειστική εναλλακτική μορφή υλικού η οποία ήταν 

αναγνώσιμη από τα άτομα με οπτική αναπηρία. Για τους τυφλούς σπουδαστές, οι 

μεταφράσεις Braille των εντύπων βιβλίων έχουν παράσχει μια εναλλακτική λύση για 

πάνω από έναν αιώνα (Hersh & Johnson, 2010).  

Χωρίς αμφιβολία, λοιπόν η γνώση του συστήματος ανάγνωσης και γραφής των τυφλών 

έχει ουσιαστική σημασία για την καθημερινότητα των σπουδαστών με οπτική αναπηρία 

και πολλοί είναι αυτοί που εξαίρουν τη χρήση του (Lusk & Corn, 2006). 

Οι έρευνες έχουν  τεκμηριώσει πολλά θετικά αποτελέσματα αναφορικά με τους 

σπουδαστές με οπτική αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των υψηλότερων μαθησιακών 

επιτευγμάτων και της ανάπτυξης της αυτοεκτίμησης αυτών  (Schroeder ,1996). 

Έρευνα , μάλιστα υποστηρίζει  τη σημασία της καθημερινής  διδασκαλίας του εν λόγω 

συστήματος. Συγκεκριμένα, ο  Ryles (1997) διαπίστωσε ότι φοιτητές με νομική 

τύφλωση που έλαβαν διδασκαλία του συστήματος ανάγνωσης και γραφής μπράιγ 

τέσσερις ή πέντε φορές την εβδομάδα στο σχολικό πλαίσιο απέκτησαν σημαντικά και 

ουσιαστικά καλύτερες δεξιότητες γραμματισμού από τους συγκρίσιμους φοιτητές οι 

οποίοι  λάμβαναν σπάνια κατάρτιση στο εν λόγω σύστημα.  

 

Ωστόσο, το μέγεθος, το βάρος και η σύνδεση των μπράιγ βιβλίων καθιστά δύσκολο το 

να μεταφερθούν. Τα Braille βιβλία  είναι μεγάλα και βαριά επειδή το ανάγλυφο χαρτί 

είναι πιο παχύ από το παραδοσιακό και πρέπει να είναι χαλαρά συνδεδεμένα έτσι ώστε 

να μην συνθλίβονται οι κουκίδες Μπράιγ. Στα μειονεκτήματα συγκαταλέγεται και ο 

χρόνος παραωγής του βιβλίου ο οποίος είναι μεγαλύτερος από τον χρόνο παραγωγής 
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του αντίστοιχου έντυπου βιβλίου, καθώς και το κόστος το οποίο είναι σημαντικά 

υψηλότερο.  Επίσης, η ανάγνωση ενός αντιγράφου μπράιγ απαιτεί επάρκεια γνώσης στο 

σύστημα αυτό (Hersh & Johnson, 2010;  Lusk & Corn, 2006).  

Πρόσφατη μελέτη, μάλιστα, σχετικά με τη γνώση του συστήματος μπράιγ έδειξε πως 

μόνο ένα ποσοστό της τάξεως του 6 % τόσο των μαθητών με μερική όσο και των 

μαθητών με ολική απώλεια όρασης γνωρίζουν σε επαρκή βαθμό ανάγνωση Braille 

(Gray και Wilkins, 2005).  

Η μειωμένη αυτή χρήση έχει ως απόρροια την ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση της 

χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή και υποστηρικτικών τεχνολογιών από 

σπουδαστές με οπτική αναπηρία που βασίζονται όχι μόνο στη μπράιγ αλλά και στη 

«φωνή» και στη μεγέθυνση  (Corn et al ., 2002).  

Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφορία και 

αντιμετωπίζονται σε σημαντικό βαθμό οι περιορισμοί που συναντούν οι σπουδαστές 

αυτοί στην εκπαίδευση (Gerber, 2003).  

 

4.6.3 PERKINS BRAILLER 

 

Μια από τις πιο κοινές υποστηρικτικές τεχνολογίες στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 

αποτελούν οι ηλεκτρονικές μηχανές γραφής. Η ηλεκτρονική μηχανή ανάγλυφης γραφής 

μπράιγ, η Perkins Brailler αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του '50 και η φήμη της 

ως ανθεκτική μηχανή χαμηλού κόστους και συντήρησης, την έχει κάνει να αποτελεί 

πρώτη επιλογή ως εργαλείο γραφής μπράιγ από σπουδαστές (Hatlen, 2000). Μέχρι τη 

δεκαετία του 1990, η Perkins Brailler χρησιμοποιούνταν σχεδόν αποκλειστικά από 

παιδιά σχολικής ηλικίας και εκπαιδευτικούς για την παραγωγή γραπτού λόγου σε 

μπράιγ (Rex, Koenig, Wormsley & Baker, 1994). 

 

Η χρήση της μηχανής αυτής από τους σπουδαστές απαιτεί κάποιες δεξιότητες όπως το 

να έχει γνώση ο μαθητής κάποιων βασικών εννοιών, για παράδειγμα το «δεξιά» και 

«αριστερά», να μπορεί να κάνει χρήση και των δύο χεριών με επιδέξιο τρόπο, τόσο 

κατά τη διαδικασία χειρισμού της μηχανής, όσο και κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης, 

να μπορεί να αντιλαμβάνεται και να κατανοεί σημαντικούς κανόνες γραφής και 

ανάγνωσης του κώδικα  μπράιγ (Κατσούλης, 2007) .  
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Από τη δεκαετία του '70, έχουν γίνει βέβαια μεγάλες προσπάθειες για τον 

εκσυγχρονισμό της κλασικής Perkins Brailler και πολλές σύγχρονες υποστηρικτικές 

τεχνολογίες αναπτύχθηκαν όπως το Braille n’Speak, το Braille Lite και το Mountbatten 

Brailler (Rex, Koenig, Wormsley & Baker, 1994). 

 

Με την ανάπτυξη ,λοιπόν των νέων τεχνολογιών, αυξήθηκαν οι διαθέσιμες επιλογές 

εγγραφής, αποστολής και ανάκτησης πληροφοριών αφής (Rex, Koenig, Wormsley & 

Baker, 1994). 

 

4.6.4 BRAILLE  N’  SPEAK 

 

Μια τέτοια, λοιπόν, καινοτόμα τεχνολογία είναι η Braille n’ speak. H υποστηρικτική 

αυτή συσκευή  είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και χρήσιμα «notetakers» το οποίο 

απευθύνεται σε μαθητές και σε επαγγελματίες που έχουν γνώση του συστήματος 

ανάγνωσης και γραφής μπράιγ. Πρόκειται για μια ομιλούμενη, φορητή συσκευή , 

εξαιρετικά μικρή σε όγκο αλλά με ποικιλία δυνατοτήτων οι οποίες στοχεύουν στο να 

βοηθήσουν τα άτομα με οπτική αναπηρία να αποδίδουν καλύτερα σε διαφόρων ειδών 

δραστηριότητες στο σχολικό, στο εργασιακό περιβάλλον, αλλά και στο σπίτι. 

Απευθύνεται στον χρήστη ως συσκευή για την καταγραφή πληροφοριών και τη σύνθεση 

φωνής/ομιλίας για τον υπολογιστή (Κόζα & Σκουμπουρδή, 2013). 

 

Η συσκευή περιέχει ένα πληκτρολόγιο τύπου Braille με επτά πλήκτρα, δυνατότητα 

σύνθεσης λόγου, θύρα σειριακή για δυνατότητες διασύνδεσης καθώς και μνήμη. Η 

γραφή ενός κειμένου στο Braille πληκτρολόγιο αποστέλλεται στη θύρα σε τυπική 

μορφή ASCII. Το ASCII κείμενο που εισέρχεται μέσα από το «λιμάνι» εκφέρεται 

προφορικά μέσω της «Braille n’ Speak» συσκευής (Κόζα & Σκουμπουρδή, 2013). 

Η συσκευή «Braille n’ Speak» διαθέτει ευρεία ποικιλία λειτουργιών, με σκοπό να 

συμβάλει στην απόδοση του κώδικα μπράιγ. Περιλαμβάνει ημερολόγιο, ομιλούμενο 

ρολόι, τηλεφωνικό κατάλογο, αριθμομηχανή και επεξεργαστή κειμένου ο οποίος έχει 

δυνατότητες αντιγραφής, επικόλλησης και αποκοπής, ορθογραφικού ελέγχου, 

αναζήτησης χαρακτήρων ή λέξεων καθώς και γραφής μπράιγ.   
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Πρόσφατη έρευνα έχει δείξει πως η συγκεκριμένη συσκευή είναι λειτουργική και 

χρήσιμη για την καταγραφή σημειώσεων μέσα στην τάξη, την ολοκλήρωση των 

εργασιών και εκτύπωσης  αυτών είτε  σε συμβατικό είτε σε μπράιγ εκτυπωτή , καθώς 

και για την εκμάθηση των μαθηματικών με δεδομένο πως οι σπουδαστές δύνανται να 

κάνουν χρήση της με σκοπό την εκτέλεση γρήγορων πράξεων ακούγοντας το τελικό 

αποτέλεσμα. (Κόζα &  Σκουμπουρδή, 2013).   

 

Εικόνα 5 Braille n’ speak συσκευή (Κόζα  &  Σκουμπουρδή, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6 Braille n’ Speak (www.dlf-data.org.uk/) 

 

4.6.5 MOUNTBATTEN  BRAILLER 

 

Άλλη μία εξέχουσα υποστηρικτική τεχνολογία είναι το Mountbatten Brailler. Η 

συσκευή αυτή είναι ένα ηλεκτρονικό σημειωματάριο μπράιγ το οποίο έχει σχεδιαστεί με 

σκοπό τη χρήση  του από σπουδαστές που έχουν ολική ή μερική απώλεια της όρασης. 

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια ηλεκτρονική μηχανή γραφής και ταυτόχρονα μια 

πολυσυσκευή με πολλές δυνατότητες. Η συσκευή περιλαμβάνει ένα εργονομικό 

πληκτρολόγιο το οποίο προκαλεί λιγότερη κόπωση στα χέρια και στα δάχτυλα, καθώς 

http://www.dlf-data.org.uk/
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ακόμη μνήμη,ανατροφοδότηση ομιλίας (ακουστική ανατροφοδότηση) και δυνατότητα 

μετάφρασης και εκτύπωσης από τη γραφή βλεπόντων στη γραφή μπράγ και το 

αντίστροφο. Προσφέρει μια σειρά από επιλογές και δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένης 

της δυνατότητας σύνδεσης με ένα πληκτρολόγιο QWERTY, τον εκτυπωτή, τον 

υπολογιστή και την οθόνη MIMic (Cooper & Nichols, 2007; Holbrook, Wadsworth & 

Bartlett, 2003). 

 

Οι λειτουργίες του σημειωματάριου επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν 

έγγραφα, να τα αποθηκεύουν ως αρχεία και να τα επεξεργάζονται στη μνήμη η οποία 

και διαθέτει ελεύθερο χώρο για περίπου 600 σελίδες μπράιγ. Διαθέτει μια λειτουργία 

μάθησης που επιτρέπει στους μαθητές να δουλεύουν με το δικό τους ρυθμό για να 

μάθουν σωστή πληκτρολόγηση, να εργάζονται με αρχεία στη μνήμη και να 

αναπτύσσουν και άλλες δεξιότητες που σχετίζονται με τον υπολογιστή στο πλαίσιο της 

μάθησης μπράιγ.  Το Mountbatten μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα ως ηλεκτρονική 

μηχανή γραφής. Μπορεί επίσης να συνδεθεί με έναν προσωπικό υπολογιστή (PC) για να 

λειτουργήσει και ως εκτυπωτής Braille (Cooper & Nichols, 2007; Holbrook, Wadsworth 

& Bartlett, 2003). 

Μια περιφερειακή συσκευή οπτικής απεικόνισης, που ονομάζεται Mimic, εμφανίζει μια 

μεταφρασμένη εκτύπωση Braille σε μια μικρή οθόνη. Η οθόνη Mimic η οποία 

συνδέεται με το Mountbatten μέσω μιας σειριακής θύρας επιτρέπει στους βλέποντες 

εκπαιδευτικούς ή στους συμμαθητές να δουν ως κείμενο αυτό που γράφει ο μαθητής σε 

Braille (Cooper & Nichols, 2007).   

 

Επίσης, ένας χρήστης που δε γνωρίζει Braille μπορεί να παράγει Braille με γράψιμο σε 

ένα πληκτρολόγιο του υπολογιστή που είναι συνδεδεμένο στη συσκευή ή 

μεταφράζοντας ένα ηλεκτρονικό αρχείο εκτύπωσης με το λογισμικό μετάφρασης text-

to-Braille και την αποστολή από τον υπολογιστή στο Mountbatten (Cooper & Nichols, 

2007).  

 

Βέβαια, η υποστηρικτική τεχνολογία MountbattenBrailler κοστίζει πέντε με έξι φορές 

περισσότερο από ένα χειροκίνητο Braillewriter. Aλλά καθώς η τεχνολογική πρόοδος 

μειώνει την τιμή των εξαρτημάτων, οι ηλεκτρονικοί  braillewrites μπορεί να γίνουν πιο 

προσιτοί (Holbrook, Wadsworth & Bartlett, 2003). 
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Δύο έρευνες για το Mountbatten Brailler 

 

Η σπουδαιότητα του Mountbatten Brailler και η συμβολή του στην καθημερινότητα των 

σπουδαστών με οπτική αναπηρία έγινε φανερή μέσω δύο ερευνών. Και οι δύο απέδειξαν 

ότι η συσκευή μπορεί να καταστεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο γραφής για τα άτομα 

και έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη στις τάξεις λόγω των εξελιγμένων 

χαρακτηριστικών του (Cooper & Nichols, 2007; Holbrook, Wadsworth & Bartlett, 

2003). 

1η έρευνα  

Στην πρώτη έρευνα πραγματοποιήθηκε το πρότζεκτ  Early Braille Readers το οποίο 

έλαβε χώρα στο Τέξας το 2003. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα καταρτίστηκαν και 

υποστηρίχτηκαν είκοσι εκπαιδευτικοί στη χρήση του Mountbatten Pro Brailler και των 

περιφερειακών συσκευών του, με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων πρώιμης γραφής και 

ανάγνωσης μαθητών με προβλήματα όρασης, τη συμμετοχή στην γενικότερη 

εκπαιδευτική εμπειρία και την κοινωνική αλληλεπίδραση καθώς ακόμη και τη 

διευκόλυνση των δασκάλων των μαθητών με προβλήματα όρασης να συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες ανάγνωσης και γραφής των παιδιών. Οι ερευνητές επεδίωξαν να 

διερευνήσουν τη φύση των κερδών των μαθητών ως αποτέλεσμα της συμμετοχής στο εν 

λόγω πρόγραμμα (Cooper & Nichols, 2007).   

 

Πριν την τελική επιλογή της υποστηρικτικής τεχνολογίας που θα χρησιμοποιούνταν στο 

πρόγραμμα, εξετάστηκαν αρκετές συσκευές. Μερικές εξ’ αυτών ήταν το BrailleStar 

(από την PulseData), μια ανανεώσιμη συσκευή απεικόνισης Braille σε έναν υπολογιστή 

που λειτουργεί και ως αυτόνομη συσκευή λήψης σημειώσεων, το BrailleNote (από την 

HumanWare) και το BrailleLite (από την Freedom Scientific), τα οποία ήταν ευρέως 

γνωστά και χρησιμοποιούνταν σε μεγάλο βαθμό εκείνο το χρονικό διάστημα ιδιαίτερα 

με μαθητές σε υψηλότερες βαθμίδες εκπαίδευσης στο Τέξας (Cooper & Nichols, 2007).  

  

Για τους πρώιμους αναγνώστες επιλέχτηκε η υποστηρικτική τεχνολογία Mountbattten 

Pro Brailler καθώς θεωρήθηκε πως έκανε εύκολα προσβάσιμα χαρακτηριστικά όπως 

την παρακολούθηση και την ανάγνωση εργασιών, τον εντοπισμό πληροφοριών σε μια 

σελίδα, τη μορφοποίηση προτάσεων, παραγράφων και σελίδων, ιδιαίτερα σημαντικές 

δεξιότητες για την εκμάθηση της ανάγνωσης, της γραφής και των μαθηματικών (Cooper 

& Nichols, 2007).   
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Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε μέσα σε τάξεις γενικής εκπαίδευσης και όχι σε ξεχωριστό 

περιβάλλον με σκοπό να ελαχιστοποιηθούν οι κοινωνικοί και φυσικοί φραγμοί μεταξύ 

των μαθητών (Cooper & Nichols, 2007).   

 

Τα αποτελέσματα της χρήσης του MountbattenBrailler ήταν ιδιαίτερα θετικά, ειδικά 

όσον αφορά την ανεξαρτησία των παιδιών με οπτική αναπηρία και την ανάπτυξη 

ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, όπως η πρόοδός τους στην ταχύτητα του γραψίματος, η 

ανάγνωση και η συμμετοχή στη γενική εκπαιδευτική εμπειρία. 

Η συσκευή αυτή φάνηκε να αποτελεί το ιδανικό σχολικό βοήθημα για τους 

εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές των μαθητών με οπτική αναπηρία αλλά ακόμη και 

για τους γονείς των μαθητών, οι οποίοι δε γνωρίζουν τη γραφή Braille (Cooper & 

Nichols, 2007).   

 

Γραφή – Ανάγνωση  και Mountbatten Brailler 

Συγκεκριμένα, ο πιο εύκολα παρατηρήσιμος θετικός αντίκτυπος της υποστηρικτικής 

τεχνολογίας Mountbatten Brailler στην εκπαίδευση των μαθητών ήταν στην παραγωγή 

και στη γραφή μπράιγ. Οι μαθητές φάνηκε ότι απέκτησαν ένα κίνητρο γραφής. Πολλά 

από τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με την Perkins Brailler, την οποία, όμως, δεν 

μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν με λειτουργικό τρόπο. Παρατηρήθηκε πως αρκετοί 

μικρότεροι μαθητές (4-5 χρονών) με προβλήματα όρασης αντιμετώπιζαν κινητικές 

καθυστερήσεις λόγω της περιορισμένης δύναμης των χεριών και των δακτύλων και 

περιορισμούς στην ικανότητα χρήσης μεμονωμένων δακτύλων ξεχωριστά. Αυτοί οι 

παράγοντες επηρέασαν τόσο την ποσότητα Braille που παρήγαγαν οι μαθητές όσο και 

τη διάρκεια γραφής. Λόγω του γεγονότος ότι δε χρειάζεται να βάλλουν όλη τους τη 

δύναμη όπως απαιτείται στις παραδοσιακές μηχανές Perkins, μπόρεσαν να γράφουν 

περισσότερο,με πιο γρήγορο τρόπο, παραμένοντας περισσότερο συγκεντρωμένοι στην 

εύρεση του σωστού συνδυασμού πλήκτρων και χρησιμοποιώντας ένα δάκτυλο ανά 

πλήκτρο. Η ακουστική ανατροφοδότηση του Mountbatten αναφέρθηκε, επίσης, πολλές 

φορές ως  θετικό αποτέλεσμα στην ανάπτυξη των γραπτών δεξιοτήτων των μαθητών και 

συγκεκριμένα στην πρόσθεση κενών ανάμεσα στις λέξεις, στην ανακάλυψη σφαλμάτων 

στο γραπτό τους, καθώς ακόμη και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ακρόασης (Cooper & 

Nichols, 2007).   
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Όσον αφορά την ανάγνωση τονίστηκε πως η αυξημένη αλληλεπίδραση με τους 

δασκάλους της τάξης έδωσε στους μαθητές πολύ περισσότερες ευκαιρίες για να 

εξασκήσουν δεξιότητες σχετικές με την ανάγνωση (Cooper & Nichols, 2007).   

 

Οι δάσκαλοι της τάξης ήταν σε θέση να παρέχουν πιο άμεση ανατροφοδότηση και να 

αναλάβουν έναν πιο ενεργό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία αυτών των μαθητών. Οι 

εκπαιδευτικοί μέσω της χρήσης του MountbattenBrailler μπόρεσαν να επιβλέπουν πιο 

εύκολα και αποτελεσματικά, με τη βοήθεια τόσο της οπτικής απεικόνισης του Mimic 

όσο και του πληκτρολογίου, τις ίδιες ακριβώς δραστηριότητες γραφής και ανάγνωσης 

με αυτές των υπόλοιπων παιδιών (Cooper & Nichols, 2007).  

 

Ακόμη έγινε ευκολότερη και η επικοινωνία των μαθητών με οπτική αναπηρία με τους 

βλέποντες συμμαθητές τους στη γενική τάξη. Οι μαθητές με προβλήματα όρασης μέσω 

της χρήσης του Mountbatten Brailler μπορούσαν να βοηθήσουν τους βλέποντες 

συμμαθητές τους στην ορθογραφία, λόγω της δυνατότητας που είχαν να ακούν τη λέξη 

και τα γράμματά της. Ακόμη, ένας χρήστης του Mountbatten επιλέχθηκε από την ομάδα 

του για να γράψει κατά τη διάρκεια της εκπόνησης δραστηριοτήτων καθώς φάνηκε πως 

μπορούσε να γράψει γρηγορότερα από τους συμμαθητές του που χρησιμοποιούσαν 

μολύβι και χαρτί (Cooper & Nichols, 2007).   

 

Τέλος, υπήρξε ευαισθητοποίηση των βλεπόντων συμμαθητών σχετικά με τον τρόπο 

γραφής των μαθητών με προβλήματα όρασης. Πολλοί συμμαθητές εξέφρασαν ένα 

ενδιαφέρον να μάθουν τον τρόπο γραφής της Braille αλλά και πως να αλληλεπιδρούν 

καλύτερα με τους μαθητές με προβλήματα όρασης χρησιμοποιώντας το Mountbatten 

(Cooper & Nichols, 2007).   

 

2η έρευνα  

Τα αποτελέσματα του προγράμματος Early Braille Readers στο Τέξας είναι όμοια με 

εκείνα της 2ης έρευνας που διεξήχθη στη Βρετανική Κολούμπια, στον Καναδά 

(Holbrook, Wadsworth & Bartlett, 2003) .  

Σχετικά με την 2η τριετή  έρευνα , αυτή πραγματοποιήθηκε στον Καναδά και σκοπός 

της ήταν να αξιολογήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών αυτή τη φορά σχετικά με τη 

χρησιμότητα του Mountbatten Brailler ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης μπράιγ σε μικρά παιδιά προσχολικής και σχολικής 
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ηλικίας καθώς και τη δυνατότητα ένταξης των παιδιών με προβλήματα όρασης στη 

γενική τάξη με τη βοήθεια της συγκεκριμένης υποστηρικτικής τεχνολογίας (Holbrook, 

Wadsworth & Bartlett, 2003). 

 

Όλοι οι μαθητές που πήραν μέρος στην έρευνα μάθαιναν Braille. Από τους δεκαπέντε 

μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, οι εννέα είχαν ελάχιστη λειτουργική όραση 

και χρησιμοποιούσαν τη Braille ως βασικό μέσο γραφής. Όλοι είχαν χρησιμοποιήσει 

κατά το παρελθόν την Perkins Brailler. Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές 

διδάχθηκαν τις λειτουργίες του Mountbatten Brailler και στη συνέχεια το 

χρησιμοποίησαν και ως εργαλείο εκμάθησης των μαθηματικών (Holbrook, Wadsworth 

& Bartlett, 2003).  

 

Τονίστηκε πως ήταν ιδιαίτερα θετικό το ότι οι μαθητές μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν 

το Mountbatten σε μια ποικιλία διαφορετικών θέσεων όπως στο πάτωμα και στο 

τραπέζι. Οι δάσκαλοι ανέφεραν ότι οι μαθητές αντιμετώπιζαν θετικότερα τη διαδικασία 

παραγωγής γραπτού λόγου σε Braille. Η χρήση του έδωσε κίνητρο στους μαθητές να 

γράφουν περισσότερο, γρηγορότερα και χωρίς να προκαλείται κόπωση στα χέρια και 

στα δάχτυλα, παραμένοντας περισσότερο συγκεντρωμένοι στην εύρεση του σωστού 

συνδυασμού πλήκτρων λόγω του εργονομικά διευθετημένου πληκτρολογίου. Επίσης, το 

ηλεκτρονικό πληκτρολόγιο της συσκευής φάνηκε να βοηθάει τον χρήστη στην 

ανάγνωση, γιατί εξαλείφει τις αδύναμες κουκίδες που αποτελούν πρόβλημα για τους 

μαθητές που μαθαίνουν τη γραφή με την Perkins Brailler. Επισημάνθηκε πως η 

δυνατότητα διαγραφής που δίνεται είναι θεμελιώδης καθώς επιτρέπει στους μαθητές να 

παράγουν αναγνώσιμη γραφή Braille ακόμη και αν βρίσκονται στα αρχικά στάδια 

εκμάθησης της όπου τα λάθη είναι αναπόφευκτα (Holbrook, Wadsworth & Bartlett, 

2003). 

 

Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι η δυνατότητα σύνδεσης ενός πληκτρολογίου QWERTY 

με το Mountbatten καθώς και η οθόνη Mimic αποτελούν ισχυρά χαρακτηριστικά της 

υποστηρικτικής αυτής τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, ενισχύουν την ανεξαρτησία του 

μαθητή κατά τη μαθησιακή διαδικασία και διευκολύνουν την επικοινωνία και τη 

συνεργασία τόσο μεταξύ του μαθητή και του εκπαιδευτικού, όσο και μεταξύ των 

μαθητών που διαβάζουν Braille και των βλεπόντων συμμαθητών τους και τονίστηκε ότι 

τα χαρακτηριστικά αυτά ενθαρρύνουν τους βλέποντες μαθητές να μάθουν ακόμη 
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καλύτερα τη λειτουργία του Mountbatten Brailler (Holbrook, Wadsworth & Bartlett, 

2003). 

 

Τονίστηκε πως το Mountbatten Brailler μπορεί να συμβάλει, μέσω της χρήσης του, στην 

ενίσχυση της μαθηματικής σκέψης, ειδικά δε αν συμπεριλάβει έναν μεταφραστή 

Nemeth, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερο.  

 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δήλωσε πως το Mountbatten Brailler είναι η 

καταλληλότερη συσκευή για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας για τα πρώτα 

στάδια της ανάγνωσης και της συγγραφής Braille. Βέβαια, σ’ αυτή την έρευνα, οι 

εκπαιδευτικοί σημείωσαν ότι η κατανόηση, χρησιμοποιώντας την ακουστική 

ανατροφοδότηση, ήταν δύσκολη για όλους σχεδόν τους μαθητές.  

 

Τονίστηκε από τους περισσότερους πως μόλις αποκτηθούν οι βασικές δεξιότητες 

γραμματισμού, οι μαθητές θα επωφεληθούν περισσότερο χρησιμοποιώντας Braille 

σημειωματάρια με ανανεώσιμες οθόνες Braille, δεδομένου ότι αυτές οι συσκευές 

παρέχουν άμεση απτική πλοήγηση και δυνατότητες για απτική επεξεργασία. 

Αναφέρθηκε, επίσης πως οι μαθητές θα πρέπει να αισθάνονται άνετα και με 

χαμηλότερες τεχνολογίες όπως η Perkins  Brailler (Holbrook, Wadsworth & Bartlett, 

2003). 

  

 

 

Εικόνα 7 Ηλεκτρονικό Σημειωματάριο Mountbatten (Holbrook, Wadsworth & Bartlett, 2003). 
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Εικόνα 8 Mountbatten Brailler (http://mountbattenBrailler.com/) 

 

 

4.6.6 ΟΜΙΛΟΥΝΤΑ  ΒΙΒΛΙΑ  (AUDIO BOOKS)  ΚΑΙ  ΨΗΦΙΑΚΑ  ΟΜΙΛΟΥΝΤΑ  

ΒΙΒΛΙΑ (DIGITAL   AUDIO BOOKS) / ΓΕΝΙΚΗ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  

 

Πολύ σημαντική στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί και η αξιοποήση των 

ψηφιακών ομιλούντων βιβλίων. Κατά το έτος του 1930 ξεκίνησε η κυκλοφορία των 

λεγόμενων «ομιλούντων βιβλίων» τα οποία αρχικώς είχαν τη μορφή δίσκων 

φωνογράφου και μετέπειτα αυτή των ηχογραφημένων κασετών η οποία ξεπέρασε το 

επίπεδο της αντίστοιχης κυκλοφορίας που είχαν οι τίτλοι με τη μορφή Braille. 

Τα ομιλούντα βιβλία, σε μορφή αναλογικής ηχογραφημένης κασέτας, τα οποία 

χρησιμοποιούνταν, ως επί το πλείστον στη δεκαετία του ’70, παρέχουν ένα μέσο 

αποθήκευσης και πρόσβασης σε ηχογραφήσεις πληροφοριών, με χαμηλό κόστος και 

ευκολία στην ανάγνωση. Η δημοτικότητα των «ομιλούντων βιβλίων» άγγιξε μέσα σε 

σύντομο χρονικό διάστημα εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, καθώς απευθύνονταν σε κάθε 

ηλικία, δίχως κάποια εξαίρεση, ενώ επίσης η χρήση τους δεν  προϋπέθετε την κατοχή 

από μέρους των ατόμων με οπτική αναπηρία κάποιας ιδιαίτερης ικανότητας όπως είναι 

η γνώση του συστήματος γραφής και ανάγνωσης  μπράιγ (Hedgpeth et al., 2006; Hersh 

& Johnson, 2010). 

 

Σύμφωνα με μελέτες, τα ομιλούντα βιβλία προτιμώνται αρκετές φορές από μαθητές με 

προβλήματα όρασης, λόγω της ερμηνείας, της δραματοποίησης και των διάφορων 

φωνών που εναλλάσσονται. Σε γενικές γραμμές, η χρήση του ήχου έχει πλεονεκτήματα, 

σε σύγκριση με άλλα εργαλεία, όπως τα απτικά, λόγω του μικρού όγκου των συσκευών 

σε σχέση με τα βιβλία μπράιγ, της εύκολης μεταφοράς του διαθέσιμου εξοπλισμού 

http://mountbattenbrailler.com/
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ανάγνωσης  ,της γρήγορης ταχύτητας και χρόνου αναπαραγωγής (Jackson & Presley, 

2002).  

Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των Audio Books βελτιώθηκε δραστικά τα τελευταία 

χρόνια, καθώς οι εκδότες βιβλίων ήχου προσλαμβάνουν τις περισσότερες φορές 

επαγγελματίες  ηθοποιούς και εκπαιδευμένα άτομα που διαβάζουν με τέτοιο τρόπο ώστε 

να έλκουν τον ακροατή με τη ζωντανή αφήγησή τους (Johnson, 2003). Δεν υπάρχει 

αμφιβολία ότι και η εκπαίδευση των ατόμων με προβλήματα όρασης επωφελήθηκε σε 

μεγάλο βαθμό από τη συνεχή αύξηση των AudioBooks (Jahoda, 1993). 

 

Η βιβλιοθήκη είναι η κύρια πηγή απόκτησης των AudioBooks (Zickuhr, Raine, Purcell, 

Madden & Brenner, 2012). Το 98% των δημόσιων βιβλιοθηκών στις Η.Π.Α. παρέχει 

ηχητικά βιβλία στις συλλογές του. Τα Audio Books περιλαμβάνουν περίπου το 7,5% 

των συλλογών των δημόσιων βιβλιοθηκών των ΗΠΑ. Η πλειοψηφία των ακουστικών 

βιβλίων συναντάται σε φυσική μορφή. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη αύξηση 

και της ψηφιακής μορφής των ακουστικών βιβλίων (Swan, Grimes, Owens, Miller, 

Arroyo  et al., 2014). 

 

Ωστόσο υπάρχουν πολλά μειονεκτήματα στη χρήση της κασέτας με σκοπό τη 

διευκόλυνση της ανάγνωσης βιβλίων. Πρώτον, οι κασέτες παρέχουν πρόσβαση στον 

χρήστη μ’ έναν αυστηρά γραμμικό τρόπο. Η ταινία μπορεί να επανατυλιχθεί αλλά είναι 

αρκετά κουραστικό και χρονοβόρο για τον χρήστη να βρει και να ανατρέξει είτε σ’ ένα 

συγκεκριμένο σημείο κάποιας σελίδας είτε σε κάποιο κεφάλαιο που επιθυμεί. Δεύτερον, 

ο αναγνώστης δεν μπορεί να ελέγξει την ορθογραφία, όπως είναι δυνατόν κατά την 

ανάγνωση Braille. Τρίτον, ο χρήστης ουσιαστικά δεν έχει πρόσβαση στα κρίσιμα 

στοιχεία μορφοποίησης του κειμένου, όπως στην έντονη και πλάγια γραφή, στην αρχή 

και στο τέλος των παραγράφων ή σε άλλες τεχνικές που χρησιμοποιούν οι εκδότες για 

να τονίσουν συγκεκριμένα σημεία (Hedgpeth  et  al., 2006). 

 

Έρευνα έχει δείξει πως οι περισσότεροι εκ των μαθητών με οπτική αναπηρία δεν 

κάνουν συχνή χρήση της ηχογραφημένης κασέτας για την υποβοήθηση της μελέτης 

τους. Αντίθετα,  οι περισσότεροι δείχνουν προτίμηση για την απτικοακουστική μελέτη 

μέσω πιο καινοτόμων υποστηρικτικών βοηθημάτων(Αργυρόπουλος και Ηλιάδου, 2006). 
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Σταδιακά, λοιπόν, τα ομιλούντα βιβλία σε μορφή κασέτας εγκαταλείφθηκαν και τη θέση 

τους πήραν τα ομιλούντα βιβλία σε ψηφιακή μορφή (Kerscher & Fruchterman, 2002).  

Τα ψηφιακά ομιλούντα βιβλία αναπαριστούν πολυμεσικά τα περιεχόμενα τους, 

διευρύνοντας τους τρόπους παρουσίασής τους, καθιστώντας τα αναπόσπαστο κομμάτι 

της καθημερινότητας ατόμων και σπουδαστών με οπτική αναπηρία, άροντας 

σημαντικούς φραγμούς και επιφέροντας πολλαπλά θετικά αποτελέσματα στην 

εκπαιδευτική διαδικασία των σπουδαστών (Fellbaum & Kouroupetroglou, 2008;  

Thirasi et al., 2015).  

 

Εφαλτήριο για να δημιουργηθούν τα ψηφιακά ομιλούντα βιβλία αποτέλεσε η 

προσπάθεια παραγωγής εύχρηστων βιβλίων για σπουδαστές με οπτική αναπηρία με 

σκοπό την προσφορά αναβαθμισμένων δυνατοτήτων και τη διευκόλυνση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας με επίκεντρο την ευελιξία στην ανάγνωση (Lundh & 

Johnson, 2015;  Κουροπέτρογλου και Φλωριάς, 2003). Τα βιβλία αυτά συναντώνται σε 

διάφορες μορφές όπως σε CD, DVD ή σε ηλεκτρονικό αρχείο Mp3 (Freitas, 

Kouroupetroglou, 2008).  

 

Τα ομιλούνται βιβλία σε ψηφιακή μορφή καινοτομούν σε μεγάλο βαθμό σε σύγκριση με 

τα αναλογικά ακουστικά βιβλία σε μορφή κασέτας. Η μεγάλης σημασίας προσφορά 

τους είναι απόρροια των παρακάτω χαρακτηριστικών τους:  

 

α) Έχουν τη δυνατότητα ψηφιακής και πολυαισθητηριακής παρουσίασης του 

περιεχομένου του γραπτού κειμένου, χωρίς να απαιτούνται ειδικές αναγνωστικές 

ικανότητες. Δηλαδή, παράλληλα με την ακουστική μορφή, δύναται ο χρήστης με 

πρόβλημα όρασης να επιλέξει και κάποια άλλη μορφή που ενδεχομένως τον εξυπηρετεί, 

όπως για παράδειγμα μια ανανεώσιμη οθόνη Braille ή μεγέθυνση σε μια οθόνη. 

Αντιθέτως, ο χειρισμός των αναλογικών βιβλίων ήχου πρέπει να γίνεται χειροκίνητα για 

να βρεθούν συγκεκριμένα τμήματα .  

β) Κάνουν αποτελεσματική χρήση τεχνολογιών φωνής και συγκεκριμένα μετατροπή 

από κείμενο σε ομιλία με αυτόματο τρόπο. Η ομιλία είναι τόσο ανθρώπινη όσο και 

συνθετική, με την πρώτη να υπερτερεί.  

 

γ) Επιτρέπουν στον χρήστη να πλοηγηθεί στο βιβλίο παρέχοντας τη δυνατότητα 

εύκολης και γρήγορης πρόσβασης σε συγκεκριμένα σημεία.  
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δ) Έχουν τη δυνατότητα ακουστικής απόδοσης εικόνων, επιστημονικών εκφράσεων 

αλλά και πινάκων δεδομένων.  

 

ε) Δύναται να τα διαβάσει κάποιος τόσο σε ειδικές συσκευές και σε κλασικό 

υπολογιστή ή tablet, όσο και σε έξυπνο Smartphone (Thirasi et al., 2015; Freitas, 

Kouroupetroglou,2008; Κουρουπέτρoγλου,2004).  

 

Σύμφωνα με έρευνες, τα οφέλη των ψηφιακών ομιλούντων βιβλίων στην εκπαίδευση 

είναι πολλά. Παρέχουν ένα ισχυρό κίνητρο για ανάγνωση (Chen, 2004 ; Maughan, 

2004; Neuman, 2005; Serafini, 2006), ενθαρρύνουν τους σπουδαστές να διερευνήσουν 

νέους τίτλους και είδη βιβλίων (Serafini, 2006) αξιοποιώντας τα ενδιαφέροντά τους 

(Varley, 2002). Οι σπουδαστές έρχονται σε επαφή με λογοτεχνικά κείμενα υψηλής 

ποιότητας (Ferreri, 2000; Maughan,2004; Serafini, 2006), κατάσταση που συμβάλλει 

στην ανάπτυξη του γλωσσικού γραμματισμού (Neuman, 2005 ; Wolfson, 2008; Clark, 

2007),στη βελτίωση της αναγνωστικής τους ευχέρειας (Chen, 2004; Neuman, 2005; 

Serafini, 2006), των δεξιοτήτων ανάγνωσης (Ferreri, 2000) και στην ανάπτυξη του 

λεξιλογίου (Chen, 2004;Maughan, 2004; Serafini, 2006; Varley, 2002; Wolfson, 2008). 

Επίσης, αναπτύσσουν δεξιότητες ακρόασης (Burkey, 2009; Clark, 2007; Neuman, 2005; 

Varley, 2002) βοηθώντας τους αναγνώστες να συνδέουν τους ήχους με το κείμενο 

(Serafini, 2006) και τέλος, προωθείται η συζήτηση (Varley, 2002) και καλλιεργείται η 

κριτική τους σκέψη (Clark, 2007). 

 

Ο Stephens (2005) δήλωσε ότι «δεν υπάρχει καλύτερη ηλεκτρονική συσκευή απ’ το 

Apple iPod». Το εκπαιδευτικό δυναμικό αυτής της συσκευής φαίνεται να είναι αρκετά 

σημαντικό. Συνδυασμός ψηφιακών ηχητικών βιβλίων με MP3 players, όπως το Apple 

iPod, φαίνεται να έχουν μια πολύ σημαντική θέση στη σημερινή σχολική τάξη. 

 

Το πλέον διαδεδομένο λογισμικό που επεξεργάζεται τα ψηφιακά ομιλούντα βιβλία είναι 

το σύστημα DAISY. H Κοινοπραξία DAISY ανέπτυξε, εξελίσσει και προωθεί το 

διεθνές σύστημα DAISY (Digital  Accessible Information System) το οποίο αποτελεί 

ένα πρότυπο για τα ψηφιακά ομιλούντα βιβλία, πρότυπο (standard) γνωστό ως 

ANSI/NISO Z39.86-2002  έτσι ώστε οι διεθνείς οργανισμοί DAISY να χρησιμοποιούν 

το ίδιο πρότυπο με την Υπηρεσία Εθνικής Βιβλιοθήκης για τυφλούς και άτομα με 
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σωματική αναπηρία της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου των ΗΠΑ. Η κοινοπραξία αυτή 

δημιουργήθηκε ύστερα από τη συζήτηση μεταξύ οργανισμών και βιβλιοθηκών για να 

οδηγήσει στην παγκόσμια μετάβαση από τα αναλογικά στα ψηφιακά ομιλούντα βιβλία. 

Σήμερα τα περισσότερα από τα ψηφιακά ομιλούντα βιβλία έχουν τη μορφή DAISY 

(Thirasi et.al, 2015).  

 

Το πρότυπο DAISY περιγράφει μια μορφή ψηφιακών προσβάσιμων βιβλίων τα οποία 

προσφέρουν τα οφέλη των τακτικών/κανονικών AudioBooks, ωστόσο είναι ανώτερα 

διότι, χωρίς μεγαλύτερο κόστος, επιτρέπουν την πλοήγηση. Αποτελούν πολυμέσα 

βελτιωμένης πρόσβασης στο περιεχόμενο, δίνοντας γρήγορη πρόσβαση σε 

συγκεκριμένα σημεία του κειμένου. Κατά την ανάγνωση ενός βιβλίου DAISY, ο 

αναγνώστης μπορεί να προχωρήσει στην επόμενη ή στην προηγούμενη σελίδα, σε 

οποιοδήποτε κεφάλαιο ή πρόταση, να αναζητήσει έναν όρο στο ευρετήριο, να έχει 

πρόσβαση σε έναν πίνακα, σε μια εικόνα, σε διάφορα γραφικά και όλα αυτά πιο εύκολα 

σε σύγκριση με τις αναλογικές συμβατικές κασέτες οι οποίες υστερούν στο σύστημα 

πλοήγησης. Είναι δυνατή, επίσης, η πλήρης ευελιξία στο να συνδυαστεί κείμενο και 

ήχος και να γίνει εφικτή μια ενεργή εμπειρία ανάγνωσης. Ουσιαστικά, στόχος της 

φιλοσοφίας DAISY είναι να προσφέρει το ίδιο επίπεδο πρόσβασης στο περιεχόμενο που 

απολαμβάνουν και τα άτομα χωρίς αναπηρία (Spooner, 2014).  

 

Τα βιβλία DAISY μπορούν να παιχτούν και να ακουστούν σε αυτόνομους «παίκτες» 

DAISY, σε υπολογιστές που χρησιμοποιούν λογισμικό αναπαραγωγής DAISY, σε 

κινητά τηλέφωνα και σε συσκευές αναπαραγωγής MP3 (MP3 players). Μπορούν να 

διανεμηθούν σε CD / DVD, σε κάρτα μνήμης ή διατίθενται για λήψη στο διαδίκτυο 

(Lundh & Johnson, 2015). 

 

Η παραγωγή ενός βιβλίου DAISY κοστίζει πολύ λιγότερο σε σχέση με ένα ακουστικό 

βιβλίο, καθώς κυκλοφορούν δωρεάν εργαλεία με σκοπό την παραγωγή του. Ακόμη, 

υποστηρίζονται τόσο από την Microsoft όσο και από την Adobe ( pdf αρχεία) και έτσι 

έχουν τη δυνατότητα αυτόματης παραγωγής από ένα αρχείο στον επεξεργαστή κειμένου 

MS-Word. (Thirasi et.al, 2015). 

 

Τα τελευταία χρόνια διατίθενται πάνω από ένα εκατομμύριο DAISY βιβλία (Thirasi et 

al., 2015). Το πρότυπο αυτό έχει υιοθετηθεί  τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας. 
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Επίσης, υπάρχουν χώρες, όπως η Δανία και η Ιαπωνία, όπου οι κύριες βιβλιοθήκες για 

τους τυφλούς έχουν μετατρέψει όλα τα νέα ομιλούντα βιβλία για τα άτομα με οπτική 

αναπηρία στη μορφή DAISY. Πολλοί άλλοι οργανισμοί βρίσκονται στη διαδικασία της 

μετάβασης σε αυτή τη νέα μορφή (Freitas,Kouroupetroglou,2008; Kerscher, G. & 

Fruchterman, J, 2002). 

 

Πρόσβαση σε σχολικά εγχειρίδια  

 

Για την παροχή ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση, σε άτομα με προβλήματα 

όρασης, απαιτείται η παροχή προσβάσιμου εκπαιδευτικού περιεχομένου και 

συγκεκριμένα σχολικών εγχειριδίων με πολύ υψηλή ποιότητα, προκειμένου να 

διασφαλιστεί  ότι ο σπουδαστής με οπτική αναπηρία έχει πρόσβαση σε αυτά συγκρίσιμη 

με εκείνη που διαθέτει ο σπουδαστής χωρίς οπτική αναπηρία. Νέες προσπάθειες 

υποχρεώνουν τα βιβλία να προέρχονται απευθείας από τους εκδότες σε προσβάσιμη 

ψηφιακή μορφή (Kerscher, G. & Fruchterman, J, 2002).  

 

Το Υπουργείο Παιδείας των Ηνωμένων Πολιτειών έχει απαιτήσει από όλους τους 

εκδότες σχολικών εγχειριδίων να παράγουν ψηφιακές εκδόσεις στα πρότυπα DAISY για 

να καλύψουν τις ανάγκες προσβασιμότητας. Στις ΗΠΑ, τα σχολικά βιβλία του 

δημοτικού για τους μαθητές με αναπηρία παράγονται βάσει αυτού του μοντέλου. Ένας 

από τους στόχους αυτής της προσπάθειας είναι να καταστεί ευκολότερη και λιγότερο 

δαπανηρή η δημιουργία ενός βιβλίου για τους σπουδαστές με προβλήματα όρασης, διότι 

είναι αρκετά πιο εύκολο να ληφθούν ψηφιακά βιβλία στη μορφή DAISY και να 

δημιουργηθούν από αυτά βιβλία στην μορφή Braille ή στην μορφή ψηφιακού ηχητικού 

βιβλίου με καλές δυνατότητες πλοήγησης (Hersh & Johnson, 2010). 
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4.6.7 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ  ΟΘΟΝΗΣ 

 

Ένα  πολύ σημαντικό και συχνά χρησιμοποιούμενο μέσο υποστηρικτικής τεχνολογίας 

είναι το λογισμικό ανάγνωσης οθόνης (screenreader) (Lazar & Allen, 2007) το οποίο 

στοχεύει στο να καταστεί δυνατή η δυναμική πρόσβαση και η πλοήγηση σπουδαστών 

με προβλήματα όρασης στα προγράμματα και στο περιβάλλον του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Χρησιμοποιείται η τεχνολογία «text to speech» με σκοπό την παραγωγή 

ομιλίας  (Buzzi et.al., 2012).  

 

Μια εκ των βασικότερων λειτουργιών του λογισμικού ανάγνωσης οθόνης αποτελεί αυτή 

της συνεργασίας του με δικτυακούς τόπους οι οποίοι περιλαμβάνονται στον παγκόσμιο 

ιστό και κατά συνέπεια της παροχής πρόσβασης σε διαφόρων ειδών διαδικτυακές 

υπηρεσίες και στην παροχή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στο διαδίκτυο. Πρέπει να 

αναφερθεί πως τα λογισμικά ανάγνωσης οθόνης, αρχικά, σχεδιάστηκαν για να 

επιτρέψουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο στα άτομα με οπτική αναπηρία, καθώς αυτό 

επιτρέπει την ενημέρωση, την εκπαίδευση και τη διασκέδαση (Mostafa & Isa, 2017). 

Σήμερα, η χρήση του λογισμικού ανάγνωσης οθόνης είναι δημοφιλής και στο 

σχεδιασμό μαθημάτων μέσω διαδικτύου (online courses) (Lorna et  al., 2013). 

Η Παγγέ (2004) αναφέρει πως η χρήση του διαδικτύου για τους σπουδαστές με 

προβλήματα όρασης, μέσω του λογισμικού ανάγνωσης οθόνης, γίνεται με σκοπό να 

αντλούνται δεδομένα, πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό μέσα από τις «τράπεζες 

πληροφοριών», μέσα από τις on-line βιβλιοθήκες, τα ψηφιακά περιοδικά κ.α.  

 

Η εν λόγω πρόσβαση καθίσταται εφικτή μέσω της σύνθεσης φωνής, η οποία 

διασφαλίζεται από την κάρτα ήχου την οποία έχουν ενσωματωμένη τα υπολογιστικά 

συστήματα. Ειδικότερα, η εφαρμογή πραγματοποιεί τον εντοπισμό όλων των μορφών 

κειμένου που υπάρχουν στο «περιβάλλον» του εκάστοτε χρήστη, όπως γραφήματα, 

εικονίδια, σύνδεσμοι, πλαίσια διαλόγου και μηνυμάτων κ.α. και προβαίνει στην 

αποστολή τους στα συστήματα μετατροπής κειμένου σε ομιλία, αλλά και στην 

υπάρχουσα οθόνη Braille, καθιστώντας εφικτή την απτικοακουστική πλοήγηση του 

χρήστη με οπτική αναπηρία στο γραφικό περιβάλλον (Isaila, 2014;  Oswal & Hewett, 

2013; Gevarter et  al., 2014). 
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Το λογισμικό ανάγνωσης οθόνης διαβάζει την οθόνη του υπολογιστή με συνθετική 

φωνή και με βάση τη θέση του κέρσορα ή τις πληροφορίες που εισάγονται από το 

πληκτρολόγιο (Rosner & Perlman, 2018; Lorna et al., 2013). Με τον τρόπο αυτό 

προσδιορίζονται τμήματα του κειμένου καθώς και υπότιτλοι από εικόνες στα πλαίσια 

και στη συνέχεια τροφοδοτείται το σύστημα μετατροπής από κείμενο σε ομιλία 

(Fellbaum & Kouroupetroglou, 2008). 

 

Η ανάγνωση του υλικού γίνεται γραμμικά από τα αριστερά προς τα δεξιά ξεκινώντας 

από το πάνω μέρος της οθόνης και προχωρώντας προς τα κάτω (Menzi-Çetin, Alemdağ, 

Tüzün, & Yıldız, 2017;  Vigo & Harper, 2013). Παράλληλα, τα λογισμικά μπορούν να 

επιτελέσουν λειτουργίες επιτρέποντας στον χρήση να προσπεράσει υλικό, όπως 

συνδέσμους,  επικεφαλίδες και παραγράφους βελτιώνοντας τη στειρότητα της 

γραμμικής ανάγνωσης (Vigo & Harper, 2013). Επίσης, παρέχουν μία σειρά από 

δυνατότητες, όπως για παράδειγμα τη δυνατότητα αλλαγής στην ένταση της φωνής και 

στην ταχύτητα ανάγνωσης, επανάληψης στην ανάγνωση τμημάτων του κειμένου, 

χρήσης του ορθογραφικού ελέγχου, ανάγνωσης κελιών ενός υπολογιστικού φύλλου, 

φωνητικής ανάγνωσης των κεφαλαίων γραμμάτων, της στίξης ή άλλων ειδικών 

συμβόλων (Isaila,2014).  

Οι αναγνώστες οθόνης είναι διαθέσιμοι για χρήση σε προσωπικούς υπολογιστές οι 

οποίοι χρησιμοποιούν διαφορετικά λειτουργικά συστήματα (Lorna et  al., 2013). Εδώ 

και κάποια χρόνια έχει γίνει επέκταση στη χρήση των λογισμικών αυτών. Τα άτομα με 

προβλήματα όρασης χρησιμοποιούν λογισμικά ανάγνωσης οθόνης και σε άλλες 

συσκευές με παραθυρικό περιβάλλον στην επιφάνεια εργασίας τους, όπως είναι τα 

Smartphones (Fellbaum &  Kouroupetroglou, 2008). 

 

Τα πλέον διαδεδομένα λογισμικά ανάγνωσης οθόνης είναι τα προγράμματα JAWS, 

HAL, το Windows Eyes, το HAL από τη Dolphin, και τοVirgo με το πρώτο να 

υπερτερεί στις προτιμήσεις των χρηστών ( Mostafa  &  Isa, 2017), ενώ το Nvda (Non-

Visual Desktop Access) θεωρείται αρκετά δημοφιλές διότι είναι διαθέσιμο σε 20 

γλώσσες (Buzzi et al., 2012).  

 

Σε γενικές γραμμές, η βιβλιογραφία δείχνει πως οι αναγνώστες οθόνης παρουσιάζουν τα 

παρακάτω πλεονεκτήματα για τους σπουδαστές με προβλήματα όρασης (Buzziet.al, 

2012):  
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• Δίνουν εξαιρετικά κίνητρα στους μαθητές. 

 

•Βελτιώνουν τη συνολική στάση ζωής τους και την κάνουν πιο θετική, όσον αφορά 

στην πρόσβαση στη γνώση. 

 

• Καθιστούν τους μαθητές πιο πρόθυμους να μάθουν ακόμα και αυτούς που δεν έχουν 

γνώσεις υπολογιστών.  

 

• Συντελούν στη βελτίωση των αισθήσεων της αφής και της ακοής και αυτό 

συνεπάγεται θετικότερα αποτελέσματα στη διαδικασία μάθησης.  

 

Οι σπουδαστές με οπτική αναπηρία έχει αποδειχθεί πως δείχνουν μεγάλο βαθμό 

εμπιστοσύνης στα λογισμικά ανάγνωσης οθόνης, ακόμη και στις περιπτώσεις που η 

απόδοση του νοήματος καθίσταται δύσκολη (MacLeod  et  al., 2017).  

 

Στις περισσότερες έρευνες τονίζεται ότι τα άτομα με προβλήματα όρασης που κάνουν 

συχνή χρήση του υπολογιστή με λογισμικό ανάγνωσης, πιστεύουν ότι ικανοποιούνται 

σε πιο μεγάλο βαθμό οι εκπαιδευτικές και οι επαγγελματικές ανάγκες της 

καθημερινότητάς τους, σε σύγκριση με άτομα που κάνουν λιγότερη συχνή χρήση του 

(Goudiras  et  al., 2009). 

 

Σύμφωνα με τους Mostafa & Isa (2017), όσον αφορά στην εκπαίδευση, τα  λογισμικά 

ανάγνωσης οθόνης  επιτρέπουν  στον  μαθητή με  οπτική  αναπηρία να αναζητήσει τη 

γνώση αυτόνομα, ένα από τα βασικά γνωρίσματα της ειδικής αγωγής. Ταυτόχρονα, η 

μάθηση μέσω ήχου επιτρέπει στον σπουδαστή με οπτική αναπηρία να συγκεντρωθεί και 

μειώνει τις συνέπειες άλλων ηχητικών παρεμβολών που θα μπορούσαν να αποσπάσουν 

την προσοχή του. Τέλος, η χρήση λογισμικού ανάγνωσης οθόνης φαίνεται να 

συσχετίζεται με βελτιωμένες δεξιότητες στη χρήση του διαδικτύου.  

 

Έρευνα δείχνει πως το 87% των μαθητών πιστεύει ότι με τη χρήση λογισμικού 

ανάγνωσης οθόνης η μάθηση γίνεται πιο αποτελεσματική, ελκυστική και δυναμική 

(Isaila, 2014).  
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Παράλληλα, άλλη έρευνα έχει καταδείξει πως η τεχνολογία του αναγνώστη οθόνης 

συμβάλλει στην καλλιέργεια της αυτοαποτελεσματικότητας και της αίσθησης 

αυτονομίας στους σπουδαστές  αναγνώστες, που διαφορετικά ίσως να κατέβαλλαν 

υπέρογκη προσπάθεια να διαβάσουν κείμενα δίχως πάντοτε να μπορούν να το 

καταφέρουν. Μάλιστα, η χρήση της μετατροπής κειμένου σε ομιλία μέσα στο σχολικό 

περιβάλλον αποτελεί ένα πλαίσιο στήριξης όπως ακριβώς και η ανάγνωση σε ομάδες ή 

η φωναχτή ανάγνωση (Parr, 2012). 

 

Πολύ σημαντική για τους σπουδαστές με οπτική αναπηρία, όπως αναφέρθηκε, είναι και 

η πρόσβαση στα περιεχόμενα και στις πληροφορίες του διαδικτύου και των διαφόρων 

ιστοσελίδων (Benett  et  al., 2017). Το  Royal National Institute  for  the Blind (2004) 

αναφέρει πως  το διαδίκτυο , μετά την μπράιγ γραφή, λογίζεται ως η σημαντικότερη 

εξέλιξη στην επικοινωνία των σπουδαστών με οπτική αναπηρία.  

 

Έρευνα η οποία διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Loughborough στην Αγγλία κατέληξε ότι 

σχεδόν το 1/4 των φοιτητών με οπτική αναπηρία κάνει χρήση του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και του διαδικτύου μέσω του λογισμικού ανάγνωσης οθόνης με σκοπό την 

άντληση πληροφοριών. Μάλιστα από το ποσοστό αυτό, το 98% δεν ξεπερνάει τα 25 

χρόνια ηλικίας ( Peters et  al., 2004).  

 

Έρευνες επίσης έχουν αποδείξει πως η πρόσβαση στις πήγες του διαδικτύου, μέσω 

λογισμικού ανάγνωσης οθόνης, συμβάλλει στη διεύρυνση του γνωστικού πεδίου των 

σπουδαστών, στην προώθηση των εκπαιδευτικών τους ευκαιριών και αναγκών, στην 

επίτευξη των εκπαιδευτικών τους στόχων και συντελεί στην ανεξαρτησία, στην 

αυτοπεποίθηση και στη διαδικασία κοινωνικοποίησης (Gerber, 2003).  

 

Με τη συμβολή μάλιστα της συγκεκριμένης υποστηρικτικής τεχνολογίας, οι 

σπουδαστές μπορούν να αξιοποιήσουν και τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης με 

σκοπό την ενεργή εμπλοκή και την ενίσχυση της μαθησιακής και εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και εκτός του οριοθετημένου εκπαιδευτικού πλαισίου (Mazman  &  Usluel, 

2010).  Στο πλαίσιο αυτό, οι σπουδαστές δύνανται να ενημερώνονται μέσω των μέσων 

αυτών για την εκπόνηση των σχολικών ή ακαδημαϊκών καθηκόντων τους, για διαφόρων 

ειδών εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες στο πλαίσιο του σχολείου ή του 

πανεπιστημίου αλλά και να γίνεται συζήτηση για διάφορα θέματα  και προβλήματα που 
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σχετίζονται με το ίδρυμα στο οποίο φοιτούν, καλλιεργώντας κατά αυτόν τον τρόπο 

κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση και στην 

ενίσχυση της συνεργατικής σχέσης των σπουδαστών με οπτική αναπηρία με τους 

βλέποντες σπουδαστές και καθηγητές, περιορίζοντας το αίσθημα κοινωνικού 

αποκλεισμού και κάνοντας την επιτυχία  αναπόσπαστο κομμάτι της μαθησιακής 

διαδικασίας ( Akcaoglou &  Bowman, 2014;  Ellison  et  al., 2007).  

 

Θα πρέπει βέβαια να τονιστεί πως οι αναγνώστες οθόνης οι οποίοι αποτελούν το πιο 

βασικό μέσο πρόσβασης στις διαδικτυακές πηγές, έχουν κάποιους περιορισμούς. Η 

προσβασιμότητα του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στο διαδίκτυο δεν είναι πάντα 

εγγυημένη (Mulliken, 2019) και η συνάντηση εμποδίων στην πρόσβαση αποτελεί 

σύνηθες φαινόμενο (Vigo & Harper, 2013). Μάλιστα, οι σπουδαστές με οπτική 

αναπηρία αναφέρουν πως τα εμπόδια με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι κατά τη 

διαδικασία αξιοποίησης του διαδικτύου είναι πολύ περισσότερα σε σύγκριση με τους 

βλέποντες ή με άτομα που αντιμετωπίζουν κάποια άλλη αναπηρία (Vigo & Harper, 

2013). 

Οι  φόρμες και οι σύνδεσμοι χωρίς ετικέτες που μπορεί να διαβαστούν από το λογισμικό 

ανάγνωσης οθόνης, οι σύνδεσμοι με παραπλανητική περιγραφή, η σύνθετη δομή των 

ιστοσελίδων, η έλλειψη εναλλακτικού κειμένου για τις ιστοσελίδες και τα παλαιότερα 

αρχεία  pdf που δε συμβαδίζουν με τα λογισμικά ανάγνωσης οθόνης (Lazar, Allen, 

Kleinman & Malarkey, 2007; Siliusetal, 2010), οι εικόνες, τα γραφήματα και οι πίνακες 

που δεν μπορούν να περιγραφούν, παρά μόνο εάν αυτές περιέχονται σε ιστοσελίδες που 

ακολουθούν τους διεθνείς κανόνες προσβασιμότητας του διαδικτυακού περιεχομένου 

(Buzzi et  al., 2012) αποτελούν μόνο μερικούς από τους περιορισμούς οι οποίοι είναι 

πιθανό να επιφέρουν σύγχυση στον αναγνώστη σπουδαστή με οπτική αναπηρία. Επίσης, 

η ύπαρξη στοιχείων ξένων προς το περιεχόμενο του κειμένου, όπως για παράδειγμα οι 

διαφημίσεις, τα οποία το ανθρώπινο μάτι μπορεί εύκολα να εντοπίσει και να 

προσπεράσει, ενώ το λογισμικό ανάγνωσης δεν μπορεί να παραλείψει οδηγεί σε 

σύγχυση λόγω των συγκεχυμένων πληροφοριών που παράγονται (Sandhyas &  Devi, 

2011). Επιπλέον το γεγονός ότι τα λογισμικά ανάγνωσης διαβάζουν γραμμικά, είναι 

κάτι που μπορεί να κάνει εξαιρετικά πολύπλοκη την ανάγνωση πινάκων με πολλαπλές 

κάθετες  στήλες και οριζόντιες γραμμές (Sandhyas &  Devi, 2011).  

Πρόβλημα θεωρείται, επίσης, από πολλούς και η κυριαρχία της αγγλικής γλώσσας στα 

περισσότερα λογισμικά ανάγνωσης με αμέσως επόμενες τη γερμανική και την γαλλική. 
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Το γεγονός αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην ικανότητα καθώς και στον ρυθμό 

κατανόησης από την πλευρά των μαθητών που δεν μιλούν ή δεν καταλαβαίνουν 

ικανοποιητικά μία από τις παραπάνω γλώσσες (Babu  &  Xie, 2017). 

Όπως αναφέρουν οι Vigo &  Harper (2013), οι χρήστες του διαδικτύου με οπτική 

αναπηρία χρησιμοποιούν πιο ακραίες στρατηγικές κατά την αναζήτηση πληροφοριών 

στο διαδίκτυο σε σχέση με τους βλέποντες. Ακολουθώντας τη λογική δομή μιας 

ιστοσελίδας και παίρνοντας την απόφαση να προσπεράσουν συνδέσμους χωρίς να τους 

ακούσουν για εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας, βρίσκονται σε κίνδυνο να 

προσπεράσουν μία χρήσιμη πηγή ή τον στόχο τους, κατά την αναζήτηση πληροφοριών, 

καθώς δεν μπορούν να κάνουν μια γρήγορη επισκόπηση του περιεχομένου της 

ιστοσελίδας. Μάλιστα, αν δεν μπορέσουν να βρουν αυτό που αναζητούν αναγκάζονται 

να ακούσουν τους συνδέσμους και τις άλλες πληροφορίες της ιστοσελίδας μία προς μία 

από την αρχή. Αυτές οι συνθήκες συχνά οδηγούν τους χρήστες με οπτική αναπηρία στο 

να εγκαταλείψουν την αναζήτησή τους, ειδικά όταν υπάρχει  καταιγισμός εμποδίων 

στην πρόσβαση τους στις πληροφορίες του διαδικτύου. Αρκετές φορές, η παράκαμψη 

συνδέσμων και υπερσυνδέσμων αλλοιώνει το νόημα του κειμένου, προκαλώντας το 

αίσθημα απογοήτευσης και κόπωσης στους χρήστες (Buzzi et  al., 2012).  

 

Ένα ακόμη σύνηθες πρόβλημα που σχετίζεται με τα άτομα με οπτική αναπηρία και την 

πλοήγηση στο διαδίκτυο, μέσω του αναγνώστη οθόνης, είναι οι συνεχείς ανανεώσεις 

που μπορεί να λάβουν χώρα σε διαφόρων ειδών ιστοσελίδες και οι οποίες έχουν ως 

αποτέλεσμα να ξεκινήσει η αναγνωστική διαδικασία από την αρχή καθιστώντας 

δυσκολότερη την κατανόηση του κειμένου και προκαλώντας σωματική και ψυχολογική 

κόπωση (Inan  et  al., 2016).  

 

Η ύπαρξη αυτών των εμποδίων στην πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο διαδίκτυο 

οδήγησε στη δημιουργία των Οδηγιών για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του 

Διαδικτύου (Web Content  Accessibility  Guidelines -WCAG), οι οποίες δεν τηρούνται 

πάντα, ούτε έστω στο τυπικό επίπεδο (Mulliken, 2019;  W3C, 2008). 

Φυσικά, η ραγδαία εξέλιξη και στον τομέα των λογισμικών ανάγνωσης οθόνης 

δημιουργεί σταδιακά τις συνθήκες για την προσπέλαση όλων των παραπάνω πιθανών 

προβλημάτων (Noh, Sulaiman & Noor, 2016).  
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Αναγνώστες Κειμένων  

Ωστόσο, πέραν των αναγνωστών οθόνης υπάρχουν και οι αναγνώστες κειμένων. Δε θα 

πρέπει να υπάρχει ταύτιση αυτών των δύο, καθώς πρόκειται για διαφορετικά 

προγράμματα. Οι αναγνώστες κειμένων είναι προγράμματα λογισμικού και 

μετατρέπουν τα κείμενα σε συνθετική ομιλία, αποτελώντας μία εφαρμογή λογισμικού, 

που υλοποιεί την εκφώνηση οποιουδήποτε κειμένου σε πραγματικό χρόνο, δίχως τη 

δυνατότητα επεξεργασίας ή τροποποίησης των κειµένων αυτών.  Πλέον εντοπίζονται 

και συστήματα τα οποία μετατρέπουν τα έγγραφα σε ομιλία που, εν αντιθέσει με τις 

προαναφερθείσες εφαρμογές, δύνανται να αποδώσουν σε ακουστική μορφή τόσο το 

περιεχόμενου του εγγράφου όσο και τις εκάστοτε πληροφορίες οι οποίες αφορούν την 

οπτική και δομική διάταξη αυτού, όπως η ύπαρξη έντονης ή πλάγιας γραφής, το μέγεθος 

και ο τύπος γραμματοσειράς κ.α. (Nees & Berry, 2013;  Κουρουπέτρογλου, 2005).  

 

4.6.8 ΟΜΙΛΟΥΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ (AUDIO BROWSERS) 

 

Αναφορικά με το διαδίκτυο, ο σχεδιασμός ενός ομιλούντα περιηγητή, μπορεί να παρέχει 

την απόλυτη ευελιξία στην πρόσβαση, αλλά θα πρέπει ο σχεδιαστής να έχει την 

απόλυτη ευθύνη για την παρουσίαση του περιεχομένου της εκάστοτε ιστοσελίδας. Παρά 

το γεγονός πως θεωρητικά ένας μη οπτικός περιηγητής είναι τόσο συγκεκριμένος στο 

σχεδιασμό όσο και ένας συμβατικός, στην περίπτωση του ομιλούντα περιηγητή, 

πρακτικά, θα πρέπει να υπάρχει ο ανάλογος σχεδιασμός για την απαραίτητη πρόσβαση 

στις εικόνες, γεγονός που αποτελεί ακόμα θέμα στο οποίο δεν έχει δοθεί λύση (King et 

al., 2004).  

 

Σε γενικές γραμμές, οι ήδη υπάρχοντες περιηγητές για άτομα με οπτική αναπηρία 

τυπικά μετατρέπουν το δισδιάστατο περιεχόμενο των www. τοποθεσιών σε ομιλόν 

κείμενο. Στους χρήστες με προβλήματα όρασης, η πιο σημαντική δυσκολία είναι ο 

σχεδιασμός περιηγητών χωρίς τα μονοδιάστατα χαρακτηριστικά των υποστηρικτικών 

εργαλείων όπως ο κώδικας Braille και οι μετατροπείς κειμένου/λόγου (text-to-speech 

converters) (Roth et al., 2000).  

 

Η IBM Home Page Reader (HPR), είναι ένα μοναδικό προϊόν το οποίο μπορεί να 

αναλύει την ιστοσελίδα σε τμήματα σε μορφή σειράς τα οποία μπορούν να 



87 
 

μετακινηθούν από τον σπουδαστή και ανακοινώνονται ηχητικά όταν αυτά εμφανίζονται. 

Οι διάφοροι σύνδεσμοι/links παρουσιάζονται με διαφορετική φωνή (συνήθως γυναικεία 

και όχι ανδρική) για να μπορούν να είναι ευδιάκριτοι. Η ικανότητα παρουσίασης των 

πληροφοριών με τέτοιο τρόπο είναι ένα πλεονέκτημα εξέλιξης οποιασδήποτε ομιλούσας 

εφαρμογής. Επίσης, παρουσιάζονται με ανάλογο τρόπο οι λεζάντες, οι λίστες και ο 

διαχωρισμός των παραγράφων, γεγονός που αποτελεί λύση για ιστοσελίδες καλά 

δομημένες εφόσον η διαδικασία αυτή επιτρέπει στον χρήστη να έχει άμεση πρόσβαση 

στο κείμενο μέσα από ένα λογικό αριθμό τμημάτων αυτού, για την καλύτερη 

κατανόηση του νοήματος που φέρει. Στην περίπτωση ιστοσελίδων οι οποίες δεν είναι 

τόσο καλά δομημένες, η παρουσίαση του περιεχομένου δε θεωρείται και τόσο 

επιτυχημένη λόγω της έλλειψης απόδοσης του νοήματος (King et  al., 2004).  

 

Παρόμοιο πρόγραμμα με το IBM Home Page Reader (HPR), είναι το «Brooks Talk», το 

οποίο είναι και αυτό ένα ομιλόν πρόγραμμα περιήγησης. Το  «Brooks Talk» προσπαθεί 

να βρει λύση στο θέμα καλύτερης απόδοσης του νοήματος του περιεχομένου της 

ιστοσελίδας με την παροχή περιλήψεων και  λέξεων/κλειδιών  μέσα από την ανάλυση 

της δομής της ιστοσελίδας. Ωστόσο, η χρήση της περίληψης δε θεωρείται εύκολη από 

τους χρήστες  γιατί μπορεί να είναι ανακριβής (King et  al., 2004).  

 

4.6.9 ΜΕΓΕΘΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ    

Αναφορικά με τη μεγεθυμένη αναπαράσταση, υπάρχουν διάφορες κατηγοριοποιήσεις 

όπως εκτύπωση του κειμένου με μεγάλη εκτύπωση, συσκευές και προγράμματα 

μεγέθυνσης  (Κουρουπέτρογλου και Φλωριάς, 2003).  

Οι σπουδαστές με μειωμένη όραση μπορεί να έχουν δυσκολία στην ανάγνωση κειμένων 

με χαρακτήρες σε κανονικό μέγεθος. Μια πιθανή λύση για την βελτίωση της 

αναγνωστικής ικανότητας αυτών των ατόμων είναι η χρήση εκτύπωσης με 

μεγεθυμένους χαρακτήρες  με γραμματοσειρά μεγέθους 18 στιγμών ή και μεγαλύτερη. 

Ενώ το μέγεθος της γραμματοσειράς είναι ένα πολύ σημαντικό συστατικό των 

εγγράφων μεγάλης εκτύπωσης, άλλοι παράγοντες όπως το μέγεθος των περιθωρίων και 

των διαστημάτων ανάμεσα στις γραμμές του κειμένου, ο τύπος της γραμματοσειράς, η 

αντίθεση χρώματος μεταξύ γραμμάτων και φόντου,ο αριθμός των χαρακτήρων ανά 

γραμμή και η απόσταση μεταξύ του αναγνώστη και του κειμένου μπορούν να 
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επηρεάσουν την ικανότητα ανάγνωσης του χρήστη με οπτική αναπηρία (Schurink, 

2011; Kitchel , 2013). 

 

Τα κύρια πλεονεκτήματα αυτών των εκτυπώσεων είναι ότι δεν απαιτούν ειδικές 

αναγνωστικές ικανότητες και η αναπαραγωγή τους είναι ευκολότερη και φθηνότερη σε 

σύγκριση με τα βιβλία Braille ή τα ομιλούντα βιβλία (Schurink, 2011). Μια ποικιλία 

εγγράφων εκτύπωσης με μεγεθυμένους χαρακτήρες, όπως λογοτεχνικά βιβλία, 

ημερολόγια, βιβλία διευθύνσεων και ετικέτες, διατίθενται στο εμπόριο μέσω ιστοτόπων, 

όπως το ‘’American Foundation for Blind’’. Οι επεξεργαστές κειμένου μπορούν επίσης 

να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εγγράφων εκτύπωσης με μεγεθυμένους 

χαρακτήρες με σκοπό την προβολή στην οθόνη του υπολογισή  ή με σκοπό την 

εκτύπωση από τον σπουδαστή  (Blenkhorn and Evans, 2004). 

 

Έρευνες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εγγράφων μεγάλης εκτύπωσης έχουν  

γενικά δείξει θετικούς συσχετισμούς μεταξύ της αύξησης του μεγέθους εκτύπωσης  και 

της βελτίωσης του ρυθμού ανάγνωσης σε σπουδαστές με χαμηλή όραση (Bailey et al., 

2003, Hein  et al., 2001). 

 

Σε μια μελέτη με σπουδαστές με μειωμένη όραση , ηλικίας 7 έως 18 χρόνων, η 

πλειοψηφία των παιδιών κατάφερε να αποκτήσει ρυθμό ανάγνωσης πολύ κοντά στον 

φυσιολογικό, κάνοντας χρήση εκτύπωσης με  μεγεθυμένους  χαρακτήρες (Hein et al., 

2001). Στην εν λόγω μελέτη, η ηλικία και η οπτική οξύτητα συσχετίστηκαν με το 

μέγεθος των κερδών των σπουδαστών ως προς τον ρυθμό ανάγνωσης.  

Σε μια άλλη μελέτη που διεξήχθη , ενώ το μέγεθος 14 της γραμματοσειράς του κειμένου 

στην οθόνη του υπολογιστή αποδείχθηκε πολύ μικρό για να διαβαστεί από φοιτητές με 

νομική τύφλωση , οι ίδιοι σπουδαστές μπόρεσαν να διαβάσουν με πολύ μεγαλύτερη  

επιτυχία και συγκεκριμένα με καλύτερο ρυθμό το ίδιο κείμενο  κάνοντας χρήση της 

γραμματοσειράς 20 , 24 και 30 (Bangor,  1998). 

Πέρα από τους μεγεθυμένους χαρακτήρες ,σε μελέτη του McLeish (2007) αποδείχθηκε 

πως η αυξημένη απόσταση μεταξύ των γραμμάτων σε συνδυασμό με το ελάχιστο 

μέγεθος γραμματοσειράς που απαιτούνταν από τους περισσότερους συμμετέχοντες 

σπουδαστές με χαμηλή όραση ,συσχετίστηκε με βελτιώσεις ως προς την αναγνώριση 

λέξεων καθώς και με  βελτιωμένη ταχύτητα ανάγνωσης.  
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Κύριο μειονέκτημα των εν λόγω εκτυπώσεων είναι ότι δεν καλύπτουν τα άτομα με 

πλήρη ή σοβαρή απώλεια όρασης, οι εκτυπώσεις είναι πιο ογκώδεις από τα απλά βιβλία 

και ο χρόνος παραγωγής τους είναι μεγαλύτερος από τον χρόνο που απαιτεί η παραγωγή 

ενός βιβλίου σε κανονική εκτύπωση (Schurink, 2011). 

 

Παρά τα θετικά αποτελέσματα των προηγούμενων ερευνών, υπάρχουν μελέτες που 

συνέκριναν τη χρήση κανονικής εκτύπωσης κάνοντας χρήση βοηθημάτων όρασης με τη 

χρήση εγγράφων μεγάλης εκτύπωσης και οι οποίες έλαβαν μικτά ευρήματα (Mulloy et 

al., 2014). 

Συγκεκριμένα, σε μια μελέτη που διεξήχθη με μαθητές με νόμικη τύφλωση και με 

μειωμένη όραση, τα αποτελέσματα των βαθμολογιών από μια δοκιμασία ανάγνωσης  

κάνοντας χρήση μόνο μεγάλης μορφής εκτύπωσης δεν ήταν σημαντικά υψηλότερα από 

τα αποτελέσματα των βαθμολογιών στην ίδια δοκιμασία κάνοντας χρήση  ενός κειμένου 

με μέγεθος γραμματοσειράς 10  καθώς και οπτικών (π.χ. μεγεθυντές, γυαλιά) και μη 

οπτικών βοηθημάτων  (π.χ. λαμπτήρες ανάγνωσης, βάσεις για αναγνωστικό υλικό).  Και 

στις δυό συνθήκες , οι μετρήσεις από την αναγνώστική κατανόηση και από τον ρυθμό 

ανάγνωσης δεν είχαν σημαντική διαφορά και η χρήση της μεγάλης εκτύπωσης δε 

συσχετίστηκε με μειώσεις στις αποστάσεις ανάγνωσης. Οι μερικώς βλέποντες 

σπουδαστές, ωστόσο, ανέφεραν λιγότερη οπτική κόπωση μετά την ανάγνωση της 

μεγάλης εκτύπωσης (Sykes , 1971). 

 

Σε άλλες μελέτες περίπτωσης, οι αξιολογήσεις των συμμετεχόντων ήταν πιο θετικές 

αναφορικά με τη χρήση οπτικών βοηθημάτων αντί μεγάλης εκτύπωσης αυτή τη φορά , 

δείχνοντας ότι μέσω αυτών οι σπουδαστές δύναται να βελτιώσουν σε σημαντικό βαθμό 

τον ρυθμό ανάγνωσης και κατανόησης καθώς και να διευκολύνουν την αναγνωστική 

τους ευχέρεια. 

Συγκεκριμένα , οι Farmer και Morse (2007) διαπίστωσαν ότι τα οπτικά βοηθήματα 

μεγέθυνσης αποδίδουν μεγαλύτερο όφελος σε σχέση με τα έγγραφα  μεγάλης 

εκτύπωσης. Αναγνωστικές δοκιμασίες στις οποίες συμμετείχαν σπουδαστές με χαμηλή 

όραση εκτυλίχθηκαν στην αρχή αλλά και στο τέλος του σχολικού έτους. Κατά τη 

διάρκεια αυτού, στη διαδικασία της ανάγνωσης , οι σπουδαστές λάμβαναν υλικό άλλοτε 

σε μεγεθυμένη εκτύπωση και άλλοτε εκτυπωμένο υλικό σε κανονικό μέγεθος 

συνοδευόμενο από μεγεθυντές. Παρατηρήθηκε ότι ενώ κανένας από τους σπουδαστές 

που έκανε χρήση της εκτύπωσης με μεγεθυμένους χαρακτήρες δεν αποκόμισε 
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σημαντικά οφέλη ως προς την κατανόηση, πέντε από τους οκτώ σπουδαστές ανέπτυξαν 

σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό την εν λόγω ικανότητα κάνοντας χρήση των οπτικών 

βοηθημάτων μεγέθυνσης.   

Άλλη μελέτη περιπτώσης η οποία διεξήχθη από τους Layton et al. (1992), και στην 

οποία συμμετείχαν μαθητές με χαμηλή όραση, κατέδειξε  ότι ο ρυθμός ανάγνωσης 

αυτών κατέστη σημαντικά ανώτερος κάνοντας χρήση οπτικών βοηθημάτων μεγέθυνσης  

σε σχέση με τη χρήση μεγάλης εκτύπωσης.  

Τα ευρήματα αυτών των συγκριτικών μελετών επιβεβαιώθηκαν και από τους 

εκπαιδευτικούς των σπουδαστών  με οπτική αναπηρία στην έρευνα του Corn (1990) , τα 

αποτελέσματα της οποίας έδειξαν ότι οι σπουδαστές που έκαναν χρήση οπτικών 

συσκευών πέτυχαν υψηλότερα επίπεδα ως προς τον ρυθμό ανάγνωσης και κατανόησης 

σε σχέση με  τους μαθητές που έκαναν χρήση μόνο μεγάλης εκτύπωσης .  

Εντούτοις, πρέπει να αναφερθεί ότι τα αποτελέσματα από τις διάφορες μελέτες 

ποικίλουν μεταξύ των σπουδαστών κάτι το οποίο υποδηλώνει ότι η αναγνώριση και η 

εξακρίβωση  του οπτικού βοηθήματος  που θα επιτρέψει τα υψηλότερα επίπεδα  

αναγνωστικής απόδοσης σε έναν φοιτητή απαιτεί  δοκιμές, αξιολογήσεις  και 

συγκρίσεις με έκαστο σπουδαστή (Rosenthal & Williams, 2000).  

 

Πέρα από τα παραπάνω που αναφέρθηκαν, υπάρχουν και οι ηλεκτρονικές συσκευές 

χαμηλής όρασης (Electronic Vision Enhancement Systems –EVES). Οι λεγόμενοι 

μεγεθυντές οθόνης λειτουργούν όπως ένα μεγεθυντικός φακός και παράσχουν ένα 

ελάχιστο επίπεδο λειτουργικότητας σε χρήστες µε μειωμένη όραση (Disabled World, 

2013; Wolffsohn and Peterson , 2003).   

 

Πρόκειται για συσκευές και προγράμματα μεγέθυνσης που προσφέρουν τη δυνατότητα 

ολοκλήρωσης των επιθυμητών εργασιών μέσω της μεγέθυνσης ενός κειμένου, μιας 

εικόνας ή ενός μικρού αντικειμένου επάνω στην οθόνη (Darrah, 2013).  

 

Μπορεί να συναντώνται σε μορφή stand, να τοποθετούνται στο κεφάλι 

(προσαρμοσμένη κάμερα σε ακουστικά κεφαλής) ή στο χέρι του χρήστη ή ακόμα και ο 

χειρισμός τους να πραγματοποιείται με το ποντίκι του ηλεκτρονικού υπολογιστή και με 

σκοπό την κάλυψη των καθημερινών αναγκών των σπουδαστών με μειωμένη όραση. Σε 
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γενικές γραμμές, περιλαμβάνουν τη χρήση βιντεοκάμερας, οθόνης και φωτισμό ή ακόμα 

και θήκες για τα βιβλία στην περίπτωση των stands. Οι ηλεκτρονικές συσκευές έχουν 

πολλά περισσότερα πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τις απλές οπτικές συσκευές 

(βοηθήματα μεγέθυνσης που βασίζονται σε φακό). Συγκεκριμένα, μπορούν να 

υποστηρίξουν μεγαλύτερο πεδίο όρασης και το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό μεγέθυνσης, 

πιο άνετες αποστάσεις εργασίας , καλύτερη στάση του σώματος , μεγαλύτερη διάρκεια 

και  υψηλότερα ποσοστά ανάγνωσης (Schurink, 2011; Culham et al., 1999; Rosner  &  

Perlman, 2018; Liebrand-Schurink et  al., 2016).  

Έρευνα έδειξε πως η διαφορά ως προς την αναγνωστική ταχύτητα ενός μαθητή με 

χαμηλή όραση και ενός βλέποντα συμμαθητή μειώθηκε μετά από 6μηνη χρήση των 

ΕVES (Corn et  al., 2000). Μάλιστα, αρκετοί ερευνητές θεωρούν προτιμότερη τη χρήση 

των ηλεκτρονικών συσκευών χαμηλής όρασης εν αντιθέσει με μεγεθυμένα υλικά, καθώς 

μέσω των συσκευών αυτών, ο σπουδαστής με οπτική αναπηρία δύναται να έχει 

πρόσβαση όπου θέλει και οποιαδήποτε ώρα θέλει δίχως να περιμένει από τρίτα άτομα 

να προετοιμάσουν το υλικό  (Corn  et  al., 2000) , ενώ άλλες μελέτες υποδεικνύουν ότι 

μέσω των συσκευών αυτών παρέχεται ανώτερη υποστήριξη ως προς την αναγνωστική 

ευχέρεια και κατανόηση (Goodrich & Kirby 2001) .  

 

Το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης ή αλλιώς CCTV αποτελεί την πιο βασική επιτραπέζια 

ηλεκτρονική συσκευή μεγέθυνσης. Απευθύνεται σε σπουδαστές με μειωμένη όραση και 

τους δίνει τη δυνατότητα ανάγνωσης, γραφής, παρακολούθησης φωτογραφιών, 

εκτέλεσης μαθηματικών πράξεων, μεγέθυνσης του υλικού της τάξης, συμβάλλοντας 

έτσι στην όσο  το δυνατόν μεγαλύτερη ανεξαρτησία τους (Holbrook  &  Koenig, 2000).  

 

Η εν λόγω συσκευή αποτελείται από μια επιφάνεια που μετακινείται.Στην επιφάνεια το 

άτομο με μειωμένη όραση μπορεί να τοποθετήσει το έντυπο έγγραφο του και με τη 

συμβολή του φακού μεγέθυνσης να πραγματωθεί η εστίαση στην οθόνη σ΄ ένα 

συγκεκριμένο σημείο (Holbrook &  Koenig, 2000). 

 

Στα πλεονεκτήματα της συσκευής είναι η μεγάλη οθόνη, η μεγεθυντική δυνατότητα που 

φτάνει τις εβδομήντα και πλέον φορές σε σχέση με τα σύνηθη οπτικά βοηθήματα, χωρίς 

να χάνεται η φωτεινότητα η οποία συνυπάρχει μ’ αυτά και ακολουθώντας τις ανάγκες 

των χρηστών ανάλογα με το επίπεδο της οπτικής τους οξύτητας. Οι χρήστες, επίσης 

μπορούν να αντιστρέψουν τα χρώματα στο φόντο και στο προσκήνιο, να ρυθμίσουν την 
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εστίαση και να διαιρέσουν την οθόνη σε δύο μέρη.  Επίσης, δύναται ηλεκτρονικά να 

αυξηθεί η αντίθεση από την εικόνα του βίντεο με σκοπό τη δημιουργία μιας εικόνας με 

πιο μεγάλη αντίθεση σε σχέση με αυτήν που αντιλαμβάνεται το γυμνό μάτι (Liebrand-

Schurink  et al., 2016).  

Στα μειονεκτήματά τους συγκαταλέγονται η σχετικά υψηλή τιμή τους, η αδυναμία 

χρήσης τους από άτομα με ολική απώλεια όρασης καθώς και ο δύσκολος τρόπος 

χειρισμού που σημαίνει ότι ο παρατηρητής χρειάζεται να μετακινεί το αντικείμενο στην 

αντίθετη κατεύθυνση. Αν ο σπουδαστής με οπτική αναπηρία θέλει να δει κάτι το οποίο 

είναι πιο δεξιά στην οθόνη, θα πρέπει να κινήσει την επιφάνεια με το αντικείμενο προς 

την αριστερή κατεύθυνση  (Liebrand-Schurink  et  al., 2016;  Schurink, 2011). 

 

Από μελέτες αποδείχθηκε πως η χρήση της συγκεκριμένης συσκευής (CCTV) βελτιώνει 

τη μαθησιακή απόδοση των σπουδαστών με προβλήματα όρασης, κυρίως ως προς την 

αισθητή μείωση του χρόνου αναγνώρισης των λέξεων του κειμένου , σχεδόν όσο αυτή 

των παιδιών χωρίς προβλήματα όρασης. Παρόλα αυτά, οι μαθητές μικρής ηλικίας δεν 

προτιμούν σε μεγάλο βαθμό τη χρήση της συγκεκριμένης συσκευής εξαιτίας της 

ύπαρξης μόνο ενός φακού (Liebrand-Schurink  et  al. , 2016).   

 

Σήμερα, υπάρχουν και  λογισμικά τα οποία επιτελούν τον ρόλο ενός μεγεθυντικού 

φακού. Πρόκειται για λογισμικά τα οποία με χαμηλό κόστος καθιστούν δυνατή τη 

μεγέθυνση έως και τριάντα φορές όλων των στοιχείων που ενδιαφέρουν τον εκάστοτε 

χρήστη, όπως για παράδειγμα ενός κειμένου και των γραφικών του παραστάσεων. Είναι 

πολύ σημαντικά καθώς επιτρέπουν και την πρόσβαση σε διαφόρων ειδών πηγές του 

διαδικτύου (Alves, Carvalho, Gasparetto, Monteiro & Rabello, 2009).  Πρόκειται για 

ένα είδος μεγεθυντικού φακού  ο οποίος ακολουθεί αυτόματα τον κέρσορα στην οθόνη 

του Η/Υ, μπορεί να κάνει μεγέθυνση της περιοχής γύρω από αυτόν, καθώς επίσης να 

μετακινηθεί με αυτόματο τρόπο είτε οριζοντίως είτε κατακόρυφα και να αλλάξει τον 

συνδυασμό χρωμάτων ή την αντίθεση (contrast). Στα πλεονεκτήματα  περιλαμβάνονται 

το χαμηλό κόστος και η δυνατότητα αλλαγής του βαθμού μεγέθυνσης και του χρώματος 

της οθόνης, ανάλογα με την συγκεκριμένη ανάγκη του κάθε χρήστη. To κύριο 

μειονέκτημά τους είναι ότι δε δύνανται να χρησιμοποιηθούν από άτομα με σοβαρή 

οπτική αναπηρία. Τα πιο διαδεδομένα λογισμικά μεγέθυνσης είναι τα Super Nova, 

Zoom Text, Lunar, Magic (Rosner & Perlman, 2018;  Schurink, 2011).  
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Όσον αφορά το Super Nova, αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή λογισμικά μεγέθυνσης 

και πρόσβασης στην πληροφορία το οποίο μπορεί να υποστηρίξει ταυτοχρόνως πολλές 

λειτουργίες. Μπορεί να μεγεθύνει το περιεχόμενο μιας οθόνης και πιο συγκεκριμένα 

διάφορα έγγραφα, ιστοσελίδες, εικονίδια, κάποιων ειδών γραφικά στοιχεία κ.α. μέχρι 

τριάντα δυο φορές, να διαβάσει με συνθετική φωνή τα δεδομένα που συναντά στην 

οθόνη του υπολογιστή καθώς και να τα απεικονίσει απτικά σε Braille μορφή στην 

αντίστοιχη  Braille  οθόνη. Το Super Nova έχει αποδειχθεί πως είναι ιδανικό για χρήση 

σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε βιβλιοθήκες και γενικά σε εργασιακούς χώρους  

(Schurink, 2011). 

 

Το συγκεκριμένο λογισμικό έχει φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο και στο μάθημα των 

Μαθηματικών. Ο μαθητής μπορεί να μεγεθύνει διαφόρων ειδών σχήματα, σύμβολα και 

κείμενα μαθηματικών που συναντά ηλεκτρονικά με απώτερο στόχο να κατακτήσει τη 

γνώση στο εν λόγω μάθημα (Κόζα & Σκουμπουρδή, 2013).  

 

Έρευνα των Corn & Wall (2002) έδειξε πως ενώ οι εν λόγω ηλεκτρονικές συσκευές 

χαμηλής όρασης αποτελούν σημαντικό βοήθημα για τους σπουδαστές με οπτική 

αναπηρία, οι εκπαιδευτικοί,όμως δε φαίνεται να είναι καταλλήλως προετοιμασμένοι για 

τη διδασκαλία της σωστής χρήσης τους. Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς 

προτιμούν τη χρήση πιο γενικής τεχνολογίας κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων όπως 

για παράδειγμα CD ή Dvd αντί των μέσων υποστηρικτικής τεχνολογίας, καθώς 

αισθάνονται πιο οικεία με αυτήν. Στη συγκεκριμένη έρευνα τονίζεται πως οι 

εκπαιδευτικοί των σπουδαστών με οπτική αναπηρία πρέπει να αποκτήσουν γνώση της 

χρήσης αυτών των συσκευών με σκοπό οι σπουδαστές να προβαίνουν και αυτοί στη 

χρήση τους ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες τους (Corn & Wall, 2002).  

 

Επιπλέον , τα αποτελέσματα από έρευνες  που συγκρίνουν διάφορες υποστηρικτικές 

συσκευές EVES ποικίλουν μεταξύ των ατόμων και των συσκευών.  Συνολικά, τα 

ευρήματα από τις εν λόγω έρευνες υπογραμμίζουν την ανάγκη διεξαγωγής 

αξιολογήσεων με κάθε μεμονωμένο σπουδαστή δοκιμαστικά με μια ποικιλία 

ηλεκτρονικών βοηθημάτων μεγέθυνσης  πριν από την επιλογή μιας συσκευής (Chung et 

al. 1999; Rubinstein et al. 2003, Lusk 2012).  
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Στις περισσότερες περιπτώσεις, η χρήση των μεγεθυντών ξεκινά από τα παιδικά χρόνια 

όταν τα παιδιά έχουν δυσκολίες με την όραση. Τα παιδιά στην ηλικία των τριών χρόνων 

αποδέχονται ευκολότερα αυτές τις συσκευές, μαθαίνουν με πολύ γρήγορο ρυθμό τη 

χρήση τους και τις θεωρούν σαν μια επέκταση του σώματός τους.  

Στην ηλικία των οχτώ με εννέα χρόνων, συναντώνται μαθητές οι οποίοι αποδέχονται 

σχετικά εύκολα τη χρήση τους αλλά και μια μεγάλη μερίδα εκπαιδευτικών η οποία  

δυσανασχετεί θεωρώντας ότι η εκμάθηση της χρήσης των υποστηρικτικών αυτών 

μέσων αποδίδει πρόσθετο ψυχολογικό φορτίο στους σπουδαστές και απορρίπτουν τη 

χρήση τους με το σκεπτικό πως υπάρχει πιθανότητα στιγματισμού στο σχολικό πλαίσιο. 

Τα μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά θεωρούν πολύ σημαντική τη χρήση των οπτικών 

συσκευών χαμηλής όρασης  με σκοπό την επίτευξη της ανεξαρτησίας  σε εκπαιδευτικό 

επίπεδο (Schurink, 2011;  Corn et al., 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 9 Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης (www.afb.org). 

 

 

http://www.afb.org/
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Εικόνα 10 Ηλεκτρονικός μεγεθυντικός φακός (www.afb.org) 

 

4.6.10 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΟΘΟΝΗ BRAILLE 

 

Οι ανανεώσιμες οθόνες Braille, παρά το μεγάλο τους κόστος, αποτελούν μία εκ των 

βασικότερων υποστηρικτικών τεχνολογιών και καθιστούν ικανούς τους σπουδαστές με 

προβλήματα όρασης να πραγματοποιούν απτική ανάγνωση στις οθόνες των 

υπολογιστών τους. Πρόκειται για ηλεκτρονικές συσκευές, η σύνδεση των οποίων 

γίνεται με καλώδιο το οποίο είναι είτε σειριακό είτε USB. Ένα λογισμικό παράγει έξοδο 

σε Braille στην οθόνη Braille. Η οθόνη αυτή αποτελείται από πλαστικούς ακροδέκτες 

που ανυψώνονται και χαμηλώνουν καθώς ο χρήστης πλοηγείται σε αυτήν με σκοπό να 

σχηματίσουν τον κατάλληλο κάθε φορά  Braille χαρακτήρα ο οποίος ανταποκρίνεται 

στο κείμενο της οθόνης. Βάσει της συγκεκριμένης κίνησης, οι χρήστες αισθάνονται μια 

αναπαράσταση Braille του κειμένου που βρίσκεται στην οθόνη του υπολογιστή. Οι 

πινακίδες Braille δύναται να κάνουν ανάγνωση μόνο της μιας γραμμής ανά φορά,ενώ τα 

κελιά κυμαίνονται από είκοσι έως ογδόντα (Mulloy et  al., 2014). 

Ακόμα η εν λόγω συσκευή διαθέτει και πλήκτρα πλοήγησης τα οποία σε σημαντικό 

βαθμό αποτελούν αντικαταστάτες του ποντικιού και των σημαντικότερων πλήκτρων 

πλοήγησης τα οποία διαθέτει το παραδοσιακό πληκτρολόγιο (λ.χ. τα βελάκια). Συνήθως 

τοποθετούνται μπροστά από το κοινό πληκτρολόγιο και διατίθενται σε ειδική μορφή για 

φορητούς υπολογιστές (Mulloy  et al. , 2014;  Zhou et al., 2013).  

 

Τα  πλεονεκτήματα της οθόνης Braille είναι το έμφυτο υψηλό επίπεδο πληροφορίας και 

ακρίβειάς της, η άμεση πρόσβαση σε αυτήν , η δυνατότητα ελέγχου της μορφής, όπως 

και της απόστασης και της ορθογραφίας καθώς και η παραγωγή εξόδου σε Braille η 

οποία δεν προκαλεί θόρυβο (Mulloy et al., 2014;  Κουλικούρδη,2009 ).  

http://www.afb.org/
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Τα μειονεκτήματα της οθόνη Braille για τους σπουδαστές είναι η δυσκολία στην 

ανάγνωση μακροσκελών κειμένων, καθώς η πινακίδα μπράγ προσπελαύνει μόνο μία 

γραμμή κειμένου τη φορά . Δε γίνεται δηλαδή, μεταγραφή ολόκληρης της σελίδας της 

οθόνης , κατάσταση η οποία επιδρά αρνητικά στη σειριακή πληροφοριακή συμπεριφορά 

των σπουδαστών με οπτική αναπηρία. Δυσκολία εντοπίζεται , επίσης στην ανάγνωση 

λόγω των σημείων στίξης τα οποία δεν μεταφράζονται σε κώδικα Braille (Kamei-

Hannan ,2008) . Το υψηλό κόστος αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα ο οποίος καθιστά τις 

οθόνες Braille λιγότερο δημοφιλείς (Chiang et al., 2005). 

 

Ορισμένες έρευνες έχουν διερευνήσει τη χρήση και τη διαθεσιμότητα των ανανεώσιμων 

οθονών μπράιγ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.  Για παράδειγμα, σε μια μελέτη στους 

συντονιστές της υπηρεσίας υποστήριξης  των σπουδαστών με οπτική αναπηρία  σε ένα  

κολλέγιο, οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι οι ανανεώσιμες οθόνες μπράιγ ήταν διαθέσιμες 

μόνο σε  ποσοστό 13,9% στις πανεπιστημιουπόλεις (Michaels et al., 2002). Σε μια άλλη 

έρευνα στους καθηγητές των σπουδαστών με οπτική αναπηρία, οι εκπαιδευτικοί 

ανέφεραν ότι μόνο το 2% των μαθητών χρησιμοποιούσαν  ανανεωμένες οθόνες Braille 

(Abner και Lahm 2002). 

Ερευνητές  υποθέτουν ότι παρά τη μεγάλη εκπαιδευτική χρησιμότητα των  εν λόγω 

συσκεθών,  το υψηλό κόστος τους και ο ολοένα και πιο μειωμένος αριθμός ατόμων που 

διαβάζουν  μπράιγ έχει περιορίσει τη δημοτικότητα των ανανεώσιμων οθονών (Chiang 

et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11 Ανανεώσιμη οθόνη Braille (Mulloy et  al., 2014). 

 



97 
 

4.6.11 ΟΘΟΝΕΣ   ΑΝΑΓΛΥΦΩΝ   ΓΡΑΦΙΚΩΝ 

 

Πέρα από την οθόνη Braille, υπάρχουν επίσης και οι οθόνες ανάγλυφων γραφικών, 

όπως είναι λόγου χάριν το Siafu, που αποτελεί έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος 

έχει σχεδιαστεί προκειμένου να προσφέρει στους σπουδαστές που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα όρασης μια ποιοτικότερη εμπειρία αλληλεπίδρασης.  

Η συσκευή διαθέτει μία επίπεδη επιφάνεια με τον χρήστη να επικοινωνεί μαζί της μέσα 

από την αφή. Η προαναφερθείσα επιφάνεια κατασκευάζεται από ένα υλικό το οποίο 

αποκαλείται «μαγνητικό υγρό» και το οποίο διαθέτει τη δυνατότητα μορφοποίησης 

«προς τα πάνω», με απότοκο τη διαμόρφωση ανάγλυφων σχημάτων που ενδέχεται να 

είναι τόσο χαρακτήρες του συστήματος γραφής Braille όσο και ανάγλυφες εικόνες. Η 

διαμόρφωση των ανάγλυφων πραγματοποιείται μέσω της επίδρασης 

ηλεκτρομαγνητικών σημάτων επάνω στο υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένη η 

επιφάνεια του υπολογιστή. Κατά το διάστημα κατά το οποίο το ηλεκτρομαγνητικό σήμα 

παραμένει σταθερό, η επιφάνεια αναγράφει το ανάγλυφο, παρέχοντας στους χρήστες τη 

δυνατότητα ψηλάφησης του με την αφή (Lindstrom & Hemmingsson, 2014). 

 

4.6.12 ΕΙΔΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 

 

Μεγάλης εκτίμησης χαίρουν και τα ειδικά πληκτρολόγια. Πρόκειται για πληκτρολόγια 

που απευθύνονται σε άτομα με οπτική αναπηρία και έχουν κάποια συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά όπως πιο μεγάλο μέγεθος στα πλήκτρα, καθώς και εντονότερα 

χρώματα. Ευρείας χρήσης αποτελούν , επίσης και τα πληκτρολόγια που περιέχουν 

ανάγλυφους χαρακτήρες οι οποίοι αντιστοιχούν στο αλφάβητο και στο αριθμητικό 

σύστημα γραφής και ανάγνωσης Braille. Παράλληλα υπάρχουν και τα λεγόμενα 

«Πληκτρολόγια Οθόνης» τα οποία αποτελούν βοηθητικά πληκτρολόγια που 

εμφανίζονται επάνω στην οθόνη /on-screen keyboard utilities, και αφορούν άτομα με 

οπτική αναπηρία τα οποία δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα παραδοσιακά 

πληκτρολόγια. Κατά κανόνα, τα πληκτρολόγια οθόνης καθιστούν δυνατή την επιλογή 

πλήκτρων μέσω της χρησιμοποίησης κάποιου δείκτη όπως είναι το ποντίκι, η οθόνη 

αφής και όλες οι μη συμβατικές συσκευές κατάδειξης (Gori, Cappagli, Tonelli, Baud-

Bovy & Finocchietti, 2016).  

 



98 
 

Οι Argyropoulos & Thymakis (2014), πραγματοποίησαν μία έρευνα προκειμένου να 

εξετάσουν το βαθμό στον οποίο η χρήση ενός πληκτρολογίου Braille μπορεί να 

διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με οπτική αναπηρία. 

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε μία έρευνα δράσης στην οποία συμμετείχε μία 

μαθήτρια ηλικίας δώδεκα ετών, με σοβαρή οπτική αναπηρία, η οποία πήγαινε στην Ε’ 

τάξη στην γενική πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η χρήση του πληκτρολογίου συνοδευόταν 

από ειδικό λογισμικό φωνητικής εξόδου και φωνητικής ανάγνωσης. Η παρατήρηση 

κατά τη διάρκεια της παρέμβασης έδειξε ότι η μαθήτρια ήταν εμφανώς χαρούμενη και 

ενθουσιασμένη με το νέο πληκτρολόγιο, ενώ τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ταχύτητα 

πληκτρολόγησης της μαθήτριας βελτιώθηκε σημαντικά, ενώ μειώθηκαν και τα 

ορθογραφικά λάθη που έκανε κατά την πληκτρολόγηση κειμένων. Η έρευνα δείχνει ότι 

η χρήση των πληκτρολογίων Braille μπορεί να βοηθήσει σημαντικά την 

λειτουργικότητα αλλά και την ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών με οπτική αναπηρία 

στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα.  

 

 

 

Εικόνα 12  Πληκτρολόγιο Braille (Argyropoulos &Thymakis, 2014) 

 

4.6.13  ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ  ΚΑΙ  ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ  BRAILLE 

 

Ένα ακόμα εξαιρετικά χρήσιμο λογισμικό για τους σπουδαστές με οπτική αναπηρία 

αποτελούν οι μεταφραστές Braille/ Braille Translator , οι οποίοι επιτελούν την 

μετατροπή ηλεκτρονικών κειμένων και του τυπικού αναγνωστικού υλικού σε μορφή 

Braille και αντίστροφα και χρησιμοποιούνται τόσο σε εργασιακά όσο και σε σχολικά 

περιβάλλοντα. Μάλιστα, για τους σπουδαστές με οπτική αναπηρία, είναι πολύ 
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σημαντική και η υποστήριξη των διαφόρων επιστημονικών συμβόλων και συγκεκριμένα 

στην Ελλάδα του συστήματος Nemeth (Darrah, 2013;  Taylor, 2001). 

Το λογισμικό αυτό αναγνωρίζει μια ποικιλία μορφών αρχείων κειμένου όπως pdf, ms 

word, html, rtf και δύναται να εκτυπωθεί σε ανάγλυφη μορφή Braille. Η πραγμάτωση 

του συγκεκριμένου εγχειρήματος δύναται να εκτυλιχθεί είτε με αυτοματοποιημένο 

τρόπο, είτε μετά από παρέμβαση του χρηστή με σκοπό να επεξεργαστεί το κείμενο 

προτού εκτυπωθεί σε ανάγλυφη μορφή μπράιγ. Τα προγράμματα μετατρέπουν το 

κείμενο στον κώδικα μπράιγ στη γλώσσα που επιθυμεί ο χρήστης. Το πιο δημοφιλές 

λογισμικό μετάφρασης Braille είναι το BrailleTranslator by Duxbury Systems and 

Braille, το οποίο μπορεί να υποβάλλει τα αρχεία σε ειδικούς εκτυπωτές Braille, οι 

οποίοι είναι γνωστοί με την ονομασία embossers, δηλαδή μηχανήματα ανάγλυφης 

εκτύπωσης. Οι εκτυπωτές Braille εκτυπώνουν τις κουκκίδες των χαρακτήρων Braille σε 

ειδικό πυκνό τύπο χαρτιού και υπάρχουν διάφοροι τύποι όσον αφορά την τιμή και τα 

χαρακτηριστικά τους. Μερικοί από αυτούς τυπώνουν μόνο στην μία όψη του χαρτιού 

ενώ οι πιο εξελιγμένοι και στις δυο όψεις του (inter point Braille), συμβάλλοντας μ’ 

αυτόν τον τρόπο στο να μειωθεί το κόστος αλλά και ο όγκος των τυπωμένων υλικών. 

 Η ταχύτητα τους κυμαίνεται από 10 έως 800 χαρακτήρες το δευτερόλεπτο, 

χαρακτηριστικό το οποίο καθορίζει και το κόστος (Mulloy et  al., 2014;  Copovilla, 

Krugel & Hubwieser, 2013).  

 

Οι εκτυπωτές είναι πολύ σημαντικοί καθώς οι σπουδαστές με οπτική αναπηρία, πέρα 

από την ανάγκη πρόσβασης στη γνώση και στις πληροφορίες, έχουν και την ανάγκη 

ανάκτησής της. Η εκτύπωση ενός κειμένου βοηθά στο να έχουν οι σπουδαστές υλικό 

για μελέτη και εκτός του πλαισίου της τάξης και τους δίνει κίνητρα για μάθηση, καθώς 

αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο μελέτης πέρα από τον παθητικό τρόπο που 

χαρακτηρίζει τα ομιλούντα βιβλία.  Επίσης, διευκολύνει τους καθηγητές των μαθητών 

με προβλήματα όρασης να προετοιμάζουν εύκολα το υλικό τους, αποφεύγοντας τον 

χρονοβόρο και επίπονο συμβατικό τρόπο με το πιστόλι σιλικόνης για την γραφή Braille. 

Η υποστήριξη παράλληλης εμφάνισης κειμένου βλεπόντων και κειμένου σε Braille στην 

οθόνη του υπολογιστή αποτελεί σπουδαίο βοήθημα ώστε να παραχθεί εκπαιδευτικό 

υλικό καθώς και για να αλληλεπιδρά καθημερινώς μαθητής και δάσκαλος στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (Mulloy et al., 2014;  Κουρουπέτρογλου & Φλωριάς, 2003; 

Copovilla, Krugel & Hubwieser, 2013). 
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Αξίζει να σημειωθεί πως, παρά το υψηλό κόστος των εκτυπωτών Braille που δεν τους 

κάνει προσβάσιμους σε όλους τους σπουδαστές, οι εκτυπωτές Braille παρέχουν υλικά 

μάθησης τα οποία είναι ανθεκτικά και ευέλικτα ειδικά για τη διδασκαλία αφηρημένων 

εννοιών με την εκτύπωση τρισδιάστατων κειμένων ή εικόνων (Sozbilir, 2016).  

 

Έρευνα η οποία διεξήχθη στη Φλόριντα στους εκπαιδευτικούς των σπουδαστών με 

οπτική αναπηρία, υπέδειξε πως ο εκτυπωτής Braille ήταν η πλέον χρησιμοποιούμενη 

συσκευή υψηλής τεχνολογίας. Το 54% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι αυτοί και οι 

σπουδαστές τους επωφελήθηκαν από τη χρήση του εκτυπωτή Braille. Στη συγκεκριμένη 

μελέτη αναφέρθηκε επίσης, πως οι επόμενες πιο χρησιμοποιούμενες συσκευές είναι οι 

συσκευές και τα λογισμικά μεγέθυνσης υλικού, οι συσκευές λήψης σημειώσεων και η 

τεχνολογία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων. Η ανανεώσιμη οθόνη Braille ήταν η 

λιγότερο χρησιμοποιούμενη συσκευή υψηλής τεχνολογίας, με αναφερόμενο ποσοστό 

χρήσης 3,6 % (Edwards & Lewis, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 13 Εκτυπωτής  Braille (http://www.indexBraille.com). 

 

http://www.indexbraille.com/
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4.6.14 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ / Γενική εκπαιδευτική  τεχνολογία  

(συνδεδεμένα με τον ατομικό σταθμό εργασίας) 

 

Ένα ακόμη εργαλείο το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά στην εκπαίδευση 

είναι οι διαδραστικοί λευκοί πίνακες (smartboards). Πρόκειται για μεγάλης κλίμακας 

διαδραστικούς πίνακες που εμφανίζουν εικόνα υπολογιστή και επιτρέπουν στους 

χρήστες να γράψουν απευθείας επάνω στην οθόνη χωρίς τη χρήση πληκτρολογίου ή 

ποντικιού. Ό,τι γράφεται σε αυτό τον πίνακα μπορεί να μεταδοθεί στον προσβάσιμο 

σταθμό εργασίας του μαθητή.  

Μάλιστα, η πρόσβαση των σπουδαστών στο υλικό που κάνει παρουσίαση ο καθηγητής, 

αρκετές φορές υποβοηθείται από το λογισμικό αναγνώρισης της γραφής με το χέρι/ 

hardware  software  recognition. Το λογισμικό αυτό συμβάλλει στη μετατροπή των 

όσων γράφει ο διδάσκων στην οθόνη του πίνακα σε ψηφιακό κείμενο. Οτιδήποτε 

δηλαδή γράφει ο καθηγητής στον πίνακα μπορεί να μεταφερθεί στην οθόνη του 

υπολογιστή του σπουδαστή και το λογισμικό αναγνώρισης της γραφής να το μετατρέψει 

σε ψηφιακό κείμενο. Το ψηφιακό κείμενο δύναται να διαβαστεί μέσω της χρήσης 

λογισμικού ανάγνωσης οθόνης, μέσω μιας ανανεώσιμης οθόνης Braille, είτε σε 

μεγεθυμένη μορφή για τους μαθητές με μερική απώλεια όρασης με σκοπό την 

αποτελεσματικότερη πρόσληψη των ερεθισμάτων. Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα 

χρήσης και ανάγλυφης μορφής, αν πρόκειται για κάποιο σχήμα. Στη συνέχεια, ο 

σπουδαστής μπορεί να αποθήκευσει σαν ηλεκτρονικό αρχείο οτιδήποτε θελήσει.  M’ 

αυτόν τον τρόπο οι σπουδαστές με οπτική αναπηρία είναι σε θέση να προσεγγίσουν 

διαφόρων ειδών πληροφορίες, όπως για παράδειγμα κείμενα, πίνακες και γραφικά, που 

διαφορετικά θα ήταν αδύνατο να αντιληφθούν (Mulloy, Gevarter, Hopkins, Sutherland 

& Ramdoss, 2014). 

 

Μία πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις κατέδειξε ότι η 

χρήση διαδραστικών πινάκων αυτού του είδους επέτρεψε σε μαθητές με οπτική 

αναπηρία να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτούς μέσω 

συσκευών όπως τα iPads και να εντοπίσουν τις συντεταγμένες μιας περιοχής σε ένα 

χάρτη, καθιστώντας τους αυτόνομους σε μεγάλο βαθμό (Mulloy, Gevarter, Hopkins, 

Sutherland & Ramdoss, 2014).  
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4.7 ΠΡΟΣΒΑΣΗ  ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΥΛΙΚΟ  ΤΩΝ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑ.ΜΑΚ. 

 

Η διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών (1994) αναφέρει πως οι σπουδαστές με οπτική 

αναπηρία έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στο πλήρες φάσμα της πληροφόρησης και των 

υπηρεσιών των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Η ελληνική ,όμως. πραγματικότητα, στο 

μεγαλύτερο μέρος της, δεν ανταποκρίνεται στον συγκεκριμένο σχεδιασμό και τις 

περισσότερες φορές οργανώνεται αγνοώντας την εν λόγω ομάδα σπουδαστών με 

αναπηρία.  

Έρευνα η οποία διεξήχθη σε 23 ελληνικές πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες αναφορικά με 

την προσβασιμότητα των σπουδαστών με οπτική αναπηρία στο υλικό των βιβλιοθηκών 

αυτών, παρουσίασε απογοητευτικά αποτελέσματα. Η έρευνα έδειξε πως σε πολύ λίγα 

από τα πανεπιστήμια που συμμετείχαν οι σπουδαστές με οπτική αναπηρία έχουν 

πρόσβαση σε υλικό σε Braille μορφή, σε ψηφιακό ή ομιλόν κείμενο όπως και σε 

ψηφιοποιημένο υλικό στην ίδια τη βιβλιοθήκη. Σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, αιτία 

αυτής της έλλειψης αποτελεί η άγνοια των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών για τις 

καινοτόμες υποστηρικτικές τεχνολογίες που σκοπό έχουν την εξασφάλιση παροχής 

πρόσβασης στην πληροφορία με εναλλακτικές μορφές (Γαρουφάλου & Κολοβού, 

2006). 

 

Η ίδια έρευνα έδειξε επίσης, πως η προσβασιμότητα των σπουδαστών με οπτική 

αναπηρία στον δικτυακό τόπο των 23 πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών είναι 

περιορισμένη. Σχεδόν το 85 % από τις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες οι οποίες 

συμμετείχαν στην έρευνα δεν έχει φροντίσει ώστε ο δικτυακός τόπος να είναι καθολικά 

προσβάσιμος από τους σπουδαστές με οπτική αναπηρία. Μόνο το 8% των 

πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών χρησιμοποιεί κάποιο πρότυπο με σκοπό την επίτευξη 

της προσβασιμότητας για τα άτομα αυτά. Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, πιθανά αίτια 

για την έλλειψη προτύπου προσβασιμότητας είναι η άγνοια των προτύπων, η μη παροχή 

εκπαίδευσης πάνω σε αυτό το κομμάτι, αλλά και η έλλειψη χρόνου με σκοπό την 

ενημέρωση για τέτοιου είδους θέματα (Γαρουφάλου& Κολοβού, 2006).  
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Πίνακας 1 Διαθέσιµο εκπαιδευτικό υλικό των Ελληνικών πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών για σπουδαστές µε 

οπτική αναπηρία (Γαρουφάλου & Κολοβού, 2006). 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΛΙΚΟ 17 73,9% 

BRAILLE 3 13% 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 2 8,7% 

ΟΜΙΛΟΥΝΤΑ ΒΙΒΛΙΑ 2 8,7% 

ΑΛΛΟ (π.χ. ψηφιοποίηση διδακτικών 

σημειώσεων) 

3 13% 

 

 

Βέβαια, πρέπει να αναφερθεί πως οι υποστηρικτικές τεχνολογίες για τους σπουδαστές 

με οπτική αναπηρία στα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα έχουν ενσωματωθεί σε πολύ 

μεγάλο βαθμό στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με τον σταθμό εργασίας που διαθέτει, 

στο Α.Π.Θ, στο ΕΚΠΑ καθώς και στις εγκαταστάσεις του ΕΑΠ στην Πάτρα.  

 

Όσον αφορά το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στη βιβλιοθήκη έχει ενσωματωθεί ένας 

σύγχρονος σταθμός εργασίας ο οποίος απευθύνεται σε σπουδαστές με οπτική αναπηρία. 

Ο εν λόγω σταθμός έχει εξοπλιστεί με ηλεκτρονικούς υπολογιστές οι οποίοι διαθέτουν 

το πλέον διαδεδομένο λογισμικό ανάγνωσης οθόνης  JAWS  με σκοπό την ανάγνωση 

των  αναγραφόμενων στην οθόνη του υπολογιστή, ανανεώσιμη πινακίδα Braille, 

σαρωτή και λογισμικό οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) με σκοπό τη 

μετατροπή των έντυπων κειμένων σε ψηφιακά καθώς και εκτυπωτή διπλής όψης 

Everest. Όταν ο σπουδαστής επιθυμεί να εκτυπώσει κάποιο ψηφιακό κείμενο σε μορφή 

Braille είναι απαραίτητη η χρήση του λογισμικού Win – Braille. Όσον αφορά τη 

μεγεθυμένη αναπαράσταση, ο σταθμός εργασίας διαθέτει και κλειστό κύκλωμα 

τηλεόρασης αλλά και το λογισμικό  μεγέθυνσης  SuperNova  (http://www.uom.gr) 

 

 

 

 

 

http://www.uom.gr/
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4.8 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

Οι θετικές επιστήμες και τα αντικείμενα που εμπεριέχονται σε αυτές αποτελούν ένα από 

τα δυσκολότερα μαθησιακά πεδία, τόσο για τους εκπαιδευτικούς, όσο και για τους 

σπουδαστές με οπτική αναπηρία, εξαιτίας της αντικειμενικής δυσκολίας των εν λόγω 

μαθημάτων αλλά και λόγω των δυσκολιών που επιφέρει η αισθητηριακή απώλεια των 

σπουδαστών αυτών αναφορικά με την πρόσβαση στην πληροφορία των μαθημάτων 

αυτών (Κουρουπέτρογλου, 2004). 

4.8.1 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ  ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

 

Αναφορικά με τις θετικές επιστήμες, σπουδαίο ρόλο για τους σπουδαστές με οπτική 

αναπηρία διαδραματίζουν οι αισθήσεις της αφής και της ακοής (Anastasiou, 1996). Η 

χρήση υλικών και μέσων, φυσικών και ηλεκτρονικών, μπορεί να συντελέσει στην 

υποστήριξη και στην ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας στο πεδίο αυτό.  

Ο Gibson και  Darron (1999) αναφέρουν πως απλά αντικείμενα, υλικά και μέσα, που 

χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή, όπως π.χ. καλώδια ντυμένα με πλαστικό, είναι 

πολύ πρακτικά για να μπορέσουν οι μαθητές να αντιληφθούν γεωμετρικά σχήματα διότι 

η διαμόρφωσή τους σε διαφόρων ειδών σχέδια είναι εύκολη καθώς επίσης και η 

επαναφορά τους στην πρότερη κατάσταση.  

 

Η χρήση αληθινών χρημάτων αποτελεί μια ακόμη καλή πρακτική η οποία μπορεί να 

βοηθήσει τους σπουδαστές με οπτική αναπηρία στην επίλυση μαθηματικών 

προβλημάτων (Κόζα  & Σκουμπουρδή, 2012). 

Ένα  ακόμη ζήτημα με το οποίο έρχονται αντιμέτωποι οι σπουδαστές με οπτική 

αναπηρία είναι η απόκτηση της αίσθησης της μορφής, του σχήματος και του μεγέθους 

μεγάλων χώρων ή αντικειμένων με αποτέλεσμα να μην μπορούν να υπολογίσουν την 

περίμετρο, το εμβαδόν ή τον όγκο τους (Κόζα & Σκουμπουρδή, 2012) .  Εν προκειμένω, 

οι μαθητές με οπτική αναπηρία μπορούν να στηρίζονται σε προπλάσματα από 

αντικείμενα (συχνά τρισδιάστατα) για να μπορέσουν να κάνουν συσχετίσεις. Τα 

αντικείμενα, αρχικώς πρέπει είναι μικρά σε μέγεθος και οι μαθητές ενθαρρύνονται να 

κάνουν αναγνώριση του σχήματος με την αφή. Συνεχίζουν με μέτρηση των διαστάσεων 
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τους με σκοπό την εύρεση του εμβαδού, της περιμέτρου, του όγκου, με πρακτικό τρόπο, 

χρησιμοποιώντας για παράδειγμα τον πήχη ή την παλάμη τους (Κόζα & Σκουμπουρδή, 

2012). 

Ένα ιδιαίτερα χρήσιμο και σημαντικό εργαλείο καθολικής σχεδίασης της μάθησης και 

γνωστό σε ευρεία κλίμακα είναι τα «μοντέλα μεγάλης κλίμακας»  (large scale model), η 

χρήση των οποίων συναντάται κυρίως σε διάφορα μαθήματα με επιστημονικό 

περιεχόμενο. Διάφορα μοντέλα σε φυσική μορφή τα οποία διαθέτουν πλούσια απτικά 

χαρακτηριστικά, ενισχύουν τη μαθησιακή διαδικασία, τόσο των βλεπόντων 

σπουδαστών, όσο και αυτών με οπτική αναπηρία. Ένα τέτοιο μοντέλο αποτελεί για 

παράδειγμα το μοντέλο που προσομοιάζει στη Γη. Μέσα από το εν λόγω ανάγλυφο 

μοντέλο, οι σπουδαστές με οπτική αναπηρία δύνανται να αντιληφθούν σημαντικά 

χαρακτηριστικά όπως για παράδειγμα τα βουνά και τα ποτάμια του αναγλύφου. Σήμερα, 

βέβαια, παρά τη μεγάλη εκπαιδευτική συμβολή της χαμηλής αυτής τεχνολογίας, η 

υψηλή τεχνολογία μέσα από τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, απτικών συσκευών 

και ειδικών λογισμικών έχει ως αποτέλεσμα τη διακύβευση του μέλλοντος των εν λόγω 

μοντέλων (Wu, Krajcik &  Soloway, 2001) 

Για τη διευκόλυνση της εκμάθησης πράξεων  θεμελιώδους επιπέδου, όπως η πρόσθεση 

και η αφαίρεση , ο άβακας αποτελεί ένα μηχανικό, οικονομικό εργαλείο το οποίο 

δύναται να βοηθήσει τους σπουδαστές με οπτική αναπηρία να κατανοήσουν 

μαθηματικές σχέσεις  με έναν μη οπτικό τρόπο ( Mulloy et al., 2014). Στη βιβλιογραγία 

υπάρχουν βέβαια αντικρουόμενες  αποδείξεις  σχετικά με την αποτελεσματικότητα 

αυτού. Για παράδειγμα, μια μελέτη έδειξε ότι ένα πρόγραμμα κατάρτισης με άβακα 

βελτίωσε τις υπολογιστικές δεξιότητες των μαθητών δημοτικού με τύφλωση (Nolan and 

Morris, 1964),  ενώ άλλη έρευνα έδειξε ότι ο νοεροί  υπολογισμοί  καθώς και ο 

υπολογισμοί  με αριθμομηχανή μπράιγ ήταν πιο αποτελεσματικοί  και ακριβείς απ’ ότι η 

χρήση ενός άβακα   (Kapperman , 1974).  

Πολύ θετική κρίνεται στις θετικές επιστήμες η παροχή υλικού με χαρακτήρες σε 

μεγέθυνση, καθώς και η χρήση μαγνητοφώνου, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι 

σπουδαστές να ακούσουν όσες φορές θέλουν το μάθημα που διδάχθηκαν (Σαλβαράς, 

2013; Mulloy et al., 2014).  

Χρήσιμα επίσης έχουν αποδειχθεί και τα ομιλούντα εργαλεία μέτρησης, καθώς και 

εκείνα με κάποια ένδειξη Braille, διότι με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα 

διαπραγμάτευσης χωρικών ζητημάτων και  μετρήσεων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

ομιλούντων εργαλείων ή εργαλείων με ενδείξεις  Braille  είναι  τα  ρολόγια, οι  χάρακες, 
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τα μέτρα τα οποία δύνανται να κάνουν την μέτρηση σε μέτρα, εκατοστά ή χιλιοστά και 

οι ομιλούσες υπολογιστικές αριθμομηχανές οι οποίες δύνανται να αναγγέλουν το 

αποτέλεσμα σε ακέραιους ή δεκαδικούς αριθμούς κλπ (Κόζα  &  Σκουμπουρδή, 2012). 

 

Μια πρόσφατη μελέτη απέδειξε πως η  χρήση της ομιλούσας υπολογιστικής 

αριθμομηχανής από μαθητές γυμνασίου  αύξησε την αποτελεσματικότητα ως προς την 

υπολογιστική ακρίβεια και ενίσχυσε την ανεξαρτησία των σπουδαστών ως προς την 

ολοκλήρωση υπολογιστικών προβλημάτων  (Bouck et al. 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 14 Ομιλούσα αριθμομηχανή (www.afb.og). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 15 Ομιλούν μέτρο (www.panet.gr). 

 

Άκρως χρήσιμη και απαραίτητη κρίνεται,ακόμη η ύπαρξη και η χρήση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, ανάγλυφων πινάκων, γραφομηχανών Braille, τρισδιάστατων γεωμετρικών 

http://www.panet.gr/
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οργάνων, καθώς μέσω των πολυτροπικών μέσων διδασκαλίας οι σπουδαστές θα 

μπορέσουν να αξιοποιήσουν, σε μεγάλο βαθμό, τις δεξιότητές τους με σκοπό την 

κατάκτηση της γνώσης στις θετικές επιστήμες  (Csocsán, 2011). 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 16 Τρισδιάστατα γεωμετρικά όργανα (Csocsán, 2011). 

 

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας των μαθηματικών, η ομάδα φωτός στη Σκανδιναβία 

συστήνει το «μαθηματικό κουτί». Το κουτί αυτό περιλαμβάνει όλα εκείνα τα 

απαραίτητα αντικείμενα που χρειάζονται οι μαθητές για τη διδασκαλία των 

μαθηματικών, όπως για παράδειγμα άβακες, προπλάσματα, τρισδιάστατα γεωμετρικά 

όργανα, χάρακες με απτικά σημάδια κ.α. (Κόζα & Σκουμπουρδή, 2013; Κόζα & 

Σκουμπουρδή, 2012). Δυστυχώς στην Ελλάδα το «μαθηματικό κουτί» χρησιμοποιείται 

σε περιορισμένο βαθμό (Λιοδάκης, 2000). 

 

Πολύ σημαντικές είναι και οι μηχανές απτικών διαγραμμάτων Piaf  οι οποίες παράγουν 

ανάγλυφα γραφικά ή τρισδιάστατα διαγράμματα, χρησιμοποιώντας  

θερμομικροκαψουλικό χαρτί το οποίο είναι ευαίσθητο στη θερμότητα. Ο εκπαιδευτικός 

μπορεί να σχεδιάσει διαφόρων ειδών σχήματα, σύμβολα, γραφήματα,πίνακες και 

περνώντας το ειδικό χαρτί από τη συσκευή, η ελεγχόμενη πηγή θερμότητας της Piaf 

προκαλεί τη διόγκωσή τους, μετατρέποντάς τα με πολύ εύκολο τρόπο σε ανάγλυφα με 

σκοπό να καταστεί πιο εύκολη η αναγνώριση και η μάθησή τους (Κόζα & 

Σκουμπουρδή, 2013 ; Melchels, Feijen, & Grijpma, 2010).  

Η συγκεκριμένη συσκευή έχει αποδειχθεί πως αποτελεί το ιδανικό βοήθημα για μαθητές 

με οπτική αναπηρία για την καλύτερη εκμάθηση απλών γεωμετρικών σχημάτων, 

αριθμητικών και μαθηματικών εννοιών και συμβόλων, για την επαφή με την έννοια του 

χειρόγραφου κειμένου και της υπογραφής. Οι μαθητές εκτιμούν την εκτύπωση 3D γιατί 
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βελτιώνεται σε σημαντικό βαθμό η απομνημόνευση και η κατανόηση νέων 

αντικειμένων και εννοιών (Melchels, Feijen & Grijpma, 2010;  Wonjinetal, 2016).  

 

Με τη βοήθεια της συσκευής μπορεί κάποιος επίσης να παράγει ανάγλυφους χάρτες 

οποιουδήποτε είδους, όπως για παράδειγμα έναν ανάγλυφο χάρτη ο οποίος αποτελεί τον 

οδηγό πρόσβασης στην πανεπιστημιούπολη μιας πόλης (Κόζα & Σκουμπουρδή, 2013). 

 

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την ομάδα τρισδιάστατης εκτύπωσης 

του Κορεατικού Ινστιτούτου Επιστήμης και Τεχνολογίας (KIST), δόθηκαν σε μάθημα 

της ιστορίας 3D υλικά προκειμένου να «αισθανθούν» οι μαθητές με οπτική αναπηρία 

καλύτερα ιστορικούς χάρτες της εποχής που διαπραγματευόντουσαν. Η διαδικασία 

βελτίωσε αισθητά τη διεξαγωγή του μαθήματος και συνέβαλε στην κατανόηση και 

αποσαφήνιση αυτού που διδάσκονταν (Wonjinetal, 2016). 

 

 

 

 

Εικόνα 17 Στερεοαντιγραφική συσκευή (piaf-tactile.com) 

Οι Lenay, Gapenne, Hanneton, Marque, & Genouélle έχουν δημιουργήσει μία 

αυτοματοποιημένη πλατφόρμα που ονομάζεται Tactos και η οποία επιτρέπει σε άτομα 

με προβλήματα όρασης να διαβάζουν αυτοματοποιημένες δισδιάστατες μορφές, πράγμα 

που διευκολύνει τη διδασκαλία των μαθηματικών και ιδιαίτερα της γεωμετρίας σε 

τυφλούς μαθητές. Οι τυφλοί μαθητές αναγνωρίζουν τα γεωμετρικά σχήματα που 

παρουσιάζονται στον υπολογιστή με την αφή τους, αφού αναπαρίστανται σε μια 

συνδεδεμένη με τον Η/Υ πλακέτα (Rovira & Gapenne, 2009). 
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4.8.2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ 

ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

 

Όσον αφορά την αναπαράσταση του μαθηματικού περιεχομένου και ό, τι αυτό 

περιλαμβάνει (π.χ. σύμβολα), συναντώνται αρκετοί περιορισμοί κάνοντας χρήση του 

συστήματος ανάγνωσης και γραφής Braille. Συγκεκριμένα, τα ποικίλα σύμβολα 

εκτυλίσσουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη γλώσσα των θετικών επιστημών και 

είναι αδύνατον να γίνει η απόδοσή τους με τους 63 συνδυασμούς του συστήματος 

Braille. Λόγω του ότι θα έπρεπε να γίνει χρήση περισσότερων από δύο συνδυασμών για 

την απόδοση ενός συμβόλου, αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα τα βιβλία για παράδειγμα των 

μαθηματικών να είναι πιο μεγάλα και ογκώδη (Χιουρέα, 2002). Ακόμη  θα ήταν 

δύσκολο οι σπουδαστές να επεξεργαστούν  μια μαθηματική αναπαράσταση σε οριζόντια 

μορφή (Κουρουμπέτρογλου &  Φλωριάς, 2003).  

 

Αυτοί οι περιορισμοί είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα σύστημα 

ανταποκρινόμενο περισσότερο στις ανάγκες των σπουδαστών αναφορικά με τα 

μαθηματικά και γενικότερα με τις επιστήμες (Χιουρέα, 2002). Ένα τέτοιο σύστημα, η 

συμβολογραφία του οποίου δημιουργήθηκε το 1991 από το Κέντρο Αποκατάστασης 

Τυφλών και πήρε την έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, είναι το σύστημα 

Μενεϊδη. Πρέπει να αναφερθεί πως με βάση το σύστημα αυτό γράφονται σήμερα τα 

βιβλία του Δημοτικού όσον αφορά τα μαθήματα των μαθηματικών και της φυσικής 

(Χιουρέα, 2002).  

Όσον αφορά τα βιβλία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τα ακαδημαϊκά 

συγγράμματα, η συγγραφή τους βασίζεται στον κώδικα Nemeth (Κουρουμπέτρογλου & 

Φλωριάς, 2003) ο οποίος αναγνωρίστηκε στην Ελλάδα το 2004. Ο κώδικας αυτός 

θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία εκπαίδευσης των ατόμων με προβλήματα 

όρασης  καθώς  άρει τις δυσκολίες τις οποίες παρουσιάζει ο κώδικας Braille σχετικά με 

την αναπαράσταση των μαθηματικών και επιστημονικών συμβολισμών και επιδιώκει 

και τη διάταξή τους (Κατσούλης  & Τσιάλλου, 2010). 

 

Η παρουσίαση των Μαθηματικών με ψηφιακό τρόπο απασχολεί την κοινότητα των 

επιστημόνων από παλιά. Οι σπουδαστές , κάνοντας χρήση του αναγνώστη οθόνης, 

χάνουν όλη την  πληροφορία των μαθηματικών εκφράσεων και μένουν μόνο κάποια 

άναρχα σύμβολα. 
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Ένα σύστημα που έχει συμβάλλει σημαντικά στην κατάκτηση της γνώσης της 

μαθηματικής πληροφορίας είναι το σύστημα  La Tex. Το εν λόγω εργαλείο εκπαίδευσης 

έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικό καθώς μετατρέπει μαθηματικές φράσεις και τις 

πληροφορίες με μια σειρά κωδικοποιημένων γραμμικών χαρακτήρων, δίνοντας στους 

σπουδαστές με οπτική αναπηρία τη δυνατότητα αντίληψης του περιεχομένου τους.  

 

To LaTex είναι βασισμένο σε πρότυπα βασικών ακολουθιών των μαθηματικών, αλλά 

περιέχει και επιπλέον κώδικες οι οποίοι καθιστούν πιο εύκολη την περιήγηση του 

σπουδαστή  με οπτική αναπηρία. Με την εμφάνιση του διαδικτύου προέκυψε η ανάγκη 

για μια νέα κωδικοποίηση μαθηματικών αντικειμένων και συμβόλων που να είναι πιο 

λειτουργική και συμβατή με τα ψηφιακά μέσα. 

Έτσι δημιουργήθηκε το AudioMath 2005, ένα ευρέως διαδεδομένο λογισμικό το οποίο 

αρχικά σχεδιάστηκε στα Πορτογαλικά. Το λογισμικό αυτό λαμβάνει υπόψη του και 

εκτιμά το γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις χρειάζεται εκτός από τη γραμμική 

απεικόνιση και η λεκτική καθοδήγηση με σκοπό ο σπουδαστής με οπτική αναπηρία να 

αντιλαμβάνεται πότε τελειώνει μια φράση μαθηματικών, πότε αρχίζει μια άλλη φράση 

και πότε υπάρχει μετάβαση από τη μία φράση στην άλλη με σκοπό να μην 

υπερφορτώνεται η ακουστική μνήμη του και να μη δημιουργείται σύγχυση στο μυαλό 

του, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολη τη  μαθηματική κατανόηση.  Αυτήν ακριβώς τη 

λεκτική καθοδήγηση το AudioMath 2005 την αντικαθιστά με μία παύση διαφορετικής 

διάρκειας ή με έναν ήχο διαφορετικού επιτονισμού (Freitas & Kouroupetroglou, 2008). 

 

Για τα άτομα με προβλήματα όρασης που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν εύκολα το 

πληκτρολόγιο,δύσκολη μπορεί να είναι και η γραφή μαθηματικών φράσεων. 

Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε το SpeakMath, ένα σύστημα που στοχεύει στο 

σχεδιασμό ενός λογισμικού με τη βοήθεια του οποίου είναι δυνατή η αποτύπωση των 

φράσεων μαθηματικού περιεχομένου μέσω διεπαφής αναγνώρισης λόγου (Freitas & 

Kouroupetroglou, 2008). 

 

Υποστηρικτική εφαρμογή  Animal Watch 

 

Μια πολύ σημαντική υποστηρικτική εφαρμογή επίσης, η οποία δύναται να συμβάλει 

στην ενίσχυση της μαθηματικής γνώσης των μαθητών με οπτική αναπηρία είναι η 

εφαρμογή Animal Watch. Η εφαρμογή Animal Watch σχεδιάστηκε από ειδικούς στην 



111 
 

εκπαίδευση των μαθητών με προβλήματα όρασης στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα με την 

υποστήριξη του Αμερικάνικου Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Επιστημών (Beal & 

Rosenblum, 2015). 

Οι Beal & Rosenblum (2015) ανέπτυξαν μία εφαρμογή υποστηρικτικής τεχνολογίας για 

την ενίσχυση της μαθηματικής ικανότητας μαθητών με προβλήματα όρασης δίνοντας 

ιδιαίτερη έμφαση στην επίλυση λεκτικών προβλημάτων. Η επίλυση λεκτικών 

προβλημάτων γενικά θεωρείται ένα σημαντικό στοιχείο των μαθηματικών δεξιοτήτων, 

δίνοντας ειδικότερα επιπρόσθετη έμφαση στα Κοινά Πρότυπα Βασικού Επιπέδου για τα 

Μαθηματικά. Βασικός στόχος στον σχεδιασμό της τεχνολογίας ήταν να εξασφαλιστεί 

ότι ο μαθητής θα έχει την ευκαιρία να εργάζεται όσο το δυνατόν περισσότερο 

ανεξάρτητα. Έτσι, οι ερευνητές σχεδίασαν μια εφαρμογή για το tablet (εφαρμογή iPad) 

με την επωνυμία AnimalWatch με σκοπό την ενίσχυση της δεξιότητας των μαθητών 

στην επίλυση λεκτικών μαθηματικών προβλημάτων, παρέχοντας τη δυνατότητα 

ανατροφοδότησης με στόχο την εξασφάλιση της χρηστικότητας. Η εφαρμογή αυτή 

χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με υλικά Braille και προσβάσιμα γραφήματα σε 

πραγματικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. 

 

Η εφαρμογή Animal Watch περιέχει 24 μαθηματικά κεφάλαια όπου στο καθένα από 

αυτά οι μαθητές μαθαίνουν για κάποιο είδος υπό εξαφάνιση π.χ. λευκή λεοπάρδαλη, 

μεγάλος λευκός καρχαρίας, πολική αρκούδα κ.α. καθώς επιλύουν έξι λεκτικά 

προβλήματα. Τα τέσσερα προβλήματα του κάθε κεφαλαίου περιλαμβάνουν από μία 

εικόνα και τα δύο από ένα μαθηματικό γράφημα. Οι μαθητές μπορούν να 

προσπαθήσουν μέχρι τρεις φορές να λύσουν τα προβλήματα. Σε περίπτωση λάθους 

απάντησης, υπάρχουν τρεις ευκαιρίες για τη  σωστή επίλυση των προβλημάτων. Αν και 

οι τρεις απαντήσεις είναι λανθασμένες, τότε ο μαθητής έχει πρόσβαση σε μία σύντομη 

ηχητική αφήγηση, όπου περιγράφεται η σωστή πορεία επίλυσης του προβλήματος. Οι 

μαθηματικές ασκήσεις καλύπτουν αριθμητική, κλάσματα, ποσοστά, ασκήσεις με 

μεταβλητές, γεωμετρία και στατιστική. Επίσης, υπάρχουν τρία επίπεδα δυσκολίας (Beal 

&  Rosenblum, 2015). 

 

Οι μαθητές έχουν αρκετές επιλογές πρόσβασης στην πληροφορία. Μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τον αναγνώστη οθόνης Voice – Over, ο οποίος είναι διαθέσιμος στο 

λογισμικό iOs της Apple, να μεγεθύνουν το κείμενο ή να συνδέσουν και να 

χρησιμοποιήσουν μια ανανεώσιμη οθόνη Braille. Το χρώμα, η αντίθεση και το μέγεθος 
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της γραμματοσειράς μπορούν να ρυθμιστούν για να μεγιστοποιηθεί η οπτική πρόσβαση. 

Οι μαθητές λαμβάνουν άμεση ηχητική ανατροφοδότηση σχετικά με τις απαντήσεις τους 

και συμβουλές, με σκοπό να οδηγηθούν στην επιτυχία. 

 

Η εφαρμογή δοκιμάστηκε εκτενώς σε μαθητές με μέτρια και σοβαρή απώλεια όρασης. 

Τα αποτελέσματα ήταν αρκετά ενθαρρυντικά. Οι μαθητές βρήκαν ιδιαίτερα 

διασκεδαστική την εφαρμογή, βελτίωσαν τις μαθηματικές τους δεξιότητες και δούλεψαν 

περισσότερο αυτόνομα, χωρίς να είναι πλήρως εξαρτημένοι από τον εκπαιδευτικό για 

την επίλυση των προβλημάτων (Beal & Rosenblum, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 18 Εφαρμογή  Animal  Watch  (Beal & Rosenblum, 2018) 

 

 

 

 

Υποστηρικτική τεχνολογία Process Driven Math 

Το Braille , όπως αναφέρθηκε , είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο γραμματισμού για τους 

σπουδαστές με προβλήματα όρασης και η χρήση του σχετίζεται άμεσα με το μορφωτικό 

επίπεδο, τις ευκαιρίες απασχόλησης και την ανεξάρτητη διαβίωση. Το Braille και ο 

κώδικας Nemeth θα συνεχίσουν να είναι σημαντικά και απαραίτητα εργαλεία για τα 

άτομα αυτά, αλλά απαιτούνται και πρόσθετα εργαλεία για σπουδαστές που έχουν 

απτικούς περιορισμούς ή και για άλλους που δεν έχουν διδαχθεί να διαβάζουν Braille ή 

Nemeth κώδικα. Για να βοηθηθούν αυτοί οι μαθητές αναπτύχθηκε το Process-
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DrivenMath, ώστε να έχουν την ευκαιρία να επιτύχουν στα μαθηματικά και να 

παραμείνουν στο κολλέγιο (Gulley et al., 2017). 

 

Το Process-DrivenMath  είναι μια πλήρως ακουστική μέθοδος διδασκαλίας και 

αξιολόγησης των μαθηματικών που δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Auburn στο 

Montgomery της Αλαμπάμα με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες ενός συγκεκριμένου 

φοιτητή, του Logan, ο οποίος είχε ολική απώλεια όρασης, μειωμένη κινητικότητα και 

ελάχιστη ομιλία. Ο Logan δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει ούτε το σύστημα Braille 

ούτε τον κώδικα Nemeth, καθώς δεν είχε την κατάλληλη ευαισθησία στα δάχτυλά του 

για να διαβάσει τις ανυψωμένες κουκίδες. Η ανάγκη του Logan για εργαλεία που θα του 

έδιναν τη δυνατότητα να εκτελέσει αλγεβρικές πράξεις στο πεδίο των μαθηματικών 

οδήγησε στην ανάπτυξη του Process-DrivenMath. Με αυτή τη μέθοδο, ήταν σε θέση να 

επιτύχει τόσο στην άλγεβρα του κολλεγίου όσο και στην τριγωνομετρία. Η ανάπτυξη 

αυτού του εργαλείου δίνει τη δυνατότητα σε σπουδαστές  με προβλήματα όρασης, που 

δεν έχουν πρόσβαση ή γνώση του κώδικα Nemeth, να κατανοήσουν και να αποκτήσουν 

γνώσεις μαθηματικών (Gulley, Smith, Price, Prickett & Ragland, 2017). 

Σε πολλά αλγεβρικά προβλήματα υπάρχουν διαδικασίες (αλγόριθμοι) που πρέπει να 

εκτελούνται για την απλοποίηση των εκφράσεων και την επίλυση των μεταβλητών. Το 

Process-DrivenMath ελευθερώνει τη μνήμη εργασίας του μαθητή κατά τη διάρκεια της 

παράδοσης του μαθηματικού περιεχομένου και κατά τη διάρκεια του μεταγενέστερου 

χειρισμού μιας εξίσωσης. Ως αποτέλεσμα, ο μαθητής που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει 

ή να αποκτήσει πρόσβαση στον κώδικα Nemeth, μπορεί να επικεντρωθεί καλύτερα 

στους απαιτούμενους αλγόριθμους επειδή το γνωστικό φορτίο στη μνήμη εργασίας 

μειώνεται σημαντικά. Όταν χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδος, ο «αναγνώστης- 

συγγραφέας» του μαθητή αποκαλύπτει συστηματικά την αλγεβρική έκφραση σε 

στρώματα. Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα διαδραστική και θέτει τον έλεγχο της ροής των 

πληροφοριών στα χέρια του μαθητή. Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών απλοποίησης, ο 

ίδιος ο μαθητής μετασχηματίζει συστηματικά την εξίσωση σε διακριτά, ελεγχόμενα 

βήματα, που καταγράφονται προσεκτικά, έτσι ώστε κάθε απόφαση που λαμβάνεται να 

είναι διαθέσιμη για ανασκόπηση (Gulley  et al., 2017). 
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Εικόνα 19  Εξίσωση παράδειγμα Process-Driven Math 

 

Για παράδειγμα, στην παραπάνω εξίσωση το Process-Driven Math ξεκινά με μια 

ηχητική απόδοση της αλγεβρικής παράστασης που μειώνει σημαντικά τη σύνταξη των 

μαθηματικών (δηλαδή αριθμών, μεταβλητών, συμβόλων και χειριστών) που βρέθηκαν. 

Παρέχει το γενικό τοπίο της παράστασης χωρίς να «υπερφορτώνει» τη μνήμη εργασίας 

του μαθητή. Οι αριθμοί και τα σύμβολα κρύβονται προσωρινά  πίσω από τα στρώματα 

του κατάλληλου μαθηματικού λεξιλογίου. 

 Για παράδειγμα, στην αρχική απόδοση της επεξεργασίας, ο φοιτητής θα ακούσει 

«ρητός αριθμός διαιρεμένος με ρητό». Επιλέχθηκε από τους ερευνητές ο λεξιλογικός 

όρος «ρητός» από τον πιο κοινό όρο «κλάσμα», καθώς θέτει τα θεμέλια για την 

εξοικείωση με το μαθηματικό λεξιλόγιο όπως χρησιμοποιείται σε ακαδημαϊκά 

μαθήματα (Gulley et al., 2017). 

 

Ο μαθητής που ακούει «ρητός αριθμός διαιρεμένος με ρητό» έχει πλέον τον έλεγχο και 

είναι έτοιμος να διερευνήσει τα τμήματα του προβλήματος κατά τρόπο λογικό και 

συνεκτικό. Ο μαθητής μπορεί συχνά να λαμβάνει αποφάσεις που προωθούν τη 

διαδικασία απλούστευσης, χωρίς να χρειάζεται να ακούσει τους πραγματικούς αριθμούς 

και τα σύμβολα σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της παράστασης. 

 

 Για παράδειγμα, στην παραπάνω αλγεβρική παράσταση η λογική ακολουθία είναι η 

αντιστροφή του κλάσματος και η διαίρεση πρέπει να αλλάξει σε πολλαπλασιασμό. Ο 

μαθητής λέει: «αντιστρέψτε το δεύτερο κλάσμα και αλλάξτε την πράξη από τη διαίρεση 

στον πολλαπλασιασμό». Ο σπουδαστής μπορεί να επικεντρωθεί στη μαθηματική 

διαδικασία χωρίς να χρειάζεται να ακούσει τον όγκο της σύνταξης στο δεύτερο ρητό 

σύνολο. Αφού ο μαθητής καθοδηγεί την αλλαγή, τότε ο «αναγνώστης –συγγραφέας» 

λέει στον μαθητή ότι η παράσταση γίνεται «ρητός επί ρητό» και ξαναγράφει την 

έκφραση για να αντικατοπτρίζει αυτή την αλλαγή (Gulley et al., 2017). Με αυτή την 

διαδικασία συνεχίζεται όλη η πράξη. 
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Τα αποτελέσματα έδειξαν πως ο Logan μπόρεσε να λύσει με επιτυχία πάνω από χίλια 

μαθηματικά προβλήματα χρησιμοποιώντας το ProcessDriven - Math. Απέδειξε πως 

μπορεί να καθοδηγεί μόνος του την όλη διαδικασία.  Εξασφάλισε την παραμονή του στο 

πανεπιστήμιο και απέδειξε την ικανότητά του στα μαθήματα μαθηματικών που 

απαιτούνται σε αυτό (Gulleyetal, 2017). 

 

Η επιτυχία της εφαρμογής οδήγησε στη δημιουργία ενός ερευνητικού 

χρηματοδοτούμενου πανεπιστημιακού προγράμματος που ονομάζεται Project Logan με 

σκοπό να βοηθηθούν και άλλοι φοιτητές με προβλήματα όρασης (Gulley et al., 2017). 

 

4.8.3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ   ΣΤΟ  ΠΕΔΙΟ  ΤΗΣ  ΧΗΜΕΙΑΣ 

 

Υποστηρικτική συσκευή  Sals 

Παρόμοια με το πεδίο των μαθηματικών, και το πεδίο της χημείας παρουσιάζει 

προκλήσεις  για τους σπουδαστές με οπτική αναπηρία λόγω της κεντρικής σημασίας 

των οπτικά και χωρικά  απεικονιζόμενων πληροφοριών  (Live Science, 2013). Μια 

ποικιλία υποστηρικτικών τεχνολογιών μπορεί να υποστηρίξει τη μάθηση που σχετίζεται 

με  την επιστήμη της χημείας στους σπουδαστές με οπτική αναπηρία. Ωστόσο , πρέπει 

να αναφερθεί πως ελάχιστη είναι η έρευνα που έχει διερευνήσει την 

αποτελεσματικότητα τέτοιου είδους υποστηρικτικών τεχνολογιών στο πεδίο αυτό. 

Παρακάτω, περιγράφονται 2 σημαντικές  διαθέσιμες τεχνολογίες στο πεδίο αυτό.  

Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε σπουδαστές με προβλήματα όρασης να 

παρακολουθήσουν χημικές αλλαγές στα πειράματα χημείας, σχεδιάστηκε μια συσκευή 

χειρός για να εκπέμπει ένταση φωτός ως ακουστικό τόνο.  

 

Συγκεκριμένα, ο υποβρύχιος ανιχνεύσιμος αισθητήρας φωτός SALS είναι μια 

υποστηρικτική συσκευή που καταγράφει ποιοτικά την αλλαγή χρώματος, το 

σχηματισμό ιζήματος, και τις διάφορες χημικές αντιδράσεις και αλλαγές σε ένα πείραμα 

σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας τυποποιημένα γυάλινα σκεύη εργαστηρίου, 

όπως δοκιμαστικούς σωλήνες ή ποτήρια ζέσεως και ειδοποιεί τον χρήστη μέσω 

ηχητικού σήματος. Ο χρήστης μπορεί να «ακούει» τη συσκευή μέσω του εσωτερικού 

ηχείου ή με ακουστικά. Ο σχεδιασμός είναι φιλικός προς τον χρήστη, οικονομικά 

αποδοτικός και λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο. Το SALS βασίζεται σε ένα 
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φωτοκύτταρο που μετρά τις αλλαγές έντασης του φωτός. Το φωτοκύτταρο είναι 

έγκλειστο σε μια διαφανή «ράβδο» που είναι αρκετά μικρή ώστε να επιτρέπει τη 

μέτρηση σε συνήθεις δοκιμαστικούς σωλήνες ή ποτήρια. Ο δοκιμαστικός σωλήνας ή το 

ποτήρι ζέσεως τοποθετείται πάνω σε ένα ελαφρύ κιβώτιο, μια φθηνή πηγή λευκού 

φωτός, που συνήθως χρησιμοποιείται για την ανίχνευση ή την έλξη. Καθώς προχωρά η 

αντίδραση, η μεταβαλλόμενη ένταση φωτός στο άκρο του ραβδοσκοπίου αισθητήρα 

μετατρέπεται ηλεκτρονικά σε ακουστικό τόνο. Η χημική μεταβολή (π.χ, πόσο θολό ή 

σκοτεινό γίνεται το διάλυμα) υποδεικνύεται από μια πιο έντονη αλλαγή στον ήχο 

συνήθως από υψηλή σε χαμηλή (Supalo  et  al., 2006). 

 

Η συσκευή SALS έχει αποδειχθεί πως δίνει τη δυνατότητα σε σπουδαστές με 

προβλήματα όρασης να βιώσουν χημικές αντιδράσεις με τρόπο παρόμοιο με τους 

βλέποντες συμμαθητές, να καταγράψουν και να συγκεντρώσουν τα δικά τους στοιχεία 

παρατήρησης και να εκτελέσουν ανεξάρτητα ένα ευρύτερο φάσμα πειραμάτων μέσα 

στο σχολικό περιβάλλον (Supalo  et  al., 2006). 

 Πιστεύεται ότι αυτή η ενεργός συμμετοχή θα αμβλύνει τα εμπόδια «εισόδου» στη 

μελέτη της εργαστηριακής επιστήμης και θα εμπνεύσει περισσότερους από αυτούς τους 

μαθητές να σταδιοδρομήσουν στα επαγγέλματα της επιστήμης, της τεχνολογίας, της 

μηχανικής και των μαθηματικών (STEM). Η συσκευή SALS μπορεί να βελτιωθεί 

περαιτέρω για να παρέχει δονητικές και οπτικές εξόδους σε μαθητές με μαθησιακές ή 

σωματικές αναπηρίες. Το SALS χρειάζεται να δοκιμαστεί με άλλα εργαστηριακά 

πειράματα χημείας, βέβαια  προκειμένου να καθοριστεί το πλήρες φάσμα των 

εφαρμογών και των περιορισμών του (Supalo, Kreuter, Musser, Han, Briody, McArtor, 

Gregory & Mallouk, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 20 Υποστηρικτική  συσκευή Sals (Sals,Supalo et  al., 2006) 
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εκπαιδευτική τεχνολογία lab quest 

Ένα άλλο αρκετά χρήσιμο βοήθημα συλλογής δεδομένων στο πεδίο αυτό αποτελεί η 

συσκευή πραγματοποίησης εργαστηριακών πειραμάτων  ‘’ Lab  Quest ‘’  η  οποία  έχει 

αποδειχθεί πως είναι κατάλληλη για την λήψη και την επεξεργασία εργαστηριακών 

μετρήσεων στον τομέα της χημείας και της βιολογίας καθώς και την απεικόνιση αυτών 

σε πραγματικό χρόνο πάνω στον Διαδραστικό Πίνακα σε γραφική, αριθμητική μορφή 

και σε μορφή πινάκων (Mulloy et al.,  2014 ).  

Πρόκειται στην ουσία για μια ομιλούσα φορητή υπολογιστική συσκευή, συμβατή με τον 

διαδραστικό πίνακα και κατ’ επέκταση με τον ατομικό σταθμό εργασίας του μαθητή με 

οπτική αναπηρία και  η οποία περιλαμβάνει εισόδους για τη σύνδεση εξωτερικών 

αισθητήρων μέτρησης διαφόρων φυσικοχημικών παραμέτρων, ποιότητας νερού και 

περιβάλλοντος . Ο χειρισμός  του βασικού μενού λειτουργιών της καθίσταται εφικτός 

μέσω της ενσωματωμένης διαδραστικής οθόνης αφής. Μέσω ενός πρόσθετου 

λογισμικού, αποκαλούμενου ‘’Sci  Voice Access’’ , η συσκευή παρέχει σε πραγματικό 

χρόνο ακουστική αναγγελία των αποτελεσμάτων μέτρησης. Το λογισμικό επιτρέπει 

στους μαθητές να προσαρμόζουν τη γλώσσα, τον βαθμό της έντασης, τον  ρυθμό καθώς 

και την προφορά των ανακοινώσεων. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης 

των δεδομένων για  μεταγενέστερη ανάλυση από τους σπουδαστές  (Mulloy et al., 

2014).  

Η εν λόγω συσκευή φαίνεται πως συμβάλλει τα μέγιστα στην  απόκτηση  και στον 

εμπλουτισμό  των μαθησιακών εμπειριών των σπουδαστών με οπτική αναπηρία σε 

εργαστηριακά  περιβάλλοντα μέσα από την πρόσβαση και την ανεξάρτητη συμμετοχή 

αυτών σε  μια ποικιλία επιστημονικών πειραμάτων.  

 

4.9 ΟΙ ΑΠΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΤO ΠΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

Όπως αναφέρθηκε, η «επαφή» με διάφορες επιστημονικές έννοιες, τις περισσότερες 

φορές, μπορεί να πραγματωθεί μέσω των οπτικών αναπαραστάσεων, με αποτέλεσμα τον 
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αποκλεισμό από τη γνώση αρκετών σπουδαστών με οπτική αναπηρία (Jones et al. 

,2006). 

 

Για να αναπαρασταθούν, λοιπόν, πληροφορίες που σχετίζονται με έννοιες των θετικών 

επιστημών, η δυνατότητα που παρέχει η απτική τεχνολογία και οι απτικές συσκευές 

(haptic  devices) παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον ( Zhu  et  al, 2011) 

 

Οι απτικές συσκευές είναι πολύ σημαντικές για τους σπουδαστές με οπτική αναπηρία 

καθώς επιτρέπουν στους χρήστες να αισθάνονται εικονικά αντικείμενα τα οποία 

προβάλλονται στην οθόνη του υπολογιστή με αποτέλεσμα ο χρήστης με οπτική 

αναπηρία να αισθάνεται μια «απτική πραγματικότητα» (Minsky  et al., όπ. αναφ. στο 

Brewster, 2001). Πρόκειται στην ουσία για μηχανικές συσκευές οι οποίες δίνουν τη 

δυνατότητα στον χρήστη να αισθάνεται και να χειρίζεται γραφικές πληροφορίες, 

τριασδιάστατα αντικείμενα και πολύπλοκες εικόνες, μέσω δερματικών ακόμη και 

μυϊκών ερεθισμάτων ( Sharma, Uppal & Gupta, 2011). Μέσα από την εν λόγω 

τεχνολογία, συντελείται η προσομοίωση της αφής, του βάρους, της υφής αλλά και της 

δύναμης ενός αντικειμένου, με αποτέλεσμα οι σπουδαστές να κατανοούν διαφόρων 

ειδών έννοιες επιστημονικού περιεχομένου με αρκετά ρεαλιστικό τρόπο (Lopes & Vaz 

de Carvalho, 2010). 

 

Οι συσκευές αυτές αποτελούν, δηλαδή, έναν απτικό δίαυλο για την ανταλλαγή 

διαφόρων πληροφοριών μεταξύ του ανθρώπου και του υπολογιστή (Yu et al., 

2001).Υπολογίζοντας τις κινήσεις των χεριών του ατόμου, προκαλούν διέγερση της 

αισθητηριακής δυνατότητας, επιτρέποντας την επικοινωνία του ανθρώπου με τη μηχανή 

μέσα από την απτική αίσθηση (Sharma et al., 2011). 

 

Οι συσκευές  αυτές επηρεάζουν την επιφάνεια του δέρματος, τη θέση, την κίνηση του 

χεριού και του σώματος, καθώς πρόκειται για συσκευές εισόδου και εξόδου (Brewster, 

2005;  Yu et al., 2001). Γίνεται δηλαδή παρακολούθηση από τις συσκευές των φυσικών 

χειρισμών του χρήστη (είσοδος) και παρέχεται από αυτές μια πραγματική απτική 

διέγερση η οποία συντονίζεται με τα προβαλλόμενα στην οθόνη του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή αντικείμενα (έξοδος). Είναι σημαντικό, λοιπόν , να τονιστεί πως αν 

μονταριστεί  μια συσκευή σωστά μπορεί ο μαθητής να «αισθανθεί» σε βαθμό 

υψηλότερο της πραγματικότητας το εικονικό τρισδιάστατο περιβάλλον μέσα από την 
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απτική αίσθηση (Lopes & Vaz de Carvalho, 2010; Sharma et al., 2011). Οι συσκευές 

δυναμικής ανάδρασης συναντώνται είτε σε σταθερή είτε σε φορητή μορφή και 

διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την ποιότητα σχεδιασμού και ανάδρασης, το κόστος, το 

βάρος, το μέγεθος και τον βαθμό ελευθερίας της κίνησης (Brewster, 2005; Zhu et al., 

2011). 

Η απτική τεχνολογία αποτελεί, βέβαια έναν διεπιστημονικό τομέα (Hayward et al., 

2004) και δεν έχει δημιουργηθεί κατεξοχήν για άτομα με οπτική αναπηρία. Η 

χρησιμότητά της γίνεται αντιληπτή αν αναλογιστεί κανείς πως εφαρμόζεται σε τομείς 

όπως η ιατρική, με τη δημιουργία προσομοιώσεων πολύ υψηλής  ακρίβειας (Coles, 

Meglan &. John, 2011), όπως είναι για παράδειγμα οι ασκήσεις αποκατάστασης 

ασθενών που έχουν υποστεί εγκεφαλική συμφόρηση (Jack et al.,  2001) και  οι 

προσομοιώσεις ραμμάτων (Escobar-Castillejos, Noguez, Neri, Magana & Benes, 2016),   

ο πολιτισμός, μέσα από τη δυνατότητα εξέτασης τρισδιάστατων ψηφιακών αντιγράφων 

πραγματικών έργων τέχνης σε μουσεία (Comes, 2016), η χαρτογραφία , μέσα από την 

εναλλακτική εξερεύνηση   αναπαραστάσεων γεωχωρικής πληροφορίας (Griffin, 2001) 

και η ψυχαγωγία (Zhu et al., 2011).  

Τα τελευταία χρόνια  παρατηρείται , βέβαια οι απτικές συσκευές να χρησιμοποιούνται 

σε σημαντικό βαθμό και στην εκπαίδευση των σπουδαστών με οπτική ναπηρία (Zhu et 

al., 2011), δίνοντας την υπόσχεση αλλαγών στον τρόπο με τον οποίο εκτυλίσσεται η 

αλληλεπίδραση των ανθρώπων με τις πληροφορίες της οθόνης του υπολογιστή (Sharma, 

Uppal  &  Gupta, 2011). 

 

Συγκεκριμένα , η χρήση των απτικών συσκευών στην εκπαίδευση  των σπουδαστών με 

οπτική αναπηρία έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του επιπέδου εμπλοκής τους στη 

μαθησιακή διαδικασία (Tuominem et al., 2008  ; Bozkurt & Ilik, 2010;  Riess &  

Mischo, 2010). Πρέπει να τονιστεί, βέβαια, πως δεν έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 

σήμερα πολλές μελέτες αναφορικά με τη χρήση απτικών συσκευών από σπουδαστές με 

οπτική αναπηρία και όσες έχουν γίνει επικεντρώνονται κυρίως στις φυσικές επιστήμες, 

στα μαθηματικά και στην τεχνολογία (Mikropoulos &  Natsis, 2011).  

 

Ένας σπουδαστής, λοιπόν, με οπτική αναπηρία μπορεί να αγγίξει και να περιεργαστεί 

σπάνια, εύθραυστα καθώς και επικίνδυνα αντικείμενα. Αν και μπορούν να 

δημιουργηθούν απτικά μοντέλα προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν ένα 
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αντικείμενο, ωστόσο δεν μπορούν να συλλάβουν πτυχές όπως το βάρος ή πόσο λεία ή 

ανώμαλη είναι μία επιφάνεια, πράγμα που καθίσταται εφικτό μέσω των απτικών 

συσκευών. Και σε αυτή την περίπτωση βέβαια δεν καθίσταται εύκολο να γίνει η 

λεπτομερής απόδοση των ιδιοτήτων καθώς υπάρχει μόνο ένα μοναδικό σημείο επαφής 

(Brewster, 2005;  Sharma, Uppal & Gupta, 2011). 

4.9.1 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΦΗΣ 

 

Μια πολύ σημαντική δισδιάστατη απτική συσκευή είναι η πινακίδα αφής, η οποία 

δύναται να παρέχει σε σπουδαστές με οπτική αναπηρία διαφόρων ειδών   

απτικοακουστικές πληροφορίες. Συγκεκριμένα, ακουμπώντας άμεσα ο χρήστης με τα 

δάχτυλα του την επιφάνεια της πινακίδας αφής συντελείται η παροχή απτικών 

πληροφοριών, ενώ, παράλληλα, πιέζοντας την επιφάνεια της πινακίδας αφής 

συντελείται και η παροχή των ακουστικών πληροφοριών ( Jansson & Juhasz, 2007).  

 

Η χρήση της υποστηρικτικής αυτής απτικής συσκευής είναι ευρεία με σκοπό την 

εκπαίδευση των σπουδαστών με οπτική αναπηρία, καθώς μέσω αυτής δύναται να 

διδαχθούν γεωμετρικά σχήματα και να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με το μάθημα της 

γεωγραφίας και συγκεκριμένα με την ανάγνωση χαρτών αφής (Jansson & Juhasz, 2007). 

4.9.2 ΑΠΤΙΚΗ  ΣΥΣΚΕΥΗ  HAPTIC  PADDLE 

 

Μια ακόμη απλή συσκευή, ενός βαθμού ελευθερίας, η οποία χρησιμοποιήθηκε με 

σκοπό να διδαχθούν οι Νόμοι του Νεύτωνα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσα από 

τη χρήση της σε πειράματα, είναι η συσκευή Haptic Paddle. Παρατηρήθηκε ότι η 

συσκευή αυτή συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στο να γίνουν περισσότερο κατανοητοί οι 

Νόμοι του Νεύτωνα και οι ερευνητές κατέληξαν στο ότι οι απτικές συσκευές στη 

μαθησιακή διαδικασία συμβάλλουν στην παροχή δημιουργίας νέων εμπειριών μάθησης 

(Grow, Verner & Ocamura, 2007). Μάλιστα, πολλά ακαδημαϊκά ιδρύματα έχουν 

υιοθετήσει  τη χρήση της, με σκοπό να υποβοηθηθεί η διδασκαλία πάνω στις μηχανικές 

κατασκευές (Gorlewicz, 2013).  

Πρέπει να τονιστεί πως η συγκεκριμένη συσκευή είναι μία από τις λίγες, η χρήση της 

οποίας στην εκπαίδευση συνεχίζεται μέχρι και σήμερα (Grow, Verner & Ocamura, 

2007).  
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4.9.3 AΠΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ NOVINT- FALCON 

 

Η απτική συσκευή Novint- Falcon χρησιμοποιήθηκε ως υποβοηθητικό εργαλείο από 

τους Τanhua - Piroinen και συνεργάτες (2010) έτσι ώστε, μέσα από τη δυναμική 

ανάδρασή της, να γίνουν κατανοητά διαφόρων ειδών φυσικά φαινόμενα, όπως η 

πυκνότητα, από τους σπουδαστές με οπτική αναπηρία. Οι ερευνητές κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη απτική συσκευή συμβάλλει στη δημιουργία ενός 

πολύπλευρου μαθησιακού περιβάλλοντος,  με αποτέλεσμα την αυξημένη συμμετοχή 

των σπουδαστών στην εκπαιδευτική διαδικασία και την ευκολότερη και βαθύτερη 

δόμηση και κατανόηση αφηρημένων επιστημονικών εννοιών, όπως η πυκνότητα.  

 

Η ίδια απτική συσκευή, σε συνδυασμό με ένα λογισμικό πρόγραμμα, χρησιμοποιήθηκε 

στο πλαίσιο μιας πιλοτικής έρευνας στη φυσική, με σκοπό να κατανοήσουν μαθητές 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με οπτική αναπηρία ζητήματα σχετικά 

με τη θερμοκρασία και την πίεση, σε σχέση με την κίνηση των μορίων. Μέσα από την 

χρήση της εν λόγω απτικής συσκευής, οι μαθητές μπορούσαν να κάνουν τον χειρισμό 

και τον έλεγχο ενός αντικειμένου -κόκκου γύρης- σε ένα κλειστό κύκλωμα. Το 

συγκεκριμένο αντικείμενο εξαρτιόταν διαρκώς από τα σωματίδια που κινούνταν τυχαία 

και το περιέβαλλαν. Οι μαθητές λάμβαναν δυναμική ανάδραση, η ένταση της οποίας 

ήταν ανάλογη και άμεσα εξαρτώμενη από τη θερμοκρασία και την πίεση. Οι μαθητές  , 

δηλαδή μπορούσαν να αισθανθούν τον καταιγισμό από τα σωματίδια πάνω στο 

αντικείμενο μέσα από την προσομοίωση και έτσι είχαν τη δυνατότητα να αντιληφθούν 

το πώς όταν μεταβάλλεται η θερμοκρασία και η πίεση προκαλείται και η μεταβολή των 

κινήσεων των μορίων. Θεωρείται πολύ σημαντικό να αντιληφθούν οι σπουδαστές την 

κίνηση από τα σωματίδια καθώς με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να γίνουν 

κατανοητά διάφορα επιστημονικά φαινόμενα, όπως η θερμότητα και ο σχηματισμός 

πρωτεϊνών. Η συσκευή αυτή αποδείχθηκε ένα πολύτιμο βοήθημα για τους μαθητές του 

Γυμνασίου με σκοπό να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για την κίνηση των σωματιδίων, 

τη θερμοκρασία και την πίεση και γενικότερα την καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι 

στο μάθημα της φυσικής (Jones  et al., 2014;  Bozkurt  &  Ilik, 2010). 
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Εικόνα 21 Απτική  συσκευή  Novint - Falcon (Jones  et  al., 2014). 

 

4.9.4 ΑΠΤΙΚΗ  ΣΥΣΚΕΥΗ  PHANTOM  HAPTIC  DEVICE 

 

Το Phantom Haptic Device είναι μία επιτραπέζια απτική συσκευή υψηλής ευκρίνειας 

και συγκεκριμένα έξι βαθμών ελευθερίας (DOF). Οι βαθμοί ελευθερίας αναφέρονται 

στον αριθμό των διαστάσεων της κίνησης της συσκευής. Ο χρήστης μέσω ενός κινητού, 

ελεγχόμενου και ενωμένου βραχίονα, αισθάνεται τις υφές και τα σχήματα εικονικών 

αντικειμένων με πολύ υψηλό βαθμό ρεαλισμού. Ένα από τα σημαντικά και πιο 

συναρπαστικά χαρακτηριστικά του Phantom Haptic Device, είναι ότι μπορεί να 

μοντελοποιήσει ελεύθερα-κυμαινόμενα τρισδιάστατα αντικείμενα. Το Phantom δίνει τη 

δυνατότητα να αισθανθεί κάποιος ένα αντικείμενο από όλες τις πλευρές – εμπρός, πίσω, 

πάνω και κάτω (Brewster, 2005). Μ’ αυτό τον τρόπο, ο μαθητής μπορεί να 

πληροφορηθεί σχετικά με τη γεωμετρική δομή του, η οποία μπορεί να γίνει απτικά 

αισθητή και να έρθει σε επαφή με σπάνια αντικείμενα τα οποία υπό άλλες συνθήκες δε 

θα μπορούσε να αγγίξει (Fischer & Vancher, 2003). Σε γενικές γραμμές, θεωρείται μια 

ιδανική απτική συσκευή για την εκπαίδευση και χρησιμοποιείται στο πλαίσιο αυτής με 

σκοπό να αποδοθούν απτικά τρισδιάστατα μοντέλα σε εικονικά περιβάλλοντα (Zhu  et  

al., 2011).  

Η απτική αυτή συσκευή, δυναμικής ανάδρασης, έχει χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο 

πειράματος από τον Jansson (1998), με σκοπό να διερευνηθεί η δυνατότητα ταχείας και 

ακριβούς αναγνώρισης τρισδιάστατων εικονικών γεωμετρικών σχημάτων με 

διαφορετικές διαστάσεις το καθένα από δέκα βλέποντες φοιτητές οι οποίοι είχαν 

καλύψει τα μάτια τους με σκοπό να μην έχουν καμία οπτική καθοδήγηση. Τα 

αποτελέσματα του πειράματος έδειξαν πως οι περισσότεροι από τους φοιτητές, ακόμη 

και αυτοί που αρχικά δυσκολεύτηκαν να ανταποκριθούν ορθώς στην αναγνώριση των 

εικονικών σχημάτων, έδωσαν γρήγορα τη σωστή απάντηση, κατάσταση μέσα από την 
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οποία αποδεικνύεται πως οι σπουδαστές με οπτική αναπηρία μπορούν να εμπλουτίσουν 

τις γνώσεις τους μέσα από το τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον και τη συγκεκριμένη 

απτική συσκευή. Μάλιστα, το εικονικό γεωμετρικό σχήμα της σφαίρας αποδείχθηκε 

πως μπορεί να καταστεί εύκολα αντιληπτό ακόμη και αν συναντάται σε πολύ μικρή 

διάσταση.  

 

Η απτική αυτή συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορα πειράματα σε συνδυασμό με 

το απτικοακουστικό πρόγραμμα Ahead, με σκοπό να σχεδιαστούν σχήματα που 

συναντώνται στη μαθηματική επιστήμη, όπως τρίγωνα, τετράγωνα, διαγώνιες γραμμές 

κ.λπ. Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά δείχνοντας πως το εγχείρημα μπορεί να 

καταστεί εφικτό αλλά χρήζει περαιτέρω έρευνας (Magnusson  et  al., 2007). 

Η Phantom Haptic Device χρησιμοποιήθηκε σε συνδυασμό με ένα πρόγραμμα 

προσομοίωσης της αστρονομίας, το Picco, με σκοπό να υποβοηθηθεί η διδασκαλία του 

μαθήματος της αστρονομίας σε μαθητές δημοτικού επτά και οκτώ ετών. Συγκεκριμένα 

στόχος ήταν, μέσα από τη δυναμική ανάδραση της συσκευής, να μπορέσουν οι μαθητές 

να κατανοήσουν καλύτερα το ηλιακό σύστημα και την τροχιά των πλανητών. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως η συγκεκριμένη συσκευή συμβάλλει τα μέγιστα 

στη συγκεκριμένη  κατανόηση, καθώς και στην ενίσχυση της διερευνητικής μάθησης 

(Tuominen  et al., 2008).  

 

Άλλη έρευνα διεξήχθη με σκοπό, μέσω της συγκεκριμένης συσκευής, να διδαχθούν οι 

σπουδαστές με οπτική αναπηρία διάφορους μηχανισμούς δημιουργίας πρωτεϊνών. Οι 

ερευνητές παρατήρησαν σημαντική διαφορά ανάμεσα στους σπουδαστές που έκαναν 

χρήση της συγκεκριμένης συσκευής και στους σπουδαστές που δεν έκαναν. Η επίδοση 

των πρώτων, λόγω της χρήσης της συγκεκριμένης απτικής τεχνολογίας, ήταν εμφανώς 

μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή των δεύτερων. Επίσης, οι ερευνητές παρατήρησαν πως οι 

φοιτητές που έκαναν χρήση της εν λόγω υποστηρικτικής τεχνολογίας ξεκίνησαν να 

χρησιμοποιούν περισσότερες εξειδικευμένες εκφράσεις και λέξεις για να περιγράψουν 

επιστημονικά φαινόμενα που σχετίζονται με την «ενέργεια», σε σύγκριση με τους 

σπουδαστές που δεν έκαναν χρήση της εν λόγω συσκευής ανάδρασης (Βivall, 

Ainsworth & Tibell, 2010).  

Η Phantom Haptic Device χρησιμοποιήθηκε πειραματικά, σε συνδυασμό με το 

λογισμικό πρόγραμμα Cell Exploration, από τους Jones  et  al. (2006)  σε είκοσι 

μαθητές δεκαπέντε χρονών με ολική απώλεια της όρασης και κάποιους με ελάχιστα 
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λειτουργική όραση, με σκοπό να αναδειχθεί το πόσο αποτελεσματική μπορεί να 

καταστεί η συγκεκριμένη υποστηρικτική τεχνολογία στην κατανόηση της μορφής των 

κυττάρων. Πριν από τη χρήση της συγκεκριμένης απτικής συσκευής για την 

υποβοήθηση της μάθησης, οι μαθητές είχαν έρθει σε επαφή με μοντέλα που ήταν 

τρισδιάστατα, με απτικές εικόνες και με βιβλία σε μορφή Braille, με σκοπό να 

αποκτήσουν γνώση της δομής του κυττάρου. Τα αποτελέσματα, βέβαια, δεν ήταν 

ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.  

Μέσω της χρήσης της εν λόγω απτικής τεχνολογίας και μέσα από τη δυναμική 

ανάδρασή της, οι μαθητές είχαν την ικανότητα να προβούν στην επεξεργασία 

τρισδιάστατων κυττάρων και να αποκτήσουν αντίληψη της μορφής και των δομικών 

στοιχείων τους. Μέσα από το Cell Exploration πρόγραμμα δίνονταν η ευκαιρία στους 

σπουδαστές να προβούν σε μεγέθυνση και περιστροφή της εικόνας παρέχοντάς τους τη 

δυνατότητα να αποκτήσουν μια πιο σαφή γνώση του σχήματος, του μεγέθους, της 

ελαστικότητας και της υφής των κυττάρων, λαμβάνοντας παράλληλα ηχητικές 

πληροφορίες.  

 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της έρευνας, η πλειονότητα των μαθητών έκρινε πως η 

συγκεκριμένη απτική τεχνολογία, σε συνδυασμό με το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε, 

αποτέλεσε πολύτιμο εκπαιδευτικό βοήθημα στα χέρια τους και τους κατέστησε ικανούς 

να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. Συγκεκριμένα, μετά το πέρας της 

διαδικασίας, οι μαθητές ήταν ικανοί να ονοματίσουν πολύ πιο πολλά δομικά στοιχεία 

των κυττάρων σε σύγκριση με την περίοδο πριν τη χρήση καθώς και να αναγνωρίσουν 

οργανίδια που απαρτίζουν τα κύτταρα. Επίσης, οι μαθητές ήταν ικανοί να παρέχουν πιο 

πολλές και σαφείς πληροφορίες σχετικά με το κύτταρο ως ολότητα χρησιμοποιώντας 

πιο πλούσιο και στοχευμένο λεξιλόγιο (Jones et al., 2006).  

 

Όσον αφορά τα μειονεκτήματα του Phantom Haptic Device, είναι η αξιοπιστία και η 

διάρκεια ζωής του, καθώς επίσης και το μεγάλο κόστος το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να 

μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλη κλίμακα από σπουδαστές με οπτική αναπηρία 

(Brewster, 2001).  
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Εικόνα 22 Phantom  Haptic  Device (Βivall, Ainsworth  &  Tibell, 2010). 

 

4.10 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  ΣΤΗΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΤΩΝ  ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ  ΜΕ 

ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια δεν προορίζονται μόνο για ψυχαγωγία και διασκέδαση αλλά 

και για εκπαιδευτικούς λόγους. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας , λοιπόν, στο 

γενικό σχολείο μπορούν να χρησιμοποιηθούν  διαφόρων ειδών ηλεκτρονικά παιχνίδια – 

λογισμικά, που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς 

συμβάλλοντας στη μαθησιακή συμπερίληψη των μαθητών με οπτική αναπηρία σε όλες 

τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Aguilera & Mendiz, 2003). Μέσα από αυτά τα παιχνίδια η 

διαδικασία της μάθησης καθίσταται πιο διασκεδαστική , παρέχονται αυξημένα κίνητρα 

για αλληλεπίδραση στον μαθητή, διευρύνεται το πνεύμα  και η κριτική του σκέψη, 

προωθείται η συνεργατική μάθηση, ενισχύεται η ανάληψη πρωτοβουλιών καθώς η 

μακρόχρονη μνήμη μέσω της πρακτικής εφαρμογής της θεωρίας βοηθώντας τους 

μαθητές να συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη, εξαλείφεται σε μεγάλο βαθμό η 

μηχανιστική αποστήθιση, απλοποιούνται δυσνόητες έννοιες , αναπτύσσονται 

τεχνολογικές δεξιότητες και ενισχύονται σημαντικές νέες πρακτικές, καθώς και 

κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες (Morales, 2013 ; Rober & Masuch, 2005). 

 

Σύμφωνα με τους Garcia & Marin (2005), ζωτικής σημασίας είναι το γεγονός πως τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια καλλιεργούν την αυτοεκτίμηση και την αυτοαντίληψη των 

μαθητών με οπτική αναπηρία και προάγεται η μαθησιακή και κοινωνική συμπερίληψη 

τους.  
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Ένα παράδειγμα τέτοιου ηλεκτρονικού παιχνιδιού είναι το Audio Haptic Maze. 

Πρόκειται για ένα εικονικό περιβάλλον το οποίο αναπτύχθηκε με στόχο την απόκτηση 

δεξιοτήτων κινητικότητας και προσανατολισμού των σπουδαστών με οπτική αναπηρία, 

στο περιβάλλον του σχολείου, δεξιότητες οι οποίες κρίνονται απαραιτητες ώστε να 

μετακινούνται οι σπουδαστές με ασφάλεια και  δίχως να χρήζουν καθοδήγησης από 

κάποιον βλέποντα.  

 

Στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, ο παίκτης - χρήστης με οπτική αναπηρία πρέπει να 

περιηγηθεί σ’ έναν λαβύρινθο με τελικό στόχο να βγει από αυτόν. Πρέπει να σημειωθεί 

πως όλη αυτή η διαδικασία ενισχύεται μέσω συστηματικών ηχητικών εντολών και 

διάφορων απτικών στοιχείων. Η συμβολή του ήχου και της αφής βοηθά στο να 

καταστούν καλύτερα αντιληπτές οι αποστάσεις, τα σχήματα, καθώς και ο 

προσανατολισμός των διαφόρων αντικειμένων κατά την αλλαγή θέσης του παίκτη- 

σπουδαστή.  Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να μπορούν να περιηγηθούν σε 

όλες τις περιοχές του λαβύρινθου, παρέχοντας τους σημαντική βοήθεια αναφορικά με 

τη σωστή επιλογή της επόμενης κίνησης που θα ακολουθήσουν.  

 

Η συμβολή του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού παιχνιδιού στην ένταξη των σπουδαστών 

με οπτική αναπηρία σ’ ένα γενικό σχολείο βρέθηκε να  είναι μεγάλη, καθώς 

καλλιεργούνται δεξιότητες κινητικότητας και προσανατολισμού στο εκπαιδευτικό 

ίδρυμα όπου φοιτούν και οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανεξαρτησία των ατόμων 

αυτών (Sanchez, 2012).  

 

Το Audio - Link είναι ένα ακόμα ηχητικό ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά 

με τύφλωση. Πρόκειται για ένα παιχνίδι ρόλων το οποίο περιλαμβάνει πολλά και 

διαφορετικά μεταξύ τους μέρη στα οποία μπορεί να διεξαχθεί η δράση. Ο ήρωας  του 

παιχνιδιού μέσω της επίλυσης γρίφων οι οποίοι σχετίζονται με βασικές έννοιες της 

επιστήμης της φυσικής καλείται να επιλύσει ένα μυστήριο. Η ανατροφοδότηση του 

ήρωα μέσα στο παιχνίδι αυτό γίνεται μέσω ήχου. Ο χρήστης μαθαίνει  μέσα απ’ αυτόν 

τον τρόπο κάποιες βασικές έννοιες της φυσικής με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο 

και ταυτόχρονα αναπτύσσει  δεξιότητές αναφορικά με την κατανόηση και την 

χαρτογράφηση χώρων καθώς ο ήρωας χρειάζεται αρκετές χωροταξικές δεξιότητες για 

να κινηθεί στο παιχνίδι (Μπάντιος , 2008). 
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Το vb -  ghost έχει αποδειχθεί και αυτό ένα αρκετά σημαντικό ηχητικό ηλεκτρονικό 

εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά με τύφλωση και μειωμένη όραση. Βασίζεται στο 

παιχνίδι λέξεων Ghost. Οι παίχτες καλούνται σε σειρά να προσθέτουν ένα γράμμα 

Braille κάθε φορά σε ένα θραύσμα λέξης ενώ επιχειρούν να ολοκληρώσουν τη λέξη. Το 

εν λόγω εκπαιδευτικό παιχνίδι συνδυάζει την ακουστική, την απτική και την οπτική 

ανατροφοδότηση. Θεωρείται ιδιαίτερα προσιτό στα παιδιά με προβλήματα όρασης 

καθώς η εισαγωγή των εντολών μπορεί να γίνει με ποικίλους τρόπους όπως την 

εισαγωγή δεδομένων μέσω ειδικά σχεδιασμένης οθόνης αφής για τα παιδιά με τύφλωση 

ή μέσω ειδικά σχεδιασμένου πληκτρολογίου με έντονες αντιθέσεις στο μενού του για τα 

παιδιά με περιορισμένη όραση. Το παιχνίδι συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη 

εκμάθηση εννοιών Braille τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου. Παρόλο που το 

συγκεκριμένο παιχνίδι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διδάξει την ανάγνωση της 

γραφής Braille, μπορεί να αποτελέσει ένα μέσο για να μάθουν τα παιδιά με τύφλωση ή 

περιορισμένη όραση τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στην ανάγνωση Braille. Ο 

μαθητής – παίκτης μπορεί είτε να παίξει εναντίον του υπολογιστή είτε εναντίον άλλου 

προσώπου. Είναι ιδιαίτερα διαδραστικό και ο κάθε παίχτης χρειάζεται να προσέχει τις 

κινήσεις του συμπαίχτη του ώστε να κερδίσει. Επίσης, βοηθάει και τα βλέποντα άτομα 

τα οποία συνδέονται με τα παιδιά με οπτική αναπηρία (είτε στο σχολικό είτε στο 

οικογενειακό πλαίσιο)  να μάθουν τη γλώσσα μπράιγ  και να ταυτιστούν μαζί τους  

(Milne, Bennett & Ladner 2014 ). 

 

4.11. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  

 

Αν και αναμφίβολα, οι υποστηρικτικές τεχνολογίες  συμβάλλουν  τα  μέγιστα  στην 

εκπαίδευση των σπουδαστών με οπτική αναπηρία , αποτελεί σύνηθες φαινόμενο , η 

αποτελεσματικότητά  τους  να  μένει  ανεκμετάλλευτη.  

 

Η αποτελεσματικότητα, που έχουν οι υποστηρικτικές τεχνολογίες στην εκπαίδευση 

καθορίζεται από μία πληθώρα παραμέτρων και παραγόντων οι οποίες σχετίζονται με 

εκπαιδευτικές υπηρεσίες όπως το ευρύτερο σχολικό περιβάλλον, η αξιολόγηση και ο 

βαθμός της ανταπόκρισής τους στις ανάγκες του εκάστοτε μαθητή, ο βαθμός της 
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κατάρτισης και της εξοικείωσης του διδακτικού προσωπικού με αυτές κ.α. (Arter, 

2013), καθώς και με πολιτικά , χρηματοδοτικά και κοινωνικά ζητήματα (Wright et al., 

2006). 

 

Ο Judge (2000) από την πλευρά του αναφέρει και αυτός πως καθώς παρατηρείται 

μεγάλη αύξηση στο ποσοστό των σπουδαστών που κάνουν χρήση της υποστηρικτικής 

τεχνολογίας , 4 είναι οι βασικοί πυλώνες με σκοπό την επίτευξης επιτυχίας. Αυτοί 

σχετίζονται με τη δυνατότητα πρόσβασης στις υποστηρικτικές τεχνολογίες, με την 

αξιολόγηση και την αμοιβαία συσχέτιση των ατομικών αναγκών με τις τεχνολογίες 

αυτές , με πολιτικά και χρηματοδοτικά ζητήματα όπως η δυνατότητα χρηματοδότησης ή 

η εύρεση άλλων σχετικών λύσεων από την πολιτεία καθώς και με την εκπαίδευση των 

σπουδαστών, των εκάστοτε ειδικών και της οικογένειας πάνω στις εν λόγω τεχνολογίες 

καθώς και τη μεταξύ σύνδεση αυτών.  

 

Ειδικότερα, η γνώση και ο βαθμός κατάρτισης και εξοικείωσης του διδακτικού 

προσωπικού με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες, ο διαθέσιμος χρόνος καθώς και οι 

στάσεις που υιοθετεί η εκπαιδευτική κοινότητα απέναντι στα υποστηρικτικά αυτά  

μέσα αποτελούν καίριες παραμέτρους αποτελεσματικότητας της εφαρμογής των 

υποστηρικτικών τεχνολογιών στο εκπαιδευτικό περιβάλλον (Ashton ,2005).  

 

Σημαντικές είναι μελέτες, όπως αυτή των Ευσταθίου και Πολυχρονοπούλου (2015) , 

του Ashton (2005) και των Derer, Polsgrove & Rieth (1996)  στις οποίες αναφέρεται 

πως ακόμη και η ύπαρξη υποστηρικτικών τεχνολογιών στα σχολεία δε συνεπάγεται τη 

λειτουργική πλήρη ένταξη και αυτονομία των σπουδαστών με οπτική αναπηρία. Η 

κατάσταση αυτή είναι απόρροια του ότι στην πλειοψηφία των σχολείων δεν υπάρχει 

διαθέσιμος μεγάλος αριθμός υποστηρικτικών συσκευών και λογισμικών και ακόμη και 

εκεί που υπάρχει, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν έχει εκπαιδευτεί από τους 

αρμόδιους οργανισμούς και δεν έχει εξοικειωθεί με τη  χρήση τους στη διδασκαλία.  

 

Μάλιστα, οι Coopley & Ziviani (2007) και ο Ashton (2005) αναφέρουν πως το πιο 

ανασταλτικό εμπόδιο στην εφαρμογή και κατ’ επέκταση στην επιτυχία των 

υποστηρικτικών τεχνολογιών στο εκπαιδευτικό πλαίσιο , αποτελεί η απουσία γνώσης 

από την πλευρά των εκπαιδευτικών.  Στην εν λόγω έρευνα , οι περισσότεροι από τους 

εκπαιδευτικούς παρόλο που υπήρχαν στην τάξη τους σπουδαστές με οπτική 
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αναπηρία,  είχαν πλήρη άγνοια όχι μόνο των λειτουργιών , των  δυνατοτήτων και της  

χρησιμότητας  της  υποστηρικτικής τεχνολογίας  αλλά ακόμη και του  πεδίου 

αναφοράς του εν λόγω όρου, με αποτέλεσμα την αδυναμία χρήσης και διδασκαλίας 

αυτών με απώτερο σκοπό το όφελος των σπουδαστών (Copley & Ziviani, 2007). 

Παρόμοια αποτελέσματα έδειξε και η μελέτη των Kapperman, et al. (2002) όπου το 

72% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών των σπουδαστών με οπτική αναπηρία στο 

Ιλλινόις δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν κατάλληλα στην έρευνα λόγω της έλλειψης 

γνώσεων σχετικά με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες που συζητήθηκαν (Kapperman, et 

al., 2002).  

 

Άλλες  μελέτες έδειξαν πως παρά το ότι  δεν υπάρχει στατιστικά καμία σύνδεση μεταξύ 

της έλλειψης κατάρτισης στη χρήση των υποστηρικτικών τεχνολογιών με τον χαμηλό 

βαθμό χρήσης αυτών από τους σπουδαστές, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών επιθυμεί 

ενδελεχή εκπαίδευση πάνω στη χρήση των μέσων υποστηρικτικής τεχνολογίας τόσο 

χαμηλής όσο και υψηλής στάθμης, με σκοπό την πλήρη υποβοήθηση των σπουδαστών 

(Abner & Lahm, 2002; Candela, 2003;  Eggett, 2002; Smith, 2007).  

Πολλές φορές, επίσης παρατηρείται ένας εκπαιδευτικός να αποδέχεται και να κάνει 

χρήση μόνο μιας πολύ συγκεκριμένης υποστηρικτικής τεχνολογίας με έναν σπουδαστή, 

δίχως να χρησιμοποιεί κάποια εναλλακτική λύση άλλης μορφής, λόγω του γεγονότος ότι 

θεωρεί πως η εν λόγω τεχνολογία που χρησιμοποιεί αποτελεί τον καλύτερο 

«υποστηρικτή» της μάθησης σε σχέση με άλλα εργαλεία (Kamei-Hannan et  al., 2012). 

Λόγω του γεγονότος αυτού, οι Siu και Morash (2014), εκπόνησαν έρευνα στην οποία 

στόχος ήταν να αξιολογηθούν οι εκπαιδευτικοί των μαθητών με προβλήματα όρασης 

σχετικά με τον βαθμό γνώσης των συγκεκριμένων μέσων υποστηρικτικής τεχνολογίας 

τις οποίες χρησιμοποιούσαν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Εν αντιθέσει με τις 

προηγούμενες έρευνες, η συγκεκριμένη μελέτη είναι μία από τις ελάχιστες που 

υπάρχουν,  τα αποτελέσματα της οποίας έδειξαν πως η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

που συμμετείχε στην έρευνα διέθετε επάρκεια στη χρήση του μέσου υποστηρικτικής 

τεχνολογίας που χρησιμοποιούσε, μια θετική έκβαση όσον αφορά τον  βαθμό στον 

οποίο καταρτίζεται η εκπαιδευτική κοινότητα αναφορικά με τη χρήση υποστηρικτικών 

τεχνολογιών με σκοπό τη μαθησιακή υποβοήθηση των σπουδαστών με προβλήματα 

όρασης.  

 



130 
 

Σύμφωνα με την Τρίγκα – Μέρτικα (2016), για να στεφθεί επιτυχώς η συμπερίληψη των 

σπουδαστών με οπτική αναπηρία στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα, είναι απαραίτητο οι 

εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων να υποστηρίζονται και να προετοιμάζονται 

καταλλήλως, αλλά και να διατίθενται τα κονδύλια που απαιτούνται με σκοπό την αγορά 

εξειδικευμένου εξοπλισμού. Διότι οι εκπαιδευτικοί των σπουδαστών με οπτική 

αναπηρία, αποτελούν πολύ σημαντικό καθοδηγητικό κομμάτι στη διαδικασία 

υποβοήθησης της μάθησης των σπουδαστών αυτών.  

 

Μια δομημένη και στοχοθετημένη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι βαρύνουσας 

σημασίας  και δύναται να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που απορρέουν 

από την ανεπάρκεια γνώσεων αναφορικά με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες (Mavrou, 

2011; Copley & Ziviani, 2007).  Στόχος της εν λόγω εκπαίδευσης δε θα πρέπει να είναι 

η εξάσκηση με σκοπό την απόκτηση δεξιοτήτων τεχνικού  περιεχομένου , αλλά πιο 

πολύ μια προσέγγιση ποιοτικής αξιοποίησης των υποστηρικτικών τεχνολογιών στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο με σκοπό την ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και 

την προώθηση  των  ίσων  ευκαιριών σε αυτό (Copley & Ziviani, 2007).  

Αποκτώντας οι εκπαιδευτικοί άρτια εκπαίδευση και θεμελιώδη γνώση πάνω στον ρόλο 

και στη χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία, θα μπορούν 

να  προβούν  στην αρτιότερη οργάνωση του εκπαιδευτικού πλαισίου , με αποτέλεσμα οι 

σπουδαστές να νοιώθουν πιο ασφαλείς και σίγουροι για τον εαυτό τους και ικανοί να 

ανταποκρίνονται καλύτερα στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα (Copley & Ziviani,2007).  

Ο  Van Woerden (2006) αναφέρει πως  όσοι εμπλέκονται άμεσα με τους σπουδαστές με 

οπτική αναπηρία σε εκπαιδευτικό επίπεδο είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνονται και να 

δέχονται μετά από κριτική σκέψη τις νεότερες εξελίξεις στον τομέα των 

υποστηρικτικών τεχνολογιών, ως οργανικό κομμάτι του έργου που επιτελούν και επίσης 

να προβαίνουν στην ανταλλαγή της νέας γνώσης που αποκομίζουν με την εμπειρία.  

 

Έρευνα η οποία διεξήχθη σε είκοσι εκπαιδευτικούς μαθητών με οπτική αναπηρία,  

έδειξε πως οι εκπαιδευτικοί επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό μέσα από την κατάρτιση 

στη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών για τη διδασκαλία του μαθήματος της φυσικής, 

στη συγκεκριμένη περίπτωση. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν μία 

εβδομάδα εκπαίδευσης πάνω στη χρήση διαφόρων μέσων υποστηρικτικής τεχνολογίας 

για το μάθημα της φυσικής. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η αυτοπεποίθηση τους 

αναφορικά με τη χρήση των μέσων αυτών  στη διδακτική διαδικασία αυξήθηκε σε πολύ 
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σημαντικό βαθμό, σε σύγκριση με την περίοδο πριν την εκπαιδευτική κατάρτιση , 

επηρεάζοντας θετικά και τη συμπεριφορά των μαθητών ως προς αυτές (Penrod, Haley 

& Matheson, 2005). 

 

Ενισχυτικό ρόλο , βέβαια  εκτυλίσσει σε μεγάλο βαθμό και η στάση που διαμορφώνει η 

εκπαιδευτική  κοινότητα ως προς αυτές. Αν οι εκπαιδευτικοί των σπουδαστών με οπτική 

αναπηρία, αντιλαμβάνονται ως χρήσιμη την τριβή με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες, 

αναπτύσσοντας μια εξοικείωση με αυτές  και  αν τρέφουν εμπιστοσύνη ως προς τη 

συμβολή αυτής στο καθημερινό εκπαιδευτικό  έργο, ο αντίκτυπος αυτής θα είναι 

θετικός. Κατά αυτόν τον τρόπο , ο εκπαιδευτικός θα λειτουργεί  ως ενισχυτικό 

παράδειγμα και ως πηγή έμπνευσης για τους σπουδαστές αναφορικά με την αξία της 

χρήσης αυτής στη μαθησιακή διαδικασία και οι σπουδαστές με τη σειρά τους  θα 

προβαίνουν στην καλλιέργεια ανάλογων στάσεων ως προς αυτές (Copley & Ziviani, 

2007).  

 

Η έρευνα του Lamichhae (2016) αναφέρει πως, τα χρόνια της εκπαιδευτικής εμπειρίας, 

τις περισσότερες φορές, αποτελούν σημαντικό παράγοντα της προσαρμογής ή της 

τροποποίησης των μεθόδων διδασκαλίας και συγκεκριμένα της ενσωμάτωσης 

υποστηρικτικής τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία των σπουδαστών με οπτική 

αναπηρία. Μάλιστα, αναφέρεται στην εν λόγω έρευνα, πως οι πιο νέοι ηλικιακά 

εκπαιδευτικοί είναι πιθανότερο να ενσωματώσουν τα μέσα αυτά στη διδακτική 

διαδικασία. 

 

Αναμφίβολα, πάντως, αποκτώντας οι εκπαιδευτικοί θεμελιώδη γνώση μέσα από 

διαρκείς επιμορφώσεις πάνω στην αξιοποίηση της υποστηρικτικής τεχνολογίας στη 

μαθησιακή διαδικασία, οι σπουδαστές νοιώθουν πιο ασφαλείς και σίγουροι για τον 

εαυτό τους και ικανοί να ανταποκρίνονται καλύτερα στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα 

(Siu & Morash, 2014). 

 

Αναφορικά με τις εκπαιδευτικές παραμέτρους , μέσα από το να καλλιεργούνται , 

βαθμιαίως αλλά με σταθερό τρόπο για παράδειγμα στους σπουδαστές όλης της 

τάξης επικοινωνιακές, συναισθηματικές και κοινωνικές αξίες όπως η 

αυτοεκτίμηση και η ανεκτικότητα στη σχολική τάξη δίνεται πληθώρα ευκαιριών 

στους σπουδαστές με προβλήματα όρασης  να αποκτήσουν ναι μεν πρόσβαση σε όλο το 
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φάσμα του προγράμματος σπουδών και δυνατότητα συμμετοχής στη μαθησιακή 

διαδικασία με τη συμβολή των  υποστηρικτικών τεχνολογιών , εμφορούμενοι όμως από 

το αίσθημα αποδοχής από το σχολικό περιβάλλον στο οποίο ανήκουν. Μέσα από αυτόν 

τον τρόπο , οι σπουδαστές θα  έχουν τη δυνατότητα να αδράξουν ευκολότερα την  

ευκαιρία με σκοπό την οικοδόμηση της γνώσης  (Copley & Ziviani, 2007).  

 

Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται πως πολύ σημαντική παράμετρος ‘’κλειδί’’ με 

σκοπό την αποτελεσματικότητα των υποστηρικτικών τεχνολογιών στο εκπαιδευτικό 

πλαίσιο αποτελεί, επίσης η σύμπραξη  καθώς και η πολυθεματικότητα.  

Θεωρείται  μείζονος σημασίας η συμπραξη  ανάμεσα  σε  σπουδαστές, εκπαιδευτικούς , 

οικογένειες και άλλους σημαντικούς εμπλεκόμενους παράγοντες , αρχή της οποίας καλό 

είναι να αποτελεί ο εντοπισμός των αναγκών του εκάστοτε σπουδαστή για 

υποστηρικτικές τεχνολογίες μέσα από την αξιολόγηση. Όλοι όσοι εμπλέκονται με την 

εν λόγω διαδικασία διαθέτουν επιμέρους πληροφορίες για τον σπουδαστή οι οποίες 

καλούνται με τη σειρά τους να συμβάλλουν στη στοχοθεσία  που απαιτείται για τη 

χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας από αυτόν. Είναι σημαντικό , η σύμπραξη αυτή 

να εφαρμόζεται τόσο κατά τη διαδικασία της αρχικής αξιολόγησης , όσο και κατά τη 

διαδικασία της μετέπειτα εφαρμογής και επαναξιολόγησης . Μάλιστα, μελέτες έχουν  

δείξει πως στις περιπτώσεις ‘’καλών συνεργασιών’’ μεταξύ των εμπλεκομένων, ο 

αντίκτυπος αυτών αναμφισβήτητα ήταν θετικός αναφορικά  με την απόκτηση 

αυτονομίας από την πλευρά του σπουδαστή (Sax et al., 2005).  

Όσον αφορά την αξιολόγηση , η έκταση και η ποιότητα της αποτελούν κρίσιμους και 

καθοριστικούς παράγοντες των μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων εφαρμογής της ΥΤ  

για τους σπουδαστές με οπτική αναπηρία (Jutai et al., 2001).  

Για να τεκμηριωθούν διεξοδικά οι ικανότητες και οι ανάγκες υποστήριξης των 

σπουδαστών με οπτική αναπηρία και για να βελτιωθεί η πιθανότητα επιτυχίας της 

εφαρμογής της, η διαδικασία της αξιολόγησης απαιτεί συνεργασία μεταξύ 

επαγγελματιών από πολλαπλούς κλάδους.  Η εν λόγω διαδικασία πρέπει να 

περιλαμβάνει αναμφισβήτητα αξιολογήσεις από τους εκάστοτε επαγελματίες αναφορικά 

με την οπτική  οξύτητα και το οπτικό πεδίο του σπουδαστή , τη λειτουργική  χρήση της 

όρασης , τις  δεξιότητες  και τις ικανότητες , τις ανάγκες μάθησης αυτού, καθώς τις 

προτιμήσεις του για τα μαθησιακά μέσα  (Hyvarinen, 2000). Στόχος είναι , τα 

αποτελέσματα των αξιολογήσεων να χρησιμοποιούνται εποικοδομητικά στη σωστή 
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επιλογή υποστηρικτικής τεχνολογίας και στον κατάλληλο σχεδιασμό της  υποστήριξης 

(Topor & Erin, 2000). 

Η συμμετοχή επαγγελματιών από διάφορους κλάδους (οφθαλμίατροι, παιδίατροι, 

εκπαιδευτικοί σπουδαστών με οπτική αναπηρία, εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής,  

επιπλέον θεραπευτές αποκατάστασης)  καθώς και της οικογένειας έχει την πιθανότητα 

να αυξήσει τη χρησιμότητα και την έκταση των πληροφοριών που παράγονται από την 

αξιολόγηση (Robinson and Sadao,  2010). 

Η δημιουργία ακριβών και έγκυρων δεδομένων αξιολόγησης θεωρείται μείζονος  

σημασίας από την εκπαιδευτική και συμπεριφορική έρευνα και είναι ευρέως αποδεκτή 

από τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης με στόχο την παροχή βέλτιστης υποστήριξης 

στους  σπουδαστές (Folsom, 2011;  Bergwerk , 2011).  

Αναφορικά με τον παράγοντα επιλογής  της  κατάλληλης υποστηρικτικής τεχνολογίας 

για τον εκάστοτε σπουδαστή ,η διεθνής βιβλιογραγία προτείνει την αμοιβαία 

αντιστοίχηση και συσχέτιση των ατομικών αναγκών και αντικειμενικών στόχων με την 

ΥΤ, (Topor and Erin 2000;  Hussey and Cook , 2002 ),  τη συμμετοχή  εκπροσώπων από 

πολλούς κλάδους , καθώς και της οικογένειας για την ανταλλαγή ιδεών με στόχο την 

εξέρευση αποτελεσματικών και πρακτικά εφικτών λύσεων (Hyvarinen 2000; Erin and 

Topor, 2000), την αρχική και συνεχή αξιολόγηση με στόχο τον προσδιορισμό της 

επάρκειας της υποστήριξης και την άμεση κάλυψη των αναδυόμενων αναγκών που 

προκύπτουν (Kennedy, 2005),  καθώς ακόμη και ‘’ευαισθησία’’  ως προς τα μορφωτικά 

πρότυπα και τις προτιμήσεις των σπουδαστών  που  μπορεί να διαφέρουν και με 

απώτερο στόχο την πραγμάτωση κοινωνικά έγκυρων προγραμμάτων παρέμβασης 

(Taylor and  Salend ,2002). 

Έρευνες έχουν δείξει ότι η  αποτυχία πλήρους εντοπισμού των αναγκών των 

σπουδαστών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής της ΥΤ συνδέεται με τη  

δυσαρέσκεια  σχετικά με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες  και την εγκατάλειψη  τους  

(Zhao and Phillips , 1993).  

Οι επαγγελματίες ,επομένως , καταβάλλοντας σοβαρές προσπάθειες κατά τη διαδικασία 

της αξιολόγησης, της επιλογής υποστηρικτικής τεχνολογίας ,των φάσεων διδασκαλίας 

και υποστήριξης της χρήσης της ΥΤ , υπάρχει  μεγάλο ενδεχόμενο  να μειώσουν την 

πιθανότητα  εγκατάλειψης  της  (Xie, 2009).  
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Στην έρευνα της Μαύρου (2010) , γίνεται αναφορά, μάλιστα στον καίριο ρόλο που 

εκτυλίσσει ο εκπαιδευτικός αναφορικά με τη συμβολή του στην επίτευξη κοινού 

οράματος της ομάδας που ασχολείται με τον εκάστοτε σπουδαστή καθώς και στη 

σημασία ενθάρρυνσης της συμμετοχής της οικογένειας του, επισημαίνοντας την 

εκτίμηση της πρότασης εμπλοκής με σκοπό τη λήψη καίριων αποφάσεων  για τις 

υποστηρικτικές τεχνολογίες από την πλευρά της οικογένειας. 

Σημαντικό κρίνεται , επίσης το γεγονός πως μέσω της επίτευξης κοινού οράματος είναι 

πολύ πιθανό να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση προς την πολιτεία και συγκεκριμένα προς 

τους φορείς που λαμβάνουν αποφάσεις , δείχνοντας  ότι είναι εφικτό να απλοποιηθούν 

οι διαδικασίες της αποτελεσματικής αξιοποίησης των πόρων και της μείωσης του 

κόστους  για υποστηρικτικές τεχνολογίες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 

«ανακύκλωση» της υπάρχουσας υποστηρικτικής τεχνολογίας  με απώτερο σκοπό  το να 

καλυφθούν  ανακύπτουσες ανάγκες,  προερχόμενες από επαναξιολογήσεις (Μαύρου, 

2010) .  

Η Μαύρου (2010)  αναφέρει στη μελέτη της πως είναι απαραίτητο να καθορίζεται από 

το κάθε κράτος ένα σαφές πλαίσιο πολιτικής αναφορικά με τις παροχές αλλά και την 

εφαρμογή της υποστηρικτικής τεχνολογίας το οποίο θα σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη 

τις εξελίξεις στον τομέα των υποστηρικτικών τεχνολογιών ως μέσο στήριξης των 

σπουδαστών στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.  

Αναφορικά με το πλαίσιο πολιτικής, ο Seelman (2008)  με τη σειρά του ισχυρίζεται  πως 

η νομοθεσία που σχετίζεται με την εφαρμογή των υποστηρικτικών τεχνολογιών στην  

εκπαιδευτική πράξη δύναται να καταστεί ένα ουσιώδες μέσο πολιτικής για την ύπαρξη 

της τεχνολογίας είτε χαμηλής είτε υψηλής τεχνολογικής στάθμης  σε ένα 

συμπεριληπτικό  σχολείο  και την εφαρμογή αυτής ως εργαλείο προώθησης των ίσων 

ευκαιριών ,όπως αρμόζει σε μια προσβάσιμη κοινωνία. 

Μέσα απ’ αυτούς τους τρόπους  δύναται , λοιπόν να υπάρξει γεφύρωση του χάσματος 

ανάμεσα σε έρευνα, πολιτική καθώς και εκπαιδευτική πράξη για την καλυτέρευση των 

παρεχόμενων σχετικών με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες υπηρεσιών , σκοπός των 

οποίων είναι η επίτευξη της αυτονομίας και η βελτίωση των δυνατοτήτων της 

εκπαίδευσης  των σπουδαστών, ‘’ανοίγοντας τον δρόμο’’ προς μια ενιαία κοινωνία 

(Light και Drager ,2007). Ο Van Woerden (2006) αναφέρει πως όλοι όσοι είναι 

υπεύθυνοι για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων είναι απαραίτητο να λαμβάνουν αυτό ως 
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αρχή και να προβαίνουν στην ανάληψη της ανάλογης ευθύνης. Από την πλευρά τους , η 

εκπαιδευτική κοινότητα καθώς και όλοι όσοι ακόμη εμπλέκονται , έχουν την 

υποχρέωση να αποδέχονται τις εξελίξεις στην εφαρμογή της υποστηρικτικής 

τεχνολογίας, ως σημαντικό κομμάτι του έργου που επιτελούν και προσφέρουν. Όλα 

αυτά αποτελούν, εξάλλου καθοριστικούς συντελεστές  ώστε να αντιμετωπιστούν τα 

κωλύματα και οι διαφόρων ειδών προκλήσεις , έχοντας ως απώτερο στόχο την  

ενίσχυση της εφαρμογής των υποστηρικτικών τεχνολογιών σε ένα προσβάσιμο σχολείο. 

 

 

4.12.    ΠΙΝΑΚΑΣ  ΓΙΑ  1Ο   ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ  ΕΡΩΤΗΜΑ  

 

1Ο  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ : Εδώ εξετάζεται  με  συνοπτικό  τρόπο το 1ο ερευνητικό 

ερώτημα , δηλαδή  το  αν υπάρχουν υποστηρικτικές τεχνολογίες που συμβάλλουν σε επιμέρους 

πτυχές στην  εκπαίδευση των σπουδαστών με οπτική αναπηρία. 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 
/ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ/ΤΙΤΛΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Κόζα, Μ. & 

Σκουμπουρδή, Χ., (2013).   

Η συμβολή της 

τεχνολογίας στην 

εκπαίδευση παιδιών με 

προβλήματα όρασης.  

 

 

 

 

30ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο 

Μαθηματικής 

Παιδείας (ΕΜΕ) 

 

Braille n’ speak Λειτουργική και χρήσιμη σε μαθητές 
δημοτικού με σκοπό την καταγραφή 
σημειώσεων μέσα στην τάξη, την 
ολοκλήρωση των εργασιών σε πολύ 
γρήγορο χρόνο και εκτύπωσης  αυτών είτε  
σε συμβατικό είτε σε μπράιγ εκτυπωτή , 
καθώς και για την εκμάθηση των 
μαθηματικών με δεδομένο πως οι 
σπουδαστές δύνανται να κάνουν χρήση της 
με σκοπό την εκτέλεση γρήγορων πράξεων 
ακούγοντας το τελικό αποτέλεσμα. 

Cooper & Nichols, 

(2007).  

Technology and early 

braille literacy: Using 

Journal of  Visual 

Impairment & 

Blindness,101(1), 

22-31. 

 

MOUNTBATTEN 

BRAILLER 

 

Ιδανικό σχολικό βοήθημα 

Μαθητές 
Απόκτηση κινήτρου γραφής , χωρίς να 

προκαλείται κόπωση  στα δάχτυλα. 

Ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, όπως 

στην ποσότητητα παραγωγής Braille, στην 

ταχύτητα γραφής και στην ανάγνωση. 

Μεγαλύτερος  βαθμός συγκέντρωσης  στην 
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the Mountbatten  Pro 

Brailler in primary-grade 

classrooms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 εύρεση του σωστού συνδυασμού πλήκτρων. 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων ακρόασης μέσω της 

ακουστικής ανατροφοδότησης. 

 

Εκπαιδευτικοί 
Δυνατότητα παροχής άμεσης 

ανατροφοδότησης και ανάληψης ενός πιο 

ενεργού ρόλου στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.  Δυνατότητα επίβλεψης των  

ίδιων  ακριβώς δραστηριοτήτων  γραφής και 

ανάγνωσης με αυτές των υπόλοιπων 

βλεπόντων μαθητών . 

 

Συμμαθητές  
Ευκολότερη η επικοινωνία των μαθητών με 

οπτική αναπηρία με τους βλέποντες 

συμμαθητές τους στη γενική τάξη λόγω της 

οπτικής απεικόνισης της οθόνης Mimic.  

Έκφραση  ενδιαφέροντος από την πλευρά 

των βλεπόντων συμμαθητών αναφορικά  με 

το πως  μπορούν να αλληλεπιδρούν 

καλύτερα με τους μαθητές με προβλήματα 

όρασης χρησιμοποιώντας το Mountbatten και  

ευαισθητοποίηση των βλεπόντων 

συμμαθητών σχετικά με τον τρόπο γραφής 

των μαθητών με προβλήματα όρασης.  

Holbrook, M. C., 

Wadsworth, A., & 

Bartlett, M. (2003) 

 

Teachers' perceptions of 

using the Mountbatten 

brailler with young 

children. 

 

Journal  of  Visual 

Impairment & 

Blindness, 97(10), 

646-654. 

 

MOUNTBATTEN  

BRAILLER 
Αποδείχθηκε η καταλληλότερη συσκευή για 

παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας για 

τα πρώτα στάδια της ανάγνωσης και της 

συγγραφής Braille βάσει των εκπαιδευτικών.  

 

Τα αποτελέσματα είναι ακριβώς ίδια με την 

προηγούμενη έρευνα . 

 

Επιπλέον 

 

Θεμελιώδης η δυνατότητα διαγραφής καθώς 

επιτρέπει την παραγωγή αναγνώσιμης 

γραφής μπράιγ , ακόμη και στα αρχικά 

στάδια εκμάθησης , όπου τα λάθη είναι 

αναπόφευκτα.  

  

Καίρια η συμβολή της στην ενίσχυση της 

μαθηματικής σκέψης, στην περίπτωση που 

συμπεριλαμβάνει  έναν μεταφραστή Nemeth.  
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Parr, M. (2012).  

The Future of Text-to-

Speech Technology: 

How Long before it's 

Just One More Thing 

we do When Teaching 

Reading?. 

Procedia-Social 

and Behavioral 

Sciences, 69, 

1420-1429 

Λογισμικό 
ανάγνωσης 
οθόνης  

Καλλιέργεια της αυτοαποτελεσματικότητας 

και της αίσθησης αυτονομίας  στους 

σπουδαστές  με οπτική αναπηρία οι οποίοι 

συνήθως  κατέβαλλαν υπέρογκη προσπάθεια 

να διαβάσουν κείμενα δίχως πάντοτε να 

μπορούν να το καταφέρουν  

 

Η τεχνολογία αυτή μέσα στο σχολικό 

περιβάλλον φάνηκε να αποτελεί ένα πλαίσιο 

στήριξης όπως ακριβώς και η ανάγνωση σε 

ομάδες ή η φωναχτή ανάγνωση .  

 

Mostafa, F. A., & Isa, 

M. B. (2017).  

Effect of two different 

screen readers’ 

programs on developing 

using the internet skills 

of blind middle school 

students. 

World Journal on 

Educational 

Technology: 

Current Issues, 9 

(2),  98-111. 

 

Λογισμικό 
ανάγνωσης 
οθόνης  

Κατέστη εφικτή η αυτόνομη αναζήτηση της 

γνώσης από έναν σπουδαστή στη μέση 

εκπαίδευση.  

 

Η μάθηση μέσω ήχου διευκόλυνε τη 

συγκέντρωση  και μείωσε τις συνέπειες 

άλλων ηχητικών παρεμβολών  που θα 

μπορούσαν να αποσπάσουν την προσοχή 

του. 

 

Βελτίωση δεξιοτήτων αναφορικά με τη 

χρήση του διαδικτύου. 

 

 

 

Gerber, E. (2003). 

The benefits of and 

barriers to computer use 

for individuals who are 

visually impaired  

 

Journal  of  Visual 

Impairment & 

Blindness 

 

Λογισμικό 

ανάγνωσης 

οθόνης  

Έρευνα η οποία διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο 

Loughborough στην Αγγλία έδειξε ότι 

σχεδόν το 1/4 των φοιτητών με οπτική 

αναπηρία  κατάφερε να προβεί σε 

επιτυχημένη χρήση του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και του διαδικτύου μέσω του 

λογισμικού ανάγνωσης οθόνης με σκοπό την 

άντληση πληροφοριών.  

 

συμβολή στη  διεύρυνση του γνωστικού 

πεδίου των σπουδαστών 

 

στην προώθηση των εκπαιδευτικών τους 

ευκαιριών και αναγκών 

 

στην επίτευξη των εκπαιδευτικών τους 

στόχων και  

 

συντελεί στην ανεξαρτησία, στην 

αυτοπεποίθηση και στη διαδικασία 

κοινωνικοποίησης.  
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Ellison, N.B. , Lampe, 

C. & Steinfield, C. W. 

(2007).  

The benefits of 

Facebook ‘’ Friends’’:  

Social capital and 

college students’  use of 

online  social network 

sites  

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal of  

Computer- 

Mediated 

Communication , 

12 , 1143- 1168 

 

Λογισμικό 

ανάγνωσης 

οθόνης  

Επιτυχημένη αξιοποίηση των ιστοσελίδων 

κοινωνικής δικτύωσης  από σπουδαστές με 

σκοπό την ενεργή εμπλοκή και την ενίσχυση 

της μαθησιακής διαδικασίας και εκτός του 

οριοθετημένου εκπαιδευτικού πλαισίου 

 

Ενημέρωση για  την εκπόνηση των 

ακαδημαϊκών καθηκόντων τους, για 

διαφόρων ειδών εκπαιδευτικές εκδηλώσεις 

και δραστηριότητες στο πλαίσιο του 

πανεπιστημίου  

 

Συζήτηση για διάφορα θέματα  και 

προβλήματα που σχετίζονται με το ίδρυμα 

στο οποίο φοιτούν, καλλιεργώντας κατά 

αυτόν τον τρόπο κοινωνικές και 

επικοινωνιακές δεξιότητες, συμβάλλοντας 

στην οικοδόμηση και στην ενίσχυση της 

συνεργατικής σχέσης των σπουδαστών με 

οπτική αναπηρία με τους βλέποντες 

σπουδαστές και καθηγητές, περιορίζοντας το 

αίσθημα κοινωνικού αποκλεισμού και 

κάνοντας την επιτυχία  αναπόσπαστο 

κομμάτι της μαθησιακής διαδικασίας 

Argyropoulos, V. & 

Thymakis, P. ( 2014). 

Multiple Disabilities and 

Visual Impairment: An 

Action Research Project 

 

 

 

 

Journal  of  Visual 

Impairment & 

Blindness 108 (2), 

163- 167 

 

Πληκτρολόγιο 

Braille 

Μαθήτρια με σοβαρή οπτική αναπηρία στη 

γενική πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατέστη 

ενθουσιασμένη κάνοντας για πρώτη φορά  

χρήση  ενός πληκτρολογίου Braille το οποίο 

συνοδευόταν  από ειδικό λογισμικό 

φωνητικής εξόδου. 

 

Σημαντική βελτίωση της ταχύτητας 

πληκτρολόγησης  και μείωση των 

ορθογραφικών λαθών κατά την 

πληκτρολόγηση κειμένων. 

 

Ενίσχυση της λειτουργικότητας αλλά και της 

ακαδημαϊκής  επιτυχίας μέσα στο γενικό 

εκπαιδευτικό σύστημα λόγω της γρήγορης 

και επιτυχούς διεκπεραίωσης των  

δραστηριοτήτων. 
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Edwards, B. J., & 

Lewis, S. (1998). 

The use of technology 

in programs for 

students with visual 

impairments in Florida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journal  of  Visual 

Impairment & 

Blindness 92(5), 

302-312 

Μεταφραστής + 
Εκτυπωτής Braille 

Έρευνα  η οποία διεξήχθη στη Φλόριντα 

στους εκπαιδευτικούς των σπουδαστών με 

οπτική αναπηρία υπέδειξε πως ο εκτυπωτής 

Braille σε συνδυασμό με ένα λογισμικό 

μετάφρασης Braille ήταν τα πλέον 

χρησιμοποιούμενα μέσα υποστηρικτικής 

τεχνολογίας, με το 54% των ερωτηθέντων να 

επωφελείται σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση 

τους. 

 

Δυνατότητα εύκολης πρόσβασης των 

μαθητών στη γνώση και ανάκτησής της. 

  

Καθημερινή αλληλεπίδραση σπουδαστή και 

διδάσκοντα στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

Πλούσιο υλικό για μελέτη  και εκτός του 

πλαισίου της τάξης  και παροχή κινήτρων 

μάθησης.  

 

Διευκόλυνση των καθηγητών ως προς την 

προετοιμασία και παραγωγή του 

εκπαιδευτικού  υλικού (Edwards, B. J., & 

Lewis, S. ,1998). 

Neuman, S. B. (2005) . 

Audio books for kids: 

Add to your child’s 

reading pleasure and 

learning experience by 

popping in a book on tape 

or CD 

Scholastic Parent & 

Child, 12(4), 22 

Ομιλούντα βιβλία  Παρέχουν ένα ισχυρό κίνητρο για ανάγνωση 

, κατάσταση που συμβάλλει στην ανάπτυξη 

του γλωσσικού γραμματισμού , στη 

βελτίωση της αναγνωστικής τους ευχέρειας , 

στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ακρόασης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varley, P. (2002)   

As good as reading? Kids 

and the audiobook 

revolution. 

The Horn Book 

Magazine , 78(3), 

251-262 

Ομιλούντα βιβλία  Σημαντική βελτίωση ως προς την ανάπτυξη 

του λεξιλογίου ,  την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

ακρόασης  , την προώθηση της συζήτησης 

και την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης.  
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Clark, R. (2007) 

Audiobooks for children: 

Is this really reading? 

Children and 

Libraries, 5(1), 49-

50 

Ομιλούντα βιβλία  Aνάπτυξη του γλωσσικού γραμματισμού 

,των δεξιοτήτων  ακρόασης και  

καλλιέργεια της κριτικής σκέψης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farmer και Morse (2007). 

Project magnify: 

Increasing reading skills in 

students with low vision.  

Journal of 

Visual  

Impairment & 

Blindness, 

101(12), 763–

768. 

Μεγεθυντές 

 

 

 

Αναγνωστικές δοκιμασίες στις οποίες 

συμμετείχαν σπουδαστές με χαμηλή όραση 

εκτυλίχθηκαν στην αρχή αλλά και στο τέλος 

του σχολικού έτους. Κατά τη διάρκεια αυτού, 

στη διαδικασία της ανάγνωσης , οι σπουδαστές 

λάμβαναν υλικό άλλοτε σε μεγεθυμένη 

εκτύπωση και άλλοτε εκτυπωμένο υλικό σε 

κανονικό μέγεθος συνοδευόμενο από 

μεγεθυντές. Παρατηρήθηκε ότι ενώ κανένας 

από τους σπουδαστές που έκανε χρήση της 

εκτύπωσης με μεγεθυμένους χαρακτήρες δεν 

αποκόμισε σημαντικά οφέλη ως προς την 

κατανόηση, πέντε από τους οκτώ σπουδαστές 

ανέπτυξαν σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό την 

εν λόγω ικανότητα κάνοντας χρήση των 

οπτικών βοηθημάτων μεγέθυνσης.   

Layton et al. (1992). 

The relative effectiveness 

of reading in large print 

and with low vision 

devices for students with 

low vision. 

Journal of  

Visual  

Impairment and  

Blindness,  

86(1), 48–53. 

 

Μεγεθυντές 

 

 

 

Ο ρυθμός ανάγνωσης των μαθητών με χαμηλή 

όραση  κατέστη σημαντικά ανώτερος 

κάνοντας χρήση οπτικών βοηθημάτων 

μεγέθυνσης  σε σχέση με τη χρήση μεγάλης 

εκτύπωσης. 
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Corn (1990). 

Optical devices or large-

type: Is there a debate? 

 

 

 

 

 

 

In A. W.  

Johnston & M.  

Lawrence  

(Eds.), Low  

vision ahead II  

(pp. 247–253).  

New York:  

Association for  

the Blind. 

Μεγεθυντές 

 

 

 

 

Σπουδαστές που έκαναν χρήση οπτικών 

συσκευών πέτυχαν υψηλότερα επίπεδα ως 

προς τον ρυθμό ανάγνωσης και κατανόησης σε 

σχέση με τους μαθητές που έκαναν χρήση 

μόνο μεγάλης εκτύπωσης 

 

 
 
 
 

Goodrich & Kirby (2001). 

A comparison of patient 

reading performance and 

preference: Optical 

devices, handheld CCTV 

(Innoventions Magni- 

Cam), or stand-mounted 

CCTV (Optelec Clearview 
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χαμηλή όραση και ενός βλέποντα 

συμμαθητή μειώθηκε μετά από 6μηνη 
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Προτιμότερη η χρήση των ηλεκτρονικών 

συσκευών χαμηλής όρασης εν αντιθέσει με 

μεγεθυμένα υλικά, καθώς μέσω των 

συσκευών αυτών, ο σπουδαστής με οπτική 

αναπηρία δύναται να έχει πρόσβαση όπου 

θέλει και οποιαδήποτε ώρα θέλει δίχως να 

περιμένει από τρίτα άτομα να 

προετοιμάσουν το υλικό.  
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Σε μια μελέτη με σπουδαστές με μειωμένη 

όραση , ηλικίας 7 έως 18 χρόνων, η 

πλειοψηφία των μαθητών  κατάφερε να 

αποκτήσει ρυθμό ανάγνωσης πολύ κοντά στον 

φυσιολογικό, κάνοντας χρήση εκτύπωσης με  

μεγεθυμένους  χαρακτήρες. Στην εν λόγω 

μελέτη, η ηλικία και η οπτική οξύτητα 

συσχετίστηκαν με το μέγεθος των κερδών των 

σπουδαστών ως προς τον ρυθμό ανάγνωσης 

και κατανόησης .  
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Διαδραστικοί  

Ηλεκτρονικοί  

Πίνακες 

συνδεδεμένοι με 

τον ατομικό 

σταθμό 

εργασίας του 

σπουδαστή 

Έρευνα που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο του 

Ιλινόις κατέδειξε ότι η χρήση διαδραστικών 

πινάκων σε συνδυασμό με τον ατομικό σταθμό 

εργασίας του σπουδαστή επέτρεψε σε μαθητές 

με οπτική αναπηρία να προσεγγίζουν κείμενα 

και να εντοπίζουν με μεγάλη επιτυχία τις 

συντεταγμένες μιας περιοχής σε έναν χάρτη, 

καθιστώντας τους αυτόνομους σε μεγάλο 

βαθμό  κατά τη διαδικασία πρόσκτησης της 

γνώσης.  
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Animal – Watch 

εφαρμογή 

(θετικές 

επιστήμες) 

Η εφαρμογή δοκιμάστηκε εκτενώς σε 

μαθητές με μέτρια και σοβαρή απώλεια 

όρασης. Οι πολλαπλές επιλογές 

πρόσβασης στην πληροφορία (αναγνώστης 

οθόνης Voice - Over, μεγεθυμένη 

αναπαράσταση,  ανανεώσιμη οθόνη 

Braille, άμεση ηχητική ανατροφοδότηση 

σχετικά με τις απαντήσεις τους και 

συμβουλές) φάνηκε να αποτελούν 

ιδιαίτερα ενισχυτικά στοιχεία. Τα 

αποτελέσματα από τη χρήση της εν λόγω 

εφαρμογής ήταν αρκετά ενθαρρυντικά. Οι 

μαθητές βρήκαν ιδιαίτερα διασκεδαστική 

την εφαρμογή, βελτίωσαν τις μαθηματικές 

τους δεξιότητες και συγκεκριμένα την 

ικανότητα επίλυσης λεκτικών 

μαθηματικών προβλημάτων και δούλεψαν 

περισσότερο αυτόνομα, χωρίς να είναι 

πλήρως εξαρτημένοι από τον εκπαιδευτικό 

για την επίλυση τους.  
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Process – 

Driven Math 

(θετικές 

επιστήμες)  

Φάνηκε να αποτελεί  ιδανική εφαρμογή 

για την επίλυση μαθηματικών 

προβλημάτων για σπουδαστές που 

αντιμετωπίζουν απτικούς περιορισμούς ή 

και για άλλους που δεν έχουν διδαχθεί να 

διαβάζουν Braille ή Nemeth κώδικα. Η 

διαδραστική ακουστική διαδικασία του 

Process Driven Math η οποία είναι 

βασισμένη στην απλοποίηση εκφράσεων 

και μεταβλητών φάνηκε να είναι ιδιαίτερα 

βοηθητική για τους σπουδαστές με οπτική 

αναπηρία και έχει  ως αποτέλεσμα να 

τίθεται  ο έλεγχος της ροής των 

πληροφοριών στα χέρια του σπουδαστή.   

Τα αποτελέσματα έρευνας  που διεξήχθη 

έδειξαν πως  ένας φοιτητής με οπτική 

αναπηρία και απτικούς περιορισμούς, 

μπόρεσε να λύσει με επιτυχία πάνω από 

χίλια μαθηματικά προβλήματα 

χρησιμοποιώντας το Process Driven - 

Math. Απέδειξε πως μπορεί να καθοδηγεί 

μόνος του την όλη διαδικασία επίλυσης 

του προβλήματος ,  απέκτησε μεγάλη 

εξοικείωση με το μαθηματικό λεξιλόγιο , 

εξασφάλισε την παραμονή του στο 

πανεπιστήμιο και απέδειξε την ικανότητά 

του στο επίπεδο μαθηματικών που 

απαιτούνται σε αυτό. Η επιτυχία της 

εφαρμογής οδήγησε στη δημιουργία ενός 

ερευνητικού χρηματοδοτούμενου 

πανεπιστημιακού προγράμματος που 

ονομάζεται Project Logan με σκοπό να 

βοηθηθούν φοιτητές με προβλήματα 

όρασης στην προσέγγιση των 

μαθηματικών εννοιών και στην επίλυση 

μαθηματικών προβλημάτων. 
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AAAI Spring  

Symposium:  

Semantic  

Scientific 

Knowledge 

Integration, 

Απτική 

συσκευή  

Haptic Paddle 
 

H συσκευή αυτή συνέβαλε σε μεγάλο 

βαθμό στο να διδαχθούν και να γίνουν 

περισσότερο κατανοητοί οι Νόμοι του 

Νεύτωνα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

μέσα από τη χρήση της σε πειράματα και 

στην επιτυχημένη παροχή δημιουργίας 

νέων εμπειριών μάθησης. 
 



144 
 

Tanhua- Piroinen Erika, 

Pystynen Johannes , 

Raisamo Roope (2010). 

‘’ Haptic Applications 

as Physics Teaching 

Tools’’, Haptic Audio – 

Visual  Environments 

and Games 

 (HAVE). 

IEEE  

International  

Symposium. 

Απτική 

συσκευή  

Novint – 

Falcom 

Μεγάλη αποδείχθηκε η συμβολή αυτής της 

δυναμικής συσκευής ανάδρασης στη 

δημιουργία ενός πολύπλευρου μαθησιακού 

περιβάλλοντος,  με αποτέλεσμα την 

αυξημένη συμμετοχή των σπουδαστών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία και την 

ευκολότερη και βαθύτερη δόμηση και 

κατανόηση αφηρημένων επιστημονικών  

εννοιών, όπως εν προκειμένω η 

πυκνότητα.  
 
 

Jones et al. (2014). 

The efficacy of haptic 

simulations to teach 

students with Visual 

Impairments about 

temperature and 

pressure. 
 

Journal of  

Visual  

Impairment &  

Blindness, 108  

(1), 55 

61. 

Απτική 

συσκευή  

Novint – 

Falcon 

Η εν λόγω απτική συσκευή δυναμικής 

ανάδρασης σε συνδυασμό με ένα 

λογισμικό πρόγραμμα αποδείχθηκε 

πολύτιμο βοήθημα για τους μαθητές  

Γυμνασίου με οπτική αναπηρία με σκοπό 

τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους σε 

επιστημονικά φαινόμενα  σχετικά  με την 

κίνηση των σωματιδίων, τη θερμοκρασία 

και την πίεση και γενικότερα την 

καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στο 

μάθημα της φυσικής.  

Μέσα από την εν λόγω απτική συσκευή 

μπορούσαν να κάνουν τον χειρισμό και 

τον έλεγχο ενός αντικειμένου -κόκκου 

γύρης- σε ένα κλειστό κύκλωμα. Το 

συγκεκριμένο αντικείμενο εξαρτιόταν 

διαρκώς από τα σωματίδια που κινούνταν 

τυχαία και το περιέβαλλαν. Οι μαθητές 

λάμβαναν δυναμική ανάδραση, η ένταση 

της οποίας ήταν ανάλογη και άμεσα 

εξαρτώμενη από τη θερμοκρασία και την 

πίεση. Μπορούσαν, δηλαδή να αισθανθούν 

τον καταιγισμό από τα σωματίδια πάνω 

στο αντικείμενο μέσα από την 

προσομοίωση και έτσι είχαν τη 

δυνατότητα να αντιληφθούν το πώς όταν 

μεταβάλλεται η θερμοκρασία και η πίεση 

προκαλείται και η μεταβολή των κινήσεων 

των μορίων.  
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Απτική 

συσκευή 

Phantom 

Η εν λόγω απτική συσκευή δυναμικής 

ανάδρασης και το τρισδιάστατο εικονικό 

περιβάλλον συνέβαλλαν στον εμπλουτισμό 

των γνώσεων 10 φοιτητών με οπτική 

αναπηρία αναφορικά με την ακριβή 

αναγνώριση τρισδιάστατων  εικονικών  

γεωμετρικών σχημάτων με διαφορετικές 

διαστάσεις το καθένα. Αποδείχθηκε , 

μάλιστα πως το εικονικό γεωμετρικό 

σχήμα της σφαίρας μπορεί να καταστεί 

εύκολα αντιληπτό ακόμη και αν 

συναντάται σε πολύ μικρή διάσταση.  
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Explorative Learning of 
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Volume, 2008,  

13 

 

Απτική 

συσκευή 

Phantom 

Η Phantom Haptic Device  σε συνδυασμό 

με το λογισμικό πρόγραμμα 

προσομοίωσης, το Picco συνέβαλλαν σε 

μεγάλο βαθμό στην καλύτερη  κατανόηση 

του ηλιακού συστήματος και της τροχιάς 

των πλανητών από μαθητές δημοτικού 

επτά και οκτώ ετών .Μέγιστη συμβολή της 

συσκευής στην ενίσχυση της 

διερευνητικής μάθησης . 

Bivall Petter, 

Ainsworth Shaaron, 

Tibell Lena A. E. 

(2010). 

 

Do Haptic 

Representations Help  

Complex Molecular 

Learning ? 

Science  

Education ,  

Volume 95,  

Issue 4, 700- 

719.  
 

Απτική 

συσκευή 

Phantom 
 

Μεγάλη η συμβολή της εν λόγω συσκευής 

στην κατανόηση των μηχανισμών 

δημιουργίας πρωτεϊνών από σπουδαστές 

με οπτική αναπηρία. Παρατηρήθηκε από 

τους ερευνητές εμφανώς καλύτερη 

επίδοση στους σπουδαστές που έκαναν 

χρήση της συγκεκριμένης συσκευής, 

χρήση περισσότερων εξειδικευμένων 

εκφράσεων και λέξεων με σκοπό την  

περιγραφή  επιστημονικών φαινομένων 

που σχετίζονται με την «ενέργεια», σε 

σύγκριση με τους φοιτητές που δεν έκαναν 

χρήση αυτής.  
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Απτική 

συσκευή 

Phantom 

Αποτελεσματική η  συμβολή της απτικής 

συσκευής σε συνδυασμό με το λογισμικό 

πρόγραμμα Cell exploration σε είκοσι 

μαθητές 15 χρόνων με ολική απώλεια 

όρασης αναφορικά με την κατανόηση της 

μορφής των κυττάρων και των δομικών 

στοιχείων αυτών σε σύγκριση με την 

περίοδο πριν από τη χρήση (είχαν έρθει σε 

επαφή με τρισδιάστατα μοντέλα, με 

απτικές εικόνες και με βιβλία σε μορφή 

Braille, με σκοπό να αποκτήσουν γνώση 

της δομής του κυττάρου).   

 

Απόκτηση ικανότητας παροχής από την 

πλευρά των μαθητών πιο πολλών και 

σαφών πληροφοριών σχετικά με το 

κύτταρο ως ολότητα και των οργανιδίων 

που απαρτίζεται, κάνοντας χρήση πιο 

πλούσιου και στοχευμένου λεξιλoγίου. Η 

συσκευή φάνηκε να αποτελεί πολύτιμο 

εκπαιδευτικό βοήθημα στα χέρια τους και 

τους κατέστησε ικανούς να συμμετέχουν 

ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. 

Sanchez, J. (2012). 

Development of 

navigation skills 

through audio haptic 

videogaming in learners 

who are blind. 

Procedia  

Science 
Audio Haptic 

Maze  
Η συμβολή του συγκεκριμένου 

ηλεκτρονικού παιχνιδιού στην ένταξη των 

σπουδαστών με οπτική αναπηρία σ’ ένα 

γενικό σχολείο βρέθηκε να  είναι μεγάλη, 

καθώς καλλιεργούνται επιτυχημένα  μέσα 

από το εικονικό περιβάλλον και 

συνδυάζοντας την αφή και τον ήχο 

δεξιότητες κινητικότητας και 

προσανατολισμού στο εκπαιδευτικό 

ίδρυμα όπου φοιτούν οι μαθητές και οι 

οποίες είναι απαραίτητες με σκοπό τον 

μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:  ΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  ΣΤΗΝ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  

ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

5.1 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  ΔΙΑΒΙΩΣΗ  ΚΑΙ  ΟΠΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

Τα προβλήματα όρασης επιδρούν με έναν εξαιρετικά βαρύνοντα τρόπο σε κάθε πτυχή 

της ζωής των ατόμων με οπτική αναπηρία, λόγω του γεγονότος πως τα εν λόγω άτομα 

επί της ουσίας στερούνται του κυρίου μέρους της πληροφορίας αναφορικά με το 

περιβάλλον τους και φυσικά αναφορικά με τον ίδιο τους τον εαυτό. Αυτό επιφέρει 

βαρύτατες συνέπειες στην αναπτυξιακή πορεία των ατόμων που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα οράσεως, καθώς επιδρά σε τομείς όπως η καθημερινή διαβίωση, η 

εκπαίδευση, η εργασία, η μετακίνηση και συνολικά σε κάθε πτυχή η οποία συνδέεται 

τελικώς με την κοινωνική τους ένταξη (Chia et al., 2005).  

 

Οι «Δεξιότητες της Καθημερινής Διαβίωσης/ΔΚΔ» αποτελούν ίσως τον σημαντικότερο 

παράγοντα καθορισμού της ποιότητας και της πληρότητας της ζωής των ατόμων με 

οπτική αναπηρία (Parrish, 1996). Στη συγκεκριμένη κατηγορία δεξιοτήτων 

συμπεριλαμβάνονται οι βασικές δραστηριότητες οι οποίες είναι αναγκαίες για την 

ομαλή ροή της καθημερινής ζωής των ατόμων. Ο αριθμός των δραστηριοτήτων και των 

δεξιοτήτων οι οποίες εκτελούνται σε καθημερινή βάση από κάθε άνθρωπο, από το 

ξύπνημα του έως και τη στιγμή που κοιμάται, είναι εξαιρετικά μεγάλος και καθίσταται 

σαφής μόνο μετά από μία λεπτομερή καταγραφή, καθώς η πλειονότητα των εν λόγω 

ενεργειών εκτελείται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα με τρόπο μηχανικό (Lewis & 

Iselin, 2002).  

 

Οι δεξιότητες της καθημερινής διαβίωσης αποτελούνται από τους ημερήσιους στόχους 

οι οποίοι διαμορφώνουν την καθημερινή ζωή του ατόμου, εμπεριέχοντας μία ευρεία 

γκάμα ενεργειών και συμπεριφορών. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν ενέργειες 

σαν το πλύσιμο των δοντιών, το ντύσιμο και η επιλογή σωστού χρωματικού 

συνδυασμού, το περπάτημα εντός και εκτός του σπιτιού,  η προετοιμασία ενός 

γεύματος, η επιδιόρθωση κάποιας υλικής ζημιάς εντός του σπιτιού κ.α. (Liu, Brost, 

Horton, Kenyon & Mears, 2013).  
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Μεταξύ των βασικότερων Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης σύμφωνα με τους 

Haymes, Johnston & Heyes (2002) εντοπίζονται αυτές:  

 

 Της διαχείρισης του νοικοκυριού / Homemanagement 

 

 Της προσωπικής φροντίδας / Personal care  

 

 Των ικανοτήτων προσαρμογής στην κουζίνα / Adaptive  kitchen  skills 

 

 

 Των δεξιοτήτων εκτέλεσης απλών επισκευών εντός του σπιτιού/Home 

mechanics skills (Haymes, Johnston & Heyes, 2002). 

 

Τα άτομα με οπτική αναπηρία διαθέτουν ένα φτωχότερο λειτουργικό προφίλ αναφορικά 

με τις ικανότητες ανταπόκρισης και επιτέλεσης των καθημερινών δεξιοτήτων 

διαβίωσης, συγκριτικά με τα βλέποντα άτομα (Langelaan  et al., 2007;  Griffin-Shirley 

& Nes, 2005). Τα βλέποντα άτομα τις περισσότερες φορές μαθαίνουν τον τρόπο 

εκτέλεσης των καθημερινών δραστηριοτήτων, είτε μέσω της εξάσκησής τους σε αυτές, 

είτε μέσω της παρατήρησης των υπολοίπων όταν τις επιτελούν. Στις περιπτώσεις κατά 

τις οποίες η οπτική λειτουργία αποτελεί προϋπόθεση για την εκμάθηση των εκάστοτε 

δεξιοτήτων, τα άτομα με προβλήματα όρασης δεν έχουν τη δυνατότητα να τις 

κατακτήσουν δίχως την απαραίτητη βοήθεια και υποστήριξη. Ωστόσο, μέσω των 

υπολοίπων αισθήσεών τους διαμορφώνουν άποψη αναφορικά με αυτά που 

εκτυλίσσονται στο περιβάλλον τους, η οπτική προσέγγιση του οποίου είναι αδύνατη. 

Σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραματίζουν και οι υποστηρικτικές τεχνολογίες (West et al., 

2002).  

 

Έρευνες έχουν δείξει πως τα άτομα με προβλήματα όρασης έρχονται αντιμέτωπα με 

ποικίλλων ειδών προκλήσεις στην καθημερινή τους ζωή και έχουν έλλεψη στις βασικές 

καθημερινές δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης (Bigham, Jayant, Miller;  White & Yeh, 

2010; Manduchi & Coughlan, 2012). Οι μεγαλύτεροι περιορισμοί σχετίζονται με το 

διάβασμα, τη χρήση ενός τηλεφώνου (West et al., 2002), την αυτόνομη μετακίνηση, 

τόσο σε εσωτερικά όσο και σε εξωτερικά περιβάλλοντα (Lamoureux, Hassell & Keeffe, 

2004; Noe et al., 2003; Turano et al. , 2004),  την αναγνώριση διαφόρων αντικειμένων 
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(Bigham et al., 2010), την ενασχόληση με το νοικοκυριό και οτιδήποτε αυτό 

περιλαμβάνει, όπως είναι για παράδειγμα η φροντίδα των ρούχων και η ετοιμασία του 

φαγητού (Rubin et al., 1994; Brown et al., 2014), τη δυνατότητα πραγματοποίησης των 

καθημερινών αγορών (Lamoureux, Hassell, & Keeffe, 2004), τη διαχείριση χρημάτων, 

καθώς και τη συμμετοχή στις εκάστοτε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου/χόμπι 

(Bigham et al., 2010).  

 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις αγορές, έρευνα έχει δείξει πως τα άτομα με προβλήματα 

όρασης δυσκολεύονται σε μεγάλο βαθμό ως προς την εκτέλεση ανεξάρτητων αγορών 

στα πολυκαταστήματα, καθώς είναι δύσκολη η διαδικασία επιλογής προϊόντος, 

εξέτασης της μάρκας, της αναγραφόμενης τιμής και της ημερομηνίας λήξης του. Η 

εκτέλεση της διαδικασίας της αγοράς, η οποία περιλαμβάνει τη συνοδεία στο 

κατάστημα και την περιγραφή των διαφόρων προϊόντων, υποβοηθείται τις περισσότερες 

φορές από άτομα του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα τα 

άτομα να νοιώθουν πλήρως εξαρτημένα (Lanigan, Paulos, Williams, Rossi & 

Narasimhan, 2006). 

 

Αναφορικά με τα προβλήματα της καθημερινής διαβίωσης των ατόμων με οπτική 

αναπηρία, πρέπει να τονιστεί πως η οπτική σηματοδότηση καλύπτει όλες τις πλευρές 

του προσανατολισμού, τόσο τις διαφημίσεις και τα καταστήματα ως ορόσημα, όσο και 

τις σημάνσεις των οδών και των γραμμών των λεωφορείων, αποκλείοντας τα άτομα με 

οπτική αναπηρία (Golledge, Marston & Costanzo, 1998). Ακόμη και όταν υπάρχει 

σήμανση που χρησιμοποιεί κώδικα Braille, αυτή απαιτεί το άτομο να φτάσει σε 

απόσταση έκτασης ενός χεριού από αυτή και να την αγγίξει (Crandall, Bentzen, Myers 

& Brabyn, 2001).  

 

5.1.1 ΑΥΤΟΝΟΜΗ  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ  ΚΑΙ  ΑΤΟΜΑ  ΜΕ  ΟΠΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

Η οπτική αναπηρία, όπως αναφέρθηκε, δύναται να οδηγήσει στη μείωση της αυτονομίας 

του ατόμου στην καθημερινότητά του. Πολύ σημαντικές είναι οι προκλήσεις που 

σχετίζονται με την καθημερινή αυτόνομη μετακίνηση των ατόμων με οπτική αναπηρία, 

η οποία αποτελεί μέρος των δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης. Σε ένα συνέδριο, 

αναφορικά με άτομα με οπτική αναπηρία στη Γαλλία, το 55% των ατόμων με 



150 
 

προβλήματα όρασης δήλωσε ότι αντιμετωπίζει διάφορα ζητήματα στην καθημερινή 

αυτόνομη μετακίνηση (C2RP, 2005) και αισθάνεται ανασφάλεια στο περιβάλλον 

κυκλοφορίας (traffic environment). Τα προβλήματα αυτά συχνά συνεπάγονται ότι τα εν 

λόγω άτομα προβαίνουν στην αποφυγή συνθηκών τις οποίες θεωρούν δυσνόητες και 

επικίνδυνες και ταξιδεύουν λιγότερο, κατάσταση η οποία έχει ως αποτέλεσμα την 

ελάττωση της επισκεψιμότητάς τους σε αρκετά μέρη, τη δημιουργία σωρείας 

προβλημάτων, τόσο στην καθημερινή προσωπική, όσο και εργασιακή ζωή και τον 

ενδεχόμενο αποκλεισμό τους από την κοινωνία. Επομένως, η κατάσταση αυτή ενέχει 

μια πρόκληση κοινωνικού περιεχομένου και αποτελεί έναν θεμελιώδη ερευνητικό τομέα 

(Schinazi et al., 2016).  

 

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να αναφερθεί η άποψη την οποία εξέφρασε, στο πλαίσιο μίας 

εκ των ερευνών της, η Τρίγκα-Μερτίκα (2010), σύμφωνα με την οποία: «Όσα και αν 

γνωρίζει ένας τυφλός αν δεν είναι ικανός να κινηθεί μόνος του και δεν είναι αυτόνομος 

και ανεξάρτητος, δε θεωρείται και δεν έχει επιτύχει τίποτε». 

 

Συνεπώς, καθίσταται σαφές, πως είναι βαρύνουσας σημασίας τα άτομα με οπτική 

αναπηρία, ήδη από την παιδική τους ηλικία, να εξοικειώνονται με το ζήτημα της 

αυτόνομης μετακίνησης, γεγονός το οποίο υπογραμμίζεται από την ύπαρξη αντίστοιχου 

μαθήματος στα πλαίσια των εκπαιδευτικών διαδικασιών που παρακολουθούν τα παιδιά 

αυτά, διότι μόνο έτσι πρόκειται να καταστεί εφικτή η ανεξάρτητη μετακίνηση, η 

αυτονομία και η κοινωνική συμπερίληψη τους.  

 

Τα προβλήματα τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν  καθημερινώς στο κομμάτι της 

μετακίνησης σε πολλές εκ των σύγχρονων πόλεων , είναι ποικίλα και πολυάριθμα. 

Μερικά εξ αυτών είναι η κακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα πεζοδρόμια, καθώς 

έχουν πολλές ρωγμές, εμπόδια και συχνά δε διαθέτουν τις απαραίτητες αυλακώσεις 

προκειμένου να προσανατολίζονται οι τυφλοί, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 

αναφορικά με την προσπέλαση των διαβάσεων τυφλών που αρκετές φορές αποκλείονται 

από οχήματα που είναι σταθμευμένα παράνομα ή τραπεζάκια μαγαζιών κ.α, η ευρέως 

διαδεδομένη κακή οδική συμπεριφορά, η οποία περιλαμβάνει μία ευρεία γκάμα 

παραβιάσεων των δικαιωμάτων, όπως υπερβολική ταχύτητα, μη σεβασμός του Κ.Ο.Κ, 

οι παραβιάσεις των φωτεινών σηματοδοτών κλπ, η απουσία ηχοσήμανσης των 

φωτεινών σηματοδοτών και τέλος η απουσία, μέχρι πρότινος συστημάτων εκφώνησης 
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των πληροφοριών εντός των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς τα τελευταία χρόνια 

έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα προόδου αναφορικά με το τελευταίο ζήτημα και 

πλέον στα μέσα των αστικών κέντρων έχουν εισαχθεί συστήματα εγγραφής και 

εκφώνησης πληροφοριών (Murphy, Kuber, McAllister, Strain & Yu, 2008).  

 

Μια ακόμη σημαντική πτυχή της αυτόνομης μετακίνησης των ατόμων με οπτική 

αναπηρία είναι η κινητικότητα και ο προσανατολισμός, καθώς αποτελούν πολύ 

σημαντικούς παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην αυτόνομη μετακίνηση του ατομου. 

Ο προσανατολισμός ως έννοια αποτελεί τη διαδικασία χρησιμοποίησης των υπολοίπων 

αισθήσεων με στόχο τον προσδιορισμό, από μέρους του ατόμου, της θέσεως την οποία 

κατέχει στον χώρο, όντας επί της ουσίας η επίγνωση του που βρίσκεται, της 

κατεύθυνσης προς την οποία επιθυμεί να κατευθυνθεί και του τρόπου με τον οποίο θα 

κατορθώσει να φτάσει εκεί, μέσω της συλλογής και της ερμηνείας πληροφοριών τις 

οποίες αντλεί από το περιβάλλον, είτε αυτό είναι οικείο είτε όχι (Giudice & Legge, 

2008).  Η Κινητικότητα ως έννοια αποτελεί την σωματική ικανότητα της μετακίνησης 

με τρόπο ασφαλή από ένα σημείο Α σε ένα σημείο Β (Nakajima & Haruyama, 2013). 

Παρόλο που οι εν λόγω έννοιες είναι συμπληρωματικές, δεν ταυτίζονται πλήρως. 

Επομένως εάν κάποιο άτομο με προβλήματα οράσης δεν κατέχει εξίσου δεξιότητες 

προσανατολισμού και κινητικότητας, πρόκειται να έρθει αντιμέτωπο με έναν μεγάλο 

αριθμό δυσκολιών εντός του περιβάλλοντος του σε καθημερινή βάση. Παραδείγματος 

χάριν, ένα άτομο το οποίο έχει κάποια μορφή οπτικής αναπηρίας, ενδέχεται να έχει 

γνώση του που βρίσκεται, αλλά να μην μπορεί να μετακινηθεί με ασφάλεια, λόγω της 

έλλειψης των αναγκαίων ικανοτήτων κινητικότητας, αλλά και το αντίστροφο. Κατά την 

πρώτη περίπτωση, το εν λόγω άτομο, μολονότι, έχει καλλιεργήσει τις απαραίτητες 

δεξιότητες προσανατολισμού, θα κινδυνέψει εάν επιχειρήσει να μετακινηθεί καθώς 

εγκυμονεί ο κίνδυνος τραυματισμών, σύγκρουσης με εμπόδια κ.α, ενώ κατά τη δεύτερη 

λόγω του αποπροσανατολισμού του ενδέχεται είτε να χαθεί, είτε να καταλήξει αλλού 

από εκεί που επιθυμούσε, μολονότι πάλι οι δεξιότητες κινητικότητας του είναι επαρκώς 

καλλιεργημένες.  

 

Η αυτόνομη μετακίνηση περιλαμβάνει γενικότερα μια σειρά διαφορετικών 

δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται ευκολότερα με τη χρήση όρασης. Για 

παράδειγμα, για να επιχειρήσει κάποιος να πραγματοποιήσει μια διαδρομή με το 

λεωφορείο με σκοπό να επισκεφτεί έναν νοσοκομειακό σύμβουλο στο νοσοκομείο, θα 
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πρέπει να εκτελέσει κάποια καθήκοντα. Τα σχετικά καθήκοντα περιλαμβάνουν τα 

ακόλουθα: 

 

 Αποφυγή διαφόρων ειδών εμποδίων στο πεζοδρόμιο. 

 

 Περπάτημα προς τη σωστή κατεύθυνση. 

 

 Ασφαλής διέλευση του δρόμου. 

 

 Εύρεση της σωστής στάσης λεωφορείου. 

 

 Εύρεση του σωστού λεωφορείου. 

 

 Πληρωμή του σωστού ναύλου. 

 

 Εύρεση κενής θέσης. 

 

 Γνώση του πότε πρέπει να κατέβει από το λεωφορείο. 

 

 Διέλευση του δρόμου και των διαβάσεων με ασφάλεια.  

 

 Περπάτημα στην είσοδο του νοσοκομείου. 

 

 Εύρεση της κύριας υποδοχής (reception desk). 

 

 Εύρεση και χρήση του ανελκυστήρα. 

 

 Εντοπισμός της αίθουσας αναμονής και του δωματίου του συμβούλου. 

 

 

 Έξοδος από το νοσοκομείο και επανάληψη της διαδικασίας ταξιδιού με 

αντίστροφο τρόπο αυτή τη φορά για να επιστρέψει στην κατοικία του (Hersh & 

Johnson, 2010).  
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Γενικότερα, ελάχιστες έρευνες έχουν εξετάσει τις δυσκολίες στην εκτέλεση 

καθημερινών δραστηριοτήτων (Massof, 2002;  Mogk, 2011). Στη συγκεκριμένη εργασία 

εξετάστηκαν κάποιες μελέτες οι οποίες σύγκριναν άτομα που είχαν οπτική αναπηρία με 

άτομα που δεν είχαν, αναφορικά με την ικανότητά τους να εκτελούν δραστηριότητες 

της καθημερινής ζωής (Activities of Daily Living). Όλες βρήκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των ομάδων. Αυτοί που είχαν οπτική αναπηρία φάνηκε να 

αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα επίπεδα δυσκολίας σε δραστηριότητες της καθημερινής 

ζωής, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς προιόντων από μαγαζιά, της εκτέλεσης 

εργασιών που σχετίζονται με το νοικοκυριό, της ανάγνωσης  συμπεριλαμβανομένης της 

ανάγνωσης τηλεφωνικών καταλόγων  και εφημερίδων και της αυτόνομης μετακίνησης 

μέσα και έξω από το σπίτι, σε σύγκριση με αυτούς που δεν είχαν.  

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο τα αποτελέσματα αυτών 

των ερευνών: 

 

1.ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ/ 

ΕΤΟΣ  

Jin and Wong, 2008 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  Καναδάς 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ Self Report and Medical History 

 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΟΥ 

ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ 

 

- Δυσκολία στην εκτέλεση καθημερινών 

δραστηριοτήτων 

- Αυτοαναφερόμενο επίπεδο όρασης 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

Τα άτομα που ανέφεραν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολία 

στο να δουν βρέθηκε να έχουν επτά φορές περισσότερες 

πιθανότητες δυσκολίας αναφορικά με την εκτέλεση 

καθημερινών δραστηριοτήτων συγκριτικά με αυτούς 

που δεν ανέφεραν κάποια δυσκολία. 
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2.ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ/ 

ΕΤΟΣ 

Steinman  and  Allen, 2011 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  Η.Π.Α 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ -ADL 

-IADL 

 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΟΥ 

ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ 

 

- Δυσκολία στο να βλέπουν 

- Διαχείριση χρημάτων 

- Δουλειές μέσα στο σπίτι  

- Προετοιμασία γευμάτων και ροφημάτων 

- Ξύπνημα τη σωστή ώρα 

- Να πηγαίνουν με ασφάλεια σε διάφορες κοινωνικές 

εκδηλώσεις 

- Ικανότητα ντυσίματος επιλέγοντας «σωστούς» 

χρωματικούς συνδυασμούς και αγοράς προϊόντων 

ρουχισμού 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

Τα άτομα που ανέφεραν ότι έχουν κακή όραση, βρέθηκε 

να αντιμετωπίζουν υψηλότερα επίπεδα δυσκολίας στην 

εκτέλεση δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής, 

συμπεριλαμβανομένης της σωστής χρωματική επιλογής 

ρούχων, της σωστής ώρας ξυπνήματος, της εκτέλεσης 

εργασιών σχετικών με το νοικοκυριό, της 

προετοιμασίας γευμάτων και της συμμετοχής σε 

διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις σε σύγκριση με 

αυτούς που δεν ανέφεραν προβλήματα όρασης. 

 

 

3. ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ/ 

ΕΤΟΣ  

Chia  et  al., 2004 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  Αυστραλία 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ SF-36 
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ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΟΥ 

ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ 

 

- Να κάνουν οικιακές δουλειές με ασφάλεια 

- Να διαβάζουν τον τηλεφωνικό κατάλογο 

- Να διαβάζουν εφημερίδα 

- Να βλέπουν τηλεόραση 

- Να περπατούν με αυτόνομο τρόπο έξω από το 

περιβάλλον του σπιτιού 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

Τα άτομα με οπτική αναπηρία φάνηκε να 

αντιμετωπίζουν δύο με πέντε φορές περισσότερα 

προβλήματα στην ανάγνωση του τηλεφωνικού 

καταλόγου και της εφημερίδας και στην 

παρακολούθηση τηλεόρασης. Επίσης, φάνηκε να έχουν 

έξι με δέκα φορές περισσότερες πιθανότητες να 

αντιμετωπίζουν προβλήματα στη μετακίνησή τους. 

 

 

4. ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ/ 

ΕΤΟΣ  

Hassell  et al., 2009 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  Αυστραλία 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ NHVQOL 

 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΟΥ 

ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ 

 

- Η ψυχική υγεία  

- Η ανάγνωση 

- Η κινητικότητα 

- Οι δραστηριότητες της καθημερινής ζωής 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

Τα άτομα που είχαν οπτική αναπηρία φάνηκε να έχουν 

πιο χαμηλά σκορ στην ανάγνωση ,σε απλές 

δραστηριότητες της καθημερινής ζωής όπως η 

αναγνώριση αντικειμένων και στην κινητικότητα σε 

σύγκριση με αυτούς που δεν είχαν. 
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5. ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ/ 

ΕΤΟΣ  

Boddy et  al., 2011 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  Νέα Ζηλανδία 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ -- ELSI 

- SPS 

-SF-36 

-- PQOL 

 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΟΥ 

ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ 

 

- Δυσκολία στο να βλέπουν 

- Ικανοποίηση από τις δραστηριότητες της καθημερινής 

ζωής (adl) 

- Ικανότητα να περπατούν με ασφάλεια έξω από το 

σπίτι 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

Τα άτομα που ανέφεραν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

στο να δουν βρέθηκε να έχουν χαμηλότερα ποσοστά 

ικανοποίησης από τις adl καθώς και δυσκολίες στην 

ικανότητα πλοήγησης και αποφυγής εμποδίων έξω από 

το περιβάλλον του σπιτιού σε σύγκριση με αυτούς που 

δεν ανέφεραν δυσκολίες στο να δουν. 

 

Πίνακας 2.  Αποτελέσματα Ερευνών για καθημερινή διαβώση ατόμων με οπτική αναπηρία  

 

Όλα αυτά αποτελούν μερικούς από τους περιορισμούς τους οποίους πρέπει να 

υπερκεράσουν τα άτομα με οπτική αναπηρία με σκοπό να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν 

στην καθημερινότητά τους.  

Προκειμένου να θεωρηθεί πως κάποιο άτομο με οπτική αναπηρία έχει κατακτήσει σε 

ικανοποιητικό βαθμό τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης και έχει ανάγει το επίπεδο 

της ζωής του σε ένα ανώτερο επίπεδο είναι απαραίτητο:  

 

 Να είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στις καθημερινές του προκλήσεις με τρόπο 

ανεξάρτητο και ασφαλή.  
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 Να είναι αυτάρκης. 

 

 Να έχει καλλιεργήσει την απαραίτητη αυτοπεποίθηση προκειμένου να μπορεί να 

εμπλακεί κοινωνικά με τον περίγυρο του. 

 

 Να είναι σε θέση να αναπτύξει υγιείς διαπροσωπικούς και οικογενειακούς 

δεσμούς. 

 

 Να είναι ικανός διαχείρισης του εαυτού του και του σπιτιού του.  

 

 Να μπορεί να προφυλαχτεί και να κινηθεί με ασφάλεια εντός και εκτός του 

σπιτιού.  

 

 Να είναι σε θέση να φροντίσει την προσωπική του υγιεινή.  

 

 Να μη βρίσκεται σε άμεση εξάρτηση από οποιονδήποτε είδους φροντιστή. 

 

 Να μπορεί να εργαστεί προκειμένου να καταστεί οικονομικά ανεξάρτητος για να 

μπορέσει να αναπτύξει μια θετική αυτοεικόνα  (Skaggs &  Hopper, 1996). 

 

Η κατάκτηση από μέρους των ατόμων με προβλήματα όρασης των δραστηριοτήτων 

καθημερινής διαβίωσης συμβάλλει στην μετατροπή τους σε αυτοδύναμα, ανεξάρτητα 

και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση μέλη της κοινωνίας (Langelaan  et  al., 2007).  

 

Η επιτέλεση των δραστηριoτήτων της καθημερινής διαβίωσης αποτελεί μια διαρκή 

πρόκληση για τα άτομα που έχουν οπτική αναπηρία. Πρέπει να αναφερθεί πως η 

πλειονότητα των δραστηριοτήτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κατάκτηση 

ορισμένων άλλων ικανοτήτων, όπως για παράδειγμα η εκμάθηση του συστήματος 

γραφής και ανάγνωσης Braille, η εκμάθηση του τρόπου μετακίνησης με το λευκό 

μπαστούνι κ.α. Η μη κατάκτηση των απαραίτητων ικανοτήτων, οι οποίες καλούνται να 

αποτελέσουν τη βάση επάνω στην οποία θα οικοδομήσουν την περαιτέρω ανάπτυξη 

τους τα άτομα με οπτική αναπηρία, ενδέχεται να οδηγήσει στη μη εκμάθηση των 

απαραίτητων δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης ή και στην αποστροφή από την 
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επιτέλεση αυτών λόγω της υπερβολικά μεγάλης δυσκολίας τους (Kempen, Ballemans, 

Ranchor, Vanrens & Zijlstra, 2012). 

 

5.2 ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ 

 

Οι «Δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης με βοηθήματα» εννοιολογικά αναφέρονται σε 

ένα πλήθος δραστηριοτήτων οι οποίες είναι απαραίτητες για την υποστήριξη της 

καθημερινής ζωής, τόσο εντός του σπιτιού όσο και εντός της κοινότητας. Σε αυτές 

εμπεριέχονται η διαχείριση του σπιτιού, η προσωπική φροντίδα και η υγιεινή, η 

προετοιμασία των γευμάτων και η καθαριότητα, η αναγνώριση των αντικειμένων, η 

πραγματοποίηση των απαραίτητων αγορών, η ασφάλεια και αυτόνομη μετακίνηση στην 

κοινωνία, η φροντίδα των υπόλοιπων ατόμων και εκάστοτε κατοικίδιων, καθώς και η 

διαχείριση της επικοινωνίας κ.α. Η επιτέλεση των προαναφερθεισών δραστηριοτήτων 

δίχως την κατοχή του απαραίτητου εξιδικευμένου εξοπλισμού από τα άτομα με οπτική 

αναπηρία είναι πρακτικά αδύνατη. Τα άτομα αυτά θα αδυνατούν, για παράδειγμα να 

αναγνωρίσουν τις εκάστοτε μικροσυσκευές, να ξεχωρίσουν τα υλικά μαγειρικής, να 

υπολογίσουν ποσότητες, να φροντίσουν την υγιεινή και την υγεία τους, να ξεχωρίσουν 

χρώματα κ.α. (Jekel et al., 2015).  

 

Η αυξημένη δυσκολία εκτέλεσης των εν λόγω δραστηριοτήτων καθημερινής διαβίωσης 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με μία μειωμένη ποιότητα ζωής και χαμηλότερα επίπεδα 

ανεξαρτησίας, γεγονός το οποίο επιδρά και στην επιδείνωση της κοινωνικής 

προσαρμογής των ατόμων αυτών. Εάν ληφθεί υπόψη ο αυξανόμενος αριθμός των 

ατόμων με οπτική αναπηρία, λόγω της ταχύτατης γήρανσης του πληθυσμού, καθίσταται 

σαφές πως η διασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών διαβίωσης είναι κομβικής 

σημασίας για την ενεργή συμμετοχή των ατόμων αυτών στις κοινωνικές 

δραστηριότητες. Κομβικό ρόλο σε αυτό μπορούν να διαδραματίσουν οι υποστηρικτικές 

τεχνολογίες (Grue et al., 2009).  

 

Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα έχουν καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες κάλυψης των 

αυξημένων αναγκών που έχουν τα άτομα με οπτική αναπηρία στην καθημερινότητά 

τους. Πρέπει να αναφερθεί πως η ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει ως 
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αποτέλεσμα τη δημιουργία διαφόρων υποστηρικτικών τεχνολογιών για την καθημερινή 

διαβίωση (Activities of Daily Living) των ατόμων αυτών, με σκοπό να υποβοηθηθεί το 

επίπεδο της όρασής τους. Μια μεγάλη μερίδα κατασκευαστών έχει στραφεί προς τις 

ανάγκες του εν λόγω αγοραστικού κοινού από πολλά πεδία (Grue et al., 2009). Μέσα 

από τη χρήση αυτών των τεχνολογιών, τα άτομα είναι σε θέση να επιλύουν με πολύ 

εύκολο τρόπο ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας, όπως το να διαβάζουν κάτι 

σκανάροντάς το χωρίς να χρειάζονται τη βοήθεια άλλων ατόμων (Kane, Bigham & 

Wobbrock, 2008), να αγοράζουν τρόφιμα σε σουπερμάρκετ, έχοντας επίγνωση της 

τιμής και ρούχα, έχοντας επίγνωση του χρώματος που επιλέγουν (Lanigan et al., 2006), 

να πλοηγούνται και να αποφεύγουν εμπόδια και πιθανούς τραυματισμούς, τόσο στο 

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον (Copolillo & Gentry, 2015).  

 

Στην επίλυση πολλών από αυτά τα καθημερινά ζητήματα, έχουν συμβάλλει σε μεγάλο 

βαθμό τα έξυπνα τηλέφωνα και η εύκολη χρήση τους (Lanigan et al., 2006). Μέσα από 

ειδικά διαμορφωμένες πλατφόρμες, τα άτομα με οπτική αναπηρία, κάνοντας χρήση της 

κάμερας του Smartphone και αλγόριθμων τεχνητής νοημοσύνης, δύναται να 

αναγνωρίσουν διαφόρων ειδών αντικείμενα και βάσει της περιγραφής που δίνεται να 

αποφασίσουν για παράδειγμα για την επιλογή του προϊόντος που καλύπτει περισσότερο 

τις ανάγκες τους. Η χρήση της κάμερας μπορεί να συμβάλλει, πέρα από την εύρεση και 

επιλογή διαφόρων προϊόντων, και στην καθοδήγηση τόσο σε γνωστά όσο και σε 

άγνωστα περιβάλλοντα (Lopez-de-Ipina, Lorido & Lopez, 2011). 

 

Εμπεριστατωμένες έρευνες σχετικά με την προσβασιμότητα φορητών συσκευών 

απέδειξαν ότι οι χρήστες με οπτική δυσλειτουργία μπορούν να αλληλεπιδρούν 

αποτελεσματικά με μικρά πληκτρολόγια και οθόνες, στις οποίες χρησιμοποιούνται μη 

οπτικές ρυθμίσεις εισόδου και εξόδου, που αντισταθμίζουν την έλλειψη πηγών οπτικής 

απεικόνισης. Με τις συνεχιζόμενες εξελίξεις στις κινητές τεχνολογίες, γίνεται όλο και 

πιο εφικτό για τα άτομα με προβλήματα όρασης να βασίζονται σε φορητές συσκευές για 

την καταγραφή πληροφοριών αναγκαίων για την επικοινωνία και την κατανόηση του 

περιβάλλοντός τους και για την πρόσβαση σε μεγάλες ποσότητες πληροφοριών που 

μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση του επιπέδου της 

ανεξαρτησίας, της κινητικότητας και γενικότερα της ποιότητας ζωής τους (Lopez-de-

Ipina, Lorido & Lopez, 2011).  
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Πέρα από τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα, τα wearables συστήματα που αναφέρθηκαν σε 

προηγούμενη ενότητα, η ρομποτική και τα συστήματά της, συμβάλλουν και αυτά στη 

διευκόλυνση της καθημερινότητάς των ατόμων με οπτική αναπηρία (Kulyukin, 

Gharpure & Nicholson, 2005).  

 

Στο συγκεκριμένο σημείο, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν σημαντικές υποστηρικτικές 

συσκευές και εφαρμογές με ηχητική ή απτική έξοδο, οι οποίες έχει αποδειχθεί πως 

δύνανται να συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση της καθημερινής  διαβίωσης 

των ατόμων με οπτική αναπηρία.  

 

Τέτοιες συσκευές είναι : 

 

Τηλέφωνα τα οποία διαθέτουν φωνητική αναγγελία των πλήκτρων και των αριθμών που 

καλεί ο χρήστης αλλά και των αριθμών που έχουν καλέσει τον χρήστη. Η συγκεκριμένη 

εφαρμογή αναγνώρισης πλήκτρων και κλήσεων υπάρχει τόσο σε σταθερά όσο και σε 

κινητά τηλέφωνα (Bhowmick & Hazarika, 2017). 

 

Έχει αναπτυχθεί πληθώρα εφαρμογών για τα σύγχρονα έξυπνα τηλέφωνα αφής, οι 

οποίες τα καθιστούν περισσότερο προσιτά και εύχρηστα για τα άτομα με οπτική 

αναπηρία. Οι Sultan, Siddiq, Rashid & Farooque (2015) διενήργησαν μία έρευνα όπου 

εξέτασαν την αποτελεσματικότητα δύο εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα που 

διευκολύνουν την επικοινωνία των ατόμων με οπτική αναπηρία στην καθημερινότητα, 

την εφαρμογή Easy Phone for the Blind και την εφαρμογή Call Dialer. 

Η εφαρμογή Easy Phone for the Blind βασίζεται στην ενεργοποίηση της λειτουργίας 

αναγνώρισης φωνής για την ανάγνωση μηνυμάτων, κειμένων, σημειώσεων και 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, καθώς και σ’ ένα πληκτρολόγιο τύπου QWERTY με 

δυνατότητα συνεχούς ανατροφοδότησης κάθε φορά που ο χρήστης αγγίζει την οθόνη. Η 

εφαρμογή Call Dialer είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για την διενέργεια τηλεφωνικών 

κλήσεων με φωνητική εντολή, έχοντας όμως και την δυνατότητα να καταγράφει τις 

όποιες δυσκολίες μπορεί να συναντούν οι χρήστες με οπτική αναπηρία κατά την 

προσπάθειά τους να πραγματοποιήσουν μία τηλεφωνική κλήση. Στη συγκεκριμένη 

έρευνα συμμετείχαν 10 άτομα με οπτική αναπηρία, τα οποία είχαν καλή γνώση της 

αγγλικής γλώσσας και τα οποία δεν είχαν χρησιμοποιήσει έξυπνες τηλεφωνικές 
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συσκευές στο παρελθόν. Για την αξιολόγηση των εφαρμογών χρησιμοποιήθηκαν 

τέσσερις διαφορετικές τηλεφωνικές συσκευές τύπου Android. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας έδειξαν ότι πράγματι η χρήση των εν λόγω εφαρμογών διευκόλυνε σε 

σημαντικό βαθμό τους συμμετέχοντες με οπτική αναπηρία ως προς το να κάνουν χρήση 

των κινητών τους τηλεφώνων με σκοπό την καθημερινή επικοινωνία, με πολλούς εξ 

αυτών, όμως να προτιμούν τη χρήση της αφής (π.χ. Braille πληκτρολόγια συνδεδεμένα 

με τα κινητά τους τηλέφωνα ή οθόνες Braille) συγκριτικά με την χρήση της φωνητικής 

εξόδου/εισόδου. 

Ομιλούντα θερμόμετρα σώματος τα οποία σβήνουν αυτομάτως με το πέρας μερικών 

λεπτών. Τα άτομα με προβλήματα όρασης δύνανται να χρησιμοποιήσουν το εν λόγω 

είδος θερμομέτρου με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιούνται τα παραδοσιακά, με μόνη 

διαφορά την αναγγελία της θερμοκρασίας με ηχητικό μήνυμα από τη συσκευή. 

Παράδειγμα τέτοιας συσκευής είναι το «Talking Ear Thermometer» από την Kabalt 

Systems. Το θερμόμετρο αυτό περιλαμβάνει έναν αισθητήρα ο οποίος δύναται να 

ανιχνεύσει τη θερμοκρασία και την πιθανή περίπτωση πυρετού μετά από την εισαγωγή 

του θερμομέτρου στο αυτί του χρήστη. Η ανακοίνωση της μέτρησης γίνεται με ηχητικό 

τρόπο από την συσκευή και υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης μέχρι τριάντα 

μετρήσεων ώστε ο χρήστης να μπορεί να τις ανακαλέσει οποτεδήποτε επιθυμεί. Η 

λειτουργία της συσκευής καθίσταται δυνατή με τη χρήση δύο απλών μπαταριών (Braun, 

2014). Πέρα από τα ομιλούντα θερμόμετρα σώματος, υπάρχουν και τα ομιλούντα 

θερμόμετρα χώρου (Pawluk et al., 2015). 

 

 

 

 

Εικόνα 23 Ομιλόν θερμόμετρο χώρου ( panet.gr) 
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Εικόνα 24 Ομιλoύντα θερμόμετρα σώματος (panet.gr). 

 

Δονούμενες θήκες χαπιών. Στην περίπτωση του συγκεκριμένου είδους θηκών υπάρχει η 

δυνατότητα προγραμματισμού είτε ηχητικών, είτε οπτικών (για άτομα με μειωμενη 

όραση) ειδοποιήσεων. Μέσω του ήχου καθίσταται δυνατός ο εντοπισμός της θήκης, ενώ 

παράλληλα δύναται να λειτουργήσουν και ως υπενθύμιση (Pawluk et  al., 2015). 

 

Συστήματα ηχητικής ένδειξης της στάθμης των υγρών. Τα εν λόγω συστήματα μπορούν 

να προσαρμοστούν σε πλήθος σκευών τα οποία ο μέσος άνθρωπος χρησιμοποιεί σε 

καθημερινή βάση, όπως είναι τα κύπελλα, τα δοχεία, τα ποτήρια κάθε είδους, οι κούπες, 

τα μπολ κ.α. και βοηθούν τα άτομα με οπτική αναπηρία να γεμίσουν το εκάστοτε 

δοχείο, δίχως την ύπαρξη κινδύνου υπερχείλισης. Ενώ ανεβαίνει η στάθμη του υγρού, η 

συσκευή αρχίζει να δονείται και προειδοποιεί και ηχητικά τον χρήστη (Berger et al., 

2017). 

Ο Sanghoon- Lee σχεδίασε μια κούπα η οποία περιλαμβάνει τρεις αισθητήρες που 

σχετίζονται με την στάθμη του υγρού και συναντώνται σε τρία επίπεδα στο εσωτερικό 

της κούπας και άλλους τρείς αισθητήρες οι οποίοι συναντώνται στη λαβή της κούπας. 

Το άτομο με οπτική αναπηρία προβαίνει στην τοποθέτηση του δαχτύλου του σε έναν 

από τους τρεις αισθητήρες που βρίσκονται στη λαβή και ο οποίος αντιστοιχεί στο 

επίπεδο της στάθμης που θέλει να γεμίσει το ποτήρι. Μόλις, το υγρό έρθει σε επαφή με 

τον εσωτερικό αισθητήρα στάθμης, εκτυλίσσεται με επιτυχία η αναπαραγωγή του ήχου 

και με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης σταματάει να γεμίζει το ποτήρι ( Seth, 2009).  
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Εικόνα 25 Κούπα με αισθητήρες στάθμης των υγρών (www.yankodesign.com) 

 

Ομιλούντα ημερολόγια ή αλλιώς organizers. Οι εν λόγω συσκευές διαθέτουν 

μηχανισμούς αναγνώρισης φωνής και βάσει των εντολών δύνανται να αποθηκεύσουν 

και να προφέρουν στη συνέχεια πληθώρα πληροφοριών όπως είναι τα προσωπικά 

στοιχεία του χρήστη, ορισμένα χρήσιμα τηλέφωνα, τις  εκάστοτε αργίες, το εορτολόγιο, 

ένα συνοπτικό ημερολόγιο, τους πίνακες μετατροπών, την παγκόσμια ώρα, 

υπεραστικούς αλλά και διεθνείς αριθμούς κλήσης, κ.α, αποτελώντας επί της ουσίας μία 

ατζέντα με αποθηκευμένες  καθημερινές χρήσιμες πληροφορίες (Csapo et al., 2015). 

 

Ομιλούσες συσκευές οι οποίες επιτελούν την αναγνώριση χρωμάτων. Απευθύνονται σε 

άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα όρασης. Στις εν λόγω συσκευές 

υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του ήχου αλλά και της γλώσσας. Επί της 

ουσίας πρόκειται για ανιχνευτές χρωμάτων οι οποίοι είναι εξαιρετικά χρήσιμοι στον 

προσδιορισμό του εκάστοτε χρώματος που έχει κάποιο ρούχο ή οποιοδήποτε άλλο 

αντικείμενο. Ορισμένες εξ αυτών διαθέτουν τη δυνατότητα αναγνώρισης και 



164 
 

ανακοίνωσης και αποχρώσεων πέραν των βασικών χρωμάτων, όπως είναι για 

παράδειγμα το σκούρο καφέ, το μπλε-πράσινο, το ανοιχτό ροζ, κ.α. (Csapo et al., 2015).  

 

Παράδειγμα τέτοιας συσκευής αποτελεί το «στυλό αναγνώρισης των χρωμάτων F- 

Bright». Η συγκεκριμένη συσκευή η οποία διαθέτει φωτισμό led, κάμερα και 

μικρόφωνο, προβαίνει στην ανίχνευση της φωτεινότητας, του κορεσμού καθώς και της 

απόχρωσης των διαφόρων αντικειμένων ( Tran, 2008).  

 

 

 

 

 

Εικόνα 26 Ανιχνευτές χρώματος «Bright F» (Tran, 2008) 

 

 

 

Εικόνα 27 Ανιχνευτής χρώματος «Bright F» (Tran, 2008) 

Ομιλούντα και Braille ρολόγια για άτομα με οπτική αναπηρία. Πρόκειται είτε για 

συσκευές καρπού, είτε σταθερές, οι οποίες διαθέτουν μηχανισμούς ηχητικής αναγγελίας 

της ώρας (Singhal et al., 2019).  
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Εικόνα 28 Braille ρολόι (www.afb.og) 

 

 

 

 

Εικόνα 29 Ομιλούντα επιτραπέζια ρολόγια (Singhal et al., 2019). 

Υπάρχουν επίσης ομιλούσες ζυγαριές για την μέτρηση του βάρους του ίδιου του 

ατόμου. Πολλές εξ αυτών διαθέτουν μια λειτουργία μνήμης η οποία προβαίνει στην 

καταγραφή του βάρους και στην ανακοίνωση της διαφοράς στη μέτρηση σε σχέση με 

την προηγούμενη μέτρηση βάρους. Μάλιτσα, κάποιες συσκευές έχουν τη δυνατότητα 

εμφάνισης του βάρους και με μεγάλα ψηφιακά στοιχεία (Singhal et al. 2019; Hersh & 

Johnson, 2010). Πέρα από τις ομιλούσες ζυγαριές βάρους, υπάρχουν και ομιλούσες 

ζυγαριές μαγειρικής για τον υπολογισμό ποσοτήτων από διάφορα υλικά (Singhal et al., 

2019). 

 

 

 

 

 

Εικόνα 30 Ομιλούσες  ζυγαριές μαγειρικής (Singhal et  al., 2019). 

http://www.afb.og/
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Ομιλούντες μετρητές σακχάρου και ομιλούντα πιεσόμετρα. Πρόκειται για παραλλαγές 

των παραδοσιακών μετρητών, καθώς περιλαμβάνουν και συστήματα προφορικής 

αναγγελίας των αποτελεσμάτων των μετρήσεων, όντας εξαιρετικά χρήσιμοι για άτομα 

με τύφλωση και μειωμένη όραση (Pawluk et al., 2015). Πολλές συσκευές έχουν τη 

δυνατότητα ανακοίνωσης του αποτελέσματος των μετρήσεων και σε οθόνη Braille 

(CareTec, 2015).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 31 Ομιλούν πιεσόμετρο ( www. panet. gr) 

 

Υπάρχουν και παιχνίδια τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ατόμων με 

οπτική αναπηρία (Bernardo et al., 2016). Μερικά παραδείγματα τέτοιων παιχνιδιών 

αποτελούν: 

 

Τράπουλες οι οποίες είναι μαρκαρισμένες με γραφή Braille. Επρόκειτο για τράπουλες 

που έχουν ανάγλυφες ενδείξεις Braille, μέσω των οποίων περιγράφεται το γράμμα / 

αριθμός του κάθε τραπουλόχαρτου και φυσικά το σύμβολο της εκάστοτε φιγούρας. 

Αντίστοιχα υπάρχουν και άλλα επιτραπέζια τα οποία έχουν επιδεχθεί ανάλογη 

προσαρμογή, όπως το επιτραπέζιο παιχνίδι «UNO» και η «Monopoly»  (Bernardo et al., 

2016). 
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Εικόνα 32 UNO (www. panet.gr) 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 33 Monopoly (www.panet.gr) 

 

Σκάκι με ειδικά διαμορφωμένες ανάγλυφες ξύλινες φιγούρες. Υπάρχουν ανάγλυφα 

σημάδια μέσω των οποίων ξεχωρίζουν οι παίκτες τα λευκά από τα μαύρα πιόνια, ενώ 

αντίστοιχα υπάρχουν και σημάδια επάνω στη σκακιέρα τα οποία υποδεικνύουν τη θέση 

του κάθε τετραγώνου (Bernardo et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 34 Σκάκι ( www.panet.gr) 
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Επίσης, η τεχνολογική ανάπτυξη και η κυριαρχία του λεγόμενου πλαστικού χρήματος, 

τα τελευταία χρόνια, έχουν συμβάλει στη διευκόλυνση της πραγματοποίησης των 

χρηματικών συναλλαγών από μέρους των ατόμων με οπτική αναπηρία. Είναι 

χαρακτηριστικό πως για την πραγματοποίηση των πληρωμών των λογαριασμών και του 

ελέγχου των χρημάτων, τα άτομα αυτά δύνανται είτε να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς 

με τις ειδικές υπηρεσίες των τραπεζών, είτε να χρησιμοποιήσουν τις αυτόματες κάρτες 

τους οι οποίες είναι τυπωμένες με χαρακτήρες Braille. Τέλος, μέσα στη τελευταία 

δεκαετία, έκαναν την εμφάνιση τους και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες των τραπεζών (E-

banking), τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τα άτομα με οπτική αναπηρία, 

εφόσον διαθέτουν κάποιον ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό όπως είναι οι ειδικά 

διαμορφωμένοι υπολογιστές κ.α. (Leo, Medioni, Trivedi, Kanade & Farinella, 2017). 

 

Παρακάτω παρουσιάζοντα  τρεις  σημαντικές εφαρμογές οι οποίες βασίζονται σε 

Smartphone για την υποβοήθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης (αναγνώρισης 

αντικειμένων) των ατόμων με οπτική αναπηρία : 

 

Taptapsee και Aipoly–Vision 

 

Όπως αναφέρθηκε, υπάρχουν αρκετές υποστηρικτικές τεχνολογίες και συγκεκριμένα 

υποστηρικτικές εφαρμογές, οι οποίες, χρησιμοποιώντας την κάμερα του κινητού 

τηλεφώνου και τον ήχο, υποβοηθούν τα άτομα με οπτική αναπηρία ως προς την 

καθημερινή διαβίωση και συγκεκριμένα ως προς την αναγνώριση αντικειμένων, 

δραστηριότητα η οποία έχει αποδειχνεί πως καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη στην 

καθημερινότητα των ατόμων αυτών. 

 

Δύο χαρακτηριστικές και ευρέως γνωστές εφαρμογές οι οποίες συμβάλλουν στην 

αναγνώριση αντικειμένων στην καθημερινότητα των ατόμων με οπτική αναπηρία είναι 

η εφαρμογές tap tap – see και aipoly- vision. Οι συγκεκριμένες εφαρμογές 

χρησιμοποιούν αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, με σκοπό την αναγνώριση 

αντικειμένων και περιβαλλόντων. Παραδείγματα αναγνώρισης των εφαρμογών αυτών 

αποτελούν η αναγνώριση κοινών αντικειμένων (π.χ. έπιπλα, φρούτα, σκεύη κουζίνας), η 

αναγνώριση χρωμάτων, η αναγνώριση διαφόρων ειδών φαγητού, φυτών και ζώων, 

καθώς και η ανάγνωση κειμένων. Συγκεκριμένα, ο χρήστης βγάζοντας μια φωτογραφία 

ή βίντεο με την κάμερα του κινητού του τηλεφώνου το αντικείμενο που επιθυμεί, 
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προβαίνει στην πραγματοποίηση της αναγνώρισης αντικειμένων τα οποία 

γνωστοποιούνται στη συνέχεια μέσω ηχητικών εντολών – φωνητικών μηνυμάτων, με τη 

συμβολή του αναγνώστη Voice - Over. Η αναγνώριση των αντικειμένων και η 

φωνητική ανακοίνωση τους εκτυλίσσεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Οι εφαρμογές 

μπορούν να βρεθούν τόσο στο Play store  όσο και στο Appstore και για τη λειτουργία 

τους δεν απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο (https://taptapseeapp.com/,  

https://www.aipoly.com/) .  

 

Εικόνα 35 Εφαρμογή TapTapSee ( https://taptapseeapp.com/) 

 

 

 

 

Εικόνα 36 Στιγμιότυπο από την εφαρμογή AipolyVision ( https://www.aipoly.com/). 

 

 

 

 

https://taptapseeapp.com/
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Εφαρμογή Be my eyes 

 

Μια ακόμη πολύ σημαντική δωρεάν εφαρμογή τηλεφώνου η οποία αποτελεί ένα 

απομακρυσμένο σύστημα βοήθειας, στηρίζεται στη δύναμη του πλήθους ( crowd–

powered) και έχει ως στόχο την υποβοήθηση της καθημερινής ζωής των ατόμων με 

οπτική αναπηρία ως προς την αναγνώριση αντικειμένων, είναι η εφαρμογή Be  my  

eyes. Μέσω της εφαρμογής  αυτής ουσιαστικά εκτυλίσσεται η σύνδεση των ατόμων με 

οπτική αναπηρία (25.000 τυφλοί εγεγραμμένοι χρήστες) με βλέποντες εθελοντές 

(300.000 εγεγραμμένοι βλέποντες) με απώτερο στόχο οι βλέποντες χρήστες να 

«προσφέρουν τα μάτια τους» στους χρήστες με οπτική αναπηρία οι οποίοι ενδέχεται να 

χρειάζονται βοήθεια για διαφόρων ειδών ενέργειες, όπως είναι ο έλεγχος της 

ημερομηνίας που λήγει ένα προιόν, η ανάγνωση των οδηγιών χρήσης μιας συσκευής ή 

ενός φαρμάκου, ο διαχωρισμός των χρωμάτων μέσα σε μια ντουλάπα ή ο διαχωρισμός 

των υλικών μαγειρικής στην κουζίνα, η έκδοση εισιτηρίου για τα Μ.Μ.Μ, η χρήση 

μηχανών ΑΤΜ κ.λ.π. Το εγχείρημα αυτό καθίσταται εφικτό μέσα από τη χρήση 

ζωντανής βιντεοκλήσης. Συγκεκριμένα, ο εθελοντής χρήστης προβαίνει στην 

καθοδήγηση του ατόμου με οπτική αναπηρία αναφορικά με την πορεία κατεύθυνσης της 

φωτογραφικής μηχανής, το ιδανικό σημείο εστίασης, καθώς και την κατάλληλη στιγμή 

ενεργοποίησης του φακού της κάμερας, με στόχο την άμεση επίλυση όλων των πιθανών 

προβλημάτων. Όταν ο χρήστης με οπτική αναπηρία ζητήσει βοήθεια, η Be my eyes 

εφαρμογή προβαίνει σε τυχαία προώθηση του αιτήματος σε κάποιον από τους εθελοντές 

βλέποντες χρήστες, με σκοπό να καταστεί εφικτή η βιντεοκλήση. Η πλειοψηφία από τις 

κλήσεις απαντάται μέσα σε ένα λεπτό. Η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι διαθέσιμη τόσο 

σε i-phone όσο και σε Android τηλέφωνα (Ηoonlor et al., 2015). 

 

Έρευνα η οποία εκτυλίχθηκε με τριάντα τυφλούς ανθρώπους (το 80% είχε ολική 

τύφλωση) από διάφορες χώρες ανά τον κόσμο, έδειξε πως η εφαρμογή χρησιμοποιείται 

πρωτίστως με σκοπό την ανάγνωση κειμένων. Υψηλή βαθμολόγηση έλαβε επίσης και η 

χρήση της εφαρμογής με σκοπό την εύρεση αντικειμένων, την επαλήθευση αναφορικά 

με την ημερομηνία λήξης των προιόντων φαγητού, την υποβοήθηση στις αγορές, την 

επιλογή ενδυμάτων και σωστού μακιγιάζ καθώς και την έκδοση εισιτηρίου από τα 

μηχανήματα. Αρνητικά αξιολογήθηκε από τους χρήστες η παροχή βοήθειας ως προς την 

πλοήγηση καθώς και η παροχή βοήθειας στο ATM, λόγω του φόβου των χρηστών με 

οπτική αναπηρία σχετικά με ζητήματα ιδιωτικού απορρήτου. Οι περισσότεροι από τους 
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συμμετέχοντες, παρά τα πολλά θετικά σχόλια που έκαναν, συμφώνησαν στο ότι η 

εφαρμογή Be my eyes δεν αποβαίνει ιδιαίτερα χρήσιμη, όταν τα χέρια είναι 

απασχολημένα ή όταν μεταφέρουν διαφόρων ειδών πράγματα, κατάσταση η οποία 

μπορεί να ερμηνευτεί αν λάβει κανείς υπόψη πως ο χρήστης πρέπει να κρατά σταθερά 

τη συσκευή για τη λήψη φωτογραφιών. Επίσης, οι μισοί από τους συμμετέχοντες 

αναφέρθηκαν στα προβλήματα συνδεσιμότητας στο δίκτυο, τονίζοντας πως η εφαρμογή 

λειτουργεί καλά μόνο έχοντας καλή σύνδεση στο Wi- fi. Τέλος, προτάθηκε από 

κάποιους συμμετέχοντες και η κατάρτιση στη βελτίωση των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων των εθελοντών, με σκοπό μέσα από αυτές τις παρατηρήσεις, η εφαρμογή να 

μπορέσει να ενταχθεί με έναν άκρως λειτουργικό τρόπο στην καθημερινότητα των 

χρηστών με οπτική αναπηρία ( Avila, Wolf, Brock & Henze, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 37 Στιγμιότυπο από τη χρήση της εφαρμογής Be my eyes(www. bemyeyes.com). 

 

Εικόνα 38 Στιγμιότυπο από τη χρήση της εφαρμογής Be my eyes ( https://www.bemyeyes.com/). 
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Εφαρμογή Vizwiz 

 

Μια ακόμη αρκετά δημοφιλής εφαρμογή κινητού τηλεφώνου η οποία βασίζεται και 

αυτή στη δύναμη του πλήθους (crowd–powered) για την επίλυση σημαντικών 

προβλημάτων σε πραγματικό χρόνο που σχετίζονται με την οπτική αναζήτηση, είναι η 

εφαρμογή Vizwiz. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή, συγκριτικά με την προηγούμενη, οι 

χρήστες με οπτική αναπηρία δε χρειάζεται να προβούν στη δημιουργία βιντεοκλήσης με 

εθελοντές, καθώς αρκεί μόνο η λήψη μιας απλής φωτογραφίας με το κινητό τους 

τηλέφωνο. Συγκεκριμένα, ο χρήστης με οπτική αναπηρία προβαίνει στη λήψη 

φωτογραφίας του χώρου ή του αντικειμένου, που δε δύναται να αποκωδικοποιήσει 

μόνος, με σκοπό να επιτύχει τον τελικό του στόχο.  Αφού βγάλει τη φωτογραφία που 

πρέπει, ο χρήστης προβαίνει στην κοινοποίηση του ερωτήματος που επιθυμεί. 

Παράδειγμα τέτοιου ερωτήματος αποτελεί το: «Βρίσκεται το κόκκινο μπουφάν μου 

στην κρεμάστρα που υπάρχει στο σαλόνι;». Μια ομάδα ατόμων που δουλεύουν στην 

εταιρεία Amazon Mechanical Turk έχουν οριστεί ως αρμόδια για την απάντηση των 

ερωτημάτων αυτών.  

Το θετικό της συγκεκριμένης εφαρμογής, σε σχέση με άλλες αναγνώρισης 

αντικειμένων, είναι η πολύ γρήγορη ανταπόκριση (κάτω από μισό λεπτό) στις 

ερωτήσεις των χρηστών με οπτική αναπηρία, με αντάλλαγμα ένα πολύ χαμηλό κόστος. 

Οι περισσότερες από τις αυτόματες εφαρμογές αναγνώρισης αντικειμένων που 

υπάρχουν μπορεί να ξεπεράσουν ακόμη και τα δύο λεπτά απόκρισης, χρόνος ο οποίος 

αυξάνεται ακόμη περισσότερο εάν η φωτογραφία που τραβήχτηκε δεν είναι καθαρή ή 

δεν είναι σωστά κεντραρισμένη και επομένως δε φαίνεται καθαρά η απάντηση που 

πρέπει να δοθεί. Επίσης, στα θετικά της συγκεκριμένης εφαρμογής συγκαταλέγεται  και 

η εμπλοκή κάποιου άλλου ανθρώπου στη διαδικασία αναγνώρισης των αντικειμένων, με 

αποτέλεσμα τη δυνατότητα παροχής οδηγιών στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχει 

γίνει καλή λήψη της φωτογραφίας. Τα πλεονεκτήματα αυτά της VizWiz έχουν ως 

αποτέλεσμα τη μη πρόωρη εγκατάλειψη της εφαρμογής σε σχέση με άλλες εφαρμογές 

αναγνώρισης αντικειμένων (Bigham et al., 2010).  
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Εικόνα 39 Vizwiz εφαρμογή (Bigham  et  al., 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 40 Τρόπος λειτουργίας Vizwiz εφαρμογής  (Bigham et al., 2010) 

 

5.3  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ 

ΑΤΟΜΩΝ  ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

Η έλλειψη ανεξάρτητης και ασφαλούς αυτόνομης μετακίνησης, όπως αναφέρθηκε, 

κατατάσσεται ως το σημαντικότερο εμπόδιο που στερεί από τα άτομα με οπτική 

αναπηρία έναν φυσικολογικό καθημερινό τρόπο ζωής. Τονίζοντας την σημαντική 

επίδραση που μπορεί να έχει η υποστηρικτική τεχνολογία σε αυτή τη δυνατότητα, η 

καινοτομία στον τομέα αυτόν εξετάζεται με όρους υποστηρικτικών λειτουργιών 

διαβίωσης, οι οποίες αποσκοπούν στη διατήρηση της ανεξαρτησίας. Συγκεκριμένα, 

τονίζεται η καινοτομία στην υποστήριξη καθημερινών ενεργειών/δραστηριοτήτων όπως 

είναι η πλοήγηση, η αναζήτηση/εύρεση τοποθεσιών, η ανίχνευση εμποδίων, η αντίληψη 

του χώρου και η ανεξάρτητη πραγματοποίηση αγορών. Ορισμένες από τις 
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προαναφερόμενες υποστηρικτικές λειτουργικές διαβίωσης υποστηρίζονται επίσης από 

τα ρομποτικά συστήματα και τα «έξυπνα» σπίτια. 

 

5.3.1 ΤΟ ΛΕΥΚΟ  ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ  ΚΑΙ  Η  ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ 

 

Πολύ σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας των ατόμων με οπτική αναπηρία  

αποτελεί η αυτόνομη μετακίνηση. Κομβικής σημασίας υποστηρικτική τεχνολογία, που 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον παράγοντα της ασφαλούς μετακίνησης, είναι αυτή 

του λευκού μπαστουνιού. Το λευκό μπαστούνι στις σύγχρονες κοινωνίες κατέχει, πλέον, 

τη θέση του συμβόλου των ατόμων που πάσχουν από τύφλωση. Μάλιστα, η 15η 

Οκτωβρίου είναι καθιερωμένη παγκοσμίως σαν ημέρα του «Λευκού Μπαστουνιού», μία 

δράση η οποία αποσκοπεί στη διάδοση της βαρύνουσας σημασίας που έχει αυτό το 

υποστηρικτικό μέσο για τους χρήστες του, αλλά και στην ευαισθητοποίηση του 

υπόλοιπου κόσμου αναφορικά με την προσπάθεια την οποία καταβάλουν τα άτομα με 

οπτική αναπηρία για την διασφάλιση μίας ανεξάρτητης ζωής, όπως και αναφορικά με 

τον αγώνα που δίνουν σχετικά με τα προβλήματα τα οποία καλούνται να 

αντιμετωπίσουν στα πλαίσια της καθημερινής μετακίνησής τους.  

 

Η απαρχή της ιστορίας του λευκού μπαστουνιού εντοπίζεται την περίοδο μετά το πέρας 

του Α' Παγκόσμιου Πολέμου και συγκεκριμένα στις ΗΠΑ, όπου διαμορφώθηκε ένα 

κίνημα το οποίο αποσκοπούσε στην αποκατάσταση και την επανένταξη των ατόμων τα 

οποία είχαν τυφλωθεί από ατυχήματα στην διάρκεια του πολέμου. Πρωτεργάτης του 

κινήματος υπήρξε ο οφθαλμίατρος Richard Hoover, καθώς ήταν εκείνος που 

πρωτοχρησιμοποίησε ένα μακρύ κομμάτι καλαμιού, προκειμένου να διευκολυνθεί η 

κίνηση των βετεράνων του πολέμου που ήταν πλέον τυφλοί (Alshbatat & Ilah, 2013).  

 

Ο Dr. Richard Hoover προέβη στην ανάπτυξη ενός είδους μπαστουνιού το οποίο 

ονομάστηκε «μακρύ μπαστούνι» /«μέθοδος Hoover». Τα εν λόγω λευκά μπαστούνια 

σχεδιάστηκαν ως συσκευές οι οποίες θα βοηθούσαν τα τυφλά άτομα στην πλοήγηση 

τους, ενώ ταυτόχρονα θα διέσωζαν τον συμβολικό χαρακτήρα που απέκτησαν τα 

προηγούμενα χρόνια. Η πρώτη διάταξη σχετικά με τη χρήση των λευκών μπαστουνιών 

συντάχθηκε στο Illinois το έτος 1930. Επί της ουσίας αποτέλεσε μία καθιέρωση ειδικής 
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προστασίας για τους τυφλούς πεζούς. Το έτος 1935 αποτέλεσε την απαρχή της 

προώθησης των λευκών μπαστουνιών στην πολιτεία Michigan (Fiannaca et al., 2014). 

 

Ιστορικά, ωστόσο, το μπαστούνι χρησιμοποιείται σαν μέσο πλοήγησης τόσο των 

τυφλών όσο και των ανθρώπων με προβλήματα όρασης γενικά. Ήδη από την 

αρχαιότητα οι βοσκοί χρησιμοποιούσαν μπαστούνια ως εργαλείο το οποίο τους 

συνόδευε στις μοναχικές τους περιηγήσεις. Τα άτομα με προβλήματα οράσεως 

αξιοποιούσαν το εν λόγω μέσο για να εντοπίζουν και να αποφεύγουν τα εμπόδια τα 

οποία ανέκυπταν στον δρόμο τους. Το ίδιο έκαναν και οι ηλικιωμένοι. Για δεκάδες 

αιώνες, τα μπαστούνια αξιοποιούνταν ως ταξιδιωτικά εργαλεία, ενώ την περίοδο του 

20ου αιώνα ξεκίνησαν να  λειτουργούν  και ως σύμβολο το οποίο σήμαινε ότι το άτομο 

το οποίο έφερε το μπαστούνι ήταν τυφλό (Alshbatat & Ilah, 2013). 

 

Ο παραπάνω καινούριος ρόλος των λευκών μπαστουνιών εδραιώθηκε κατά τις 

δεκαετίες ανάμεσα στους δύο παγκοσμίους πολέμους, σε πρώτη φάση στην Ευρωπαϊκή 

ήπειρο και μετέπειτα στην Β. Αμερική. Εφευρέτης του λευκού μπαστουνιού ήταν ο 

James Biggs,το έτος 1921, ο οποίος καταγόταν από το Bristol. Ύστερα από ένα ατύχημα 

που είχε ο ίδιος, αναγκάστηκε να βρει τρόπους προσαρμογής στα καινούρια για εκείνον 

δεδομένα τα οποία του επέφερε η τύφλωση. Λόγω του γεγονότος πως ένιωθε απειλή 

από μέρους των διερχόμενων οχημάτων, έλαβε την απόφαση του βαψίματος του 

μπαστουνιού του σε λευκό προκειμένου αυτό να γίνει πιο εμφανές για τους οδηγούς. 

Έπειτα, τον Φεβρουάριο του έτους 1931, ο Guilly d’ Herbemont προέβη στην 

καθιέρωση ενός συστήματος για τους τυφλούς κατοίκους της Γαλλίας με βάση το οποίο 

αυτοί καλούνταν να χρησιμοποιούν ένα λευκό μπαστούνι. Η παραπάνω κίνηση γνώρισε 

ευρεία αποδοχή στην Αγγλία, με αποτέλεσμα την εκκίνηση μίας αντίστοιχης καμπάνιας 

εντός του Ηνωμένου Βασιλείου. Τον Μάιο του έτους 1931 ο ραδιοφωνικός σταθμός του 

BBC παρότρυνε τα άτομα με οπτική αναπηρία στον εφοδιασμό με λευκά μπαστούνια, 

τα οποία έκτοτε θα αναγνωρίζονταν σε παγκόσμιο επίπεδο ως ένα σύμβολο για τα 

άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης (Alshbatat & Ilah, 2013). 

 

Στην περίπτωση της Β. Αμερική, η χρήση του λευκού μπαστουνιού εισήχθη από το 

Lion’s Clubs International. Το έτος 1930, ένα από τα μέλη της εν λόγω λέσχης εντόπισε 

έναν τυφλό ο οποίος επιχειρούσε να διασχίσει έναν δρόμο κρατώντας ένα μαύρο 

μπαστούνι. Τότε συνειδητοποίησε ότι το μαύρο μπαστούνι ήταν δυσδιάκριτο για τους 
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οδηγούς, έτσι το Lion’s Club ξεκίνησε μια εθνική καμπάνια υπέρ της προώθησης των 

λευκών μπαστουνιών (Fiannaca, Apostolopoulos & Folmer, 2014). 

 

Εντοπίζονται ποικίλες τεχνικές χρησιμοποίησης του μπαστουνιού, οι οποίες δύνανται να 

εξυπηρετήσουν διαφορετικές ανά περίπτωση ανάγκες, όπως το ανεβοκατέβασμα 

σκαλιών, την είσοδο σε ανελκυστήρες, τον εντοπισμό των εισόδων, τον εντοπισμό των 

αντικειμένων τα οποία είναι πεσμένα στο πάτωμα κ.α. Η πιο βασική τεχνική είναι 

εκείνη την οποία χρησιμοποιούν τα άτομα με οπτική αναπηρία προκειμένου να 

πλοηγηθούν στον εκάστοτε διάδρομο ή γενικότερα σε κάποια ευθεία πορεία. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις ο χρήστης καλείται να κρατήσει το μπαστούνι του στο χέρι της επιλογής 

του στο ύψος της μέσης του. Όσο ο χρήστης κινείται, το μπαστούνι πραγματοποιεί 

σάρωση μιας επιφάνειας η οποία ανταποκρίνεται σε ένα τόξο το οποίο αναλογεί στο 

φάρδος που έχει το σώμα του χρήστη. Η προαναφερθείσα σάρωση πρέπει να 

πραγματοποιείται με συχνότητα η οποία θα διασφαλίζει πως η άκρη του μπαστουνιού 

θα σαρώνει το μέρος το οποίο πρόκειται να αποτελέσει το επόμενο βήμα που θα κάνει ο 

χρήστης. Τοιουτοτρόπως διασφαλίζεται πως το άτομο ελέγχει το έδαφος που επιθυμεί 

να πατήσει αμέσως μετά. Εάν υπάρχει κάποιου είδους ανωμαλία στο έδαφος, ο χρήστης, 

μέσα από τη χρήση του μπαστουνιού του, μπορεί να το αντιληφθεί άμεσα (Abd Hamid 

& Edwards, 2013). Αντίστοιχα, εάν υπάρχει κάποιου είδους άλλο εμπόδιο, αυτό πρώτα 

θα έρθει σε επαφή με το μπαστούνι και συνεπώς θα αποφευχθεί μία ενδεχόμενη πτώση 

ή σύγκρουση του χρήστη με αυτό. Επίσης υπάρχει μία μερίδα χρηστών η οποία χτυπά 

το μπαστούνι στο έδαφος προκειμένου να αντιληφθεί, μέσα από τον ήχο που προκύπτει, 

παράγοντες όπως το μέγεθος που έχει η επιφάνεια επάνω στην οποία κινούνται, το 

υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένη η επιφάνεια αυτή κ.α. (Perisa, Perakovic & Saric, 

2014).  

 

Τα μπαστούνια είναι απαραίτητο να χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη ανθεκτικότητα 

προκειμένου να παραμένουν εύχρηστα υπό όλες τις συνθήκες και, φυσικά, να μη σπάνε 

εύκολα. Ένα από τα προτιμώμενα υλικά είναι αυτό του αλουμινίου το οποίο 

χρησιμοποιείται στο πεδίο της αεροναυπηγικής. Ακόμα, είναι κομβικής σημασία το 

μέγεθος της άκρης τους να μην υπερβολικά μεγάλο προκειμένου να αποφευχθεί ο 

κίνδυνος κολλήματος τους σε μικρές τρύπες η σε κάποιου άλλου είδους ανωμαλία του 

εδάφους. Τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την εμφάνισή τους ποικίλες καινοτόμες 

παραλλαγές του κλασικού λευκού μπαστουνιού, καθώς πλέον υπάρχουν λευκά 
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μπαστούνια με αισθητήρες χρωμάτων, αισθητήρες κίνησης κ.α. τα οποία συμβάλουν 

στην έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών μέσω ειδικών δονήσεων και κινήσεων. Κατά 

βάση, τα εν λόγω μπαστούνια λειτουργούν με την τεχνολογία των υπέρυθρων, ενώ σε 

ερευνητικό ακόμα στάδιο είναι ορισμένα μπαστούνια τα οποία θα συνδέονται με τα 

κινητά των ατόμων με οπτική αναπηρία, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της ενημέρωσης 

τους αναφορικά με το έδαφος και το γενικότερο περιβάλλον (Fernandes et  al., 2019). 

 

Το μπαστούνι εξακολουθεί να είναι το πλέον διαδεδομένο, ως προς τη χρήση, βοήθημα 

κινητικότητας για άτομα με μειωμένη όραση ή τύφλωση με αρκετά προσιτό κόστος. 

Ωστόσο, τα άτομα με οπτική αναπηρία συνήθως δυσκολεύονται να πλοηγηθούν χωρίς 

τη βοήθεια άλλων ατόμων σε μια άγνωστη γι’ αυτούς περιοχή, ακόμα κι αν 

χρησιμοποιούν το εν λόγω βοήθημα. Αυτό συμβαίνει γιατί σήμερα τα άτομα με οπτική 

αναπηρία κάνουν χρήση του λευκού μπαστουνιού πρωτίστως για την ανίχνευση 

εμποδίων γύρω από αυτά. Ως εκ τούτου, γίνεται αντιληπτό πως από μόνο του το λευκό 

μπαστούνι δε βοηθά σε μεγάλο βαθμό στην ανεξάρτητη αυτόνομη μετακίνηση (Shiizu 

et al., 2007). 

 

Το σημαντικότερο μειονέκτημα ωστόσο, για το οποίο γίνεται προσπάθεια να εξαλειφθεί 

με τη συνδυαστική χρήση και άλλων βοηθημάτων τεχνολογίας, είναι ότι το λευκό 

μπαστούνι δεν ανιχνεύει ψηλά εμπόδια όπως είναι για παράδειγμα το κλαδί ενός 

δέντρου(Giudice & Legge, 2008). Γίνεται αντιληπτό πως αυτό το μειονέκτημα είναι 

εξαιρετικά σημαντικό καθώς αποτελεί κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα του 

ατόμου (Wang & Kuchenbecker, 2012). 

 

Οι περιορισμοί που έχει το λευκό μπαστούνι έχουν οδηγήσει την ερευνητική και 

επιστημονική κοινότητα σε πολλές προσπάθειες για την κατασκευή συσκευών που 

αντισταθμίζουν τους περιορισμούς, όπως είναι οι βοηθητικές ηλεκτρονικές συσκευές 

μετακίνησης (Electronic Travel Aid) (Dakopoulos & Bourbakis, 2010). Οι αισθητήρες 

αντιστάθμισης μπορεί να είναι ακουστικοί ή απτικοί, ή μερικές φορές συνδυασμός και 

των δύο (Tapu, Mocanu & Zaharia, 2013).  
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5.3.2 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ   ΣΥΣΚΕΥΕΣ  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

 

Οι βοηθητικές ηλεκτρονικές συσκευές μετακίνησης, περιλαμβάνουν επίσης «έξυπνες» 

συσκευές  ικανές να πλοηγούν αλλά και να ανιχνεύουν τα εμπόδια γύρω από τον χρήστη 

μέσω διαφορετικών τεχνολογιών ανίχνευσης. Τα πρόσφατα πρωτότυπα περιλαμβάνουν 

αισθητήρες GPS οι οποίοι αλληλοεπιδρούν με περιβαλλοντικούς δέκτες. Παραδείγματα 

αυτών των συστημάτων είναι τα ηλεκτρονικά βοηθήματα ταξιδίου (ETA), τα 

ηλεκτρονικά βοηθήματα προσανατολισμού (EOA) και οι συσκευές εντοπισμού θέσης 

(PLD). Μεταξύ αυτών, μόνο οι ΕΤΑ μετατρέπουν τις οπτικές πληροφορίες σε απτικές 

διεγέρσεις, ενώ οι EOA και PLD παρέχουν πληροφορίες ήχου. Οι ΕΤΑ βασίζονται σε 

τεχνολογίες υπερήχων (μικρής εμβέλειας)  ή/και υπερύθρων (μεγάλης εμβέλειας) για 

την ανίχνευση εμποδίων και μερικές φορές περιλαμβάνουν αισθητήρες λήψης βίντεο. Η 

απτική διέγερση επιτυγχάνεται με απτικά ερεθίσματα που παρέχονται σε διαφορετικές 

θέσεις του σώματος μέσω συσκευών δόνησης ή ηλεκτροακουστικών σημάτων. Πιο 

πρόσφατα, χάρη στην ευρεία χρήση των Smartphones, τα ταξιδιωτικά βοηθήματα 

διασυνδέονται με εφαρμογές που βοηθούν τους χρήστες με προβλήματα όρασης να 

περιηγούνται τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό περιβάλλον (Sorgini, Caliò, 

Carrozza & Oddo, 2018). 

 

5.3.3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  ΠΛΟΗΓΗΣΗ  

ΚΑΙ  ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ 

 

Έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη τεχνολογίας η οποία 

θα παρέχει υποστήριξη στα άτομα με οπτική αναπηρία που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

στο κομμάτι του προσανατολισμού/wayfinding, παρόλο που αρχικά οι προσπάθειες 

ήταν εστιασμένες κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη εφαρμογών οι οποίες θα 

δημιουργούσαν μηχανισμούς που θα διευκόλυναν την αποφυγή εμποδίων από μέρους 

των εν λόγω ατόμων. Ύστερα από την υιοθέτηση των λευκών μπαστουνιών από μέρους 

της τυφλής κοινότητας, ως βασικού οργάνου εντοπισμού και αποφυγής εμποδίων, όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, σημειώθηκαν προσπάθειες για την συμπλήρωση ή και την 

αντικατάσταση τους από «ηλεκτρονικά βοηθήματα ταξιδιού»/electronic travel aids σαν 

το «μπαστούνι laser» /lasercane και τον «υπερηχητικό αποφυγέα εμποδίων». Ωστόσο, 

κατά το διάστημα της τελευταίας δεκαετίας οι προσπάθειες των ερευνητών έχουν 
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επικεντρωθεί στην ανάπτυξη βοηθημάτων σχετικών με το wayfinding και την πλοήγηση 

των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης (Mekhalfi  et  al., 2016). 

 

Πρέπει να αναφερθεί , βέβαια εδώ πως αρκετά από τα συστήματα/ μέσα/ εργαλεία που 

επελέγησαν και θα παρουσιαστούν βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο και δεν έχουν  

γίνει, ακόμη, ευρέως χρησιμοποιούμενα προιόντα. Ενσωματώθηκαν, όμως στη 

συγκεκριμένη εργασία λόγω των δυνατοτήτων που έχει βρεθεί πως δύναται να 

προσφέρουν στις υποστηρικτικές λειτουργίες καθημερινής διαβίωσης , όπως είναι η 

πλοήγηση, η αναζήτηση/εύρεση τοποθεσιών, η ανίχνευση εμποδίων, η αντίληψη του 

χώρου και η ανεξάρτητη πραγματοποίηση αγορών. 

 

Σύστημα Τηλεβοήθειας 

 

Αναμφίβολα, η καθοδήγηση από κάποιον βλέποντα, είναι και αυτό ένα αποτελεσματικό 

μέσο υποβοήθησης της καθημερινής αυτόνομης  κινητικότητας για τους πεζούς που 

έχουν προβλήματα όρασης (Garaj Vetal, 2003). Μερικοί υποστηρίζουν ότι μειώνει τις 

πνευματικές/διανοητικές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της μετακίνησης (Shingledecker, 

1983) και, ως εκ τούτου, μειώνει τα αντίστοιχα επίπεδα του σχετικού άγχους (Peak P. & 

LeonardJ A., 1971). Κατά συνέπεια, οι ερευνητές προσπάθησαν να συνδυάσουν τις 

τεχνολογικές λύσεις με την οπτική καθοδήγηση, γεγονός που οδήγησε στο συστήμα  

τηλεβοήθειας, μια έννοια απομακρυσμένης καθοδήγησης σύμφωνα με την οποία, βάσει 

τεχνολογικά καταγεγραμμένων και μεταδιδόμενων περιβαλλοντικών πληροφοριών, 

απομακρυσμένοι βλέποντες οδηγοί, παρέχουν, στους χρήστες με προβλήματα όρασης, 

προφορικές περιγραφές του περιβάλλοντος των χρηστών, καθώς και σχετικές 

κατευθυντήριες οδηγίες. Κοινή σε όλα τα συστήματα τηλευποστήριξης  της πλοήγησης 

είναι η προϋπόθεση για τον πεζό με προβλήματα όρασης να μεταφέρει ένα σακίδιο που 

περιέχει μια ψηφιακή κάμερα, δέκτη GPS και κινητό τηλέφωνο με μικρόφωνο και 

ακουστικά.  Ο πεζός που χρειάζεται οδηγίες πλοήγησης, καθοδηγείται με προφορικές 

οδηγίες από έναν βλέποντα οδηγό που λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη θέση του 

πεζού, μέσω ασύρματης σύνδεσης 3G σε υπολογιστή, συνήθως με τη μορφή εικόνων 

βίντεο  και στη συνέχεια του παρέχει προφορικές οδηγίες, χρησιμοποιώντας την ίδια 

υποδομή. Αν και είναι αναμφίβολα χρήσιμα τα υπάρχοντα συστήματα τηλευποστήριξης, 

τείνουν να εμποδίζουν την αίσθηση της προσωπικής ανεξαρτησίας και ιδιωτικότητας 

των ατόμων. Συνεπώς, απαιτείται περαιτέρω έρευνα, τόσο για την αποδοχή τους από 
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την πλευρά των χρηστών, όσο και για την ανάπτυξη παρόμοιων συστημάτων 

τηλευποστήριξης (Baranski et al., 2010;  Bujacz  et al., 2008; Garaj, et  al., 2003).  

 

Voice  Maps / Πειραματική δοκιμή  

Σε αντίθεση με τα συστήματα τηλευποστήριξης, τα οποία απαιτούν οπτική υποστήριξη 

από κάποιον βλέποντα, περισσότερο ανεξάρτητες εφαρμογές πλοήγησης και ανεύρεσης 

διαδρομών μέσω φορητών συσκευών κερδίζουν έδαφος ολοένα και περισσότερο στην 

υποστήριξη της μετακίνησης των ατόμων με προβλήματα όρασης. Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι το  voice  maps, ένα σύστημα για πλοήγηση από σημείο σε σημείο, για 

ανεξάρτητη κινητικότητα χρηστών με προβλήματα όρασης σε αστικές περιοχές, που 

λειτουργεί σε προκατασκευασμένα, χωρίς ειδική παραγγελία δηλαδή, Smartphones 

τελευταίας γενιάς με οθόνη αφής που διατίθενται στην αγορά. Το voice - maps 

εκμεταλλεύεται τον μηχανισμό «κειμένου-ομιλίας» των Android για τη δημιουργία 

φωνητικών μηνυμάτων, τη δόνηση για προσβασιμότητα στην οθόνη και την 

αναγνώριση  κίνησης για εισαγωγή κειμένου. Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του 

συστήματος είναι ότι, εκτός από την εύρεση της βέλτιστης διαδρομής, παρακολουθεί 

συνεχώς την κατεύθυνση και τη θέση του χρήστη. Εάν ένας χρήστης αποκλίνει από τη 

συνιστώμενη διαδρομή, τον ενημερώνει και προτείνει εναλλακτικές ή διορθωτικές 

ενέργειες. Παρά τη μεγάλη χρησιμότητα που φαίνεται να έχει , η εφαρμογή βρίσκεται 

ακόμη σε στάδιο πειραματικών δοκιμών και δεν έχουν πραγματοποιηθεί αξιολογήσεις 

των χρηστών μέχρι σήμερα (Stepnowski, Kamiński & Demkowicz, 2011).  

 

Σύστημα των  Sanchez  και  Τorre / Πειραματική δοκιμή  

 

Ένα ακόμη σύστημα το οποίο βρίσκεται και αυτό σε πειραματικό στάδιο είναι το 

σύστημα των Sanchez και Torre (2010).  Ανέπτυξαν και αυτοί με τη σειρά τους ένα 

σύστημα κινητού τηλεφώνου το οποίο χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό ήχου 

εισόδου/εξόδου και τεχνολογία GPS για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των 

χρηστών με προβλήματα όρασης, τόσο σε γνώριμα, όσο και σε άγνωστα περιβάλλοντα. 

Οι χρήστες πατούν ένα κουμπί στη συσκευή του κινητού για να εισέλθουν. Με βάση 

την τρέχουσα τοποθεσία που ανιχνεύεται από το GPS, μπορούν να αναζητήσουν τους 

προορισμούς που θέλουν και οι οποίοι διαβάζονται από τον συνθέτη κειμένου σε ομιλία 

(TTS), και να ακούσουν πληροφορίες σχετικά με την απόσταση και την κατεύθυνση 

που απαιτείται να πάρουν από την τρέχουσα θέση τους ώστε να φτάσουν στον 
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επιλεγμένο προορισμό τους. Το εγχειρίδιο χρήσης παρέχει οδηγίες με βάση μια 

δεξιόστροφη μεταφορική δομή, σύμφωνα με την οποία ο χρήστης θεωρείται πάντα ότι 

κοιτάζει βόρεια και οι οδηγίες τροπής δίνονται σε σχέση με αυτόν τον προσανατολισμό. 

Παρά το γεγονός ότι το σύστημα περιορίζεται από την έλλειψη υποστήριξης για την 

ανίχνευση εμποδίων, καθώς και την έλλειψη βοήθειας για τη διέλευση των οδών, οι 

αξιολογήσεις από άτομα με προβλήματα όρασης έδειξαν ότι, με την κατάλληλη 

εξάσκηση, το εργαλείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τους 

ανθρώπους με προβλήματα όρασης να εξερευνήσουν νέα μέρη ( Sanchez & Torre, 

2010).  

 

Απτικός δείκτης κατεύθυνσης  

 

Με στόχο να καθοδηγήσουν τα άτομα με οπτική αναπηρία, δύο ερευνητές εισήγαγαν με 

τη σειρά τους τον απτικό δείκτη κατεύθυνσης, μια μικρή φορητή συσκευή χειρός 

βασισμένη στην «τεχνική της ψευδοελκτικής δύναμης». Η μέθοδος δημιουργεί την 

αίσθηση της δύναμης, αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης αντίληψης. Το 

πρωτότυπο μιας συσκευής ανάδρασης χειρός με ασύμμετρη επιτάχυνση, επιταχυνόμενη 

δηλαδή ταχύτερα προς τη μία κατεύθυνση από ότι προς την άλλη, επιτρέπει στον 

κάτοχο να βιώσει την αισθητική ψευδαίσθηση του να ωθείται ή να έλκεται συνεχώς 

προς την κατάλληλη κατεύθυνση. Εάν ο χρήστης πάρει λάθος στροφή, το σύστημα 

αλλάζει την κατεύθυνση του διανύσματος της δύναμης, για να ενθαρρύνει την 

επιστροφή στην προκαθορισμένη διαδρομή. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα αυτού 

του συστήματος, αλλά και άλλων που χρησιμοποιούν την αίσθηση απτικών δυνάμεων, 

είναι ότι αποτρέπει την κατάχρηση των ηχητικών σχολίων. Δεδομένου ότι τα άτομα με 

προβλήματα όρασης βασίζονται στην αίσθηση της ακοής τους για να αποκτήσουν 

πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον τους, είναι σημαντικό να μην τους διακόπτουν ή 

να μην τους μπλοκάρουν, όταν το κάνουν αυτό, ούτε να τους προκαλούν σύγχυση με 

πάρα πολλά ακουστικά ερεθίσματα. Αξιολόγηση με είκοσι τρεις συμμετέχοντες με 

προβλήματα όρασης, επιβεβαίωσε ότι οι συμμετέχοντες ήταν σε θέση να ανακτήσουν 

την προβλεπόμενη αρχική διαδρομή, χρησιμοποιώντας την ανατροφοδότηση της 

δύναμης, και απέδειξε ότι το προτεινόμενο σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 

μεγάλη επιτυχία για την παροχή οδηγιών πλοήγησης μέσω της κιναισθητικής αίσθησης, 

χωρίς καμία προηγούμενη εκπαίδευση (Amemiya & Sugiyama, 2010).  
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Εικόνα 41 Χρήση Συσκευής ανάδρασης (Amemiya  &  Sugiyama, 2010) 

 

 

 

Εικόνα 42 Συσκευή  ανάδρασης (Amemiya  &  Sugiyama, 2010). 
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TANIA System 

Ένα ακόμη πολύ σημαντικό σύστημα είναι το TANIA system. Πρόκειται για ένα 

σύστημα το οποίο αναπτύχθηκε στο πανεπιστήμιο της Στουτγκάρδης και συμβάλλει 

στην πλοήγηση και στην αυτόνομη μετακίνηση των ατόμων με οπτική αναπηρία τόσο 

σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Το σύστημα TANIA αποτελείται από 

έναν ελαφρύ φορητό υπολογιστή αναρτημένο μπροστά από τον χρήστη, με αισθητήρα 

GPS, o οποίος συμβάλλει στο να παρουσιάζονται λεπτομερείς χάρτες του 

περιβάλλοντος όπου βρίσκεται ο χρήστης, καθώς επίσης και από αισθητήρα μικρών 

μετακινήσεων/επιτάχυνσης (MTx, Xsens) τοποθετημένο πάνω στο λουρί του 

υπολογιστή, ο οποίος συμβάλλει στο να υπολογιστεί η ταχύτητα του πεζού, τα βήματα 

που έχει κάνει, ενώ προσδιορίζεται η κατεύθυνση και η διαδρομή που ακολουθείται. Η 

αρχική θέση ανιχνεύεται μέσω της χρήσης σημάτων GPS ή εισάγεται από τον χρήστη, 

εάν τα σήματα GPS είναι αδύναμα ή δεν υπάρχουν καθόλου. Καθώς ο χρήστης 

μετακινείται η τρέχουσα θέση καθορίζεται με βάση αδρανειακές μετρήσεις και 

προαιρετικά σε συγχρονισμό με πληροφορίες του χάρτη και του GPS. Στην οθόνη αφής 

του υπολογιστή παρουσιάζεται ένας χάρτης και, πατώντας σε αυτόν, είναι διαθέσιμηη 

τρέχουσα θέση του χρήστη, είτε βρίσκεται σε εσωτερικό είτε σε εξωτερικό χώρο. Η 

ακρίβεια επιτυγχάνεται μέσα από λεπτομερή δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των 

οδηγών πλέγματος για ανοιχτά τετράγωνα ή μεγάλους χώρους, καθώς και τμήματα 

προσαρμοσμένα στο σχήμα, για ακανόνιστους δρόμους ή εσωτερικά περιβάλλοντα 

(Hub, 2008). 

 

Σχετικά στοιχεία θέσης, όπως αριθμοί σπιτιών ή δωματίων, ώρα λειτουργίας κάποιας 

υπηρεσίας ή η απόσταση που καλύπτεται κατά μήκος μίας συγκεκριμένης διαδρομής, 

μπορούν να παρουσιαστούν ακουστικά και απτικά στην οθόνη αφής του tablet. 

Επιπλέον, η συσκευή TANIA μπορεί να συνδεθεί και να προσαρμοστεί με τις 

διαθέσιμες στο εμπόριο φορητές οθόνες Braille. Λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές 

λογισμικού, μπορεί να γίνει σύνδεση με τυποποιημένες θύρες ή διεπιφάνειες 

υπολογιστή, όπως USB ή Bluetooth. Αυτό όχι μόνο επιτρέπει στους τυφλούς ανθρώπους 

να χρησιμοποιούν το βοηθητικό σύστημα, αλλά διευκολύνει τη χρήση του σε 

καταστάσεις όπου η ακουστική παραγωγή πρέπει να αποφεύγεται (Hub, 2008).  
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Κατά τη διάρκεια του Northridge Technology & Persons with Disabilities Conference 

στο Λος Άντζελες, της Εθνικής Συνέλευσης της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών στην 

Ατλάντα και της έκθεσης Sight City στη Φρανκφούρτη, διεξήχθησαν δοκιμές 

ευχρηστίας με τυφλά άτομα, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. 

Αυτές οι δοκιμές επεκτάθηκαν σε μεγάλα περιβάλλοντα σε διάφορες γερμανικές πόλεις. 

Οι επαυξημένες πληροφορίες συνδέονταν με κατάλληλες τοποθεσίες χάρτη, π.χ. 

πληροφορίες για προϊόντα και εκθέτες σε περίπτερα ή χρονοδιαγράμματα σε στάσεις 

λεωφορείων και σιδηροδρομικούς σταθμούς (Hub, 2008). Δοκιμές ευχρηστίας με τυφλά 

άτομα έδειξαν ότι το σύστημα TANIA είναι εύκολο στην εκμάθηση, ακόμη και από 

τους ηλικιωμένους. Οι τυφλοί χρήστες ανέφεραν ότι το σύστημα TANIA βελτίωσε 

σημαντικά τις ικανότητές πλοήγησής τους τόσο σε γνωστά όσο και σε άγνωστα 

περιβάλλοντα με «ακρίβεια περίπου ενός μεγάλου βήματος». Μάλιστα αναφέρθηκε πως 

οι χάρτες επαυξημένης πραγματικότητας που διαθέτει παρέχουν πρόσβαση σε 

πληροφορίες βάσει θέσης και παρουσιάζονται ακουστικά ή απτικά, γεγονός που 

συμβάλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αυτόνομη μετακίνηση των χρηστών (Hub, 

2008). 

 

 

 

 

Εικόνα 43 Tania Nanigation system  (Hub, 2008). 
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Talking Signs 

 

Μία πολύ σημαντική προσέγγιση ήταν αυτή της τοποθέτησης ορισμένων 

αναγνωριστικών κατά μήκος όλων των περιβαλλόντων εντός των οποίων καλείται να 

πλοηγηθεί μία μεγάλη μερίδα των ατόμων με οπτική αναπηρία. Η τοποθέτηση 

αναγνωριστικών απτικού χαρακτήρα δεν αποτελεί μια ευκόλως εφαρμόσιμη πρακτική, 

καθώς το άτομο με οπτική αναπηρία, το οποίο θα επιχειρούσε να κινηθεί εντός ενός 

συγκεκριμένου χώρου με αντίστοιχα αναγνωριστικά, θα αναγκαζόταν να σκανάρει με τα 

χέρια του το εν λόγω περιβάλλον, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο εντοπισμός τους. 

Επομένως, αντί για την αξιοποίηση αντίστοιχων απτικών αναγνωριστικών, οι μελετητές 

προέβησαν στην ανάπτυξη αναγνωριστικών τα οποία θα εντοπίζονται από απόσταση 

από μέρους των τυφλών, μέσω της χρήσης ειδικά διαμορφωμένου εξοπλισμού.  

Τέτοιου είδους σύστημα σηματοδότησης αποτελεί η χρησιμοποίηση ηχητικών 

ενδείξεων/talking signs (Legge  et al., 2013). Το Σύστημα Σηματοδότησης Απόμακρου 

Υπέρυθρου Φωτός (Remote Inflared Signage System-RISS) ή Talking Signs 

αναπτύχθηκε στο Ινστιτούτο Ερευνών για το Μάτι Smith-Kettlewel (Crandall, Bentzen, 

Myers, & Brabyn, 2001).  

Αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης, το οποίο περιλαμβάνει πομπούς υπέρυθρου 

φωτός τοποθετημένους σε σημαντικά σημεία του περιβάλλοντος (παραδείγματος χάριν 

στους σταθμούς του μετρό και σε αεροδρόμια) και έναν δέκτη, τον οποίο κρατά ο 

χρήστης, που λαμβάνει το σήμα υπέρυθρου φωτός και το μετατρέπει σε μήνυμα ομιλίας 

(Crandall, Bentzen, Myers & Brabyn, 2001; Golledge, Marston & Costanzo, 1998, 

Marston & Golledge, 1998). Οι εν λόγω κατευθυντικοί πομποί διαρκώς μεταδίδουν 

ψηφιακά μηνύματα τα οποία υποδεικνύουν όσα βρίσκονται στην εκάστοτε τοποθεσία 

του πομπού, εντός ενός εύρους 15 έως και 40 μέτρων, αναλόγως με το μέγεθος που έχει 

η μπαταρία. Οι τυφλοί χρήστες, μέσω του υπέρυθρου δέκτη τον οποίο έχουν, δέχονται 

τα σήματα τα οποία αποστέλλει ο πομπός και ακούν τα ψηφιακά μηνύματα. Τα άτομα 

αυτά καλούνται να εντοπίσουν την κατεύθυνση του πομπού, σημαδεύοντας με τους 

δέκτες χειρός που διαθέτουν προς την κατεύθυνση της μέγιστης ισχύος του σήματος. Η 

ένταση και η καθαρότητα του μηνύματος αυξάνουν καθώς ο χρήστης, κρατώντας τον 

δέκτη, πλησιάζει τον πομπό και έτσι εξασφαλίζεται η επικράτηση του μηνύματος που 

ενδιαφέρει τον χρήστη καθώς είναι πιθανό να υπάρχουν και άλλοι πομποί στο εγγύς 

περιβάλλον (Crandall, Bentzen, Myers, & Brabyn, 2001).  
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Προσωρινά εμπόδια, όπως η παρουσία άλλων ανθρώπων, μπορούν να επηρεάσουν τη 

λήψη του ηχητικού μηνύματος, αν εμποδίζουν το υπέρυθρο φως να φτάσει στον δέκτη 

(Golledge, Marston & Costanzo, 1998). 

Συστήματα Talking Signs έχουν τοποθετηθεί σε διάφορες χώρες, όπως οι Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής και η Ιαπωνία, ενώ είναι από τα λίγα συστήματα που έχουν 

αναπτυχθεί και προσφέρονται για εμπορική χρήση (Crandall, Bentzen, Myers, & 

Brabyn, 2001;  Golledge, Marston, & Costanzo, 1998). Συγκεκριμένα, 1000 σύνολα 

συστημάτων έχουν τοποθετηθεί στο Σαν Φρανσίσκο (Crandall, Bentzen, Myers, & 

Brabyn, 2001). 

 

Κάποια συστήματα Talking Signs είναι πιο απλά δίνοντας πληροφορίες μόνο για το 

είδος του σημείου αναφοράς όπου βρίσκεται ο πομπός, όπως είσοδος ανελκυστήρα, ενώ 

άλλα είναι πιο σύνθετα περιλαμβάνοντας αρκετούς πομπούς που δίνουν πληροφορίες 

τοποθεσίας, κατεύθυνσης και βέλτιστης κίνησης, όπως το όνομα μιας οδού, τον αριθμό 

του οικοδομικού τετραγώνου, την θέση του χρήστη σε σχέση με αυτά, το χρώμα του 

φωτεινού σηματοδότη και το πλάτος του διαθέσιμου περάσματος σε μια διασταύρωση 

(Golledge, Marston & Costanzo, 1998).  

 

Το Talking Signs μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με οπτική αναπηρία να εντοπίσουν 

σκάλες, ανελκυστήρες, εξόδους, τηλεφωνικούς θαλάμους και την πλατφόρμα από την 

οποία φεύγει το μέσο μαζικής μεταφοράς που χρησιμοποιούν (Crandall, Bentzen, 

Myers, & Brabyn, 2001). Το μέγεθος του πομπού είναι τόσο μικρό ώστε να μπορεί να 

τοποθετηθεί ακόμη και σε ένα παράθυρο (Marston & Golledge, 1998). 

 

Η χρήση συστημάτων Talking Signs εξασφαλίζει καλύτερο και γρηγορότερο 

προσανατολισμό, ακόμη κι όταν το άτομο δεν έχει λάβει εκπαίδευση για τη χρήση τους, 

ενώ επιτρέπει και την εύρεση σύντομων διαδρομών (Crandall, Bentzen, Myers, & 

Brabyn, 2001;  Golledge, Marston, & Costanzo, 1998;  Marston & Golledge, 1998). 

Άλλωστε, η εκπαίδευση φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματική όταν λαμβάνει χώρα σε 

πραγματικές συνθήκες (Crandall, Bentzen, Myers, & Brabyn, 2001). Η χρήση άλλων 

υποστηρικτικών μέσων μηδενικής τεχνολογίας, όπως του σκύλου οδηγού, δε θα 

μπορούσε να έχει την αποτελεσματικότητα του συστήματος αυτού. Οι σκύλοι οδηγοί 

τείνουν να αντιμετωπίζουν τους στύλους, τις κολώνες και τις καλυμμένες στάσεις ως 

εμπόδια απομακρύνοντας τους ιδιοκτήτες τους από πιθανές απτικές σημάνσεις, ενώ όλα 
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τα άτομα με οπτική αναπηρία δε γνωρίζουν Braille, για να τις διαβάσουν (Crandall, 

Bentzen, Myers & Brabyn, 2001;  Golledge, Marston, & Costanzo, 1998). Ο χρήστης με 

οπτική αναπηρία νιώθει λιγότερο άγχος και πιο ανεξάρτητος για την κίνηση και τον 

προσανατολισμό του χρησιμοποιώντας το Talking Signs (Marston & Golledge, 1998).  

 

Το σύστημα Talking Signs μειώνει τις πιθανότητες ατυχημάτων για τα άτομα με οπτική 

αναπηρία, αλλά και άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την κίνησή τους 

(Crandall, Bentzen, Myers, & Brabyn, 2001). Τα άτομα με οπτική αναπηρία κρίνουν 

απαραίτητη την ύπαρξή του σε κτίρια, διασταυρώσεις και σε όλα τα μέσα μεταφοράς 

(Marston & Golledge, 1998). Αυτή η θετική στάση οδηγεί στο συμπέρασμα πως θα 

έκαναν συχνή χρήση της τεχνολογίας αυτής σε καθημερινή βάση, αν τους ήταν 

διαθέσιμη (Crandall, Bentzen, Myers & Brabyn, 2001). Άλλωστε, ένα λεωφορείο θα 

χρειαζόταν μόνο δύο σύνολα συστημάτων Talking Signs για να είναι πλήρως 

προσβάσιμο σε ένα χρήστη με οπτική αναπηρία (Crandall, Bentzen, Myers & Brabyn, 

2001). Επιπλέον, τα σύγχρονα συστήματα Talking Signs έχουν χρησιμοποιηθεί και σε 

εσωτερικούς χώρους, όπως σε μουσεία, και μπορούν να αποδώσουν τις πληροφορίες 

που περιέχουν σε διαφορετικές γλώσσες (Crandall, Bentzen, Myers & Brabyn, 2001). 

Παρόλο που αποτελεί μία αρκετά ενδιαφέρουσα προσέγγιση, μεγάλο μειονέκτημα της 

εν λόγω τοποθέτησης ενός αντίστοιχου συστήματος αναγνωριστικών εντός κάποιου 

περιβάλλοντος αποτελεί το μεγάλο κόστος τόσο της εγκατάστασης, όσο και της 

συντήρησης του (Legge et al., 2013). 

 

 

 

Εικόνα 44 Talking Signs, (Crandall, Bentzen, Myers, & Brabyn, 2001) 
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Digital Signs System (DSS)/ Πειραματική δοκιμή  

 

Ένα ακόμη εξαιρετικά σημαντικό σύστημα το οποίο υποστηρίζει την πλοήγηση των 

ατόμων με οπτική αναπηρία είναι το Digital Signs System. Το σύστημα αυτό 

αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, από το Legge και τους συνεργάτες του, 

για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, και βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία. Βέβαια, 

ενσωματώθηκε στη συγκεκριμένη εργασία λόγω των δυνατοτήτων που δύναται να 

προσφέρει. Αποτελείται από ψηφιακές ετικέτες που τοποθετούνται σε στοιχεία του 

περιβάλλοντος, μια κινητή συσκευή και έναν αναγνώστη χειρός που διαβάζει τις 

ψηφιακές ετικέτες με τη χρήση υπέρυθρου φωτός. Οι ψηφιακές ετικέτες περιλαμβάνουν 

έναν μοναδικό αριθμό που αντιστοιχεί σε ένα μέρος του κτιρίου, όπως ένα δωμάτιο, ενώ 

η κινητή συσκευή περιλαμβάνει ένα λογισμικό με έναν ψηφιακό χάρτη του κτιρίου και 

ενημερώνει τον χρήστη για τη θέση και τον προορισμό του. Τον ρόλο της κινητής 

συσκευής μπορεί να παίξει τόσο ένα σύγχρονο κινητό τηλέφωνο όσο και μια ταμπλέτα, 

χρησιμοποιώντας το λογισμικό Building Navigator. Μόλις μια ετικέτα εντοπιστεί από 

τον αναγνώστη, δίνονται στον χρήστη ηχητικές πληροφορίες σε σχέση με την 

κατεύθυνση και την απόσταση του αντικειμένου από αυτόν, με βάση τη θέση του 

αναγνώστη χειρός προς την ετικέτα (Legge, et al, 2013).  

 

Το σύστημα έχει αποδειχθεί πως είναι εύκολο στη χρήση, καθώς οι ετικέτες 

εντοπίζονται γρήγορα όταν έχουν τοποθετηθεί σε κατάλληλα σημεία και είναι 

οικονομικές ως προς την παραγωγή τους (Legge, et al., 2013). Παρόλα αυτά, η 

ταχύτητα του χρήστη μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα του αναγνώστη να διαβάσει 

όλες τις ετικέτες, ενώ το λογισμικό που περιλαμβάνει τον χάρτη απαιτεί τακτικές 

αναβαθμίσεις καθώς τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά ενός κτιρίου μένουν σταθερά, 

όχι, όμως, η χρήση και η σημασία τους (Legge, et al., 2013). 
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Εικόνα 45 Digital Sign Systems (Legge, et al., 2013). 

 

 

Σύστηματα για αυτόνομη μετακίνηση με τα ΜΜΜ 

 

Η κινητικότητα και η αυτονομία στα δημόσια μέσα μεταφοράς είναι μια κοινή δυσκολία 

που αντιμετωπίζουν τα άτομα με οπτική αναπηρία, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο 

βαθμός καθημερινής χρήσης τους από την εν λόγω ομάδα πολιτών. Το σύστημα 

RAMPE ανήκει στην αναπτυσσόμενη τεχνολογία και έχει σχεδιαστεί με στόχο να 

βοηθήσει τους χρήστες λεωφορείων και τραμ με οπτική αναπηρία (Hakobyan, 

Lumsden, O’Sullivan & Bartlett, 2013). Το σύστημα λειτουργεί με «έξυπνες» κινητές 

συσκευές χειρός με δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυα Wi-Fi, με σταθερούς σταθμούς 

βάσης - συστήματα πληροφόρησης που εγκαθίστανται στις στάσεις λεωφορείων, με 

ηχεία που μπορούν να ενεργοποιηθούν εξ’ αποστάσεως από τον χρήστη, καθώς και ένα 

κεντρικό σύστημα που συνδέεται, τόσο με τους σταθμούς βάσης-συστήματα 

πληροφόρησης, όσο και με τα λεωφορεία ή τραμ, στέλνοντας πληροφορίες για τα 

δεύτερα στα πρώτα σε πραγματικό χρόνο (Baudoin et al., 2018).   

 

Οι ανάγκες των χρηστών ανιχνεύτηκαν μέσω ημι-δομημένων συνεντεύξεων με τους 

τελικούς αποδέκτες, αλλά και μέσω επιτόπιων παρατηρήσεων της αστικής μεταφοράς 

ατόμων με οπτική αναπηρία. Η εφαρμογή RAMPE επιτρέπει στον χρήστη, φθάνοντας 

σε μια στάση, να ακούσει πληροφορίες για την κάθε γραμμή που περνά από εκεί, αλλά 

και να ενημερωθεί για επείγουσες και προσωρινές αλλαγές στις γραμμές αυτές εξαιτίας 

απρόοπτων περιστάσεων, όπως ατυχημάτων ή ενός οποιουδήποτε άλλου αστάθμητου 

παράγοντα (Baudoin  et  al., 2018, Hakobyan, Lumsden, O’Sullivan & Bartlett, 2013). Ο 

χρήστης ενημερώνεται αμέσως για την κατάσταση, χρησιμοποιώντας τη σύνθεση TTS 
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και οφείλει να επιβεβαιώσει την παραλαβή αυτού του επείγοντος μηνύματος, πατώντας 

ένα πλήκτρο στη συσκευή χειρός του (Hakobyan, Lumsden, O’Sullivan & Bartlett, 

2013). 

Η αξιολόγηση των χρηστών, που διεξήχθη σε περιβάλλον πραγματικών αστικών 

μεταφορών με 23 συμμετέχοντες με προβλήματα όρασης, επιβεβαίωσε τη χρησιμότητα 

του συστήματος από την άποψη της αύξησης της ακρίβειας. Το σύστημα αυτό φάνηκε 

να βοηθά τα άτομα με οπτική αναπηρία να δημιουργήσουν μια νοητική αναπαράσταση 

της διαδρομής τους (Hakobyan, Lumsden, O’Sullivan, & Bartlett, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 46 Rampe System ( Pruski & Knops, 2005). 

 

Μια παρόμοια βοηθητική μέθοδος, σε κινητό, και η οποία βρίσκεται σε πειραματικό 

στάδιο έχει αναπτυχθεί με σκοπό την υποβοήθηση της κινητικότητας και του 

προσανατολισμού των ατόμων με προβλήματα όρασης, μέσα στο περιβάλλον του 

μετρό. Το σύστημα αποτελείται από ένα Smartphone, ένα GPS και μία πυξίδα, όπου όλα 

επικοινωνούν μέσω Bluetooth. Το σύστημα παρέχει μια ακουστική διεπαφή 

σχεδιασμένη να βοηθά τους χρήστες με προβλήματα όρασης να περιηγούνται σε μενού 

και επιλογές ακούγοντας σχετικές πληροφορίες. Ο κύριος σκοπός του βοηθήματος 

κινητής τηλεφωνίας είναι να εντοπίσει και να προσανατολίσει τον χρήστη με 

προβλήματα όρασης στο περιβάλλον του μετρό. Για παράδειγμα, ο χρήστης μπορεί να 

εντοπίσει πού βρίσκεται η έξοδος του σταθμού πατώντας ένα πλήκτρο και μόλις 

ληφθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες από τις συσκευές GPS και πυξίδας, τα σχετικά 

αρχεία ήχου «παίζονται» για να καθοδηγήσουν τον χρήστη. Αν για παράδειγμα, η 

έξοδος βρίσκεται προς τα ανατολικά, το αρχείο ήχου θα πει: «η έξοδος βρίσκεται στα 
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αριστερά σου». Οι αξιολογήσεις χρηστών που διεξήχθησαν σε σταθμούς του μετρό 

στην πόλη του Μεξικό, χρησιμοποιώντας είκοσι συμμετέχοντες με προβλήματα όρασης, 

επιβεβαίωσαν ότι το βοήθημα κινητής τηλεφωνίας συμβάλλει στη συνολική καλή 

απόδοση της πλοήγησής τους, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη και την αίσθηση ασφάλειάς 

τους σε μεγάλο βαθμό (Mata, Jaramillo, Claramunt, 2011). 

 

Mo - braille 

Το MoBraille είναι ένα νέο πλαίσιο για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας σε πολλά 

από τα χαρακτηριστικά των Android smartphone και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

συνδέοντας το τηλέφωνο με μια οθόνη Braille που χρησιμοποιείται ως επιφάνεια 

εισόδου / εξόδου. Οι ενδείξεις Braille λειτουργούν με την αύξηση και τη μείωση των 

διαφόρων συνδυασμών ακίδων για την αναπαραγωγή του κειμένου που εμφανίζεται 

στην οθόνη του κινητού σε Braille. Το MoBraille επιτρέπει σε μια εφαρμογή Android 

να συνδέεται με μια οθόνη Braille μέσω μιας σύνδεσης Wi-Fi, επιτρέποντας έτσι στους 

χρήστες της οθόνης Braille να έχουν πρόσβαση στο τηλέφωνό τους σε εφαρμογές, 

συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών πυξίδας και GPS. Για παράδειγμα, το MoBraille 

έχει βρεθεί πως επιτρέπει  επιτυχημένα στους χρήστες με προβλήματα όρασης να έχουν 

πρόσβαση σε πληροφορίες άφιξης των μέσων μαζικής μεταφοράς  που επιθυμούν σε 

πραγματικό χρόνο, εμφανίζοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στην οθόνη Braille 

του smartphone. Για παράδειγμα, όταν ο χρήστης βρίσκεται σε μία στάση, μπορεί να 

γυρίσει το τηλέφωνό του προς τον δρόμο, το οποίο καταγράφει τις συντεταγμένες μέσω 

του GPS, επιβεβαιώνει την θέση του με το πάτημα ενός κουμπιού και εισάγει τον 

αριθμό της διαδρομής μέσω της οθόνης Braille. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η 

εφαρμογή Android εμφανίζει πληροφορίες άφιξης στην οθόνη Braille καθιστώντας το 

άτομο με οπτική αναπηρία πιο αυτόνομο και ανεξάρτηρο . Το MoBraille αναπτύχθηκε 

με βάση την ορθή κατανόηση των αναγκών, επιθυμιών και προσδοκιών των τελικών 

χρηστών που συγκεντρώθηκαν ως αποτέλεσμα της διεξαγωγής σειράς ημιδομημένων 

συνεντεύξεων με τους τελικούς χρήστες για να κατανοήσουν τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν τα άτομα με οπτική αναπηρία στην καθημερινότητα . Ως αποτέλεσμα 

της εστίασης στους τελικούς χρήστες κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, 

ανακαλύφθηκαν και ενσωματώθηκαν στο σχεδιασμό ορισμένα σημαντικά ευρήματα 

(Hakobyan et al., 2013). 
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5.3.4 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ   ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ  ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ 

ΕΜΠΟΔΙΩΝ  

 

Οι λύσεις που περιγράφονται στην προηγούμενη ενότητα επικεντρώνονται 

αποκλειστικά σε συστήματα που κατευθύνουν τους χρήστες από το σημείο Α στο 

σημείο Β. Ολοκληρωμένες λύσεις για ανεξάρτητη και ασφαλή πλοήγηση για άτομα με 

προβλήματα όρασης, απαιτούν επίσης υποστήριξη για δραστηριότητες σε κοντινές 

αποστάσεις, όπως είναι η προειδοποίηση των χρηστών για την παρουσία δυνητικών 

κινδύνων στην πορεία τους. 

 

Το λευκό μπαστούνι, όπως αναφέρθηκε είναι το πιο κοινό και επιτυχημένο βοήθημα 

κινητικότητας που χρησιμοποιείται από τα άτομα με προβλήματα όρασης, επειδή βοηθά 

τους χρήστες να εντοπίζουν εμπόδια και κινδύνους μπροστά τους, ενώ κινούνται. Αν 

και αυτό το βοηθητικό μέσο είναι οικονομικό, απαιτεί επαρκή εκπαίδευση του χρήστη 

και ενεργό σκανάρισμα της περιοχής μπροστά και γύρω από την περιοχή όπου 

βρίσκεται. Για να ξεπεραστούν αυτές οι προκλήσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να 

αφαιρεθεί εντελώς η εξάρτηση από αυτό που μπορεί να θεωρηθεί ως ένα μπαστούνι που 

«στιγματίζει», οι ερευνητές έχουν αναπτύξει υποστηρικτικές συσκευές πλοήγησης 

βασισμένες στην Πληροφορική Επιστήμη, οι οποίες προειδοποιούν τον χρήστη σχετικά 

με πιθανούς κινδύνους. Ορισμένα συστήματα επικεντρώνονται αποκλειστικά στην 

ανίχνευση εμποδίων και ορισμένα ενισχύουν τη βοήθεια πλοήγησης με την ανίχνευση ή 

την αποφυγή εμποδίων (Shoval  et  al., 2003).   

 

Smart  Vision/ Πειραματική δοκιμή  

Το Smart Vision είναι ένα βοήθημα πλοήγησης που βελτιώνει και συμπληρώνει 

ηλεκτρονικά το λευκό μπαστούνι, για να οδηγήσει τους χρήστες σε έναν προορισμό, 

αποφεύγοντας παράλληλα τα εμπόδια καθ 'οδόν. Το Smart Vision υποστηρίζει την 

τοπική πλοήγηση με την παρακολούθηση διαδρομών και την ανίχνευση εμποδίων και 

καλύπτει την περιοχή μπροστά από τον χρήστη και ακριβώς πέρα από την εμβέλεια του 

λευκού μπαστουνιού, έτσι ώστε το σύστημα να μπορεί να προειδοποιεί για τυχόν 

εμπόδια, πριν το λευκό μπαστούνι τα αγγίξει.  Για την πλοήγηση σε εσωτερικούς 

χώρους χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός του wi - fi με το Γεωγραφικό Σύστημα 

Πληροφοριών (GIS). Για υπαίθρια χρήση, απαιτείται GPS. Ως ασφαλής λύση, όταν για 

παράδειγμα το GPS δεν είναι διαθέσιμο λόγω κακών καιρικών συνθηκών, οι χρήστες 
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υποβοηθούνται από περιβαλλοντικά ενσωματωμένες ταυτότητες ραδιοσυχνοτήτων 

(rfid). Ένα σύστημα ανάγνωσης των rfid, ενσωματωμένο μέσα στο λευκό μπαστούνι, 

εντοπίζει αυτές τις ταυτότητες στο πεζοδρόμιο και οι πληροφορίες από αυτό, στη 

συνέχεια, ερμηνεύονται αυτόματα και χρησιμοποιούνται για να καθοδηγήσουν τον 

χρήστη. Επιπλέον, ο χρήστης, είναι εξοπλισμένος με μια στερεοφωνική φωτογραφική 

μηχανή, δηλαδή μια φωτογραφική μηχανή με δύο φακούς που διεγείρει την ανθρώπινη 

διοφθαλμική όραση και υποστηρίζει τη σύλληψη τρισδιάστατων εικόνων, η οποία 

τοποθετείται στο ύψος του στήθους, έναν φορητό υπολογιστή που βρίσκεται σε μια 

θήκη ή τσέπη που κρέμεται από τον ώμο, ένα ακουστικό και μια μικρή συσκευή 

τεσσάρων πλήκτρων, για πλοήγηση στο μενού και πλήκτρο επιλογών. Μια διεπαφή 

ήχου υποστηρίζει την πλοήγηση στο μενού και παρέχει πληροφορίες σχετικά με σημεία 

ενδιαφέροντος. Όταν ανιχνεύονται εμπόδια, οι δονήσεις στη λαβή του λευκού 

μπαστουνιού ενημερώνουν τους χρήστες με σκοπό να αλλάξουν κατεύθυνσή. Το 

πρωτότυπο βρίσκεται ακόμα υπό ανάπτυξη και οι ερευνητές εξετάζουν ενεργά την 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στην παροχή βοήθειας στους χρήστες, ως προς την αποφυγή 

εμποδίων, και στο να παραμείνουν επικεντρωμένοι στη σωστή διαδρομή πλοήγησης 

(Jose  et  al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα  47  Εικονογράφηση  του  πρωτότυπου  στο  οποίο  απεικονίζεται  η  φωτογραφική 

μηχανή, ο φορητός  υπολογιστής (μέσα στο σακίδιο) και  τα  ακουστικά (Jose et  al., 2011). 

 

 

 

 

 

  Εικόνα 48 Ανίχνευση εμποδίων ( Jose  et  al., 2011) 
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Ηλεκτρονικό μπαστούνι βασισμένο στο ultra cane  

 

Βασιζόμενοι και πάλι στο λευκό μπαστούνι, ερευνητές δημιούργησαν ένα αντίστοιχο 

ηλεκτρονικό, το οποίο όμως δύναται να προειδοποιεί τον χρήστη αυτή τη φορά για 

πιθανά ψηλά εμπόδια που υπάρχουν σε απόσταση μέχρι 10 μέτρα από αυτόν και 

ψηλότερα από το ύψος της μέσης του. Πρόκειται για ένα συγκεκριμένο μπαστούνι, το 

οποίο είναι βασισμένο στο ηλεκτρονικό μπαστούνι ultra cane, είναι εργονομικά 

σχεδιασμένο και έχει ενσωματωμένο μέσα στη λαβή μηχανισμό ο οποίος δύναται να 

ενημερώνει το άτομο αναφορικά με εμπόδια που συναντώνται, παρέχοντας του 

απτικοακουστικές πληροφορίες. Τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη με 

τυφλούς χρήστες έδειξαν πως τόσο οι απτικές όσο και οι ακουστικές πληροφορίες που 

παρέχονταν για την ανίχνευση των εμποδίων κρίθηκαν το ίδιο χρήσιμες και απαραίτητες 

κατά την πλοήγηση των χρηστών. Μάλιστα, σημειώθηκε, πως οι ηχητικές πληροφορίες 

που παρέχονταν, θεωρήθηκαν αρκετά απαραίτητες για άτομα με οπτική αναπηρία τα 

οποία δεν είχαν αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό την απτική αίσθηση. Όλοι οι χρήστες 

ανέφεραν ότι απέκτησαν άμεση εξοικείωση με το ηλεκτρονικό μπαστούνι και δήλωσαν 

ότι θα έκαναν συχνή χρήση αυτού λόγω της ασφάλειας που τους έκανε να αισθάνονται 

αναφορικά με την αποφυγή ψηλών εμποδίων κατά μήκος της διαδρομής  (Cinelli et  al., 

2012).  

 

 

 

 

 

Εικόνα 49 Περιορισμοί μακριού μπαστουνιού (Cinelli et  al., 2012) 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 50 Διάγραμμα του τρόπου με τον οποίο η ηλεκτρονική καθοδήγηση βελτιώνει τη 

χωρική αντίληψη και την αποφυγή ψηλών εμποδίων (Ramirez  et  al., 2012) 
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Σύστημα υπερήχων  και  hands free συσκευή  / Πειραματική δοκιμή  

Παρακάτω αναφέρονται 2 σημαντικές υποστηρικτικές συσκευές οι οποίες αν και 

βρίσκονται ακόμη σε πειραματικό στάδιο, φαίνεται πως μπορούν να συμβάλλουν σε 

σημαντικό βαθμό ως προς την αποφυγή εμποδίων .  

Συγκεκριμένα, ο Calder (2010) σχεδίασε και αυτός ένα νέο πρωτότυπο σύστημα 

υπερήχων για να προειδοποιεί τους χρήστες σχετικά με πιθανά εμπόδια στον δρόμο 

τους. Το σύστημα που σχεδίασε, το οποίο έχει μια ανάγλυφη οθόνη μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο ή συμπλήρωμα του μπαστουνιού και υποστηρίζει δύο 

τρόπους λειτουργίας. Η πρώτη λειτουργία είναι η λειτουργία χωρίς «τη χρήση χεριών», 

στην οποία έχει αναπτυχθεί μια ανάγλυφη διεπαφή χρησιμοποιώντας ένα σύστημα 

ενεργοποιητών δόνησης με σκοπό τη χρήση στον κορμό του σώματος του χρήστη, και η 

δεύτερη είναι μια αυξητική λειτουργία, όπου ενεργοποιητές δόνησης βρίσκονται στη 

λαβή ενός τροποποιημένου επιμήκους μπαστουνιού για χρήση με την παλάμη του 

χεριού. Δονήσεις ενημερώνουν τον χρήστη για εμπόδια στην πορεία του. Μόνο όταν 

ένα αντικείμενο ανιχνεύεται ξαφνικά, ένας σχετικά δυνατός ήχος, συμπληρώνει το σήμα 

από τους ενεργοποιητές δόνησης. Με βάση τα πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα από τις 

αρχικές δοκιμές σε άτομα με προβλήματα όρασης, πιο προηγμένες εκδόσεις είναι υπό 

ανάπτυξη για την καταπολέμηση των ζητημάτων που σχετίζονται με πτώσεις, όπως η 

κάθοδος σκαλιών ή  οι λακκούβες στην επιφάνεια του δρόμου (Calder, 2010). 

Οι Zhang και συνεργάτες  (2010) έχουν επίσης αναπτύξει μια hands-free, αυτή τη φορά, 

συσκευή, για να συμπληρώσουν το λευκό μπαστούνι. Η συσκευή τους περιλαμβάνει 

αισθητήρες, που είναι εγκατεστημένοι κάτω από και προς το μπροστινό μέρος του 

παπουτσιού του χρήστη, για την ανίχνευση της ανακλαστικότητας της επιφάνειας του 

δρόμου και την ανίχνευση εμποδίων αντίστοιχα. Η συσκευή περιλαμβάνει ακόμη μια 

μικρή μονάδα ανάδρασης που φοριέται στο βραχίονα για την παροχή σημάτων, μέσω 

δόνησης, με βάση τις επιφάνειες και τα εμπόδια που εντοπίζονται από τους αισθητήρες. 

Το πρωτότυπο είναι υπό κατασκευή, και φαίνεται να δίνει ιδιαίτερη έμφαση 

περισσότερο στις συσκευές υλικού, παρά στο λογισμικό  (Zhang et al., 2010).  

 

Crowdsourcing εφαρμογή 

Μια πολύ σημαντική και ευρείας χρήσης crowdsourcing εφαρμογή αυτή τη φορά, η 

οπoία δύναται να χρησιμοποιηθεί μέσα από μια κινητή συσκευή, είναι η εφαρμογή tune 

map. Πρόκειται για μια εφαρμογή, στόχος της οποίας είναι να καθοδηγεί ηχητικά, τη 

δεδομένη στιγμή που το χρειάζεται, το άτομο με οπτική αναπηρία, στην περίπτωση που 
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χάσει τον δρόμο του, βρίσκοντας την ασφαλέστερη διαδρομή και αποφεύγωντας με 

αυτόν τον τρόπο πληθώρα εμποδίων. H εφαρμογή αυτή κάνει χρήση δεδομένων 

τοποθεσίας και είναι βασισμένη στη δύναμη του πλήθους (crowd–powered). 

Συγκεκριμένα, εθελοντές βλέποντες χρήστες, προτείνουν καθημερινά διάφορες 

διαδρομές τις οποίες θεωρούν ασφαλείς. Στις συγκεκριμένες διαδρομές, οι εθελοντές 

αυτοί δύνανται να προβούν στην καταγραφή και στην προειδοποίηση επικίνδυνων 

συνθηκών που συναντώνται κατά μήκος της διαδρομής, όπως είναι για παράδειγμα οι 

λακκούβες, τα σπασμένα πεζοδρόμια, κάποιο παγκάκι στη μέση του πεζοδρομίου κ.α. 

Οι διαδρομές αυτές αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων μαζί με τις διαδρομές που έχει 

καταγράψει ο χρήστης με οπτική αναπηρία και όταν το επιδιώξει ο ίδιος, δηλώνοντας 

απλώς την τρέχουσα θέση του, προτείνεται από την εφαρμογή η διαδρομή η οποία 

θεωρείται ως η πιο ασφαλής. Η εφαρμογή δίνει στα άτομα με οπτική αναπηρία και τη 

δυνατότητα άμεσης τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους εθελοντές που έχουν καταγράψει 

συγκεκριμένες ασφαλείς διαδρομές, με στόχο την καλύτερη υποβοήθηση τους (Moza & 

Atnan, 2019).  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 51  Στιγμιότυπα από την εφαρμογή tune map (www.Tunemap.org). 

 

 

http://www.tunemap.org/
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Απτικό  γάντι / Πειραματική δοκιμή  

 

Τα τελευταία χρόνια, διαφόρων ειδών απτικές συσκευές, μέσα από την διαρκή 

τεχνολογική ανάπτυξή τους, δύνανται να κάνουν χρήση των πληροφοριών του 

περιβάλλοντος με σκοπό να υποβοηθηθεί η αποφυγή εμποδίων από τα άτομα με οπτική 

αναπηρία (Ramirez, da Silva, Cinelli & de Albornoz, 2012). Ερευνητές χρησιμοποίησαν 

την απτική τεχνολογία και τα οφέλη της με σκοπό να αντικατασταθούν πλήρως οι 

σκύλοι οδηγοί και το λευκό μπαστούνι και τα άτομα με οπτική αναπηρία να 

αισθάνονται πιο ελεύθερα και όχι τόσο «στοχοποιημένα». Στο όλο εγχείρημα 

χρησιμοποιήθηκε ένα απτικό γάντι, μια βιντεοκάμερα και ένας υπολογιστής. 

Συγκεκριμένα, φορώντας ένα απτικό γάντι στο χέρι του, ο χρήστης, δύναται να 

ειδοποιηθεί μέσα από την αίσθηση της αφής σχετικά με διαφόρων ειδών εμπόδια που 

υπάρχουν στο περιβάλλον γύρω του. Όσο ο χρήστης με οπτική αναπηρία πλησιάζει στο 

εμπόδιο, η δόνηση καθίσταται εντονότερη. Οι αισθητήρες διέγερσης που υπάρχουν στον 

αντίχειρα και στο μικρό δάχτυλο προειδοποιούν τους  χρήστες για διαφόρων ειδών 

εμπόδια που βρίσκονται στην αριστερή και στη δεξιά πλευρά από αυτόν αντίστοιχα, ενώ 

ο αισθητήρας διέγερσης που υπάρχει στον δείκτη προειδοποιεί τον χρήστη για εμπόδια 

που υπάρχουν στο μπροστινό του μέρος.  Στα άλλα δύο δάχτυλα δε συναντώνται 

αισθητήρες διέγερσης και το άτομο μπορεί να κάνει χρήση αυτών για οποιονδήποτε 

άλλο λόγο επιθυμεί. Όσον αφορά την κάμερα, αυτή είναι τοποθετημένη στο στήθος του 

χρήστη και ερευνάται η δυνατότητα ενσωμάτωσης και τοποθέτησής της σε γυαλιά. Στη 

συγκεκριμένη έρευνα στην οποία συμμετείχαν 10 άτομα με οπτική αναπηρία, οι 

ερευνητές εξήγαγαν το συμπέρασμα πως η χρήση του λευκού μπαστουνιού είναι 

περιττή κατά τη διάρκεια της πλοήγησης και της ανίχνευσης εμποδίων στον 

περιβάλλοντα χώρο με το συγκεκριμένο σύστημα (Bromley et  al., 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 52 Απτικό γάντι (Zelek  et  al., 2003) 
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Νav – Belt  και  Guide  –  Cane  

 

Υιοθετώντας μια άλλη προσέγγιση, οι ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν 

ανέπτυξαν τη nav belt, μια ζώνη που κατασκευάστηκε με 8 αισθητήρες υπερήχων, για 

να παρέχει ακουστική ανάδραση σε άτομα με οπτική δυσλειτουργία, κάτι που θα τους 

επιτρέπει να αποφεύγουν τα εμπόδια και να πλοηγούνται κατά μήκος μίας 

συγκεκριμένης διαδρομής. Όταν ανιχνεύονται εμπόδια, οι αισθητήρες, στέλνουν σήμα 

στη μονάδα ελέγχου, έναν φορητό υπολογιστή που μεταφέρεται από τον χρήστη σε 

σακίδιο, και η οποία τις επεξεργάζεται και τις μετατρέπει σε ηχητική απόδοση, που 

αναμεταδίδεται στους χρήστες μέσω ακουστικών. Συγκεκριμένα, όταν δεν εντοπίζονται 

εμπόδια, η ακουστική ανάδραση μπορεί μετά βίας να γίνει αισθητή, υποδεικνύοντας την 

ασφαλή και σωστή κατεύθυνση του ταξιδιού, αλλά, όπου εντοπίζονται εμπόδια, η 

ηχητική ανάδραση αυξάνεται, αντιστρόφως ανάλογα με την απόσταση από τα εν λόγω 

εμπόδια. Η εκτεταμένη αξιολόγηση της nav belt, κατά τη διάρκεια της πενταετούς 

διαδικασίας ανάπτυξής της, αποκάλυψε ότι οι χρήστες δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν 

και να ενεργήσουν σύμφωνα με τα σήματα καθοδήγησης, με ρυθμό ο οποίος θα 

μπορούσε να συμπορευτεί με την ταχύτητα βάδισης τους (Shoval  et  al., 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 53 Nav belt (Shoval et al., 2003) 

Το guide cane , λοιπόν, δημιουργήθηκε για να υπερκεράσει τα προβλήματα που 

σχετίζονται με το nav belt. Είναι μια προηγμένη εκδοχή του λευκού μπαστουνιού που 

«ταξιδεύει» σε τροχούς για να στηρίξει το βάρος του. Με 10 αισθητήρες υπερήχων, 

είναι σε θέση να ανιχνεύσει εμπόδια στην πορεία του και οι τροχοί του διαθέτουν 

εξοπλισμό που επιτρέπει να κατευθύνονται προς την κατεύθυνση που υπαγορεύεται, 
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είτε από τον χρήστη μέσω joystick, ή χειροκίνητα, είτε αυτόματα, από το σύστημα, 

μέσω ενός ενσωματωμένου υπολογιστή. Όταν οι αισθητήρες του guide cane εντοπίσουν 

κάποιο εμπόδιο, ο ενσωματωμένος υπολογιστής του αναλύει το περιβάλλον, για να βρει 

μια κατάλληλη εναλλακτική πορεία και στη συνέχεια καθοδηγεί τον χρήστη κατά μήκος 

αυτής της πορείας (Shaik et al., 2010). 

 

 

 

Εικόνα 54 Guide Cane (Shaik et  al., 2010) 

 

Ένα σημαντικό μειονέκτημα, τόσο για το guide cane, όσο και για το nav belt, είναι ότι 

κανένα από τα δύο συστήματα δεν είναι διακριτικό. Και τα δύο τραβούν την προσοχή 

των άλλων ανθρώπων επάνω στους χρήστες, καθιστώντας τους δυνητικά πιο ευάλωτους 

και κάνοντας τους να αισθάνονται στοχοποιημένοι. Για την καταπολέμησή αυτής της 

κατάστασης, έχουν αναπτυχθεί πιο εναλλακτικές, διακριτικές, συσκευές με σκοπό την 

αποφυγή εμποδίων. Για παράδειγμα, οι Peng και συνεργάτες (2010), εισήγαγαν έναν 

αισθητήρα εμποδίων, ο οποίος λειτουργεί με Smartphone, για άτομα με οπτική 

αναπηρία. Με το Smartphone να κρατείται σε γωνία κλίσης 45 μοιρών, ο χρήστης 

βαδίζει προς τα εμπρός, μέχρι το τηλέφωνο να δονηθεί, για να υποδείξει ότι η διαδρομή 

μπροστά του δεν είναι ασφαλής. Οι χρήστες έχουν δύο επιλογές ώστε να βρουν μια 

ασφαλή εναλλακτική διαδρομή. Η πρώτη είναι το σύστημα να παρέχει προφορικές 
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οδηγίες για να υποδείξει ποιες κατευθύνσεις είναι ασφαλείς ώστε ο χρήστης να κινηθεί 

προς αυτές, και να επιλέξει να κάνει αλλαγές κατεύθυνσης με βάση τα ηχητικά σχόλια. 

Η δεύτερη επιλογή είναι ο χρήστης να μπορεί να στρέψει το τηλέφωνο προς 

διαφορετικές κατευθύνσεις μέχρι να σταματήσει η δόνηση, υποδεικνύοντας του έτσι ότι 

είναι ασφαλές να προχωρήσει προς την επιλεγμένη κατεύθυνση. Αν και η αξιολόγηση 

αυτού του συστήματος απέσπασε θετικά σχόλια συνολικά, οι χρήστες δυσκολεύονταν 

να κρατήσουν το τηλέφωνο στην απαιτούμενη γωνία κλίσης ανά πάσα στιγμή. Ένας 

περαιτέρω περιορισμός, ως προς τη χρηστικότητα του συστήματος, είναι τα 

περιορισμένα μέσα χαρτογράφησης του εδάφους, που αυτό διαθέτει, σε συνδυασμό με 

την υποκείμενη παραδοχή ότι θα υπάρχει πάντα μια μικρή περιοχή, μπροστά από τον 

χρήστη, η οποία είναι ασφαλής (Peng et al., 2010).  

 

Έξυπνα γυαλιά / Πειραματική δοκιμή  

Τέλος, τα έξυπνα γυαλιά είναι και αυτό ένα σημαντικό υποστηρικτικό βοήθημα «μη 

επεμβατικής πλοήγησης». Κάμερες τοποθετούνται σε σκελετούς γυαλιών, ώστε να 

ανιχνεύουν περιβαλλοντικά εμπόδια και να μεταφράζουν τις πληροφορίες αυτές σε 

απτικά σχόλια, τα οποία εμφανίζονται σε μια οθόνη αφής που μεταφέρεται από τον 

χρήστη. Οι χρήστες μπορούν να μεταφέρουν αυτήν την ανάγλυφη οθόνη, η οποία 

παρουσιάζει ομοιότητες με χάρτη, ενώ περπατούν και αλληλεπιδρούν με αυτήν μέσω 

της αίσθησης της αφής για να καθορίσουν τη θέση τους, τη διαδρομή τους και τυχόν 

εμπόδια που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν (Velázquez, 2010). 

 

Οι Zolyomi & Snyder (2017) σε μία έρευνα εξέτασαν τις εμπειρίες ατόμων με οπτική 

αναπηρία από την χρήση μία τέτοιας σύγχρονης συσκευής, της e - Sight. Η συσκευή 

χρησιμοποιείται σήμερα από πάνω από χίλια άτομα με μειωμένη όραση στις ΗΠΑ και 

τον Καναδά και είναι ταξινομημένη ως ιατρική συσκευή Κατηγορίας 1. Το σύστημα 

κάμερας που τοποθετείται στην κεφαλή του χρήστη καταγράφει βίντεο σε πραγματικό 

χρόνο, το οποίο αποστέλλεται σ’ έναν μικρό φορητό υπολογιστή που μπορεί να «φορά» 

(wearable) ή να κρατά ο χρήστης, με ενσωμετωμένο λογισμικό για την επεξεργασία του 

οπτικού υλικού από την κάμερα. Μια πλήρης έγχρωμη ψηφιακή εικόνα εμφανίζεται σε 

πραγματικό χρόνο σε οθόνες OLED, οι οποίες κρατούνται στη θέση τους με πλαίσιο 

γυαλιών ηλίου με ρυθμιζόμενη κεφαλή. Οι οθόνες παρέχουν οπτικό πεδίο 35 μοιρών και 

αναλογία διαστάσεων 4x3 με ενσωματωμένους φακούς όρασης, ανάλογα με τις ανάγκες 
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του χρήστη. Η συσκευή χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό αυτόματων ρυθμίσεων και 

χειρισμών από τον χρήστη και το σύστημα επιτρέπει εμβυθιστική και βιοπτική χρήση, 

συμπεριλαμβανομένης της μεγέθυνσης (έως και 14x) , της ρύθμισης των χρωμάτων, της 

αντίθεσης και βελτίωση της φωτεινότητας. Στην έρευνα των Zolyomi & Snyder (2017) 

συμμετείχαν 13 άτομα, χρήστες της συσκευής με μέση ηλικία τα 52 έτη, οι οποίοι είχαν 

σοβαρά μειωμένη όραση. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τέτοιου είδους 

συσκευές φαίνεται πως είναι απαραίτητες στην καθημερινότητα των ατόμων με 

μειωμένη όραση για την πλήρη αποφυγή των διαφόρων ειδών εμποδίων και αποτελούν 

σημαντικό μέρος της ατομικής και κοινωνικής αντίληψης σχετικά με την «οικολογία της 

όρασης» για τα άτομα με οπτική αναπηρία.  Όσοι συμμετείχαν στην έρευνα εξήγησαν 

στις συνεντεύξεις ότι αυτού του είδους οι υποστηρικτικές τεχνολογίες έχουν επιτρέψει 

στα άτομα να απολαμβάνουν πολλά από τα κοινωνικά και ατομικά «προνόμια» της 

όρασης, όπως η συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες αλλά και καλύτερη 

αυτοεξυπηρέτηση και   μεγαλύτερη αυτονομία. 

 

5.3.5 ΜΗ ΕΠΑΡΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

 

Ωστόσο, υπάρχει ένα πρόβλημα του οποίου η περιοριστική δράση αφορά την 

πλειοψηφία των υπαρχόντων συστημάτων πλοήγησης. Αυτό αφορά στο γεγονός πως τα 

συστήματα αδυνατούν να ενημερώσουν τα άτομα, που αντιμετωπίζουν οπτική αναπηρία 

και τα χρησιμοποιούν, αναφορικά με τις δυναμικές αλλαγές οι οποίες συντελούνται σε 

πραγματικό χρόνο στο εκάστοτε περιβάλλον. Σε αρκετές περιπτώσεις, δεν υπάρχει η 

επαρκής υποστήριξη της αντίληψης του πλαισίου. Ο όρος της αντίληψης του πλαισίου, 

με την έννοια που χρησιμοποιείται στα πλαίσια των υπηρεσιών εντοπισμού κινητής 

θέσης, αφορά τη λήψη ορισμένων πληροφοριών σχετικών με την εκάστοτε θέση, όπως 

είναι τα ονόματα όλων των κτιρίων, η περιγραφή της υπάρχουσας κίνησης στους 

κοντινούς  δρόμους, οι αναφορές στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε πραγματικό 

χρόνο στην εκάστοτε περιοχή κ.α. Αυτό αποτελεί έναν σημαντικότατο ανασταλτικό 

παράγοντα καθώς η αντίληψη του πλαισίου είναι βαρύνουσας σημασίας για την 

καθημερινή πλοήγηση των ατόμων με οπτική αναπηρία. Επί της ουσίας αποτελεί μία 

απόπειρα αντιστάθμισης της εμπειρίας η οποία απουσιάζει από την «κενή» 

πραγματικότητα που έχουν οι τυφλοί χρήστες (Santos, 2016).  
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5.4 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΧΩΡΟΥ 

 

«Ένα σύστημα πλοήγησης δεν αρκεί μόνο να οδηγεί τον πλοηγό, αλλά θα πρέπει επίσης 

να είναι σε θέση να ασχολείται με τα δυναμικά περιβάλλοντα που πλοηγεί, ανεξάρτητα 

από την εξοικείωση του ατόμου με αυτά» (Quinones et al., 2011).  Η ασφαλής 

πλοήγηση και παρουσία μέσα στο περιβάλλον του καθενός, δεν περιλαμβάνει μόνο τη 

γνώση της κατάλληλης διαδρομής από το σημείο Α στο σημείο Β και τη δυνατότητα 

εντοπισμού και αποφυγής εμποδίων κατά μήκος αυτής της διαδρομής, αλλά και τη 

δυνατότητα να αντιλαμβάνεται, να ερμηνεύει και να κατανοεί κανείς τον περιβάλλοντα 

φυσικό χώρο και να υποστηρίζει εργασίες κοντινής απόστασης, όπως το διάβασμα. Τα 

υποστηρικτικά συστήματα τα οποία σχετίζονται με τη σειρά τους με την αντίληψη του 

χώρου  στην καθημερινή ζωή είναι πολύ σημαντικά για την κοινότητα των ατόμων με 

οπτική αναπηρία, ώστε να διευκολύνουν την καθημερινότητά τους ( Strumillo, 2010).  

 

Γνωστική χαρτογράφηση  

 

Η γνωστική χαρτογράφηση είναι κρίσιμης σημασίας για τα άτομα, υπό την έννοια της 

δημιουργίας ενός εννοιολογικού μοντέλου του χώρου γύρω τους και της υποστήριξης 

της αλληλεπίδρασής τους με το φυσικό περιβάλλον (Jacobson, 1998).   

 

Εφαρμογή  timbre map /Πειραματική δοκιμή  

 

Το timbre map είναι μια εφαρμογή χαρτογράφησης για προκατασκευασμένες φορητές 

συσκευές με οθόνη αφής. Χρησιμοποιεί ηχητικά σχόλια για να καθοδηγήσει το δάχτυλο 

ενός χρήστη κατά μήκος των γραμμών ενός γεωγραφικoύ χάρτη ψηφιακής απεικόνισης, 

προκειμένου να τον στηρίξει στην ανάπτυξη μιας γνωστικής κατανόησης των 

γεωγραφικών πληροφοριών, ώστε να τοποθετήσει σε ένα εννοιολογικό πλαίσιο το γύρω 

περιβάλλον. Η διεπαφή timbre map παρέχει ανατροφοδότηση εξόδου, χρησιμοποιώντας 

δύο ηχητικές λειτουργίες για τη μετάδοση δεδομένων. Η πρώτη είναι η λειτουργία 

γραμμικής καθοδήγησης. Η λειτουργία αυτή καθοδηγεί την αφή των χρηστών κατά 

μήκος τμημάτων της διαδρομής. Εάν το δάχτυλο του χρήστη παρασυρθεί εκτός κάποιου 

τμήματος της διαδρομής, μια ποικιλία ηχητικών σχολίων του υποδεικνύουν πώς να 

επιστρέψει στη διαδρομή και να συνεχίσει να την ακολουθεί. Η δεύτερη λειτουργία, 

είναι η λειτουργία εδαφικής καθοδήγησης. Αυτή ενημερώνει τον χρήστη σχετικά με τον 



203 
 

αριθμό των διαδρομών γύρω από τα άκρα της οθόνης, σχετικά με τυχόν κενά μεταξύ 

των τμημάτων της διαδρομής και σχετικά με την ύπαρξη οποιασδήποτε διασταύρωσης 

στη διάρκεια της. Οι χρήστες μπορούν να μετατοπίσουν τον χάρτη τοποθετώντας τον 

δείκτη τους σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη και στη συνέχεια κρατώντας οποιαδήποτε 

από τις τέσσερις γωνίες της οθόνης με ένα δεύτερο δάχτυλο και σύροντας τον δείκτη, 

τοποθετούν τον χάρτη προς την κατεύθυνση του δεύτερου δακτύλου. Για να ακούσει 

σημεία ενδιαφέροντος στον χάρτη, ο χρήστης κρατά ένα δάχτυλο στον δείκτη Point Of 

Interests και κάνει διπλό κλικ οπουδήποτε στην οθόνη με ένα άλλο δάχτυλο (Su et al., 

2010). Η λογική λειτουργίας του timbre map είναι, σε μεγάλο βαθμό, σύμφωνη με τα 

ευρήματα πρόσφατης έρευνας, η οποία τονίζει τη σημασία της κατανόησης των 

γνωστικών χαρτών, τους οποίους σχηματίζουν τα άτομα με προβλήματα όρασης, για να 

πλοηγηθούν (Bradley & Dunlop, 2005).  

 

Σύστημα για ασφαλή διέλευση του δρόμου /Πειραματική δοκιμή  

 

Γενικώς, άτομα με τύφλωση αναφέρουν δυσκολία στη διατήρηση της κατεύθυνσης 

κατά τη διέλευση ενός δρόμου, λόγω της έλλειψης περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών. 

Οι Shen και συνεργάτες (2008) έχουν αναπτύξει ένα σύστημα κινητής τηλεφωνίας που 

χρησιμοποιεί την ενσωματωμένη κάμερα του τηλεφώνου για να βοηθήσει τα άτομα με 

προβλήματα όρασης να εντοπίσουν διαβάσεις πεζών και, το σημαντικότερο, να τις 

διασχίσουν με ασφάλεια. Με αυτό το σύστημα, όταν οι χρήστες πλησιάζουν μια 

διάβαση , λαμβάνουν μια εικόνα της, η οποία στη συνέχεια αναλύεται από το λογισμικό 

που υπάρχει στο τηλέφωνο. Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης, μεταδίδονται στους 

χρήστες μέσω ηχητικών σχολίων - οδηγιών για να τους βοηθήσουν να διασχίσουν τη 

διάβαση με ασφάλεια. Η τελευταία έκδοση του συστήματος ανιχνεύει διαβάσεις δύο 

λωρίδων σε πραγματικό χρόνο και βοηθά τους χρήστες να παραμείνουν μέσα στα όρια 

της διάβασης κατά τη διέλευση τους.  Μελλοντικές εργασίες θα επικεντρωθούν σε 

περαιτέρω ανάπτυξη διεπαφών για τον χρήστη, πιο προηγμένη λειτουργικότητα και 

περαιτέρω δοκιμές σε χρήστες (Shen et al., 2008).  

 

Εφαρμογή  local eyes / Πειραματική δοκιμή  

 

Το local eyes είναι και αυτή μια πολύ ενδιαφέρουσα εφαρμογή GPS, με μια 

ρυθμιζόμενη πολυτροπική διεπαφή, σχεδιασμένη για Android Smartphones, για να 
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διευκολύνει την αντίληψη του περιβάλλοντός των χρηστών με προβλήματα όρασης . 

Τους επιτρέπει να εξερευνήσουν πληροφορίες σχετικά με κοντινά σημεία 

ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα εστιατόρια, καφετέριες, κλπ. Οι χρήστες ορίζουν 

την τρέχουσα θέση και τον προσανατολισμό τους, απλά «χτυπώντας» την οθόνη, και 

στη συνέχεια αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με κοντινά σημεία 

ενδιαφέροντος, χρησιμοποιώντας απλές κινήσεις. Προς το παρόν, οι πληροφορίες 

κοινοποιούνται στους χρήστες φωνητικά, καθώς και στην οθόνη, μέσω μεγάλης 

γραμματοσειράς κειμένου και με έντονη χρωματική αντίθεση. Αναπτύσσονται, όμως 

και οθόνες εξόδου Braille και μια έκδοση του local eyes για i- Phone (Behmer & Knox, 

2010).  

 

5.5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ  

ΑΓΟΡΕΣ  

 

Η ανεξάρτητη και ασφαλής κινητικότητα είναι ζωτικής σημασίας και για τις αγορές. Τα 

άτομα με προβλήματα όρασης έχουν ταξινομήσει τα εμπορικά κέντρα ως τα πιο 

απαιτητικά περιβάλλοντα στα οποία μπορούν να πλοηγηθούν, και τη συνολική εμπειρία 

των αγορών ως «μείζον πρόβλημα» λόγω των απαιτήσεων της, όπως είναι για 

παράδειγμα η ανάγνωση ετικετών στα προϊόντα ή η πλοήγηση μέσα στο κατάστημα 

(Lamourex et al., 2004). 

 

Σύστημα shop talk  και  shop mobile / Πειραματικό στάδιο  

 

Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα προσέφεραν  μια ολοκληρωμένη ανάλυση των 

απαιτήσεων σχεδιασμού των υποστηρικτικών τεχνολογιών για να βοηθήσουν τους 

αγοραστές με προβλήματα όρασης και να προσδιορίσουν τις κύριες δραστηριότητες που 

στηρίζουν τη συμβατική συμπεριφορά των αγορών τους, όπως την επιλογή προϊόντων 

και σερφάρισμα πριν από την αγορά, την περιήγηση μέσα σε κάποιο κατάστημα , την 

αναζήτηση και τον προσδιορισμό πραγματικών προϊόντων (Kulyukin & Kutiyanawala, 

2010).  

Με βάση την ανάλυσή τους, ανέπτυξαν το shop - talk για να βοηθήσουν τους αγοραστές 

με προβλήματα όρασης, να περιηγηθούν σε ένα κατάστημα και να εντοπίσουν τα 
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προϊόντα της επιλογής τους σαρώνοντας γραμμωτούς κώδικες, τόσο σε ράφια, όσο και 

σε μεμονωμένα προϊόντα.  

Το shop - talk αποτελείται από ένα σετ ακουστικών για προφορικές οδηγίες πορείας, 

έναν σαρωτή γραμμωτού κώδικα, ο οποίος είναι εξοπλισμένος με σταθεροποιητές που 

έχουν σχεδιαστεί για να ακουμπούν στα ράφια ώστε να διευκολύνουν τους χρήστες να 

ευθυγραμμίσουν τον σαρωτή με τους γραμμωτούς κώδικες, ένα αριθμητικό 

πληκτρολόγιο και μια  υπερκίνητη υπολογιστική μονάδα μέσα σε ένα σακίδιο  

(Kulyukin & Kutiyanawala, 2010). 

 

To shop - talk καθοδηγεί τον χρήστη στο κατάστημα, εκδίδοντας οδηγίες πορείας σε 

δύο λειτουργίες, τη λειτουργία χωρίς επίγνωση - αναγνώριση θέσης, και τη λειτουργία 

με επίγνωση - αναγνώριση θέσης. Προφορικές οδηγίες πορείας χωρίς επίγνωση της 

θέσης δημιουργούνται με βάση έναν τοπολογικό χάρτη που φτιάχνεται κατά την ώρα 

της εγκατάστασης του shop - talk, βαδίζοντας μέσα στο κατάστημα, σημειώνοντας 

σημεία ενδιαφέροντος, όπως είναι για παράδειγμα η είσοδος του καταστήματος, τα 

σημεία εισόδου των διαδρόμων, η γραμμή/ουρά αναμονής των ταμείων, που στη 

συνέχεια αποτυπώνονται στον χάρτη, και μια βάση δεδομένων με παραμετροποιημένες 

οδηγίες πορείας, με βάση τον τοπολογικό χάρτη. 

Η καθοδήγηση αυτή βασίζεται στον προσανατολισμό και τις δεξιότητες κινητικότητας 

του αγοραστή, καθώς το ίδιο το σύστημα δε γνωρίζει την πραγματική τοποθεσία και τον 

προσανατολισμό του. Η λειτουργία χωρίς επίγνωση της θέσης μπορεί να ενεργοποιηθεί 

μόνο πατώντας το πλήκτρο enter. Αντίστροφα, η λειτουργία με επίγνωση θέσης αφορά 

οδηγίες που γνωρίζουν την τοποθεσία και ενεργοποιείται από μια σάρωση γραμμικού 

κώδικα η οποία ενημερώνει το σύστημα σχετικά με την ακριβή θέση του αγοραστή και 

βοηθά τον χρήστη να πλοηγηθεί ανάμεσα στους διαδρόμους. Αυτή η προσέγγιση 

βασίζεται σε έναν πίνακα συνδεσιμότητας γραμμωτού κώδικα, όπου οι πληροφορίες για 

το προϊόν, όπως είναι o διάδρομος, η πλευρά του διαδρόμου, το ράφι, ο τομέας 

προϊόντων, η θέση, η περιγραφή του, είναι αποθηκευμένα και ενσωματωμένα στη βάση 

δεδομένων απογραφής του καταστήματος.  

 

Οι μελέτες από το shop - talk έχουν δείξει υψηλό ποσοστό επιτυχίας ως προς την 

ανεύρεση προϊόντων. Οι περιορισμοί οι οποίοι εντοπίστηκαν στο σύστημα ήταν η 

προϋπόθεση μεταφοράς ενός συνόλου στοιχείων υλικού, καθώς και η ανάγκη να έχει το 

σύστημα πρόσβαση στο σύστημα ελέγχου αποθέματος ενός καταστήματος (Nicholson, 
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Kulyukin & Coster, 2009). Μετά την αναγνώριση αυτών των περιορισμών, 

αναπτύχθηκε μια βελτιωμένη έκδοση, το shop – mobile, το οποίο διανέμεται σε 

πλατφόρμα κινητού και χρησιμοποιεί την κάμερα του Smartphone για την σάρωση του 

γραμμωτού κώδικα. Το τηλέφωνο δύναται να τοποθετηθεί σε πλαστικούς 

σταθεροποιητές. Παρότι έχουν διεξαχθεί μελέτες με χρήστες, δεν έχουν δημοσιευθεί 

ακόμη αποτελέσματα (Kulyukin & Kutiyanawala, 2010). 

 

 

 

Εικόνα 55 Shop – talk σύστημα για ανεξάρτητες αγορές (Kulyukin & Kutiyanawala, 2010) 

 

 

Εικόνα 56 Shop- Mobile σύστημα (Kulyukin & Kutiyanawala, 2010) 
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Σύστημα trinetra 

Περαιτέρω εφαρμογές Smartphone για καθημερινές αγορές τροφίμων, οι οποίες 

εξειδικεύονται στην αναζήτηση και στον εντοπισμό προϊόντων, περιλαμβάνουν το 

trinetra που έχει αναπτυχθεί με τη συμμετοχή ενός χρήστη με προβλήματα όρασης, από 

τη σύλληψη μέχρι την ανάπτυξη του, και με στόχο την φορητότητα και την οικονομική 

αποδοτικότητα. H εφαρμογή βασίζεται στη χρήση γραμμωτού κώδικα (barcode). Όταν ο 

χρήστης σαρώνει το barcode ενός προϊόντος, ελέγχεται η αντιστοιχία του προϊόντος στη 

βάση δεδομένων και τα αποτελέσματα διαβάζονται στον χρήστη μέσω του λογισμικού 

text to speech (Lanigan et al., 2006). Στα μειονεκτήματα του συγκαταλέγεται το ότι δεν 

περιλαμβάνει σύστημα καθοδήγησης (Lanigan et al., 2006), όπως το επόμενο σύστημα 

που θα παρουσιαστεί, το blind–shopping.  

 

 

Σύστημα  Blind  -  shopping 

Ένα παρόμοιο υποστηρικτικό σύστημα χαμηλού κόστους, βασισμένο σε έξυπνο 

τηλέφωνο, είναι το blind – shopping, το οποίο διαθέτει το πρόσθετο πλεονέκτημα της 

φωνητικής καθοδήγησης των χρηστών μέσα στο κατάστημα. Το σύστημα αυτό δύναται 

να κάταστήσει ένα σουπερμάρκετ καθημερινά προσβάσιμο σε άτομα με οπτική 

αναπηρία, με πολύ απλό τρόπο. Οι χρήστες πρέπει να μεταφέρουν ένα λευκό μπαστούνι 

και, με βάση τις πληροφορίες που ανιχνεύονται μέσω ενός αναγνώστη rfid που 

βρίσκεται συνδεδεμένος στην άκρη του λευκού μπαστουνιού και μέσω ετικετών rfid οι 

οποίες διανέμονται σε όλους τους διαδρόμους του σούπερ μάρκετ, παρέχονται 

προφορικές οδηγίες πλοήγησης, μέσω ακουστικού συνδεδεμένου με Smartphone. Μόλις 

ο χρήστης βρεθεί στο τμήμα του προϊόντος προορισμού, μπορεί να στρέψει την κάμερα 

του τηλεφώνου στους ανάγλυφους κώδικες qr ή στους κωδικούς upc (Παγκόσμιους 

Κωδικούς Προϊόντος), που βρίσκονται στο τμήμα του ραφιού κάτω από το προϊόν, για 

να λάβει προφορικές πληροφορίες σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος ( 

López-de-Ipiña, Lorido & López, 2011).  

 

Σε μια μελέτη χρηστικότητας του συστήματος ζητήθηκε από ένα άτομο με οπτική 

αναπηρία να πλοηγηθεί σε διαφορετικά μέρη μιας υπεραγοράς τροφιμών , κάνοντας 

χρήση του λευκού μπαστουνιού του, στο οποίο υπήρχε προσαρτημένος ένας 

αναγνώστης  rfid, καθώς και του κινητού του τηλεφώνου. Τα αποτελέσματα της μελέτης 

έδειξαν πως ο χρήστης βρήκε την όλη διαδικασία αρκετά διαισθητική κυρίως λόγω των 
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rfid σημάνσεων που υπήρχαν κατά μήκος των διαδρόμων και λόγω των φωνητικών 

εντολών πλοήγησης τα οποία συνέβαλαν στο να πραγματωθεί ο επιθυμητός στόχος του. 

Ο χρήστης τόνισε πως η χρήση της κάμερας του κινητού του τηλεφώνου με σκοπό την 

αναγνώριση των qr codes φάνηκε να είναι αξιόπιστη και χωρίς καθυστερήσεις, πράγμα 

που συνέβαλλε και αυτό με τη σειρά του στην ανεξάρτητη πραγματοποίηση αγορών 

(López-de-Ipiña , Lorido & López, 2011).  

 

 

 

Εικόνα 57 Blind – shopping ( López-de-Ipiña, Lorido & López, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 58  Blind - shopping - Σύστηµα  πλοήγησης  (αριστερά), αναγνώριση  κώδικα UPC 

(µέση) και  αναγνώριση  κώδικα QR (δεξιά) ( López-de-Ipiña, Lorido & López, 2011) 
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Τα παραδείγματα που περιγράφονται στις προηγούμενες ενότητες, τονίζουν το γεγονός 

ότι οι σύγχρονες υποστηρικτικές τεχνολογίες , πολλές εξ αυτών βρίσκονται ακόμη σε 

πειραματικό στάδιο, φαίνεται πως μπορούν να βοηθήσουν τους χρήστες με προβλήματα 

όρασης να ταξιδέψουν καθημερινά με μεγαλύτερη ευκολία και να τους εξοπλίσουν 

καλύτερα για να αποφύγουν κινδύνους κατά την πλοήγηση, με βάση μια πιο 

ολοκληρωμένη εκτίμηση του φυσικού περιβάλλοντός τους. Αυτό με τη σειρά του, 

μπορεί να ενισχύσει την ικανότητά τους να συμμετέχουν πλήρως στις κοινωνικές 

δραστηριότητες και να αυξήσει την ικανότητά τους να ζουν ανεξάρτητα την 

καθημερινότητά τους .  

5.6. ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ  ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ  ΤΗΣ   

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΤΩΝ  ΑΤΟΜΩΝ  ΜΕ  ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  

 

Σχεδιασμένα για να διαφυλάσσουν την ευεξία των χρηστών στα ίδια τους τα σπίτια, η 

ρομποτική και τα έξυπνα σπίτια, δηλαδή, τα σπίτια που εξοπλίζονται με υποστηρικτικές 

τεχνολογίες, προσφέρουν , και αυτά με τη σειρά τους πλέον στα άτομα με οπτική 

αναπηρία ευκαιρίες για καθημερινή  ανεξάρτητη διαβίωση, συχνά με πρόσθετες 

παροχές υπό τη μορφή διευκολύνσεων, που σκοπό έχουν τη μείωση της κοινωνικής 

απομόνωσης. Αν και τα ίδια τα έξυπνα σπίτια είναι στάσιμα, έχουν συμπεριληφθεί σε 

αυτή την εργασία, επειδή τα άτομα που ζουν σε αυτά κινούνται καθώς χρησιμοποιούν 

την ενσωματωμένη υποστηρικτική τεχνολογία γύρω τους. Επιπλέον, η ανάπτυξη 

έξυπνων σπιτιών βοηθά την κινητικότητα των χρηστών και άλλες δραστηριότητες της 

ζωής τους που συνδέονται με την καθημερινή ανεξάρτητη διαβίωση. Η κινητή 

ρομποτική είναι ένα πιο πρόσφατο πεδίο έρευνας, στον τομέα της υποστηρικτικής 

τεχνολογίας. Η συζήτησή στην συγκεκριμένη εργασία σχετικά με τα έξυπνα σπίτια και 

τη ρομποτική αλληλεπικαλύπτεται, δεδομένου ότι ο τομέας της ρομποτικής γενικά 

ενσωματώνει την παραδοσιακή έννοια του ρομπότ, μαζί με συστατικά της ρομποτικής 

που χρησιμοποιούνται σε βοηθήματα κινητικότητας και έξυπνα σπίτια (Deegan et al., 

2008;  Kulyukin  et  al., 2005).  

Ο πρωταρχικός σκοπός  ενός  έξυπνου σπιτιού είναι να προσφέρει ανεξάρτητη διαβίωση 

και να παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον στα άτομα με αναπηρία, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με οπτική αναπηρία. Το πρότζεκτ in-home, το 

οποίο υποστηρίζει ορισμένες ειδικά στοχευμένες απαιτήσεις χρηστών, με βάση 

δεδομένα από τη σχετική βιβλιογραφία και την ανατροφοδότηση από τους 
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επαγγελματίες του τομέα της υγείας, έχει σχεδιαστεί για να βοηθά ανθρώπους στις 

ιδιωτικές τους κατοικίες, με στόχο την παροχή μεγαλύτερου βαθμού ανεξαρτησίας  και 

ασφαλή διαβίωσης στο οικιακό περιβάλλον. Το in- home παρακολουθεί άτομα μέσα στα 

σπίτια τους, επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο και τη ρύθμιση παραμέτρων στις 

οικιακές συσκευές και παρέχει μηνύματα σφάλματος και τρέχουσας κατάστασης μέσω 

ενός τερματικού σταθμού ή της τηλεόρασης. Για παράδειγμα, ενώ παρακολουθεί 

τηλεόραση ο χρήστης, μπορεί να θελήσει να λάβει μέσω της τηλεόρασης πληροφορίες 

κατάστασης σχετικά με μια άλλη οικιακή συσκευή, όπως το πλυντήριο, καθώς και να 

ελέγξει εξ αποστάσεως και να ρυθμίσει τη λειτουργία της οικιακής συσκευής. Όταν 

ολοκληρωθεί ο κύκλος πλύσης του πλυντηρίου, ένα μήνυμα ειδοποίησης μπορεί να 

εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης, συνοδευόμενο από ηχητική ειδοποίηση 

(Vergados, 2010).  

 

Ομοίως, ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί εάν, μετά την ενεργοποίηση της ηλεκτρικής 

κουζίνας, έχει ξεχάσει να τοποθετήσει το τηγάνι στην εστία. Εάν ο χρήστης δεν 

αντιδράσει στην ειδοποίηση, εντός ενός καθορισμένου χρονικού διαστήματος, ο 

φούρνος μπορεί να απενεργοποιηθεί και τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία έχουν εκ των 

προτέρων οριστεί από τον χρήστη, μπορούν να ειδοποιηθούν. Ο συνδυασμός 

παρακολούθησης και απομακρυσμένου ελέγχου, βοηθά τα άτομα με οπτική αναπηρία 

να αισθάνονται ασφαλή στο ίδιο τους το σπίτι. Επιπλέον, ο φορητός τερματικός 

σταθμός in home περιλαμβάνει παράλληλη χρήση της αναγνώρισης ομιλίας και της 

οθόνης αφής για τη λήψη εντολών από τους χρήστες, ώστε να εξασφαλίζεται η 

μεγιστοποίηση της αίσθησης ελέγχου (Vergados, 2010).  

 

Οι εικονικές κλήσεις είναι πλέον δυνατές μέσω διαδραστικής τεχνολογίας, η οποία 

βασίζεται στην Πληροφορική Επιστήμη. Ο Deegan και συνεργάτες (2008), εξερεύνησαν 

την ιδέα ενός ρομποτικού κινητού χειριστή, ο οποίος θα βοηθά το άτομο σε μια ποικιλία 

χειροκίνητων εργασιών. Ως μέρος του προγράμματος assist, ενός πολυθεσμικού και 

διεπιστημονικού ερευνητικού προγράμματος, αναπτύχθηκε ένας κινητός χειριστής, 

βασισμένος στην σαφή κατανόηση των ειδικών αναγκών των χρηστών, του τρόπου 

ζωής τους, των προτιμήσεών τους, της οικιστικής γεωμετρίας και του περιβάλλοντος. 

Ειδικότερα, ομάδες εστίασης, αποκάλυψαν ότι, οι ηλικιωμένοι με αναπηρία, είναι 

πιθανότερο να δεχθούν και να χρησιμοποιήσουν τεχνολογικές λύσεις, εάν κατανοήσουν 

τα οφέλη τους (Deegan  et  al., 2008) 



211 
 

Χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο αισθητήρων κάμερας, ο «κινητός χειριστής», 

περιλαμβάνει μια φορητή διεπαφή για να διευκολύνει την απομακρυσμένη επικοινωνία 

με τον έξω κόσμο, ένα μικρόφωνο και ένα σύστημα σύνθεσης ομιλίας. Οι αισθητήρες 

της κάμερας παρακολουθούν συνεχώς περιοχές όπου είναι πιθανότερο να προκύψει 

κίνηση, για να ανιχνεύσει, για παράδειγμα, αντικείμενα που βρίσκονται στη μέση ή 

στοιχεία πτώσης. Όπως συζητήθηκε προηγουμένως, η ανίχνευση εμποδίων είναι 

σημαντική για τα άτομα με προβλήματα όρασης και τα σπίτια τέτοιων ατόμων δεν 

αποτελούν εξαίρεση. Ενδέχεται να προκύψουν κίνδυνοι, όταν μετακινούνται 

αντικείμενα ή πέφτουν κατά λάθος στο πάτωμα. Η πιθανότητα πτώσης, ως αποτέλεσμα 

τέτοιων κινδύνων, μπορεί να εξαλειφθεί με την ανίχνευση και την αφαίρεσή τους 

(Deegan et  al., 2008). 

 

Έστω ότι κάποιος αφήσει ένα κουτί σε έναν διάδρομο στο σπίτι, το κουτί θα εντοπιστεί 

από τους αισθητήρες της κάμερας και ο «κινητός χειριστής»  θα καθοδηγηθεί αυτόνομα, 

χρησιμοποιώντας τις κάμερες, ώσπου να φτάσει στο αντικείμενο. Μόλις ο «κινητός 

χειριστής» έρθει σε επαφή με το αντικείμενο, θα επιχειρήσει να το μετακινήσει ώστε να 

μην εμποδίζει, ασκώντας δύναμη στο αντικείμενο. Ο «κινητός χειριστής» δε βοηθά 

απλώς τα άτομα στις χειρωνακτικές εργασίες, αλλά μπορεί να επικοινωνήσει αμέσως με 

τα μέλη της οικογένειας ή την επείγουσα ιατρική περίθαλψη (τα επείγοντα) σε 

περίπτωση ατυχήματος (Deegan  et  al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 59 Ρομποτικός  κινητός  χειριστής  (Deegan  et  al., 2008) 
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Πολύ κοντά με την έννοια των ανεξάρτητων αγορών, όπως συζητήθηκε προηγουμένως, 

το robo - cart, είναι μια ρομποτικά υποβοηθούμενη συσκευή αγορών, που περιλαμβάνει 

ένα καλάθι αγορών, τοποθετημένο σε πλαίσιο πολυβινυλοχλωριδίου, μια μικρή 

ρομποτική βάση, μια φωτογραφική μηχανή, έναν ανιχνευτής εύρους με λέιζερ και έναν 

ηλεκτρονικό αναγνώστη rfid. Οι ετικέτες rfid που τοποθετούνται σε διάφορες 

τοποθεσίες μέσα σε ένα κατάστημα, επιτρέπουν στο «ρομπότ» να παρακολουθεί τη 

θέση του και να κατευθύνει τους χρήστες στην επιλεγμένη περιοχή τους, με πλοήγηση 

που υποστηρίζεται από τον ανιχνευτή εύρους με λέιζερ. Η επανάληψη της 

δραστηριότητας αυτής, μπορεί να οδηγήσει τα άτομα με προβλήματα όρασης, να 

εξοικειωθούν με τον χώρο γύρω τους και, ως εκ τούτου, να αυξήσουν την εμπιστοσύνη 

στον εαυτό τους και την ανεξαρτησία τους.  

 

Μετά την αρχική ανατροφοδότηση από τους χρήστες με προβλήματα όρασης, οι 

ερευνητές ενίσχυσαν το ρομπότ, προσαρτώντας ένα μικρό πληκτρολόγιο στη λαβή, για 

να υποστηρίξει την επιλογή προϊόντων μέσα από την περιήγηση σε λίστα και για να 

βελτιώσει τον έλεγχο του «ρομπότ» και έναν ασύρματο φορητό σαρωτή γραμμωτού 

κώδικα. Μετά από αυτές τις τροποποιήσεις, διεξήχθη μια επίσημη πιλοτική μελέτη κατά 

τη διάρκεια της οποίας, οι δέκα συμμετέχοντες με προβλήματα όρασης, ολοκλήρωσαν 

με μεγάλη επιτυχία μια σειρά δοκιμαστικών εργασιών, που περιελάμβαναν πλοήγηση σε 

τμήματα με ράφια, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο για να επιλέξουν είδη 

παντοπωλείου, τοποθέτηση αντικειμένων στο καλάθι του Robo Cart και πλοήγηση στην 

έξοδο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 60 Σύστημα Robo - Cart (Kulyukin, Gharpure & Nicholson, 2005) 
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Αν και τα κινητά ρομπότ μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν στην υγειονομική 

περίθαλψη και ειδικότερα στη φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων, στα έξυπνα σπίτια και 

στη θεραπευτική αγωγή, βοηθώντας ανθρώπους  με οπτική αναπηρία σε χειρωνακτικές 

εργασίες, καθώς και στη μείωση της μοναξιάς, ή μπορούν να λειτουργήσουν ως 

εικονικές διεπαφές για την παροχή απομακρυσμένης παρακολούθησης και 

επικοινωνίας, εγείρονται και ορισμένα ηθικά ζητήματα που αφορούν στην αίσθηση 

ελευθερίας και αξιοπρέπειας, καθώς και στα ανθρώπινα δικαιώματα του ατόμου, η 

συζήτηση των οποίων βέβαια δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εργασίας 

(Perry & Beyer, 2012).  

5.7 ΠΡΟΣΒΑΣΗ  ΣΤΗΝ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  ΑΝΑΓΝΩΣΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ  

 

Σε έναν κόσμο όπου η ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες και ειδικότερα σε 

εφημερίδες και περιοδικά είναι πια κοινός τόπος, δίνεται η δυνατότητα και σε άτομα με 

οπτική αναπηρία να απολαμβάνουν καθημερινή και ιδιωτική εμπειρία ανάγνωσης 

ειδήσεων  οπουδήποτε, οποτεδήποτε και με το δικός τους ρυθμό (Paepen, 2008).  

Οι εφημερίδες αποτελούν μια μοναδική πρόκληση προσβασιμότητας. Δεν είναι 

πρακτικό να γίνεται σάρωση χρησιμοποιώντας στη συνέχεια ένα σύστημα ανάγνωσης, 

καθώς οι πληροφορίες που παρέχονται καθημερινά και οι οποίες χρησιμεύουν κυρίως 

την ημέρα της δημοσίευσης, είναι αμέτρητες  (Hersh & Johnson, 2008). 

 

Ένας μηχανισμός που χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες είναι η ραδιοφωνική υπηρεσία 

ανάγνωσης. Εθελοντές διαβάζουν την εφημερίδα δυνατά και η ηχογράφηση μεταδίδεται 

μέσω ειδικής ραδιοφωνικής υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, οι χρήστες λαμβάνουν ειδικά 

συντονισμένους ραδιοφωνικούς δέκτες για την ακρόαση αυτών των εκπομπών, οι οποίοι 

δεν ακούγονται σε τυπικούς δέκτες AM / FM. Αυτές οι υπηρεσίες είναι γενικά δωρεάν. 

Ωστόσο, δεν μπορεί να διαβαστεί  ολόκληρη η εφημερίδα και ο ακροατής δεν έχει 

άμεσο έλεγχο του επιλεγμένου περιεχομένου ή της σειράς ανάγνωσης (Hersh & 

Johnson, 2010). 

Η ένωση ομιλουσών εφημερίδων στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησε δημιουργώντας 

κασέτες ήχου κάθε εβδομάδα για τους συνδρομητές της. Οι συνδρομητές είναι αυτοί οι 

οποίοι επιλέγουν ποιες εφημερίδες ή περιοδικά θα λάβουν. Η υπηρεσία, στη συνέχεια, 

επεκτάθηκε με σκοπό να προσφέρει τόσο CD ήχου όσο και ψηφιακά αρχεία κειμένου 

(Hersh & Johnson, 2010).  



214 
 

Μια ακόμη δημοφιλής υπηρεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η υπηρεσία NFB-

Newsline® που διαχειρίζεται η Εθνική Ομοσπονδία των Τυφλών. Κάθε πρωί, οι 

υπεύθυνοι της Newsline λαμβάνουν τις καθημερινές εκδόσεις πολλών διαφορετικών 

εφημερίδων. Οι χρήστες τηλεφωνούν και ακούν τις εφημερίδες και τα άρθρα που 

επιλέγουν, με τις πληροφορίες να εκφωνούνται μέσω τηλεφώνου με τη βοήθεια του 

λογισμικού «text to speech». Η Newsline έχει δρομολογήσει και μια πρωτοβουλία για 

την παροχή του ίδιου περιεχομένου σε μορφές Braille και DAISY, μέσω της υπηρεσίας 

Bookshare.org, έτσι ώστε οι εφημερίδες να μπορούν να «κατέβουν» σε υπολογιστές και 

notebooks. Οι εφημερίδες είναι εξαιρετικά δομημένες και μπορούν εύκολα να 

μετατραπούν σε μορφή DAISY, καθιστώντας την πλοήγηση εύκολη. O στόχος είναι να 

παρέχεται η ίδια ποιότητα πρόσβασης στην τυπωμένη λέξη όπως αυτή που απολαμβάνει 

το ευρύ κοινό (Hersh & Johnson, 2010). 

Από το 2011, μπορεί κάποιος να «κατεβάσει» τις εφημερίδες DAISY από την ειδικά 

αναπτυγμένη πλατφόρμα διαδικτύου: www.anderslezen.be. Αυτή η πλατφόρμα είναι το 

μοναδικό φλαμανδικό σημείο εξυπηρέτησης από το οποίο οι χρήστες μπορούν να 

κατεβάσουν ημερήσιες εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία σε μορφή DAISY. Η 

πρόσβαση στις πληροφορίες είναι δυνατή μέσω υπολογιστή, Smartphone/tablet ή 

χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε από τους πρόσφατα αναπτυγμένους «παίκτες DAISY», 

με δυνατότητα σύνδεσης στο Internet (Hersh & Johnson, 2010) 

Το ίδρυμα τυφλών στη Νέα Ζηλανδία πραγματοποίησε μελέτη για την αποδοχή των 

εφημερίδων DAISY, και τη δυνατότητα ανάγνωσή τους μέσω Διαδικτύου, από 

ηλικιωμένους με οπτική αναπηρία 60 έως 93 ετών. Οι συμμετέχοντες δήλωσαν πως 

βρήκαν αρκετά εύκολη την όλη διαδικασία χρήσης, των βιβλίων και των εφημερίδων 

DAISY, και φάνηκαν αρκετά ενθουσιασμένοι με αυτά (Hersh & Johnson, 2010). 

 

5.8. ΠΡΟΣΒΑΣΗ  ΣΤΗΝ  ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ  ΚΑΙ  ΣΤΗΝ  ΤΕΧΝΗ  ΜΕΣΩ  ΑΠΤΙΚΗΣ  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  

Τα άτομα με οπτική αναπηρία έρχονται αντιμέτωπα με σημαντικούς περιορισμούς και 

στο κομμάτι της πρόσβασης στην τέχνη (Jansson, Bergamasco & Frisoli, 2009).   . 

Βέβαια,  μπορούν μέσα από την χρήση των απτικών συσκευών να αποκτήσουν μια 

πραγματική αίσθηση της αφής σχετικά με το σχήμα, τα διαφόρων ειδών υλικά από τα 

οποία είναι φτιαγμένα και τις υφές  έργων τέχνης μεγάλης πολιτιστικής αξιας, καθώς 

και να επεξεργαστούν την τρισδιάστατη μορφή αντικειμένων υψηλού επιστημονικού 
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ενδιαφέροντος τα οποία συναντώνται σε ένα μουσείο (Comes, 2016) και τα οποία είναι 

δυσκόλως προσβάσιμα, είτε λόγω απόστασης από το μουσείο, είτε λόγω του γεγονότος 

ότι είναι ιδιαίτερα εύθραυστα (Brewster, 2005). 

 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Διαδραστικό Μουσείο Τέχνης στην 

Καλιφόρνια όπου χρησιμοποιείται η απτική συσκευή  Phantom  Haptic  Device, με 

σκοπό να αλληλεπιδρούν οι χρήστες με τα διαφόρων ειδών εκθέματα του μουσείου. 

Στην ίδια φιλοσοφία, και η έκθεση ‘’Senses in Touch’’, η οποία αποτελεί σύμπραξη του 

τμήματος Πληροφορικής Επιστήμης και του Hunterian Μουσείου στο πανεπιστήμιο της 

Γλασκόβης, δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με οπτική αναπηρία να αποκτήσουν 

αντίληψη των εκθεμάτων του μουσείου κάνοντας χρήση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή 

και του απτικού ποντικιού Wingman, όντας ικανοί μ’ αυτόν τον τρόπο να αντιληφθούν 

νομίσματα αρχαιότερων πολιτισμών, διάφορα είδη εργαλείων και τις διαφορετικές υφές 

τους. Άτομα με οπτική αναπηρία που συμμετείχαν στην όλη διαδικασία χαρακτήρισαν 

την εν λόγω έκθεση και τη διάδραση που είχαν με αυτήν ως άκρως ενδιαφέρουσα και 

σημαντική αναφορικά με την αναγωγή της μουσειακής τους παιδείας σε ένα ανώτερο 

επίπεδο (Brewster, 2005). 

 

Στον ψυχαγωγικό τομέα, επίσης, τα άτομα με οπτική αναπηρία, μέσα από τη χρήση των 

απτικών συσκευών, δύνανται να προσεγγίσουν στην καθημερινότητά τους τη μουσική 

και να διασκεδάσουν μέσω αυτής. Συγκεκριμένα, οι Yuan & Folmer (2008) 

δημιούργησαν μια προσβάσιμη εκδοχή του guitar - hero, το blind - hero, όπου μέσα από 

τη χρήση ενός απτικού γαντιού που φοράει ο χρήστης, η οπτική πληροφορία η οποία 

παρέχεται σε μια οθόνη μεταφράζεται σε απτική. Η απτική πληροφορία και τα απτικά 

ερεθίσματα που λαμβάνει ο χρήστης, τον καθοδηγούν αναφορικά με τον τρόπο 

εκτέλεσης στην κιθάρα διαφόρων μουσικών κομματιών.   

 

5.9 ΠΑΡΟΧΗ   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΣΤΗΝ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ   ΑΤΟΜΩΝ   ΜΕ   

ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  

 

Ένα εξίσου σημαντικό είδος υποστηρικτικών τεχνολογιών αποτελεί η παροχή 

υπηρεσιών. Προς τον τομέα αυτό, βαρύνουσας σημασίας είναι η δράση την οποία έχει 

αναλάβει, τα τελευταία χρόνια, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αναφορικά 
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με την προσφορά υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε άτομα με αναπηρία, 

συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με οπτική αναπηρία.  

 

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και την Κοινωνία της Πληροφορίας, προέβη 

στη δημιουργία της πρώτης εξειδικευμένης ιστοσελίδας η οποία απευθύνεται σε πολίτες 

με αναπηρία, στους συλλόγους των πολιτών αυτών, στους προνοιακούς φορείς και 

φυσικά στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε σχετικούς κλάδους. Στο πλαίσιο 

της εν λόγω ιστοσελίδας, παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με 

την υποστήριξη, τη συμβουλευτική, την πληροφόρηση και την επικοινωνία και οι 

οποίες είναι απολύτως προσβάσιμες από όλες τις κατηγορίες των ατόμων με αναπηρία. 

Τον βασικό τομέα εφαρμογής του έργου αποτελεί η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, μέσω 

της συγκέντρωσης του συνόλου των υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται υπό μία μοναδική 

διαδικτυακή Πύλη. Την «http://www.amea.gov.gr/» (Kakaletsis, Ioannidis, Sigalas & 

Hatzitolios, 2013).  

 

Στο πλαίσιο του έργου, παρέχονται υπηρεσίες οι οποίες κατανέμονται στις παρακάτω 

ενότητες:  

 

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ΚΕΠ για τα άτομα με αναπηρία: Το εν λόγω ηλεκτρονικό 

ΚΕΠ για άτομα με αναπηρία/e-ΚΕΠ, είναι ένα εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα 

που καλείται να διαμεσολαβήσει ανάμεσα στη Δημόσια Διοίκηση και τα άτομα με 

αναπηρία, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα της 

διεκπεραίωσης διαδικασιών, δίχως να υπάρχει η προϋπόθεση της φυσικής παρουσίας 

των ενδιαφερόμενων στην εκάστοτε δημόσια υπηρεσία. Τοιουτοτρόπως, διασφαλίζεται 

η ελαχιστοποίηση των μη απαραίτητων και χρονοβόρων μετακινήσεων από μέρους των 

ατόμων με οπτική αναπηρία, ενώ παράλληλα τους παρέχεται η ευκαιρία διεκπεραίωσης 

των προσωπικών τους υποθέσεων από τον χώρο τους και δίχως την εξάρτηση από τρίτο 

άτομο. Παρόλα αυτά μέχρι τώρα η εν λόγω υπηρεσία δεν είναι πλήρως λειτουργική 

(Kakaletsis et  al., 2013). 

 

Οι Υπηρεσίες για την ανεξάρτητη διαβίωση/make it simple: Πρόκειται για υπηρεσίες οι 

οποίες έχουν χαρακτήρα ενημερωτικό, πληροφοριακό, επικοινωνιακό και 

συμβουλευτικό και οι οποίες αποσκοπούν στη διασφάλιση της ενίσχυσης και της 
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ενημέρωσης των ατόμων με αναπηρία, προκειμένου να τους παρέχεται η ευκαιρία 

υλοποίησης επιλογών, οι οποίες θα τονώσουν την ανεξάρτητη διαβίωσή τους. Λόγω του 

γεγονότος πως οι εν λόγω υπηρεσίες θεμελιώνονται στις αρχές της ανεξάρτητης 

διαβίωσης, τα συγκεκριμένα συστήματα αφορούν ορισμένες, υλικές καθημερινές 

ανάγκες οι οποίες ξεφεύγουν από την στενή έννοια της αναπηρίας. Τέτοιου είδους 

ανάγκες καλύπτονται μέσω των διαδικτυακών περιοδικών, των βιβλιοθηκών με 

ειδήσεις, των ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων, δημοσκοπήσεων κ.α. που φυσικά 

είναι κατάλληλα διαμορφωμένα για την κατηγορία της οπτικής αναπηρίας (Lapyko, 

Tung & Lin, 2014). 

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες υποστηρικτικής τεχνολογίας: Οι εν λόγω σελίδες 

καλούνται να προβάλουν Προϊόντα και Υπηρεσίες τα οποία είναι κατάλληλα για τα 

άτομα με οπτική αναπηρία. Με αυτόν τον τρόπο, τα ενδιαφερόμενα άτομα 

ενημερώνονται, με τρόπο εύκολο και ασφαλή, αναφορικά με κάθε είδους υποστηρικτική 

τεχνολογία (Τεχνικά Μέσα, Ψηφιακά Μέσα) και δύνανται να προβούν στην 

πραγματοποίηση των καταλληλότερων επιλογών, ανάλογα με την περίπτωση τους 

(Velasquez, 2010). 

 

Οι Υπηρεσίες Επαγγελματικής Ενσωμάτωσης: Πρόκειται για ορισμένες πρόσθετες 

υπηρεσίες, μέσω των οποίων παρέχονται στα άτομα με οπτική αναπηρία ευκαιρίες για 

επικοινωνία και επαγγελματική δραστηριοποίηση, μέσω πληροφοριών, οι οποίες 

σχετίζονται με τους ωφελούμενους και οι οποίες είναι μορφοποιημένες ειδικά για 

εκείνους. Εμπεριέχονται ηλεκτρονικές αγγελίες, για ζήτηση και προσφορά εργασίας, τις 

οποίες τα άτομα με οπτική αναπηρία δύνανται να διεκδικήσουν και να 

διαπραγματευτούν ηλεκτρονικά (Smith  et  al., 2007).  

 

Φυσικά προκειμένου να καταστεί εφικτή η πρόσβαση των ατόμων με οπτική αναπηρία 

σε όλες τις προαναφερθείσες υπηρεσίες, κρίνεται αναγκαία η κατοχή του απαραίτητου 

ειδικά διαμορφωμένου τεχνολογικού εξοπλισμού. Στον εν λόγω εξοπλισμό 

περιλαμβάνονται συσκευές και λογισμικά υποστηρικτικής τεχνολογίας όπως οι 

αναγνώστες οθόνης, οι ανανεώσιμες οθόνες Braille, τα πληκτρολόγια Braille, οι 

εισαγωγείς φωνής κ.α. Ενώ παράλληλα, πέραν του υλικού εξοπλισμού, είναι 

απαραίτητη και η εξοικείωση με την εν λόγω τεχνολογία και το διαδίκτυο (Bhowmick 

& Hazarika, 2017). 
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5.10  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΓΙΑ  2ο   ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

2Ο  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ : Εδώ εξετάζεται  με  συνοπτικό  τρόπο το 2ο ερευνητικό 

ερώτημα , δηλαδή  το  αν υπάρχουν υποστηρικτικές τεχνολογίες που συμβάλλουν στην 

καθημερινή διαβίωση των ατόμων  με οπτική αναπηρία.  

                

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 
/ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ/ΤΙΤΛΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Mauro Avila, Katrin 

Wolf, Anke Brock & 

Niels Henze (2016). 

Remote Assistance for 

Blind Users in Daily 

Life: A Survey about 

Be My Eyes 
 
 
 

The 9th ACM  

International  

Conference on  

Pervasive 

Technologies 

Related to 

Assistive 

Environments 

Εφαρμογή Be 

my eyes  

(υποστηρικτική 

τεχνολογία για 

πληθώρα 

καθημερινών 

ενεργειών)   
 

Έρευνα η οποία εκτυλίχθηκε σε τριάντα 

άτομα με οπτική αναπηρία από διάφορες 

χώρες ανά τον κόσμο, έδειξε πως η εν λόγω 

υποστηρικτική εφαρμογή εντάσσεται με έναν 

άκρως λειτουργικό τρόπο στην 

καθημερινότητα των χρηστών με οπτική 

αναπηρία.  Μεγάλης αξίας αποδείχθηκε η 

χρήση της αναφορικά με τη δυνατότητα που 

παρέχει ως προς την ανάγνωση κειμένων, 

την εύρεση αντικειμένων,  την επαλήθευση 

σχετικά με την ημερομηνία λήξης των 

προϊόντων φαγητού, την υποβοήθηση στις 

καθημερινές αγορές, την επιλογή ενδυμάτων 

και σωστού μακιγιάζ καθώς και την έκδοση 

εισιτηρίων  από τα μηχανήματα καθιστώντας 

τα άτομα με οπτική αναπηρία αυτόνομα σε 

μεγάλο βαθμό στην καθημερινότητά τους. 

 

Amemiya T., Sugiyama 

H. (2010). 

Orienting 

Kinesthetically: A 

Haptic Handheld 

Wayfinder  for People 

with Visual 

Impairments. 

ACM  

Transactions on  

Accessible  

Computing, 3(2), 

6  
 

Απτικός δείκτης 

κατεύθυνσης 

(τεχνολογία για 

ανεξάρτητη 

πλοήγηση) 
 

Μέγιστη συμβολή στην καθημερινή 

πλοήγηση ατόμων με οπτική αναπηρία. 

Αξιολόγηση με είκοσι τρεις συμμετέχοντες 

με προβλήματα όρασης, απέδειξε πως μέσω 

της εν λόγω απτικής συσκευής , οι 

συμμετέχοντες ήταν σε θέση να ανακτήσουν 

την προβλεπόμενη αρχική διαδρομή σε 

περίπτωση που χάσουν την πορεία τους, 

χρησιμοποιώντας την ανατροφοδότηση της 

δύναμης, και ότι το προτεινόμενο σύστημα 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή 

οδηγιών πλοήγησης μέσω της κιναισθητικής 

αίσθησης, χωρίς καμία προηγούμενη 

εκπαίδευση. 
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Hub, A.  (2008). 

Precise Indoor and  

Outdoor  Navigation for 

the Blind and Visually 

Impaired Using 

Augmented  Maps and 

the TANIA  System. 

In: Proceedings of  

the  9th    

International  

Conference on  

Low Vision ,  

Vision 2008,  

Montreal ,  

Quebec, Canada.  
 

Tania – System 

(υποστηρικτική 

τεχνολογία για 

ανεξάρτητη 

πλοήγηση  και 

εύρεση 

τοποθεσιών )  
 

Δοκιμές ευχρηστίας με τυφλά άτομα, σε 

εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους 

,οι οποίες επεκτάθηκαν και  σε αρκετά  

μεγάλα περιβάλλοντα σε διάφορες 

γερμανικές πόλεις έδειξαν πως το 

σύστημα Tania είναι εύκολο ως προς την 

εκμάθηση , ακόμη και από ηλικιωμένους. 

Βελτιώθηκαν σημαντικά οι ικανότητες 

πλοήγησης των τυφλών χρηστών  τόσο 

σε γνωστά όσο και σε άγνωστα 

περιβάλλοντα με «ακρίβεια περίπου ενός 

μεγάλου βήματος». Μάλιστα, οι χάρτες 

επαυξημένης πραγματικότητας που 

διαθέτει, παρέχουν άμεση πρόσβαση σε 

πληροφορίες βάσει θέσης και 

παρουσιάζονται ακουστικά ή απτικά, 

γεγονός που συμβάλλει σε πολύ μεγάλο 

βαθμό στην αυτόνομη μετακίνηση των 

χρηστών. 

Sanchez J., Torre NdL. 

(2010). 

Autonomous navigation 

through the city for the 

blind. 

 

 

. 

In Proceedings of  

the 12th  

International  

ACM  

SIGACCESS  

Conference on  

Computers and  

Accessibility,  

Orlando, Florida,  

USA, 195-202 . 
 

Υποστηρικτικό  

σύστημα για 

ανεξάρτητη 

καθημερινή 

πλοήγηση  στην 

πόλη  
 

Κάνοντας χρήση ενός κινητού 

τηλεφώνου , του GPS και του συνθέτη 

κειμένου σε ομιλία (TTS), έχουν τη 

δυνατότητα τα άτομα με οπτική 

αναπηρία να αναζητήσουν τους 

προορισμούς που θέλουν και να 

ακούσουν πληροφορίες σχετικά με την 

απόσταση και την κατεύθυνση που 

απαιτείται να πάρουν από την τρέχουσα 

θέση τους ώστε να φτάσουν στον 

επιλεγμένο προορισμό τους. 

Aξιολογήσεις σε άτομα με προβλήματα 

όρασης έδειξαν ότι, με την κατάλληλη 

εξάσκηση, το υποστηρικτικό αυτό 

εργαλείο  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

να βοηθήσει τους ανθρώπους με 

προβλήματα όρασης να εξερευνήσουν 

νέα μέρη και γενικότερα να 

διευκολύνουν την κινητικότητά τους 

τόσο σε γνώριμα όσο και σε άγνωστα 

μέρη.  
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Baudoin, G., Venard, 

O., Rousseau, A., 

Benabou, Y., Paumier, 

A., & Cesbron, J. 

(2018). 

 

The RAMPE Project: 

Interactive, Auditive 

Information  

System for the Mobility 

of  Blind People in 

Public Transports 

 

 

. 

In Proceedings of  

the 5th  

International  

Conference on  

ITS  

Telecommunicati

ons (ITST), Brest, 

France, 27–29  

June 2005;  

pp.169–176. 
 

Rampe – 

System για 

Μ.Μ.Μ ( 

υποστηρικτικό 

σύστημα  για 

ανεξάρτητη 

μετακίνηση με 

λεωφορεία και 

τραμ) 
 

Η κινητικότητα και η αυτονομία των ατόμων 

με οπτική αναπηρία στα δημόσια μέσα 

μεταφοράς (λεωφορεία και τραμ) φάνηκε να 

βελτιώνεται σε μεγάλο βαθμό μέσω του 

καινοτόμου συστήματος Rampe. Η 

αξιολόγηση των χρηστών, που διεξήχθη σε 

περιβάλλον πραγματικών αστικών 

μεταφορών με 23 συμμετέχοντες με 

προβλήματα όρασης, επιβεβαίωσε τη 

χρησιμότητα του συστήματος από την άποψη 

της αύξησης της ακρίβειας. 

Αποδείχθηκε  πως  οι  «έξυπνες» κινητές 

συσκευές χειρός με δυνατότητα σύνδεσης σε 

δίκτυα Wi-Fi, οι σταθεροί  σταθμοί βάσης - 

συστήματα πληροφόρησης που 

εγκαθίστανται στις στάσεις λεωφορείων, με 

ηχεία που μπορούν να ενεργοποιηθούν εξ’ 

αποστάσεως από τον χρήστη, καθώς και ένα 

κεντρικό σύστημα που συνδέεται, τόσο με 

τους σταθμούς βάσης-συστήματα 

πληροφόρησης, όσο και με τα λεωφορεία ή 

τραμ, στέλνοντας πληροφορίες για τα 

δεύτερα στα πρώτα σε πραγματικό χρόνο, 

επιτρέπουν στον χρήστη με οπτική αναπηρία, 

φθάνοντας σε μια στάση, να ακούσει 

επιτυχώς  πληροφορίες για την κάθε γραμμή 

που περνά από εκεί, αλλά και να ενημερωθεί 

για επείγουσες και προσωρινές αλλαγές στις 

γραμμές αυτές εξαιτίας απρόοπτων 

περιστάσεων, όπως ατυχημάτων ή ενός 

οποιουδήποτε άλλου αστάθμητου 

παράγοντα. Το σύστημα αυτό φάνηκε , 

επίσης  πως συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στο 

να δημιουργήσουν τα άτομα με οπτική 

αναπηρία μια νοητική αναπαράσταση της 

διαδρομής τους. 

Cinelli, M. J., Ramirez,  

Α. R. G., da Silva, &   

de Albornoz (2012). 

Evaluation of Electronic 

Haptic Device for Blind 

and Visually Impaired 

People: A Case Study. 

 

. 

Journal of  

Medical and  

Biological  

Engineering,32(6) 

, 423-428. 

Ηλεκτρονικό 

μπαστούνι 

βασισμένο στο 

ultra cane  

(υποστηρικτική 

τεχνολογία για 

αποφυγή ψηλών 

εμποδίων)  

 

Aποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη με 

τυφλούς χρήστες έδειξαν πως τόσο οι 

απτικές όσο και οι ακουστικές πληροφορίες 

που παρέχονταν για την ανίχνευση των 

εμποδίων κρίθηκαν το ίδιο χρήσιμες και 

απαραίτητες κατά την πλοήγηση των 

χρηστών. Μάλιστα, σημειώθηκε, πως οι 

ηχητικές πληροφορίες που παρέχονταν, 

θεωρήθηκαν αρκετά απαραίτητες για άτομα 

με οπτική αναπηρία τα οποία δεν είχαν 

αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό την απτική 

αίσθηση. Όλοι οι χρήστες έκαναν λόγο για 

την απόκτηση άμεσης εξοικείωσης με το 

εργονομικά διευθετημένο ηλεκτρονικό 

μπαστούνι και δήλωσαν ότι θα έκαναν συχνή 

χρήση αυτού  στην καθημερινότητά  τους 

λόγω της ασφάλειας που τους έκανε να 

αισθάνονται αναφορικά με την αποφυγή 

ψηλών εμποδίων κατά μήκος της διαδρομής   
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Bromley, S.,  Zelek, J. ,  

Asmar, D.,  & 

Thompson, D. (2003). 
 

A Haptic Glove as a 

Tactile Vision Sensory 

Substitution for Way 

finding. 
 

Journal of Visual 

Impairment and 

Blindness, 97 

(10), 621-632. 

Απτικό  γάντι 

(τεχνολογία για 

αποφυγή 

εμποδίων ) 

Κάνοντας χρήση του εν λόγω συστήματος 

(απτικό γάντι ,βιντεοκάμερα, υπολογιστής) 

,τα άτομα προειδοποιούνται μέσα από 

αισθητήρες διέγερσης σχετικά με διαφόρων 

ειδών εμπόδια που υπάρχουν στο περιβάλλον 

γύρω τους.  Σε έρευνα στην οποία 

συμμετείχαν 10 άτομα με οπτική αναπηρία, 

οι ερευνητές εξήγαγαν το συμπέρασμα πως η 

χρήση  τόσο του σκύλου οδηγού όσο και του 

λευκού μπαστουνιού είναι περιττή κατά τη 

διάρκεια της ανίχνευσης εμποδίων στον 

περιβάλλοντα χώρο με το συγκεκριμένο 

απτικό σύστημα .Μάλιστα , αποδείχθηκε πως 

τα εν λόγω άτομα με οπτική αναπηρία 

αισθάνθηκαν περισσότερο ελεύθερα και όχι 

τόσο «στοχοποιημένα» κάνοντας χρήση του 

απτικού γαντιού.  

 

López-de-Ipiña D.,  

Lorido T., & López U.,   

(2011). 

Blind Shopping:  

Enabling Accessible  

Shopping for  

Visually Impaired  

People through Mobile  

Technologies 

 

Springer, pp. 266-

270  

Υποστηρικτική  

τεχνολογία για 

ανεξάρτητες 

αγορές σε 

σουπερμάρκετ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σε μια μελέτη χρηστικότητας του 

συστήματος ζητήθηκε από ένα άτομο με 

οπτική αναπηρία να πλοηγηθεί σε 

διαφορετικά μέρη μιας υπεραγοράς 

τροφιμών, κάνοντας χρήση του λευκού 

μπαστουνιού του, στο οποίο υπήρχε 

προσαρτημένος ένας αναγνώστης  rfid, 

καθώς και του κινητού του τηλεφώνου. Τα 

αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν πως ο 

χρήστης βρήκε την όλη διαδικασία αρκετά 

διαισθητική κυρίως λόγω των rfid 

σημάνσεων που υπήρχαν κατά μήκος των 

διαδρόμων και λόγω των φωνητικών 

εντολών πλοήγησης τα οποία συνέβαλαν στο 

να πραγματωθεί ο επιθυμητός στόχος του. Ο 

χρήστης τόνισε πως η χρήση της κάμερας 

του κινητού του τηλεφώνου με σκοπό την 

αναγνώριση των qr codes φάνηκε να είναι 

αξιόπιστη και χωρίς καθυστερήσεις, πράγμα 

που συνέβαλλε και αυτό με τη σειρά του 

στην ανεξάρτητη πραγματοποίηση αγορών.  
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Kulyukin V, Gharpure  

C, Nicholson J.(2005). 

RoboCart: toward  

Robot-Assisted  

Navigation of Grocery  

Stores by the Visually  

Impaired. 

 In Proceedings of 

the IEEE/RSJ 

International  

Conference on  

Intelligent Robots  

and Systems,  

Alberta,  

Canada, 2845-50. 

Ρομποτική 

υποστηρικτική 

τεχνολογία για 

ανεξάρτητες 

αγορές  

 

Επίσημη πιλοτική μελέτη με δέκα 

συμμετέχοντες με προβλήματα όρασης 

έδειξε πως η ρομποτικά υποβοηθούμενη 

συσκευή αγορών robo - cart, συνέβαλλε στο 

να  ολοκληρώσουν με μεγάλη επιτυχία μια 

σειρά δοκιμαστικών εργασιών, που 

περιελάμβαναν πλοήγηση σε τμήματα με 

ράφια, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο 

για να επιλέξουν είδη παντοπωλείου, 

τοποθέτηση αντικειμένων στο καλάθι του 

Robo - Cart και πλοήγηση στην έξοδο. Η εν 

λόγω υποστηρικτική τεχνολογία συνέβαλε 

επίσης στην εξοικείωση των ατόμων με 

οπτική αναπηρία με τον χώρο γύρω τους και, 

ως εκ τούτου, την αύξηση  της  εμπιστοσύνης  

στον εαυτό τους και την ανεξαρτησία τους.  

 

Brewster, S.A.  (2005).  

Impact of haptic  

'touching' technology  

on cultural applications. 

 In: Hemsley,  

J., Cappellini,  

V. and Stanke,  

G. (eds.) Digital 

Applications for 

Cultural Heritage  

Institutions. Ashg 

ate, pp. 273-284.  

 

 

Απτική  

συσκευή ( για 

πρόσβαση στον 

πολιτισμό ) 

Η έκθεση ‘’Senses in Touch’’, η οποία 

αποτελεί σύμπραξη του τμήματος 

Πληροφορικής Επιστήμης και του Hunterian 

Μουσείου στο πανεπιστήμιο της Γλασκόβης, 

δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με οπτική 

αναπηρία να αποκτήσουν αντίληψη των 

εκθεμάτων του μουσείου κάνοντας χρήση 

ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και του 

απτικού ποντικιού Wingman, όντας ικανοί μ’ 

αυτόν τον τρόπο να αντιληφθούν νομίσματα 

αρχαιότερων πολιτισμών, διάφορα είδη 

εργαλείων και τις διαφορετικές υφές τους. 

Άτομα με οπτική αναπηρία που συμμετείχαν 

στην όλη διαδικασία χαρακτήρισαν την εν 

λόγω έκθεση και τη διάδραση που είχαν με 

αυτήν ως άκρως ενδιαφέρουσα και 

σημαντική αναφορικά με την αναγωγή της 

μουσειακής τους παιδείας σε ένα ανώτερο 

επίπεδο .  

 

 

 

 

 

 

 

http://eprints.gla.ac.uk/view/author/11463.html
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΑΙ  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Μολονότι είναι ευρέως αποδεκτό πως η Υποστηρικτική Τεχνολογία δύναται να 

διαδραματίσει βαρύνοντα ρόλο στο κομμάτι της βελτίωσης των καθημερινών συνθηκών 

διαβίωσης και γενικότερα του επιπέδου της Ποιότητας Ζωής των ατόμων με οπτική 

αναπηρία, εξακολουθεί να υπάρχει πληθώρα εμποδίων, τα οποία λειτουργούν ως 

τροχοπέδη στη διαδικασία της ενσωμάτωσης των υποστηρικτικών μορφών τεχνολογίας, 

υπό οποιαδήποτε μορφή, στην καθημερινή ζωή των εν λόγω ατόμων.  

 

Ο Norman (1995, όπως αναφ. στο Jones, Minogue, Oppewal, Cook  & Broadwell, 2006) 

υποστηρίζει πως δε διαθέτει η κάθε κοινωνική ομάδα ατόμων με οπτική αναπηρία ίση 

πρόσβαση στις υποστηρικτικές τεχνολογίες, λόγω του γεγονότος πως υπάρχουν πολλές 

αποκλίσεις ανάμεσα στις ποικίλες ομάδες. Παράγοντες όπως αυτός της μη επαρκούς 

χρηματοδότησης, του υψηλού κόστους του εξοπλισμού, της έλλειψης ενημέρωσης, σε 

πολλές περιπτώσεις, αναφορικά με τις υπάρχουσες μορφές υποστηρικτικής τεχνολογίας, 

έχουν ως απότοκο των αποκλεισμό ορισμένων ομάδων από την υποστηρικτική 

τεχνολογία οποιουδήποτε είδους (Alper & Raharinirina, 2006; Fossey et al., 2001) 

 

Ακόμα, ουκ ολίγες είναι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι επαγγελματίες, οι οποίοι 

εργάζονται στο εν λόγω πεδίο, δε διαθέτουν επαρκή κατάρτιση προκειμένου να 

εκπαιδεύσουν τα άτομα στη σωστή χρήση των τεχνολογιών και των μέσων, 

αποσκοπώντας στην επίτευξη της προσβασιμότητας τους (Velasquez, 2010).  

 

Επιπροσθέτως, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συσκευές της 

υποστηρικτικής τεχνολογίας, ενώ χαρακτηρίζονται από διαθεσιμότητα, εγκαταλείπεται 

η χρήση τους από μέρους των ατόμων με οπτική αναπηρία. Το γεγονός αυτό μπορεί να 

επιδεχθεί  πολλαπλές αιτιολογίες και ερμηνείες.  

Αρχικά, συχνό λόγο αποτελεί η έλλειψη της απαραίτητης τεχνικής υποστήριξης, ενώ 

εξίσου σημαντική είναι και η πρόκληση «αρνητικής προσοχής» του περίγυρου προς τα 

άτομα με οπτική αναπηρία, εξαιτίας της χρήσης της τεχνολογίας, η οποία είναι σαφώς 

ανεπιθύμητη και ενοχλητική για τα εν λόγω άτομα. Τέλος, αιτία εγκατάλειψης αποτελεί 

επίσης το γεγονός πως η επιλογή της χρήσης υποστηρικτικών τεχνολογιών 
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πραγματοποιείται πολλές φορές από τον οικογενειακό και κοινωνικό περίγυρο του 

ατόμου, και όχι από το ίδιο το άτομο (Hakobyan  et  al., 2013).  

 

Ο Todis (1993, as  cited in Alves et al., 2009) έχει υποστηρίξει τη θέση πως οι 

εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες των ατόμων που έχουν αναπηρία δύνανται να 

ικανοποιηθούν μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, οι στόχοι που έχουν 

θέσει τα συγκεκριμένα άτομα πρέπει να συμπλέουν με τους αντίστοιχους που τίθενται 

από μέρους της υποστηρικτικής τεχνολογίας, η ύπαρξη διαρκούς συνεργασίας μεταξύ 

της οικογένειας, του ατόμου και των επαγγελματιών, η ύπαρξη διαρκούς επικοινωνίας, 

η διασφάλιση της αναγκαίας τροποποίησης του εξοπλισμού βάσει των εκάστοτε 

αναγκών και δεξιοτήτων που διαθέτει το άτομο το οποίο χρήζει της εφαρμογής των 

λύσεων της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και, τέλος, η διασφάλιση της άμεσης επίλυσης 

των προβλημάτων που ενδέχεται να ανακύψουν στην πορεία. Αυτό συνεπάγεται ότι μια 

μεγάλη σε μέγεθος ομάδα αποκατάστασης καλείται να εργαστεί από κοινού, στο 

πλαίσιο της εφαρμογής και  των πρακτικών της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, εντός 

ενός προγράμματος το οποίο θα το διέπει μία όσο το δυνατόν πιο ολιστική προσέγγιση 

(Csapo, Wersenyu, Nagy & Stockman, 2015). 

 

Βάσει ερευνών οι οποίες διεξήχθησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις οποίες 

συμμετείχε σχεδόν το ένα τρίτο των κρατών-μελών, η διαδικασία της επιλογής των 

εκάστοτε υποστηρικτικών τεχνολογιών, την οποία καλούνται να επιτελέσουν τα άτομα 

με οπτική αναπηρία, εξαρτάται από ένα αρκετά διευρυμένο πλαίσιο κοινωνικών 

διασυνδέσεων (Lopez-de-Ipina et al., 2011 ;  Shinohara &Teneberg, 2009). Επίσης, 

μεταξύ των κριτηρίων επιλογής υποστηρικτικής τεχνολογίας, εντοπίζονται παράγοντες 

όπως η προσωπική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το εκάστοτε άτομο, το προσωπικό 

εισόδημα που διαθέτει, η εργασιακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται και η γεωγραφική 

θέση που έχει (Lopez-de-Ipina et al., 2011 ; Shinohara & Teneberg, 2009). 

 

Μεταξύ των παραγόντων, οι οποίοι  εκτυλίσσουν τον σημαντικότερο ρόλο στη 

διαδικασία της επιλογής της καταλληλότερης υποστηρικτικής συσκευής, εντοπίζονται 

αυτοί της ποιότητας και της καταλληλότητας της συσκευής και φυσικά του κόστους. 

Μέσω της πραγματοποίησης της καλύτερης δυνατής επιλογής τα άτομα που 

αντιμετωπίζουν το εν λόγω είδος αναπηρίας, αυξάνουν τις πιθανότητες τους αναφορικά 

με την ελαχιστοποίηση των αδυναμιών τους σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η 



225 
 

ενημέρωση, η ψυχαγωγία, η επικοινωνία, η επαγγελματική κατάρτιση, η εργασία, η 

αυτόνομη μετακίνηση και γενικότερα η καθημερινή διαβίωση (Smith et al., 2009). 

 

6.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  ΜΕ  ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ  ΤΟΝ  

ΧΡΗΣΤΗ 

 

Παρά τις τεράστιες δυνατότητές τους, μελέτες έχουν δείξει ότι τα άτομα θα 

χρησιμοποιήσουν μόνο υποστηρικτικές τεχνολογίες που εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες 

ανάγκες τους. Ο τρόπος ζωής και οι φιλοδοξίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

αποδοχή και την αποτελεσματικότητα της υποστηρικτικής τεχνολογίας (Hersh, 2010). 

Κάθε τυφλός ή άτομο με μειωμένη όραση έχει διαφορετικές και συγκεκριμένες 

ικανότητες που πρέπει να συμπληρωθούν με διάφορους τρόπους και, σε αυτή τη βάση, 

είναι σημαντικό οι μεμονωμένες αυτές δυνατότητες να αναγνωρίζονται, να 

κατανοούνται και να εξυπηρετούνται κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ανάπτυξης 

καινοτομίας και σχεδιασμού (Strumillo, 2010).  

 

Ο σχεδιασμός με επίκεντρο τον χρήστη (UCD) είναι μια φιλοσοφική προσέγγιση του 

σχεδιασμού της τεχνολογίας που τοποθετεί τον χρήστη στο κέντρο της διαδικασίας 

σχεδιασμού.  Οι σχεδιαστές που υιοθετούν αυτή τη φιλοσοφία, αναγνωρίζουν ότι δεν 

σχεδιάζουν απλά για τον εαυτό τους  ή για άτομα με παρόμοιες ικανότητες και ανάγκες, 

αλλά αντίθετα σχεδιάζουν για άτομα που μπορεί να διαφέρουν στις ανάγκες, τις 

δυνατότητες και τις αντιλήψεις (Cheverst  et  al., 2003;  Ακουμιανάκης, 2008).  

 

Το UCD ενθαρρύνει τη χρήση εργαλείων και πρακτικών σχεδιασμού που 

επικεντρώνονται στον χρήστη, συμπεριλαμβανομένων συνεντεύξεων, ομάδων έρευνας 

αγοράς, ερευνών, δοκιμών χρηστικότητας και συμμετοχικών διαδικασιών σχεδιασμού. 

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η χρήση αυτών των εργαλείων UCD είναι καίριας σημασίας 

για την επιτυχία οποιασδήποτε τεχνολογικής ανάπτυξης, και ιδιαίτερα σημαντική σε μία 

εξειδικευμένη αγορά, όπως είναι οι υποστηρικτικές τεχνολογίες για τα άτομα με 

προβλήματα όρασης.  

Το UCD παρέχει επίσης σε ευάλωτους ανθρώπους, έναν άμεσο μηχανισμό, με τον οποίο 

θα εκφράζουν τις ανησυχίες τους σχετικά με αυτά που θεωρούν ως αρνητικές πτυχές 

των τεχνολογικών σχεδίων, οι οποίες, εάν δεν εκφράζονταν θα μπορούσαν να 

οδηγήσουν στην αποτυχία αποδοχής της τεχνολογίας από την ομάδα-στόχο. Όπου έχουν 
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υιοθετηθεί τέτοιες μέθοδοι UCD, έχουν καταδείξει τον βαθμό στον οποίο μπορούν να 

βοηθήσουν τους σχεδιαστές να κάνουν συνειδητές επιλογές ως προς την ανάπτυξη 

συσκευών με βάση τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις προσδοκίες των χρηστών (Cober et  

al., 2012).  

«Η έλλειψη υπολογισμού της γνώμης του χρήστη», κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σχεδιασμού είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που οδηγούν στην 

εγκατάλειψη της τεχνολογίας, ειδικά στον τομέα των υποστηρικτικών τεχνολογιών, 

όπου οι ανάγκες των χρηστών είναι πιο εξειδικευμένες. Σχόλια χρηστών όπως 

«Ακούστε με! Ξέρω τι λειτουργεί για μένα», ενισχύουν τη σημασία της UCD (Phillips, 

Zhao, 1993).  

Το να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του τελικού χρήστη έχει ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία μιας σχέσης κυριότητας ανάμεσα στο σύστημα και στο άτομο που θα κάνει 

την χρήση της συσκευής καθώς επίσης και τον υψηλό βαθμό ικανοποίησης του ατόμου 

από την ομαλή ενσωμάτωση του εκάστοτε συστήματος στο περιβάλλον χρήσης (Preece 

et al., 2002).  

Προφανώς, η συμμετοχή ατόμων με οπτική αναπηρία με δυναμικό τρόπο μπορεί να 

παρουσιάσει δυσκολίες διοικητικής μέριμνας. Οι συμβουλές και η συμμετοχή 

εμπειρογνωμόνων σε εξειδικευμένα πεδία, όπως οι κλινικοί ιατροί, είναι ουσιαστικής 

σημασίας για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και, ως εκ τούτου, 

ενδυναμώνουν πλήρως τα άτομα ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία ανάπτυξης. 

Μόνο όταν το πλήρες φάσμα των ενδιαφερομένων ασχολείται με τη διαδικασία, 

μπορούν οι σχεδιαστές λογισμικού και οι προγραμματιστές να είναι βέβαιοι ότι δεν 

παραβλέπουν τη λειτουργικότητα και την αλληλεπίδραση που θεωρείται απαραίτητη 

από την ομάδα χρηστών (Connelly  et  al., 2006).  

 

Υποστηρίζεται σθεναρά ότι, η δυνητική και ευεργετική απήχηση των υποστηρικτικών 

τεχνολογιών, μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά μόνο εάν οι επιστήμονες και οι κλινικοί 

ιατροί συνεργαστούν για να υιοθετήσουν πραγματικά φιλοσοφίες σχεδιασμού με 

επίκεντρο τον χρήστη για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς υποστηρικτικών 

τεχνολογιών. Ωστόσο υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία για την άμεση συμμετοχή των 

κλινικών ιατρών σε αυτό (Connelly et  al., 2006).  

 

Τονίζεται η ανάγκη συνεργασίας μεταξύ της κλινικής εμπειρογνωμοσύνης και του 

τομέα της πληροφορικής επιστήμης, καθώς και του τρόπου με τον οποίο η ένταξη των 
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ατόμων με χαμηλή όραση στη διαδικασία σχεδιασμού θα βοηθήσει στην παροχή 

καινοτόμων, αποτελεσματικών και αποδεκτών λύσεων υποστηρικτικής τεχνολογίας. Οι 

πραγματικές δυνατότητες των υποστηρικτικών τεχνολογιών για άτομα με προβλήματα 

όρασης μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο εάν οι προσεγγίσεις του UCD υιοθετηθούν πιο 

εμπεριστατωμένα (Connelly  et  al., 2006).  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Μέσα από την παρούσα ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, σχετικά με το θέμα της 

συμβολής των υποστηρικτικών τεχνολογιών στην εκπαίδευση των σπουδαστών και 

στην  καθημερινότητα των ατόμων με οπτική αναπηρία, ανακύπτει εύλογα η εξαγωγή 

ορισμένων  συμπερασμάτων.  

Συγκεκριμένα, αναδεικνύεται η καίρια συμβολή του κοινωνικού μοντέλου θεώρησης 

της αναπηρίας, δια μέσω του οποίου διαφόρων ειδών υποστηρικτικές τεχνολογίες 

δύναται να  ενισχύσουν τις  λειτουργικές δεξιότητες και το περιβάλλον των ατόμων με 

οπτική αναπηρία αναπτύσσοντας την αυτονομία και την ανεξαρτησία τους, μειώνοντας 

τον φόβο και την τάση για κοινωνική απομόνωση και προσφέροντας σε μεγαλύτερο 

βαθμό ικανοποίηση από τη ζωή  (Alves, Monteiro, Rabello, Gasparetto & Carvalho, 

2009;  Hakobyan, Lumsden, O'Sullivan, Bartlett, 2013 ;  Pursuit - Teles & Santos, 2012; 

Mulloy et al., 2014).  

 

Αναφορικά με το πρώτο διερευνητικό ερώτημα, αναδείχθηκε στην εργασία πως η 

διεθνής τάση που ακολουθείται είναι η «συμπεριληπτική εκπαίδευση» (Τσιναρέλης, 

2005; Αγγελίδης, 2011) η οποία καθιστά υψίστης σημασίας την ενσωμάτωση των 

υποστηρικτικών τεχνολογιών στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, (Katz & Mirenda, 2002;  

Perles, 2010;  Felman, 2000; Ζώνιου-Σιδέρη & Σπανδάγου, 2005; Fisher ,2007; Akpan 

& Beard, 2014). 

 

Eξειδικευμένες υποστηρικτικές συσκευές και διαφόρων ειδών λογισμικά τα οποία 

βασίζονται τόσο στην υπολειπόμενη όραση όσο και στην απτική και στην ακουστική 

ανατροφοδότηση εκτυλίσσουν τα τελευταία χρόνια έναν βαρύνοντα ρόλο στα πλαίσια 

των εναλλακτικών εκπαιδευτικών διαδικασιών των οποίων χρήζουν οι ολοένα και 

περισσότεροι  σπουδαστές με οπτική αναπηρία  στα γενικά σχολεία και στα 
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πανεπιστημιακά ιδρύματα (Alves et al., 2009). Οι τεχνολογίες αυτές φαίνεται πως έχουν 

τη δυνατότητα να άρουν σε σημαντικό βαθμό τα διαφόρων ειδών περιβαλλοντικής και 

θεσμικής φύσεως εμπόδια που συναντώνται (Reed&Curtis, 2012, Harpur&Loudoun, 

2011; Sahin&Yorek, 2009;Fichten et al. ,2009; Corn et al., 2002;  Freitas & 

Kouroupetroglou, 2008;  Strnadova, Hajkova & Kvetonova, 2015; Habulezi  et al., 

2016; Yu et al., 2002; Emerson & Anderson, 2018; Beal & Rosenblum, 2018; Beal & 

Shaw, 2008; Cooper et al., 2008) και παρέχουν αποτελεσματικά πρόσβαση στο πλήρες 

φάσμα του προγράμματος σπουδών του σχολείου και του πανεπιστημίου, αλλά και 

γενικότερα στην πληροφόρηση, αντίστοιχη με αυτήν των βλεπόντων, ενισχύοντας κατά 

αυτόν τον τρόπο ακαδημαϊκές δεξιότητες όπως αυτές της ανάγνωσης και της γραφής 

,της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή , καθώς και τη διαδικασία της αυτόνομης 

μάθησης, την ανεξαρτησία , την αυτοπεποίθηση, την αυτοαντίληψη, την 

αυτοσυγκέντρωσή τους, την ανάπτυξη της αυτορυθμιζόμενης  μάθησης καθώς και την 

παροχή κινήτρων, βελτιώνοντας τη γνωστική και κοινωνικοσυναισθηματική 

συμπεριφορά τους, δημιουργώντας κατάλληλα περιβάλλοντα πλούσια σε ερεθίσματα 

και συμβάλλοντας στην όσο το  δυνατόν καλύτερη συμπερίληψή τους (Ζώνιου-Σιδέρη 

& Σπανδάγου, 2005; Corn, Wall, Jose, Bell, Wilcox & Perez, 2002;  Kinney et al., 2016; 

Emerson & Anderson, 2018; Akpan & Beard, 2014; Τσικολάτας, 2011). 

Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών ενός μεγάλου μέρους των σπουδαστών με οπτική 

αναπηρία τα τελευταία χρόνια επιβεβαιώνει, μάλιστα όλα τα παραπάνω (Ζώνιου-Σιδέρη 

& Σπανδάγου, 2005). 

 

Αναφορικά με τις ηλεκτρονικές μηχανές γραφής, για παράδειγμα ,η Mountbatten Pro 

Brailler, λόγω των εξελιγμένων χαρακτηριστικών της συμβάλλει καταλυτικά στην 

απόκτηση ανεξαρτησίας μέσα στις γενικές τάξεις, δεδομένου ότι μέσω της χρήσης της 

αναπτύσσεται η ακαδημαϊκή δεξιότητα της γραφής παράγοντας οι μαθητές περισσότερη 

αναγνώσιμη ποσότητα κειμένου μπράιγ, λόγω και της δυνατότητας διαγραφής που 

δίνεται, προσθέτοντας κενά ανάμεσα στις λέξεις, ανακαλύπτοντας σφάλματα στο 

γραπτό τους, μορφοποιώντας επιτυχημένα προτάσεις, παραγράφους,  σελίδες σε πολύ  

γρήγορο χρόνο και γενικότερα αποκτούν σημαντικό  κίνητρο γραφής, ακόμη και αυτοί 

που αντιμετωπίζουν κάποιες κινητικές καθυστερήσεις. Πολύ σημαντική κρίνεται και η 

ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης, ακρόασης, καθώς και κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

των σπουδαστών με οπτική αναπηρία με τους βλέποντες σπουδαστές και 

εκπαιδευτικούς. Λόγω παροχής της δυνατότητας άμεσης ανατροφοδότησης που 
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παρέχεται στις δραστηριότητες γραφής και ανάγνωσης των σπουδαστών με οπτική 

αναπηρία, η πολυσυσκευή φαίνεται να αποτελεί ένα ιδανικό εκπαιδευτικό βοήθημα και 

για τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους συμμαθητές των σπουδαστών με οπτική 

αναπηρία οι οποίοι δε γνωρίζουν τη γραφή μπράιγ αλλά δύναται να διευκολύνουν την 

επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ τους (Cooper & Nichols, 2007; Holbrook, 

Wadsworth & Bartlett, 2003). 

Σημαντική υποστήριξη , για τους σπουδαστές με οπτική αναπηρία αποτελούν και τα  

ψηφιακά ομιλούντα βιβλία τα οποία αποτελούν μια γενική εκπαιδευτική τεχνολογία η 

οποία δύναται με τις κατάλληλες προσαρμογές να χρησιμοποιηθεί και από σπουδαστές 

με οπτική αναπηρία.  Σύμφωνα με τον Stephens (2005), τα ψ.ο.β. έχουν μια πολύ 

σημαντική θέση στη σημερινή σχολική τάξη, εξαίροντας την προσπάθεια του 

Υπουργείου Παιδείας των ΗΠΑ να παράγονται όλα τα σχολικά εγχειρίδια στα πρότυπα 

DAISY με σκοπό να  καλυφθούν οι ανάγκες πρόσβασης σ’ αυτά (Kerscher, G. & 

Fruchterman, J, 2002) 

Τα ψ.ο.β. φαίνεται πως παρέχουν ένα ισχυρό κίνητρο για ανάγνωση, ενθαρρύνουν τα 

παιδιά να διερευνήσουν νέους τίτλους και είδη βιβλίων αξιοποιώντας τα ενδιαφέροντά 

τους , αναπτύσσουν τον γλωσσικό γραμματισμό,  βελτιώνουν τις δεξιότητες ανάγνωσης 

και την αναγνωστική τους ευχέρεια και διευρύνουν το λεξιλόγιό τους. Επίσης, 

αναπτύσσουν δεξιότητες ακρόασης  βοηθώντας τους  σπουδαστές αναγνώστες να 

συνδέουν τους ήχους με το κείμενο. Τέλος, προωθείται η συζήτηση και καλλιεργείται η 

κριτική τους σκέψη (Chen, 2004; Maughan, 2004; Neuman, 2005; Serafini, 2006; 

Ferreri, 2000; Varley, 2002; Wolfson, 2008; Burkey, 2009 ).   

 

  Μία από τις σημαντικότερες υποστηρικτικές τεχνολογίες που βασίζεται στον ήχο 

φαίνεται να αποτελεί και το λογισμικό ανάγνωσης οθόνης στο οποίο τρέφεται  μεγάλος 

βαθμό εμπιστοσύνης, ακόμη και στις περιπτώσεις που η απόδοση του νοήματος 

καθίσταται δύσκολη  (MacLeod  et  al., 2017). Μέσω του λογισμικού αυτού 

ικανοποιούνται σε πιο μεγάλο βαθμό οι εκπαιδευτικές ανάγκες της καθημερινότητάς 

των σπουδαστών σε σύγκριση με αυτούς που κάνουν λιγότερη συχνή χρήση του 

(Goudiras  et  al., 2009), η μάθηση γίνεται πιο αποτελεσματική, ελκυστική και δυναμική 

(Isaila,2014) ενώ συντελείται αποτελεσματικά η καλλιέργεια της 

αυτοαποτελεσματικότητας και της αίσθησης αυτονομίας στους σπουδαστές 

αναγνώστες, που διαφορετικά ίσως να κατέβαλλαν τιτάνια προσπάθεια να διαβάσουν 

κείμενα δίχως πάντοτε να μπορούν να το καταφέρουν. Μάλιστα, η χρήση του 
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λογισμικού ανάγνωσης οθόνης στο εκπαιδευτικό περιβάλλον αποτελεί ένα πλαίσιο 

στήριξης όπως ακριβώς και η ανάγνωση σε ομάδες ή  η  φωναχτή ανάγνωση (Parr, 

2012). 

H επιτυχημένη , μάλιστα πρόσβαση των σπουδαστών στο διαδίκτυο μέσω του 

λογισμικού ανάγνωσης οθόνης  με σκοπό την άντληση διαφόρων ειδών δεδομένων, 

πληροφοριών και εκπαιδευτικού υλικού μέσα από τις «online τράπεζες πληροφοριών», 

τις  βιβλιοθήκες ,τα ψηφιακά περιοδικά κ.α. (Παγγέ,2004; Peters et  al., 2004)  

συμβάλλει στη διεύρυνση του γνωστικού πεδίου των σπουδαστών, στην προώθηση των 

εκπαιδευτικών τους ευκαιριών και αναγκών, στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων 

και συντελεί στην ανεξαρτησία, στην αυτοπεποίθηση και στη διαδικασία 

κοινωνικοποίησης (Gerber, 2003). Καίριας σημασίας έχει κριθεί και η επιτυχής 

αξιοποίηση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης όπου οι σπουδαστές δύνανται να 

ενημερώνονται με επιτυχή τρόπο για την εκπόνηση των σχολικών ή ακαδημαϊκών 

καθηκόντων τους, για διαφόρων ειδών εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες 

στο πλαίσιο του σχολείου ή του πανεπιστημίου αλλά και για διάφορα θέματα  και 

προβλήματα που άπτονται του ιδρύματος στο οποίο φοιτούν, με σκοπό την ενεργή 

εμπλοκή και την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας και εκτός του οριοθετημένου 

εκπαιδευτικού πλαισίου . Κατά αυτόν τον τρόπο έχει αποδειχθεί πως οι σπουδαστές 

αποκτούν σημαντικό κίνητρο μάθησης, καλλιεργώντας κοινωνικές και επικοινωνιακές 

δεξιότητες, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση και στην ενίσχυση της συνεργατικής 

σχέσης των σπουδαστών με οπτική αναπηρία με τους βλέποντες σπουδαστές και 

καθηγητές, περιορίζοντας το αίσθημα κοινωνικού αποκλεισμού και κάνοντας την 

επιτυχία αναπόσπαστο κομμάτι της μαθησιακής διαδικασίας (Akcaoglou &  Bowman, 

2014;  Ellison  et  al., 2007; Mazman  &  Usluel, 2010). 

 

Αναφορικά με τα οπτικά βοηθήματα μεγέθυνσης ,ηλεκτρονικά και μη στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, έχει βρεθεί πως συμβάλλουν στη βελτίωση του ρυθμού 

ανάγνωσης (Layton et al., 1992; Corn et al., 2000), της ικανότητας κατανόησης (Farmer 

και Morse, 2007) και γενικότερα της αναγνωστικής ευχέρειας των σπουδαστών με 

μειωμένη όραση (Goodrich & Kirby 2001; Corn ,1990), καθώς και στην άμεση 

πρόσβαση του σπουδαστή σε ό,τι  υλικό και σε  οποιοδήποτε χρόνο επιθυμεί, δίχως να 

περιμένει από τρίτα άτομα να προετοιμάσουν το εν λόγω υλικό  (Corn  et  al., 2000). 

Βέβαια , πρέπει να αναφερθεί πως υπάρχουν μελέτες όπως αυτές των Bailey et al.(2003) 



231 
 

και των  Hein  et al. (2001) στις οποίες συσχετίζεται θετικά η αύξηση του μεγέθους 

εκτύπωσης με τη βελτίωση του ρυθμού ανάγνωσης των σπουδαστών με χαμηλή όραση. 

 

  Μεγάλης εκτίμησης χαίρουν και τα ειδικά πληκτρολόγια μπράιγ τα οποία φαίνεται πως 

βελτιώνουν σε σημαντικό βαθμό  την ταχύτητα πληκτρολόγησης, μειώνουν την 

πιθανότητα δημιουργίας ορθογραφικών λαθών και καθιστούν τους σπουδαστές πιο 

λειτουργικούς μέσα στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα (Argyropoulos & Thymakis , 

2014).Της ίδιας εκτίμησης χαίρουν οι μεταφραστές καθώς και οι εκτυπωτές Braille, 

καθώς μέσω αυτών παράγεται με επιτυχημένο τρόπο εκπαιδευτικό υλικό και υπάρχει 

καθημερινή αλληλεπίδραση σπουδαστή και εκπαιδευτικού, γεγονός που καθιστά τον 

σπουδαστή οργανικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Mulloy et al., 2014; 

Κουρουπέτρογλου & Φλωριάς, 2003). Μάλιστα, όσον αφορά τους εκτυπωτές μπράιγ , 

οι Edwards & Lewis(1998) τους ανέδειξαν ως την πλέον χρησιμοποιούμενη συσκευή 

υψηλής τεχνολογίας στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία με την πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών να δηλώνει πως αυτοί και οι σπουδαστές  επωφελούνται σε μεγάλο 

βαθμό από τη χρήση αυτού, παρέχοντας ιδιαίτερα ισχυρά καθημερινά κίνητρα μάθησης. 

Οι Copovilla, Krugel & Hubwieser (2013) με τη σειρά τους ανέδειξαν την αξία την εν 

λόγω συσκευής λόγω της δυνατότητας παροχής υλικού και εκτός του πλαισίου της 

τάξης , λαμβάνοντας υπόψη πως οι σπουδαστές έχουν όχι μόνο την ανάγκη πρόσβασης 

στη γνώση και στις πληροφορίες, αλλά και την ανάγκη ανάκτησής της.  

 

   Όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αναδείχθηκε μέσα από την έρευνα των  

Γαρουφάλου & Κολοβού (2006) πως σε πολύ λίγα από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα  οι 

σπουδαστές με οπτική αναπηρία έχουν  πρόσβαση σε υλικό σε Braille μορφή, σε 

ψηφιακό ή ομιλόν κείμενο όπως και σε ψηφιοποιημένο υλικό από την ίδια τη 

βιβλιοθήκη και παρουσιάστηκε από την άλλη η επιτυχημένη προσπάθεια ενσωμάτωσης  

υποστηρικτικών τεχνολογιών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με τον σταθμό εργασίας 

που διαθέτει, στο Α.Π.Θ,  στο  ΕΚΠΑ καθώς και στο ΕΑΠ στην Πάτρα.  

 

  Η συγκεκριμένη εργασία προσπάθησε να αναδείξει και τη σημαντική πολύπλευρη 

συμβολή των υποστηρικτικών τεχνολογιών στην άρση των ποικίλλων εμποδίων και 

στην πρόσβαση των σπουδαστών στο περιεχόμενο των θετικών επιστημών στην 

εκπαίδευση (Κουρουπέτρογλου, 2004). 
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  Η χρήση υλικών και μέσων, φυσικών και ηλεκτρονικών, όπως για παράδειγμα 

τρισδιάστατων γεωμετρικών οργάνων, «μοντέλων μεγάλης κλίμακας» με πλούσια 

απτικά χαρακτηριστικά όπως το μοντέλο που προσομοιάζει σημαντικά φυσικά 

χαρακτηριστικά της  Γης, η παροχή υλικού σε μεγεθυμένη μορφή , η χρήση 

μαγνητοφώνου, ομιλούντων εργαλείων μέτρησης, καθώς και εκείνων με κάποια ένδειξη 

μπράιγ όπως ρολόγια, χάρακες, μέτρα, υπολογιστικές αριθμομηχανές, ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές ενσωματωμένοι με τα κατάλληλα λογισμικά, μηχανές απτικών 

διαγραμμάτων «Piaf», καθώς και η χρήση των λευκών διαδραστικών πινάκων σε 

συνδυασμό με τον ατομικό σταθμό εργασίας του σπουδαστή, έχει αποδειχθεί πως 

μπορεί να συντελέσει το καθένα από την πλευρά του στην επιτυχημένη παραγωγή και 

αντίληψη γεωμετρικών σχημάτων, στην παραγωγή ανάγλυφων χαρτών, στην επίλυση 

υπολογιστικών προβλημάτων με ενίσχυση της ικανότητας υπολογιστικής ακρίβειας , 

στην  απόκτηση αίσθησης σχετικά με  τη  μορφή , το σχήμα και το μέγεθος μεγάλων 

χώρων ή αντικειμένων καθώς και στον υπολογισμό της περιμέτρου, του εμβαδού ή του 

όγκου,  στη διαπραγμάτευση χωρικών ζητημάτων και μετρήσεων και  γενικότερα στην 

υποστήριξη και ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας τόσο των βλεπόντων 

σπουδαστών όσο και αυτών με οπτική αναπηρία μέσα στη σχολική τάξη, αυξάνοντας 

την αυτοσυγκέντρωση και την αυτοπεποίθησή τους και υποστηρίζοντας ουσιαστικά το 

μοντέλο της συμπερίληψης (Gibson & Darron ,1999; Csocsán, 2011; Κόζα & 

Σκουμπουρδή, 2013 ; Melchels, Feijen, & Grijpma, 2010; Wonjin et al., 2016; Bouck et 

al. 2011; Mulloy et al., 2014). 

 

Στις θετικές επιστήμες, αναφορικά με την αναπαράσταση των μαθηματικών και 

επιστημονικών συμβολισμών πολύ σημαντικά αποδεικνύονται τα εργαλεία εκπαίδευσης 

Nemeth και LaTex (Freitas & Kouroupetroglou, 2008), καθώς και το ευρέως 

διαδεδομένο λογισμικό  AudioMath 2005 το οποίο εκτός από τη γραμμική απεικόνιση 

που συναντάται και στο La Tex, συμβάλλει επιτυχημένα και στη λεκτική καθοδήγηση 

με σκοπό την μη υπερφόρτωση της ακουστικής μνήμης του σπουδαστή. Καίριας 

σημασίας αποδεικνύεται και το λογισμικό SpeakMath που με τη σειρά του καθίστα 

δυνατή την αποτύπωση φράσεων μαθηματικού περιεχομένου μέσω διεπαφής 

αναγνώρισης λόγου και  (Freitas & Kouroupetroglou, 2008). 

 

Ιδιαίτερα σημαντική στις θετικές επιστήμες θεωρείται και η ικανότητα επίλυσης 

λεκτικών προβλημάτων. Οι υποστηρικτικές εφαρμογές  Animal Watch  και Process-
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Driven Math έχει αποδειχθεί μετά από αξιολογήσεις πως συμβάλλει η καθεμιά από την 

πλευρά της στη βελτίωση της ικανότητας αυτής , καλυτερεύοντας  τις μαθηματικές 

δεξιότητες των σπουδαστών στην αριθμητική, στα κλάσματα, στα ποσοστά, σε 

ασκήσεις με μεταβλητές, στη γεωμετρία και στη στατιστική. Η δυνατότητα χρήσης στην 

πρώτη εφαρμογή του αναγνώστη οθόνης Voice – Over,  της  μεγεθυμένης 

αναπαράστασης και της ανανεώσιμης οθόνης μπράιγ ενισχύει σε σημαντικό βαθμό την 

αυτονομία των μαθητών μέσα στην τάξη (Beal & Rosenblum, 2018), ενώ η πλήρως 

διαδραστική ακουστική μέθοδος διδασκαλίας των προβλημάτων, βασισμένη στην 

απλοποίηση εκφράσεων και μεταβλητών έχει ως αποτέλεσμα τον πλήρη έλεγχο της 

ροής των πληροφοριών των προβλημάτων από τον ίδιο τον σπουδαστή , αποκτώντας 

πλήρη εξοικείωση με το μαθηματικό λεξιλόγιο και συμβάλλοντας στην εξασφάλιση της 

παραμονής στα  ακαδημαϊκά  ιδρύματα  (Gulley et al., 2017).  

 

Μείζονος σημασίας έχει αποδειχθεί και η δυνατότητα που παρέχει η απτική τεχνολογία 

στην εκπαίδευση των σπουδαστών στις θετικές επιστήμες (Zhu  et  al., 2011; 

Mikropoulos &  Natsis, 2011), με την πλειοψηφία εκ των μελετών να εστιάζει  στην 

αύξηση του επιπέδου εμπλοκής στη μαθησιακή διαδικασία (Tuominem et al., 2008 ; 

Bozkurt & Ilik, 2010;  Riess &  Mischo, 2010). Αναφορικά με το μάθημα της φυσικής 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τόσο η συσκευή Haptic Paddle  όσο και η Novint- 

Falcon  ενισχύουν, η καθεμία από την πλευρά της σε σημαντικό βαθμό την παροχή 

δημιουργίας νέων εμπειριών μάθησης (Grow, Verner & Ocamura, 2007), τη  δημιουργία 

ενός πολύπλευρου μαθησιακού περιβάλλοντος με αποτέλεσμα την αυξημένη συμμετοχή 

των σπουδαστών στην εκπαιδευτική διαδικασία και την ευκολότερη και βαθύτερη 

δόμηση και κατανόηση αφηρημένων επιστημονικών εννοιών όπως οι Νόμοι του 

Νεύτωνα,  η πυκνότητα , η θερμοκρασία και η πίεση  καθώς και την καλλιέργεια 

θετικής στάσης απέναντι στο μάθημα αυτό (Grow et al., 2007; Τanhua - Piroinen et al., 

2010; Jones  et al., 2014;  Bozkurt  &  Ilik, 2010), Στην εργασία, αναδεικνύεται , επίσης 

η αξία της απτικής συσκευής Phantom σε μια σειρά μαθημάτων θετικού 

προσανατολισμού. Η συσκευή φαίνεται πως συμβάλλει τα μέγιστα στην καλύτερη 

κατανόηση του ηλιακού συστήματος και στην ενίσχυση της διερευνητικής μάθησης στο 

μάθημα της αστρονομίας (Tuominen  et al., 2008), στην κατανόηση των μηχανισμών 

δημιουργίας πρωτεϊνών και στη χρήση περισσότερου εξειδικευμένου λεξιλογίου 

σχετικά με την «ενέργεια» στο μάθημα της χημείας (Βivall, Ainsworth & Tibell, 2010), 

στην ταχεία και ακριβή αναγνώριση τρισδιάστατων εικονικών γεωμετρικών σχημάτων 
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και στον εμπλουτισμό των γνώσεων αναφορικά με τα γεωμετρικά σχήματα  στο μάθημα 

των μαθηματικών  (Jansson ,1998), καθώς και στον εμπλουτισμό των γνώσεων τους, 

στην ενεργή συμμετοχή αλλά και στη χρήση πιο πλούσιου και στοχευμένου λεξιλογίου  

αναφορικά με τα δομικά στοιχεία των κυττάρων στο μάθημα της Βιολογίας (Jones et al., 

2006). 

Οι δυνατότητες που προσφέρει η υποστηρικτική τεχνολογία είναι σίγουρα 

συναρπαστικές. Η εξομάλυνση των διαφορών ανάμεσα σε σπουδαστές με οπτική 

αναπηρία και μη, μονό ωφέλιμη μπορεί να είναι. Ωστόσο, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι 

τα τεχνολογικά / υποστηρικτικά εργαλεία από μόνα τους δε θα λύσουν κανένα από τα 

εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές αυτοί.   

 

Η αποτελεσματικότητα, βπου έχουν οι υποστηρικτικές τεχνολογίες στην εκπαίδευση 

καθορίζεται από μία πληθώρα παραμέτρων και παραγόντων οι οποίες σχετίζονται με 

εκπαιδευτικές υπηρεσίες όπως το ευρύτερο σχολικό περιβάλλον, η αξιολόγηση και ο 

βαθμός αμοιβαίας συσχέτισής τους με τις ανάγκες του εκάστοτε μαθητή (Judge,2000), ο 

βαθμός της κατάρτισης και της εξοικείωσης των εκάστοτε ειδικών με αυτές κ.α. (Arter, 

2013; Judge,2000), η στάση που υιοθετεί η εκπαιδευτική κοινότητα απέναντι σε αυτά τα 

υποστηρικτικά μέσα (Ashton ,2005; Copley & Ziviani,2007) καθώς και με πολιτικά , 

χρηματοδοτικά και κοινωνικά ζητήματα (Wright et al., 2006). Μάλιστα, μια δομημένη 

και στοχοθετημένη κατάρτιση των εκπαιδευτικών στη ποιοτική αξιοποίηση των 

υποστηρικτικών τεχνολογιών (Τρίγκα – Μέρτικα,2016; Mavrou, 2011; Copley & 

Ziviani, 2007; Van Woerden 2006; Siu & Morash, 2014), καθώς και η σύμπραξη 

ανάμεσα σε σπουδαστές, εκπαιδευτικούς, οικογένειες και άλλους σημαντικούς 

εμπλεκόμενους παράγοντες, τόσο κατά τη διαδικασία της αρχικής αξιολόγησης , όσο 

και κατά τη διαδικασία της μετέπειτα εφαρμογής και επαναξιολόγησης, αποτελούν 

παράμετρους ‘’κλειδιά’’ για την επίτευξη της μέγιστης αυτονομίας από την πλευρά του 

σπουδαστή (Sax et al., 2005).  

Η σύμπραξη αυτή  μάλιστα ανοίγει τον δρόμο για την ανάδειξη της σπουδαιότητας 

καθορισμού ενός πιο σαφούς πλαισίου πολιτικής από το κάθε κράτος αναφορικά με τις 

παροχές αλλά και την εφαρμογή της υποστηρικτικής τεχνολογίας και με στόχο τη 

γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα σε έρευνα, πολιτική καθώς και εκπαιδευτική πράξη 

για την καλυτέρευση των παρεχόμενων σχετικών με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες 

υπηρεσιών , ‘’ανοίγοντας τον δρόμο’’ προς μια ενιαία κοινωνία (Μαύρου, 2010; 

Seelman ,2008; Light & Drager , 2007).  
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Όσον αφορά το δεύτερο διερευνητικό ερώτημα , κατέστη φανερό στην ανασκόπηση 

πως τα άτομα με προβλήματα όρασης έχουν έλλειψη στις βασικές καθημερινές 

δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης (Bigham et al., 2010; Manduchi & Coughlan, 2012; 

West et al., 2002; Lamoureux et al., 2004; Noe et al., 2003; Turano et al. , 2004; Rubin 

et al., 1994; Brown et al., 2014; Lanigan et al., 2006) και έρχονται αντιμέτωπα με 

μεγαλύτερα επίπεδα δυσκολίας σε δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, 

συμπεριλαμβανομένης της αγοράς προϊόντων από μαγαζιά,  της αναγνώρισης ποικίλλων 

αντικειμένων,  της εκτέλεσης εργασιών που σχετίζονται με το νοικοκυριό, της 

διαχείρισης χρημάτων,  της ανάγνωσης συμπεριλαμβανομένης της ανάγνωσης 

τηλεφωνικών καταλόγων και εφημερίδων, της αυτόνομης μετακίνησης και ό, τι αυτή 

περιλαμβάνει (προσανατολισμός, αποφυγή εμποδίων, αντίληψη χώρου) μέσα και έξω 

από το σπίτι, σε σύγκριση με αυτούς που δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα όρασης 

(Jin & Wong, 2008 ; Steinman  & Allen, 2011 ; Chia  et  al., 2004; Hassell  et al., 2009; 

Boddy et  al., 2011).  

 

Τα τελευταία χρόνια, βέβαια ,με την ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας (Grue et al., 

2009) παρατηρείται πως έξυπνα κινητά τηλέφωνα με τη συμβολή της κάμερας και των 

αλγόριθμων τεχνητής νοημοσύνης,  διαφόρων ειδών wearable συστήματα καθώς και η 

ρομποτική και τα συστήματά της, συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη διευκόλυνση 

πολλών πτυχών της καθημερινότητάς των ατόμων με οπτική αναπηρία , καθώς και στην 

ενίσχυση της αυτονομίας και της αυτοπεποίθησής τους στον εν λόγω τομέα (Lanigan et 

al., 2006; Lopez-de-Ipina, Lorido & Lopez, 2011, Kulyukin, Gharpure & Nicholson, 

2005).  

 

Αναδείχθηκε στην εν λόγω ανασκόπηση πως διαφόρων ειδών υποστηρικτικές συσκευές 

με ηχητική ή απτική έξοδο όπως σταθερά και κινητά τηλέφωνα με φωνητική αναγγελία 

των πλήκτρων και των αριθμών που καλεί ο χρήστης αλλά και των αριθμών που έχουν 

καλέσει τον χρήστη, ομιλούντα θερμόμετρα σώματος και χώρου  , θήκες χαπιών με 

δυνατότητα ηχητικών ή απτικών ειδοποιήσεων , συστήματα ηχητικής ένδειξης της 

στάθμης των υγρών, ομιλούντα ημερολόγια τα οποία διαθέτουν και μηχανισμούς 

αναγνώρισης της φωνής, ομιλούσες συσκευές οι οποίες επιτελούν την αναγνώριση 

χρωμάτων, σταθερά ή καρπού ομιλούντα καθώς και μπράιγ ρολόγια, ομιλούσες 

ζυγαριές σώματος και μαγειρικής ,ομιλούντες μετρητές σακχάρου και ομιλούντα 
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πιεσόμετρα με δυνατότητα ανακοίνωσης του αποτελέσματος των μετρήσεων και σε 

οθόνη Braille , καθώς και προσαρμοσμένα παιχνίδια με ανάγλυφες ενδείξεις μπράιγ ή 

με ειδικά διαμορφωμένες ανάγλυφες φιγούρες δύναται το καθένα από την πλευρά της 

να ανάγει την καθημερινή ζωή των ατόμων σε ένα ανώτερο επίπεδο, προσδίδοντας σε 

μεγάλο βαθμό την αίσθηση της αυτονόμησης  (Bhowmick & Hazarika, 2017; Braun, 

2014 ;Pawluk et al., 2015; Berger et al., 2017; Csapo et al., 2015 ; Tran, 2008 ; Singhal 

et al., 2019; Hersh & Johnson, 2010;   , CareTec, 2015; Bernardo et al., 2016). 

Μεγάλης σημασίας χαίρουν και οι διαφόρων ειδών υποστηρικτικές εφαρμογές. 

Εφαρμογές οι οποίες βασίζονται στην κάμερα του κινητού τηλεφώνου, σε αλγόλιθμους 

τεχνητής νοημοσύνης και στον ήχο, όπως οι taptap see και aipoly  vision έχει αποδειχθεί 

πως υποβοηθούν σε μεγάλο βαθμό ως προς την αναγνώριση κοινών αντικειμένων, 

χρωμάτων, καθώς και στην ανάγνωση κειμένων στην καθημερινότητά τους. Παρομοίως 

, εφαρμογές που αποτελούν ένα απομακρυσμένο σύστημα βοήθειας, στηρίζονται στην 

κάμερα του κινητού τηλεφώνου και στη δύναμη του πλήθους, όπως η παγκοσμίως 

γνωστή Be my eyes  έχει βρεθεί πως συμβάλλει τα μέγιστα  πρωτίστως στην  ανάγνωση 

κειμένων και έπειτα στην εύρεση αντικειμένων, στην υποβοήθηση στις καθημερινές 

αγορές, στην επαλήθευση αναφορικά με την ημερομηνία λήξης των προϊόντων 

φαγητού, στην επιλογή ενδυμάτων και σωστού μακιγιάζ καθώς και στην έκδοση 

εισιτηρίου από τα μηχανήματα αυτόματης έκδοσης (Avila et al., 2016 ; Ηoonlor et al., 

2015). 

 

Καθοριστικό ρόλο φαίνεται πως εκτυλίσσει η υποστηρικτική τεχνολογία και στην 

καθημερινή αυτόνομη μετακίνηση. Συγκεκριμένα, στην εργασία τονίστηκε η 

καινοτομία στην υποστήριξη καθημερινών ενεργειών / δραστηριοτήτων όπως είναι η 

πλοήγηση, η αναζήτηση / εύρεση τοποθεσιών, η ανίχνευση εμποδίων, η αντίληψη του 

χώρου και η ανεξάρτητη πραγματοποίηση αγορών. Ορισμένες από τις προαναφερόμενες 

υποστηρικτικές λειτουργίες καθημερινής διαβίωσης υποστηρίζονται επίσης επιτυχημένα 

από τα ρομποτικά συστήματα και τα «έξυπνα» σπίτια.  

Πρέπει να αναφερθεί , βέβαια εδώ πως αρκετά από τα συστήματα/ μέσα/ εργαλεία που 

επελέγησαν βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο και δεν έχουν  γίνει, ακόμη, ευρέως 

χρησιμοποιούμενα προιόντα. Ενσωματώθηκαν, όμως στη συγκεκριμένη εργασία λόγω 

των δυνατοτήτων που έχει βρεθεί πως δύναται να προσφέρουν στις προαναφερόμενες 

υποστηρικτικές λειτουργίες καθημερινής διαβίωσης που αναφέρθηκαν παραπάνω.  
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Κατά το διάστημα της τελευταίας δεκαετίας,  παρατηρείται πως οι προσπάθειες των 

ερευνητών έχουν επικεντρωθεί στην ανάπτυξη υποστηρικτικών βοηθημάτων σχετικών 

με την πλοήγηση και την αποφυγή δυνητικών εμποδίων στην πορεία των ατόμων που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης , βασιζόμενοι στα αντισταθμιστικά αισθητήρια 

κανάλια της αφής και της ακοής  (Mekhalfi  et  al., 2016). 

Αναφορικά με την αυτόνομη καθημερινή πλοήγηση και αναζήτηση τοποθεσιών , 

βρέθηκε στην εργασία πως εφαρμογές και συστήματα, βασιζόμενα σε διαφορετικές 

τεχνολογίες, όπως η εφαρμογή  voice – maps (Stepnowski et al.,  2011), και το σύστημα 

των Sanchez και Torre (2010) τα οποία έχουν ως βάση το κινητό τηλέφωνο, το σύστημα 

Tania βασισμένο σε φορητό υπολογιστή αναρτημένο μπροστά από τον χρήστη, με 

αισθητήρα GPS (Hub, 2008), το Σύστημα Σηματοδότησης Απόμακρου Υπέρυθρου 

Φωτός/Talking Signs το οποίο βασίζεται σε υπέρυθρους πομπούς τοποθετημένους στο 

περιβάλλον και σ’ ένα δέκτη (Legge  et al., 2013; Crandall et al., 2001) και ο απτικός  

δείκτης  κατεύθυνσης, μια μικρή φορητή συσκευή χειρός (Amemiya & Sugiyama, 2010) 

δύναται να συμβάλλει το καθένα από την πλευρά του με μεγάλη επιτυχία στην εύρεση 

της βέλτιστης διαδρομής ενημερώνοντάς τον χρήστη μέσω φωνητικών μηνυμάτων γι’ 

αυτήν (Sanchez &Torre, 2010; Stepnowski et al.,  2011), στην ενημέρωση σχετικά με 

πιθανή απόκλιση από αυτήν καθώς και σχετικά με εναλλακτικές ενέργειες στις οποίες 

μπορεί να προβεί (Stepnowski et al.,  2011), στην ανάκτηση της προβλεπόμενης αρχικής 

διαδρομής μέσω της κιναισθητικής αίσθησης και χωρίς καμία προηγούμενη εκπαίδευση 

(Amemiya & Sugiyama, 2010) , στον επιτυχημένο εντοπισμό κτιρίων, οδών,  

ανελκυστήρων, σκαλών ,Μ.Μ.Μ. και της πλατφόρμας όπου αναχωρούν ,τηλεφωνικών 

θαλάμων, διασταυρώσεων , του χρώματος του φωτεινού σηματοδότη ,νοιώθοντας 

λιγότερο άγχος και μεγαλύτερο βαθμό ανεξαρτησίας αναφορικά με την κίνηση και τον 

προσανατολισμό, ακόμη και σε άγνωστα περιβάλλοντα και χωρίς καμία προηγούμενη 

εκπαίδευση (Legge  et al., 2013; Crandall et al., 2001; Golledge  et al., 1998) και στη 

γενικότερη βελτίωση των ικανοτήτων πλοήγησης τόσο σε γνωστά όσο και σε άγνωστα 

περιβάλλοντα (Hub, 2008; Legge  et al., 2013; Crandall et al., 2001; Golledge  et al., 

1998; Amemiya & Sugiyama, 2010).  

 

Πολύ σημαντική αποδεικνύεται και η καθημερινή αυτόνομη μετακίνηση των ατόμων 

αυτών με τα δημόσια μέσα μεταφοράς.  Υποστηρικτικά συστήματα όπως το RAMPE το 

οποίο απευθύνεται σε χρήστες λεωφορείων και τραμ (Hakobyan et al., 2013 ; Baudoin 

et al., 2018) αλλά και το σύστημα των Mata et al.(2011) το οποίο αναπτύχθηκε για να 



238 
 

υποβοηθήσει την κινητικότητα και τον προσανατολισμό μέσα στο περιβάλλον του 

μετρό συμβάλλουν το καθένα από την πλευρά του στη συνολική καλή απόδοση της 

πλοήγησής τους, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη και το αίσθημα ασφάλειάς τους σε 

μεγάλο βαθμό και διευκολύνοντας τη δημιουργία μιας νοητικής αναπαράστασης της 

διαδρομής τους (Hakobyan et al., 2013 ; Baudoin  et  al., 2018; Mata et al.,2011).  

 

Αναφορικά με τα εμπόδια που συναντώνται στην πορεία των ατόμων με οπτική 

αναπηρία, διαφόρων ειδών (υποστηρικτικές) τεχνολογίες , όπως το απτικό γάντι  μέσω 

αισθητήρων διέγερσης και σε συνδυασμό με τη χρήση βιντεοκάμερας και υπολογιστή 

(Bromley et al., 2003), το εργονομικά σχεδιασμένο ηλεκτρονικό μπαστούνι βασισμένο 

στο ultra cane με τις παρεχόμενες απτικοακουστικές πληροφορίες (Cinelli et  al., 2012), 

το σύστημα υπερήχων του Calder (2010) βασισμένο στον ήχο και σε ενεργοποιητές 

δόνησης, η crowdsourcing εφαρμογή tune – map βασισμένη στη χρήση ενός smartphone 

και σε δεδομένα τοποθεσίας (Moza & Atnan, 2019), καθώς και  τα «έξυπνα γυαλιά» 

(Velázquez, 2010) συμβάλλουν το καθένα από την πλευρά του στην επιτυχημένη 

ανίχνευση και προειδοποίηση του χρήστη σχετικά με  επικίνδυνες συνθήκες που 

συναντώνται κατά μήκος μιας διαδρομής, όπως είναι για παράδειγμα οι λακκούβες, τα 

σπασμένα πεζοδρόμια, κάποιο παγκάκι στη μέση του πεζοδρομίου κ.α. (Moza & Atnan, 

2019; Calder, 2010; Bromley et al., 2003), σχετικά με ψηλά εμπόδια πάνω από το ύψος 

της μέσης , όπως είναι για παράδειγμα το κλαδί ενός δέντρου (Cinelli et  al., 2012), 

προσδίδοντας σε μεγάλο βαθμό το αίσθημα της ασφάλεια στους χρήστες  (Cinelli et  al., 

2012; Moza & Atnan, 2019; Bromley et  al., 2003) και καθιστώντας τόσο το λευκό 

μπαστούνι όσο και τον σκύλο οδηγό περιττά κατά τη διάρκεια ανίχνευσης εμποδίων 

στον περιβάλλοντα χώρο και κατ’ επέκταση τα άτομα όχι τόσο «στοχοποιημένα» 

(Bromley et al.,2003).Σημαντική υποστήριξη στην δραστηριότητα αυτή της 

καθημερινότητας, φαίνεται να αποτελούν και τα ρομποτικά συστήματα και 

συγκεκριμένα ο ρομποτικά κινητός χειριστής ο οποίος χρησιμοποιώντας ένα 

μικρόφωνο, ένα σύστημα σύνθεσης ομιλίας και ένα δίκτυο αισθητήρων κάμερας 

φαίνεται πως πέρα από την ανίχνευση διαφόρων ειδών εμποδίων μέσα στο σπίτι , 

δύναται να προβεί και στην επιτυχή μετακίνησή αυτών  με σκοπό τη μείωση της 

πιθανότητας ατυχήματος του ατόμου με οπτική αναπηρία , αλλά και τη διευκόλυνση της 

επικοινωνίας με μέλη της οικογένειας ή με την επείγουσα ιατρική περίθαλψη σε 

περίπτωση ατυχήματος  (Deegan  et  al., 2008). 
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Η ανεξάρτητη και ασφαλής κινητικότητα είναι ζωτικής σημασίας και για τη συνολική 

εμπειρία των αγορών η οποία λόγω των ποικίλων απαιτήσεων της έχει αποδειχθεί μία 

από τις σημαντικότερες προκλήσεις στην καθημερινότητα των ατόμων με οπτική 

αναπηρία (Lamourex et al., 2004). Υποστηρικτικές τεχνολογίες όπως το σύστημα shop 

– talk αποτελούμενο από ένα σετ ακουστικών για προφορικές οδηγίες πορείας, έναν 

σαρωτή γραμμωτού κώδικα , ένα αριθμητικό πληκτρολόγιο και μια  υπερκίνητη 

υπολογιστική μονάδα μέσα σε ένα σακίδιο (Kulyukin & Kutiyanawala, 2010), η 

εφαρμογή έξυπνου κινητού τηλεφώνου trinetra (Lanigan et al., 2006) , το σύστημα blind 

– shopping βασισμένο κι αυτό σε έξυπνο τηλέφωνο, στο λευκό μπαστούνι του χρήστη 

προσαρτημένο μ’ έναν αναγνώστη rfid, καθώς και σε rfid σημάνσεις διανεμημένες 

στους διαδρόμους των σουπερμάρκετ (López-de-Ipiña, Lorido & López, 2011), καθώς 

και το ρομποτικό σύστημα robo-cart βασισμένο σε μια ρομποτικά υποβοηθούμενη 

βάση, σε μια φωτογραφική μηχανή, σ’ έναν  ανιχνευτή εύρους με λέιζερ και σ’ έναν 

ηλεκτρονικό αναγνώστη rfid, δύναται το καθένα από την πλευρά του  να καταστήσει 

ικανή τόσο την φωνητική περιήγηση των ατόμων μέσα σε ένα κατάστημα, (Kulyukin & 

Kutiyanawala, 2010; López-de-Ipiña, Lorido & López, 2011; Kulyukin et al., 2005) ,όσο 

και τον επιτυχή εντοπισμό προϊόντων της επιλογής του χρήστη σαρώνοντας 

γραμμωτούς κώδικες   (Lanigan et al., 2006; Kulyukin & Kutiyanawala, 2010; López-

de-Ipiña, Lorido & López, 2011; Kulyukin, Gharpure & Nicholson, 2005) ,και 

αναπτύσσοντας κατά αυτόν τον τρόπο σε μεγάλο βαθμό εξοικείωση με τον 

περιβάλλοντα χώρο, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και την ανεξαρτησία 

τους και βρίσκοντας την όλη διαδικασία αρκετά διαισθητική (López-de-Ipiña, Lorido & 

López, 2011; Kulyukin & Kutiyanawala, 2010; Kulyukin et al., 2005).   

 

Σημαντική πρόοδο για την καθημερινότητα των ατόμων με οπτική αναπηρία αποτελεί 

,επίσης η παροχή της δυνατότητας ανάγνωσης εφημερίδων και περιοδικών , με 

χαρακτηριστικό το παράδειγμα της δημοφιλής υπηρεσίας  NFB-Newsline® που 

διαχειρίζεται η Εθνική Ομοσπονδία των Τυφλών , όπου οι καθημερινές εκδόσεις 

πολλών διαφορετικών εφημερίδων παρέχονται μ’ έναν εξαιρετικά δομημένο τρόπο σε 

μορφή DAISY, μέσω της υπηρεσίας Bookshare.org, έτσι ώστε να μπορούν να 

«κατέβουν» σε υπολογιστές, notebooks και σε έξυπνα κινητά τηλέφωνα καθιστώντας 

την εν λόγω καθημερινή πλοήγηση πολύ εύκολη (Hersh & Johnson, 2010). 
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Αναφορικά με την πρόσβαση στην τέχνη, αναδείχθηκε πως η απτική τεχνολογία μπορεί 

να συμβάλλει καταλυτικά στη σημαντική αυτή πτυχή της καθημερινότητας των ατόμων 

αυτών. Διαφόρων ειδών απτικές συσκευές όπως η Phantom Haptic Device στο 

Διαδραστικό Μουσείο Τέχνης στην Καλιφόρνια αλλά και το απτικό ποντίκι Wingman 

στο Hunterian μουσείο στη Γλασκόβη σε συνδυασμό με τη χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή αποτελούν σημαντικά χαρακτηριστικά παραδείγματα μέσω των οποίων τα 

άτομα αποκτούν επιτυχημένη άμεση διάδραση με διαφόρων ειδών εκθέματα και 

ικανοποιητική αντίληψη αυτών, βρίσκοντας την όλη διαδικασία άκρως ενδιαφέρουσα 

και σημαντική αναφορικά με την αναγωγή της πολιτισμικής τους παιδείας σε ένα 

ανώτερο επίπεδο  (Brewster, 2005). 

 

Βέβαια , παρά τα πολλαπλά θετικά οφέλη των υποστηρικτικών τεχνολογιών σε πολλές 

πτυχές της καθημερινότητας, παράγοντες όπως αυτός της έλλειψης χρηματοδότησης, 

του υψηλού κόστους του εξοπλισμού, της έλλειψης ενημέρωσης σε πολλές περιπτώσεις, 

αναφορικά με τις υπάρχουσες μορφές υποστηρικτικής τεχνολογίας  (Alper & 

Raharinirina, 2006) , της έλλειψης της απαραίτητης τεχνικής υποστήριξης (Hakobyan et 

al., 2013), της μη επαρκούς κατάρτισης των επαγγελματιών προκειμένου να 

εκπαιδεύσουν τα άτομα στη σωστή χρήση των εν λόγω τεχνολογιών και μέσων 

(Velasquez, 2010), του κοινωνικού στιγματισμού που πιθανότατα αισθάνονται, καθώς 

και της επιλογής χρήσης συγκεκριμένης υποστηρικτικής τεχνολογίας από τον 

οικογενειακό και κοινωνικό περίγυρο του ατόμου, και όχι από το ίδιο το άτομο 

(Hakobyan  et  al., 2013) έχουν ως απότοκο είτε τον αρχικό αποκλεισμό ορισμένων 

ομάδων από την υποστηρικτική τεχνολογία οποιουδήποτε είδους (Alper & Raharinirina, 

2006;Velasquez, 2010), ή την εγκατάλειψη σε μεταγενέστερο χρόνο αυτής (Velasquez, 

2010; Hakobyan  et  al., 2013).  

Οι προαναφερθέντες περιορισμοί αναστέλλουν τις ευκαιρίες που έχουν τα συγκεκριμένα 

άτομα για απόκτηση ολοκληρωμένων εμπειριών και, παράλληλα, δυσχεραίνουν αρκετά 

την οικοδόμηση κοινωνικών σχέσεων από μέρους τους, λόγω της έλλειψης 

αυτοπεποίθησης και αισθήματος ασφάλειας. Αποτελεί, λοιπόν υποχρέωση του συνόλου 

της κοινωνίας η προσπάθεια διευκόλυνσης της ζωής των ατόμων με αντίστοιχα 

προβλήματα, μέσω της βελτιστοποίησης των συνθηκών διαβίωσής τους, εάν η 

διασφάλιση μίας ισότιμης ποιότητας ζωής για όλους αποτελεί πράγματι  επιδιωκόμενο 

στόχο. 
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Η χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας , βέβαια δεν αποτελεί μια μαγική λύση μέσω 

της οποίας το άτομο με οπτική αναπηρία δύναται να μάθει αυτομάτως οτιδήποτε 

θελήσει αλλά είναι απαραίτητη η επιλογή και η χρήση της κατάλληλης συσκευής και η 

εκπαίδευση στη χρήση της (Kumari & Bhatt, 2015). Μείζονος αξίας  ,μάλιστα κρίνεται, 

όπως αναδείχθηκε μέσα από την εργασία η φιλοσοφική προσέγγιση  του σχεδιασμού 

της τεχνολογίας με επίκεντρο τον χρήστη, με βάση την οποία η δυνητική και ευεργετική 

απήχηση των υποστηρικτικών τεχνολογιών δύναται να ενισχυθεί σημαντικά μόνο εάν 

υπάρχει συνεργασία των ατόμων με οπτική αναπηρία , των επιστημόνων του τομέα της 

Πληροφορικής καθώς και της κλινικής εμπειρογνωμοσύνης για την υιοθέτηση 

φιλοσοφιών σχεδιασμού της επόμενης γενιάς υποστηρικτικών τεχνολογιών, που θα 

λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις προσδοκίες των χρηστών και με 

απώτερο στόχο την παροχή καινοτόμων, αποτελεσματικών και αποδεκτών λύσεων 

υποστηρικτικής τεχνολογίας (Preece et al., 2002; Connelly  et  al., 2006). 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής μελέτης ήταν να διερευνήσει διαφόρων ειδών 

υποστηρικτικές τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση τόσο στον 

τομέα της εκπαίδευσης όσο και σε αυτόν της καθημερινότητας των σπουδαστών και 

των ατόμων με οπτική αναπηρία αντίστοιχα. Από την βιβλιογραφική αυτή μελέτη 

διαπιστώθηκε ότι οι υποστηρικτικές τεχνολογίες – από την απλούστερη μέχρι την πιο 

σύνθετη – μπορούν να υποστηρίξουν σημαντικά τα άτομα με οπτική αναπηρία στους 

δύο εξεταζόμενους τομείς. Παρόλο που κάποιες από τις εξεταζόμενες τεχνολογίες 

βρίσκονται ακόμα στη φάση της έρευνας, πιστεύουμε ότι τα οφέλη τους μπορούν να 

γίνουν κατανοητά, σχετικά εύκολα, στην καθημερινή ζωή των ατόμων με οπτική 

αναπηρία, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά από αυτά μπορούν να συνδεθούν με 

κυρίαρχα ρεύματα της τεχνολογίας όπως είναι τα Smartphones. 

 

Η μελέτη των Soderstrom και Ytterhus (2010) έδειξε ότι η χρήση της υποστηρικτικής 

τεχνολογίας επηρεάζει θετικά την αυτοαντίληψη των ατόμων με οπτική αναπηρία και 

αυξάνει την αυτοεκτίμησή τους, όταν οι υποστηρικτικές τεχνολογίες χρησιμοποιούνται 

στην καθημερινότητα. Ωστόσο, οι μεμονωμένοι χρήστες με οπτική αναπηρία μπορούν 

να αποδεχθούν ή να απορρίψουν μια συσκευή υποστηρικτικής τεχνολογίας με βάση τα 
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«πιστεύω» τους γι’ αυτή, εάν δηλαδή έχουν θετική ή αρνητική στάση απέναντι στη 

χρήση της στην καθημερινή ζωή. 

 

Ο Kanik (2014) αναφέρει ότι κάθε σχολείο, πανεπιστήμιο, βιβλιοθήκη και κέντρο 

πληροφόρησης θα πρέπει να παρέχει υποστηρικτικές τεχνολογίες στα άτομα με οπτική 

αναπηρία. Oι υποστηρικτικές τεχνολογίες καλούνται να διαδραματίσουν βαρύνοντα 

ρόλο στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Μέσω της αξιοποίησης τους 

επιδιώκεται η καλλιέργεια στους σπουδαστές, δεξιοτήτων οι οποίες είναι βαρύνουσας 

σημασίας για τη διασφάλιση της επίτευξης της επιθυμητής εκπαιδευτικής και  

κοινωνικής συμπερίληψης τους. 

Παρόλο που μέχρι τώρα έχουν σημειωθεί αρκετά σημαντικά βήματα προόδου προς την 

κατεύθυνση της ενδυνάμωσης των περιβαλλόντων εκπαίδευσης μέσω των 

υποστηρικτικών τεχνολογιών, ορισμένα εξαιρετικά σημαντικά προβλήματα 

εξακολουθούν να υφίστανται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός πως η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών συνεχίζει να βασίζεται στα σχολικά εγχειρίδια και στα 

υπάρχοντα αναλυτικά προγράμματα, στο πλαίσιο της διδασκαλίας, με συνέπεια, ακόμα 

και αν υπάρχουν τα απαραίτητα τεχνολογικά και υποστηρικτικά μέσα, το χάσμα μεταξύ 

των σπουδαστών με οπτική αναπηρία και των βλεπόντων σπουδαστών να μη 

γεφυρώνεται στον επιθυμητό βαθμό. Το συγκεκριμένο χάσμα έχει ως βασική του αιτία 

την αδυναμία των μαθητών με οπτική αναπηρία να αντιληφθούν πολύπλοκα 

περιεχόμενα, ιδιαίτερα επιστημονικής φύσεως, καθώς η πλειοψηφία των θετικών 

μαθημάτων θεμελιώνεται στην απεικόνιση περίπλοκων διαγραμμάτων και σχεδίων τα 

οποία σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και με τη βοήθεια των υποστηρικτικών 

τεχνολογιών, οι σπουδαστές δυσκολεύονται να συλλάβουν και να κατανοήσουν 

(Hakobyan et al., 2013). 

Παρόλα αυτά, σταδιακά τα προβλήματα δείχνουν να αντιμετωπίζονται, γεγονός το 

οποίο οφείλεται κατά βάση στην πρόοδο που έχει γνωρίσει η απτικοακουστική 

τεχνολογία. Βάσει ερευνών, οι σπουδαστές με οπτική αναπηρία δύνανται να οδηγηθούν 

στην κατάκτηση ανώτερων επιστημονικών εννοιών, εξίσου εύκολα με τους βλέποντες 

συμμαθητές τους, εάν τους προσφερθεί η αναγκαία τεχνολογική υποστήριξη, όπως είναι 

οι διαφόρων ειδών απτικές συσκευές (Hakobyan et al., 2013) 

Οι υποστηρικτικές τεχνολογίες επιτρέπουν στα άτομα με οπτική αναπηρία να 

χρησιμοποιούν πολλές διαδραστικές και μαθησιακές συσκευές. Διάφορες μελέτες 

υποδηλώνουν την ανάγκη να κατανοηθούν οι ατομικές ανάγκες, οι δυνατότητες, οι 
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αδυναμίες του χρήστη και η επίδραση των υποστηρικτικών τεχνολογικών στην 

αυτοαντίληψη του, ώστε να αυξηθεί η συνειδητοποίηση της χρησιμότητας και της 

χρηστικότητας των τεχνολογιών αυτών, αναφορικά με τη μάθηση και την κατάκτηση 

της γνώσης (Anuar et al., 2015). 

 

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι υποστηρικτικές τεχνολογίες είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για 

να καταστεί δυνατή η ενεργός συμμετοχή, η μάθηση και η κοινωνική ανάπτυξη, 

λειτουργώντας ως ένα πιθανό μέσο ένταξης των ατόμων με οπτική αναπηρία στην 

καθημερινότητα  (Pal & Lakshmanan, 2012). 

Οι Pal και Lakshmanan (2012) υποδεικνύουν ότι πρέπει να υπάρξουν κυβερνητικές 

επιχορηγήσεις για τον εξοπλισμό των πόλεων με υποστηρικτικές τεχνολογίες, βάσει 

μιας εμπεριστατωμένης μελέτης που προσδιορίζει τις προοπτικές της υποστηρικτικής 

τεχνολογίας. Ομοίως, οι Borg, Larsson και Ostergren (2011) υποστηρίζουν ότι αποτελεί 

διεθνή και εθνική ευθύνη να διασφαλιστεί ότι τα άτομα με οπτική αναπηρία μπορούν να 

έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιήσουν υποστηρικτικές τεχνολογίες. 

 

Ωστόσο, σύμφωνα με ερευνητικά ευρήματα, πολλές από τις υποστηρικτικές τεχνολογίες 

εξακολουθούν να είναι δαπανηρές για τα άτομα με οπτική αναπηρία, ιδιαίτερα 

λαμβάνοντας υπόψιν τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες των αναπτυσσόμενων χωρών, 

όπου ο συντονισμός μεταξύ των υπουργείων, η διαχείριση των χρηματοδοτήσεων, η 

δημιουργία και διατήρηση των δικτύων και η παρακολούθηση των προγραμμάτων, 

αποτελούν σημαντικά ανασταλτικά εμπόδια (Gronlund et al., 2010). 

Η επίδραση των υποστηρικτικών τεχνολογιών στην ποιότητα ζωής των ατόμων με 

οπτική αναπηρία έχει εξεταστεί ερευνητικά, όμως υπάρχουν ακόμη αντικρουόμενα 

ευρήματα. Για παράδειγμα, μια μελέτη από τους Scott, Smiddy, Schiffman, Feuer και 

Pappas (1999) έδειξε ότι η χρήση τους βελτίωσε σημαντικά την καθημερινή ζωή των 

ατόμων με οπτική αναπηρία. Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρθηκαν στις μελέτες των 

Dahlin-Ivanoff και Sonn (2004), Gerber (2003) και Horowitz, Brennan, Reinhardt και 

MacMillan (2006) και των Yotam & Amotz (2018). Οι τελευταίοι πραγματοποίησαν 

πρόσφατα μία έρευνα με σκοπό να εξετάσουν την επίδραση της χρήσης των 

υποστηρικτικών τεχνολογιών στην ποιότητα ζωής των ατόμων με οπτική αναπηρία. Τα 

ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν συχνά 

υποστηρικτικές συσκευές στην καθημερινότητά τους, κυρίως για αναψυχή, ενώ 
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διαπιστώθηκε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στη χρήση των υποστηρικτικών 

αυτών συσκευών και την υποκειμενική ποιότητα ζωής. 

Ωστόσο, μια ανασκόπηση που έγινε από τους Alper και Raharinirina (2006), κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι τα άτομα με οπτική αναπηρία δεν επωφελούνται και τόσο 

σημαντικά από τη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών, ενώ οι Jutai, Strong και Russell- 

Minda (2008) αναφέρουν μικτά αποτελέσματα, όσον αφορά τους διαφορετικούς τομείς 

της ποιότητας ζωής, δείχνοντας ότι, ενώ υπάρχει σημαντική βελτίωση στην αυτόνομη 

μετακίνηση αλλά και την εκπαίδευση, συνολικά η αναφερόμενη υποκειμενική ποιότητα 

ζωής δε φαίνεται να επηρεάζεται τόσο σημαντικά από την χρήση των υποστηρικτικών 

τεχνολογιών. 

Αυτά τα μεικτά ευρήματα είναι πιθανό να προκαλούν έκπληξη, λαμβάνοντας υπόψιν 

πόσο πολύ μπορούν οι υποστηρικτικές τεχνολογίες, αντικειμενικά, να βελτιώσουν την 

καθημερινή ζωή των ατόμων με οπτική αναπηρία. Μερικά από αυτά τα ευρήματα 

επίσης μπορεί να δημιουργούν προβληματισμούς, αφού η τεχνολογία και το διαδίκτυο 

έχουν βοηθήσει πολλές ομάδες ατόμων με αναπηρία να αισθάνονται και να είναι 

λιγότερο απομονωμένες και κοινωνικά αποκλεισμένες (Leventh et al., 2003).  

 

Τέτοιες συνδέσεις αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικές για άτομα με προβλήματα 

όρασης, τα οποία συχνά αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν κοινωνική απομόνωση. Ως εκ 

τούτου, η προσβασιμότητα στις πληροφορίες αλλά και η πρόσβαση σε κάθε πτυχή της 

καθημερινής ζωής είναι ζωτικής σημασίας γι’ αυτά τα άτομα και τη βελτίωση της 

ποιότητας της ζωής τους (Beverley, Bath, &  Barber, 2007). Καθώς η χρήση του 

υπολογιστή και του Internet έχει γίνει αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινής ζωής, 

ειδικά τα τελευταία 20 χρόνια, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα άτομα με οπτική 

αναπηρία δε θα παραμείνουν πίσω από την υπόλοιπη κοινωνία (Gerber &  Kirchner, 

2001). Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις έννοιες της 

πρόσβασης και της προσβασιμότητας, με την εισαγωγή υποστηρικτικών τεχνολογιών σε 

δημόσιους χώρους (π.χ. πανεπιστήμια, καφετέριες, σουπερ-μάρκετ, μέσα μαζικής 

μεταφοράς), αλλά και γενικότερα σε κάθε χώρο ή μέσο που μπορεί να βοηθήσει τα 

άτομα με οπτική αναπηρία να αισθάνονται ότι έχουν περισσότερες ευκαιρίες 

πραγματικής κοινωνικής συμμετοχής και επικοινωνίας με τα άλλα μέλη της κοινωνίας, 

και όχι να περιορίζονται μόνο σε εξοπλισμούς που θα διευκολύνουν πρακτικά την 

καθημερινή ζωή. 
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Βέβαια, φαίνεται ότι τα άτομα με οπτική αναπηρία επιλέγουν τις υποστηρικτικές 

τεχνολογίες με βάση τις μεγαλύτερες – υποκειμενικά – ανάγκες τους. Ο τρόπος ζωής 

και οι φιλοδοξίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αποδοχή και την 

αποτελεσματικότητα της υποστηρικτικής τεχνολογίας. Άλλωστε, κάθε άτομο με οπτική 

αναπηρία έχει διαφορετική και συγκεκριμένη ικανότητα, αναφορικά με την εκπαίδευση, 

αλλά και με δραστηριότητες που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή, και επομένως 

χρειάζεται διαφορετική συχνότητα, ένταση ή διαφορετικό μέσο υποστήριξης 

προκειμένου να επιτύχει το βέλτιστο, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτέλεσμα. Επομένως, σε 

αυτή τη βάση, είναι σημαντικό να αναγνωρίζονται και να γίνονται κατανοητές αυτές οι 

μεμονωμένες δυνατότητες, ανάγκες και αδυναμίες, ώστε να προσαρμόζονται σε αυτές οι 

διαδικασίες καινοτομίας και σχεδιασμού. 

ΠΙΘΑΝΕΣ  ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

Η παρούσα βιβλιογραφική εργασία φιλοδοξεί να εκπληρώσει τον αρχικό της στόχο, 

δηλαδή να παρουσιαστούν τεκμηριωμένες απόψεις αναφορικά με τη συμβολή διαφόρων 

υποστηρικτικών τεχνολογιών, τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης των σπουδαστών, όσο 

και στην καθημερινή διαβίωση των ατόμων με προβλήματα όρασης. Επειδή η ελληνική 

βιβλιογραφία δεν έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα των υποστηρικτικών 

τεχνολογιών, κύριος στόχος είναι η συμβολή της εργασίας στη διεύρυνση και την 

παρουσίαση της βιβλιογραφίας και η ενημέρωση της ελληνικής κοινότητας σχετικά με 

τα θέματα αυτά. Επίσης, ευελπιστώ η παρούσα εργασία να αποτελέσει την αφορμή για 

περαιτέρω έρευνα και να κεντρίσει το ενδιαφέρον της ευρύτερης επιστημονικής 

κοινότητας, των εκπαιδευτικών, αλλά και των ατόμων με προβλήματα όρασης, να 

ασχοληθούν πιο σοβαρά αλλά και με μεγαλύτερο ζήλο με το θέμα αυτό το οποίο 

δύναται να ανάγει την ποιότητα ζωής των ατόμων αυτών σε ένα ανώτερο επίπεδο.  
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