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 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΒΑΚΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Περίληψη

Στο προκείμενο άρθρο διερευνάται και πραγματεύεται η συμβολή του υπολογιστή στην ενεργοποίηση

των κινήτρων μάθησης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επίσης, στοχεύει να αναδείξει

το βαθμό ή/και όχι της ανάπτυξης και βελτίωσης των ακαδημαϊκών επιδόσεων των μαθητών αυτών,

μέσα από την ενσωμάτωση και  χρήση του υπολογιστή στη διδακτική  πράξη.  Σίγουρα τα κίνητρα

μάθησης  συνυφαίνονται  άρρηκτα  με  την  αυτοεπίγνωση,  αυτοαποτελεσματικότητα,  αυτοεκτίμηση,

αυτοσυναίσθημα  και  αυτοεικόνα που  έχουν  για  τον  εαυτό  τους,  ιδιαιτέρως  οι  μαθητές  με  ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου πονήματος, φυσικά, είναι αυτοί οι οποίοι

θα  κρίνουν  μέσα  από  τις  εκτενείς  και  σχοινοτενείς  επιστημονικά  τεκμηριωμένες  αναφορές  και

παραδοχές την ουσιαστική επικουρία του υπολογιστή στην ενεργοποίηση των κινήτρων μάθησης της

συγκεκριμένης ομάδας παιδιών.

Λέξεις-κλειδιά:  συναισθηματικές μεταβλητές, ενεργοποίηση κινήτρων, ενδιαφέρον, συμμετοχή στη

διδασκαλία, βελτίωση μαθησιακών επιδόσεων

1. Εισαγωγή

Η χρήση του υπολογιστή για το σχεδιασμό και την εκπόνηση πολυαισθητηριακών περιβαλλόντων

διδασκαλίας των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συνιστά τα τελευταία χρόνια στο χώρο

της εκπαίδευσης μία αδήριτη πραγματικότητα. Συνεπώς, καθίσταται αντιληπτός ο πολυδιάστατος και

πολύπτυχος ρόλος της συνεπικουρίας του υπολογιστή στην ενεργοποίηση των κινήτρων μάθησης και

αύξησης των ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Δεδομένων

των συνθηκών, θεωρείται ότι το ενδιαφέρον, η αυτοαποτελεσματικότητα και τα κίνητρα των παιδιών
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αυτών για μάθηση, δύνανται να επιταθούν, να αυξηθούν και να βελτιωθούν μέσω της αξιοποίησης του

υπολογιστή  στις  διεργασίες  της  εκπαιδευτικής  πρακτικής.  Άλλωστε,  είναι  γνωστό  ότι  οι

συναισθηματικοί  παράγοντες  (effective factors)  όπως  είναι  τα  κίνητρα  μάθησης,  είναι  εξίσου

εμπροσθοβαρείς με τους γνωστικούς στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Υπό το πνεύμα της προρρηθείσας αναφοράς, αξίζει να σημειωθεί η ουσιαστική συνεισφορά των

εφαρμογών  και  λειτουργιών  της  υπολογιστικής  τεχνολογίας  στο  σχεδιασμό  και  στην  ανάπτυξη

προσφυών μεθόδων και  στρατηγικών ενίσχυσης και  ενεργοποίησης των κινήτρων των παιδιών με

ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες  στο  πλαίσιο  της  διδασκαλίας  και  μάθησής  τους.  Τα  κίνητρα,  οι

αντιλήψεις, οι στάσεις, οι πεποιθήσεις και η εν γένει εικόνα που έχουν οι μαθητές για τον εαυτό τους,

σχετίζονται  με συναισθηματικές παραμέτρους.  Σον αντίποδα, διαπιστώνεται ότι  οι  διαδικασίες που

αφορούν  τη  σκέψη,  τον  κριτικό  στοχασμό  και  την  επίλυση  προβλημάτων,  συνυφαίνονται  με  τις

γνωστικές  δεξιότητες  και  ικανότητες  των μαθητών.  Παρά ταύτα,  δεν πρέπει  να παραγνωρίζεται  η

σημασία και βαρύτητα των συναισθηματικών δεικτών στη διαδικασία μάθησης των παιδιών με ειδικές

εκπαιδευτικές  ανάγκες  (Keller,  1992:  45-62).  Σίγουρα,  υποστηρίζεται  ότι  οι  συναισθηματικοί

παράγοντες (στάσεις, αντιλήψεις, πεποιθήσεις, κίνητρα, προσδοκίες, μαθησιακό στυλ) διαδραματίζουν

σημαντικό  ρόλο  στη  διδασκαλία  των  παιδιών  αυτών  και,  συγχρόνως,  επενεργούν  τελέσφορα  στη

βελτίωση των μαθησιακών τους επιδόσεων (Jones & Issroff, 2004: 395-408).

Οι διάφορες παιδαγωγικές μεταβλητές όπως είναι η ικανότητα, η αυτονομία και η δυνατότητα των

παιδιών να διδαχθούν και  να εκπαιδευτούν –βάσει  της  θεωρίας  των κινήτρων–,  διακριβώνεται  ότι

επηρεάζονται και ενεργοποιούνται απ’ τη χρήση του υπολογιστή στη μαθησιακή πράξη. Εντούτοις,

αξίζει να αναφερθεί ότι  η ενθυλάκωση του υπολογιστή ως επικουρικού γνωστικού εργαλείου στην

εκπαίδευση  των  παιδιών  με  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες,  αφενός  διευκολύνει  τη  διεξαγωγή  της

συμβατικής μεθόδου διδασκαλίας, αφετέρου, συντελεί στην ορατή αύξηση των κινήτρων μάθησης των

παιδιών αυτών. Τα τελευταία χρόνια καταδεικνύεται ότι η υπολογιστική τεχνολογία έχει εγκιβωτιστεί

πλήρως στον τομέα της  ειδικής αγωγής και  ότι  αξιοποιείται  ως  εναλλακτικό και  συμπληρωματικό

διδακτικό μέσο αφύπνισης  των κινήτρων μάθησης των παιδιών με  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες.

Επομένως,  αναφαίνεται  ότι  οι  εκπαιδευτικοί  μέσω  της  χρήσης  του  υπολογιστή  δύνανται  να

παιχνιδοποιήσουν το περιεχόμενο της διδασκαλίας, καθιστώντας το ελκυστικότερο προς τους μαθητές

αυτούς (Deterding et al., 2011).
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2. Εννοιολογήσεις και διασαφήσεις περί κινήτρων μάθησης μέσω της χρήσης του υπολογιστή

στην εκπαιδευτική πράξη

Οι μαθητές μέσα από την εισαγωγή και αξιοποίηση του υπολογιστή στη διδασκαλία, εξασκούνται

στην οπτική νοημοσύνη (visual intelligence),  ήτοι,  στην εικονική  αναπαράσταση και  στις  χωρικές

δεξιότητες.  Πέραν  τούτων,  είναι  γνωστό  ότι  μυούνται  μ’  έναν  υπόρρητο  τρόπο  στον  ψηφιακό

αλφαβητισμό.  Ο  συνδυασμός  της  διττής  κωδικοποίησης  και  παρουσίασης  των  πληροφοριών  και

γνώσεων  προς  τους  μαθητές  με  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες  κατά  τη  διάρκεια  του  συμβατικού

τρόπου διδασκαλίας (Subrahmanyam et al., 2001: 7-30), πιθανόν να πυροδοτεί και να ενεργοποιεί τα

κίνητρά τους για εκπαίδευση και βελτίωση των γνωστικών τους επιδόσεων. Εξάλλου, αναγνωρίζεται

ότι  η  μνημονική  πρόσληψη  πληροφοριών  και  γνώσεων  διαμέσου  ενός  ακουστικού  εργαλείου  και

μέσου,  επιτρέπει  τη  συγκράτηση  ενός  βραχέως  μόνο  όγκου  τους  για  ελάχιστο  χρονικό  διάστημα.

Τουναντίον, διαφαίνεται ότι η παρουσία των γνωστικών αντικειμένων μέσω λεκτικών διαύλων που

συνυφαίνονται και συνδυάζονται με την οπτικοποίηση αυτών, ίσως να συνιστά μία καλύτερη μέθοδο

διδασκαλίας και μάθησης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Paivio, 1971). 

Εντούτοις, καθίσταται κατανοητό ότι η οπτικοποίηση του περιεχομένου των μαθημάτων δύναται

να συνδυαστεί αγαστά εκτός από το κείμενο και με την ηχητική παρουσίαση λεκτικών πληροφοριών

(Kargopoulos et al.,  2003:  415-430).  Με  πολύ  χαρακτηριστικό  τρόπο  οι  Phipps et al.  (2002)

διατείνονται ότι η μη λεκτική επικοινωνία υπερτερεί της λεκτικής, καθότι συντελεί στην αναγνώριση,

ανάκληση και επικοινωνία χωρικών σχέσεων και πληροφοριών. Κατά συνέπεια, αξίζει να σημειωθεί

ότι η αξιοποίηση του υπολογιστή διευκολύνει τη διττή επεξεργασία και παρουσίαση της πληροφορίας

και  γνώσης,  καθιστώντας  τον  ταυτόχρονα,  ως  το  πιο  ιδανικό  επικουρικό  διδακτικά  εργαλείο

εκπαίδευσης  των  παιδιών  με  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες.  Η  ενσωμάτωση  του  υπολογιστή  στις

διεργασίες  της  μαθησιακής  διαδικασίας  ενδείκνυται  γιατί:  α)  μέσω  της  διπλής  επεξεργασίας  της

παραδοτέας  ύλης  αμβλύνεται  ο  φόρτος  της  εργαζόμενης  μνήμης  και,  ως  εκ  τούτου,  των

καταβαλλόμενων μαθησιακών εγχειρημάτων και ενεργημάτων των εκπαιδευόμενων, β) τα ψηφιακά

περιβάλλοντα μάθησης παρέχουν πολυποίκιλα και πολυμορφικά οπτικά ερεθίσματα, μέσω των οποίων

ισχυροποιείται  και  αυξάνεται  η  διαδικασία  κωδικοποίησης και  επεξεργασίας  των πληροφοριών,  γ)
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διευκολύνει τη διαδικασία ανάκλησης και επαναχρησιμοποίησης της διδασκόμενης γνώσης (McDaniel

et al., 2000: 492-502).

Παρά  ταύτα,  αξίζει  να  υπογραμμιστεί  ότι  η  βέλτιστη  δυνατή  κατανόηση  του  διδασκόμενου

περιεχομένου μάθησης τελεσφορεί, όταν υφίσταται συνταίριασμα και ταυτοποίηση των ερεθισμάτων

εκμάθησης και κωδικοποίησης. Εξ ου και πρέπει να χρησιμοποιείται  ad hoc η μέθοδος της διπλής

επεξεργασίας  και  κωδικοποίησης,  διότι  καταδεικνύεται  ότι  –ειδικά  σε  πολυμεσικά  περιβάλλοντα–,

υφίστανται  υψηλές  πιθανότητες  να  δυσχεράνει  τη  διαδικασία  πρόσληψης,  επεξεργασίας  και

αφομοίωσης  της  γνώσης  απ’ τους  μαθητές.  Η  διδασκαλία  και  μάθηση  των  παιδιών  με  ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες διαμέσου του υπολογιστή, εντούτοις, αποδεικνύεται ότι σε πολλές περιπτώσεις

δύναται να χρησιμοποιηθεί για να συμβάλει στη βελτίωση της μάθησής τους και στην περιστολή του

φόρτου της μνήμης εργασίας τους. Ειδικότερα, συνιστά γεγονός ότι η ταυτόχρονη χρήση κειμένου με

εικόνες, ενισχύει, αναπτύσσει και προάγει το λεξικολογικό υπόβαθρο και τις γνωστικές δεξιότητες και

ικανότητες των υπό διδασκαλία εκπαιδευόμενων κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας και

πρακτικής.  Με λίγα λόγια,  υποστηρίζεται ότι  η πολυαισθητηριακή αλληλεπίδραση των παιδιών με

ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες  κατά  την  ενασχόλησή  τους  με  τον  υπολογιστή  στη  διδασκαλία,

θεωρείται σημαντικός και κρίσιμος παράγοντας ενεργοποίησης και ανάπτυξης των κινήτρων τους για

μάθηση. 

Αναλυτικότερα, αξίζει να τονιστεί ότι η ενεργοποίηση και λειτουργία των κινήτρων μάθησης των

παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη διδακτική πράξη, δύναται να επιτευχθεί μέσα από την

ενθυλάκωση του υπολογιστή λόγω:

 της δυνατότητάς τους για περαιτέρω εξάσκηση, που οδηγεί στην αυτοματοποίηση της νέας

γνώσης ή/και δεξιότητας και στην ολιστική κατάκτησή της,

 παρέχει  στους  μαθητές  αέναη  ανατροφοδότηση  και  περισσότερες  δυνατότητες  εξάσκησης,

ώστε να έχουν την ευκαιρία μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους να επιτύχουν την αφομοίωση

της νέας γνώσης,

 οι  πολλαπλές λειτουργίες και  τα λογισμικά του υπολογιστή, προσαρμόζονται  στις  πρότερες

γνώσεις – δεξιότητες και στους ρυθμούς εκπαίδευσης, διδασκαλίας και μάθησης των παιδιών

αυτών, 
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 οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα –μέσω του υπολογιστή– να εφαρμόζουν στην πράξη το

υπό διδασκαλία νέο περιεχόμενο των διδακτικών αντικειμένων, γεγονός και πραγματικότητα,

που δεν υφίσταται με το συμβατικό τρόπο και μέθοδο παράδοσης της νέας πληροφορίας και

γνώσης,

 η εσωτερική και εξωτερική ανατροφοδότηση που παρέχουν τα πολυμεσικά περιβάλλοντα του

υπολογιστή,  αφενός,  αυξάνουν  το  βαθμό  δυσχέρειας  και  το  επίπεδο  πρόκλησης  του

μαθησιακού  έργου  των  παιδιών  αυτών,  αφετέρου,  ενισχύουν  και  χαλυβδώνουν  ακόμη

περισσότερο  τη  γνωστική  αυτοεπίγνωση,  αυτοαντίληψη,  αυτοεκτίμηση  και

αυτοαποτελεσματικότητά τους,

 η υπολογιστική τεχνολογία δεν  διευκολύνει  μόνο τη συνειδητή διαδικασία κατανόησης της

νέας  γνώσης,  αλλά  και  του  εμπλουτισμού  της  με  ουσιαστικές  και  ρεαλιστικές  πρακτικές

εφαρμογής της,

 η  χρήση  του  υπολογιστή  στη  διδακτική  πράξη  κινητοποιεί  και  κινητροδοτεί  ειδικά  τους

μαθητές  με  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες,  να ελέγχουν το  επίπεδο των ακαδημαϊκών τους

δυνατοτήτων και επιδόσεων εν σχέσει με την υπό κατάκτηση νέα γνώση,

 η  ποικιλομορφία  αξιοποίησης  των  εφαρμογών  και  λειτουργιών  του  υπολογιστή,  επιτρέπει

στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να έχουν ευρεία ευελιξία εφαρμογής της νέας

γνώσης, να απομονώνουν και να μετέρχονται, επίσης, τα σημαντικά και ουσιαστικά δεδομένα

της  νέας  γνώσης και  να  τη  γενικεύουν σε  περισσότερα του ενός  μαθησιακά περιβάλλοντα

(Gentile & Gentile, 2008: 127-141).

Σύμφωνα με την άποψη και  παραδοχή των  Hill et al.  (1987: 307-313),  η βιωματική εμπειρία

αξιοποίησης του υπολογιστή από τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, επιδρά έμμεσα στην

αλλαγή  και  στη  διαμόρφωση  της  αντιλαμβανόμενης  αυτοαποτελεσματικότητά  τους  και  στην

κινητοποίησή τους για συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία. Φυσικά, καθίσταται κατανοητό ότι για

να τελεσφορήσει η προρρηθείσα μεταβλητή, πρέπει να υφίσταται επιτηδειότητα ορθού χειρισμού του

υπολογιστή από τους μαθητές αυτούς και, επιπλέον, αντίληψη της προσφοράς και χρησιμότητας ή/και

όχι της υπολογιστικής τεχνολογίας σ’ όλες τις φάσεις και τα στάδια των διεργασιών της εκπαιδευτικής

πράξης  (Igbaria &  Iivari,   1995:  587-605).  Εκτός  των  άλλων,  καταδεικνύεται  ότι  η  μεταβλητή
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υπολογιστής, συνυφαίνεται πολυδιάστατα και πολύσημα τόσο με την αυτοαποτελεσματικότητα όσο

και με την ικανότητα χειρισμού του απ’ τους μαθητές με εκπαιδευτικές ανάγκες.

Υπό  την  άποψη  αυτή,  θεωρείται  ότι  η  εισαγωγή  του  υπολογιστή  στη  διδασκαλία  ως

συμπληρωματικού  και  επικουρικού  νοητικού  εργαλείου  εκπαίδευσης  των  παιδιών  με  ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες, επηρεάζει τη διαμόρφωση των κινήτρων τους αναφορικά με τους στόχους των

επιδόσεών τους, συντείνει στη ρύθμιση της διδακτικής τους ετοιμότητας και ενισχύει τη διατήρηση της

αποτελεσματικότητας της δράσης τους, σε συνθήκες και σε καταστάσεις μαθησιακών ματαιώσεων και

απογοητεύσεων.  Επιπρόσθετα,  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  βελτιώνουν  την  ανύπαρκτη  παιδαγωγικο-

γνωστική  αυτορρύθμισή τους  και  την  επιμονή  τους  εν  σχέσει  με  την  ευόδωση των  στόχων τους,

ενισχύουν  τους  μηχανισμούς  της  διδακτικής  επανατροφοδότησης,  αναπτύσσουν  την  υποτυπώδη

αντιλαμβανόμενα σχολική τους ικανότητα και απόδοση και εξελίσσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες

(Hoza & Pelham, 1995: 23-35˙ Börger et al., 1999: 25-33˙ Dunn & Shapiro, 1999: 327-344˙ Brim &

Whitaker, 2000: 57-61).

Αξιοπρόσεχτο,  ωστόσο,  παραμένει  το  γεγονός  ότι  η  χρήση  του  υπολογιστή  στη  μάθηση  των

παιδιών αυτών, αυξάνει τα εσωτερικά τους κίνητρα για επιτυχία, επιτείνει τις πεποιθήσεις τους για

γνωστική αυτοαποτελεσματικότητα και αλλάζει τις αντιλήψεις τους –προς το ευνοϊκότερο– για την

αυτοεικόνα  τους.  Συνεπώς,  αναγνωρίζεται  ότι  η  παράμετρος  της  ένταξης  του  υπολογιστή  στη

διδασκαλία των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εγείρει μια συνάφεια και έμμεση αιτιώδη

συσχέτιση μεταξύ των κινήτρων μάθησης και της αυτοαποτελεσματικότητά τους. Με τον τρόπο αυτό,

καταδεικνύεται  ότι  η  αξιοποίηση  της  υπολογιστικής  τεχνολογίας  διαμεσολαβεί  μεταξύ  των

διαμορφωμένων  κινήτρων  μάθησης  και  των  θεωρητικών  γνωστικών  δυνατοτήτων  που  έχουν  οι

μαθητές αυτοί για τον εαυτό τους, προκειμένου να αντιληφθούν και να αναπτύξουν τις προϋφιστάμενες

νοητικές και ακαδημαϊκές τους ικανότητες. Η ουσιαστική και καταλυτική, ωστόσο, συνεισφορά του

υπολογιστή στην εκπαίδευση των παιδιών αυτών, συνίσταται,  στο ότι  διασυνδέει  τη γνωστική και

συναισθηματική πτυχή και διάσταση ενεργοποίησης των κινήτρων τους για μάθηση, που επιδεικνύουν

μέσω του  ενδιαφέροντός  τους  για  άμεση  εμπλοκή  και  συμμετοχή  στις  διεργασίες  της  διδακτικής

πράξης (Hidi & Anderson, 1992: 215-238˙ Hidi & Renninger, 2006: 111-127).

Στο σημείο αυτό, πρέπει να αποσαφηνιστεί και να νοηματοδοτηθεί ο όρος «ενδιαφέρον», που

συνεπάγεται επαυξημένη συναισθηματική εμπλοκή, γνωστική λειτουργία και εστιασμένη προσοχή των
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διδασκόμενων  στην  επιτέλεση  του  εκπαιδευτικού  τους  έργου  (Ainley et al.,  2002:  545-561).  Οι

προρρηθείσες διαδικασίες φαντάζουν σχεδόν αβίαστες και εδαφικές, όταν υφίσταται υψηλό γνωστικό

επίπεδο  (background)  και  πολύπτυχες  δεξιότητες  στους  μαθητές.  Λαμβάνοντας  υπόψη  τις  άνωθεν

αναφορές, καθίσταται αντιληπτό ότι ο υπολογιστής χρησιμοποιείται για να αναζωπυρωθεί το γνωστικό

ενδιαφέρον των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για μάθηση, αφού είναι γνωστό ότι τελούν

υπό το καθεστώς ακραίων μαθησιακών καταστάσεων και νοητικών ελλείψεων και αδυναμιών (Hidi,

1990: 549-571). Υπό το φως της λογικής αυτής, δεν πρέπει να διαφεύγει της επιστημονικής προσοχής

μας ο καίριος και μοναδικός ρόλος που διαδραματίζει  ο υπολογιστής ως –γνωστικός πόρος– στην

αφύπνιση του ενδιαφέροντος των παιδιών αυτών για μάθηση, καθότι δύνανται ανά πάσα στιγμή να

επιλέγουν, να επεξεργάζονται και να μετέρχονται συγκεκριμένα είδη πληροφοριών, τα οποία συνάδουν

περισσότερο με το μαθησιακό τους προφίλ και επίπεδο.

Άλλωστε είναι τοις  πάσι γνωστό ότι η προκείμενη ομάδα παιδιών,  για να δεσμευτεί ώστε να

ασχοληθεί με συγκεκριμένες μαθησιακές δραστηριότητες και εργασίες, πρέπει να τους παραδοθεί το

υλικό και  περιεχόμενο των διδακτικών αντικειμένων με  άκρως ελκυστικό τρόπο και  μορφή,  ήτοι,

διαμέσου  οπτικοποιήσεων,  διαδραστικότητας,  ήχου  και  εφέ.  Κατά  συνέπεια,  κινητοποιούνται

διδακτικά και έχουν ισχυρή και διαρκή διάθεση για μάθηση, όταν αποκτάει η εκπαιδευτική διαδικασία

ατομικό και  ουσιαστικό ενδιαφέρον.  Η υιοθέτηση και  χρήση του υπολογιστή στη διδασκαλία των

παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ως εκ τούτου, ενισχύει τα θετικά τους συναισθήματα εν

σχέσει με την εκπαιδευτική τους στάση και συμπεριφορά, αυξάνοντας παντοιοτρόπως το ενδιαφέρον

τους για μάθηση, γεγονός,  που οδηγεί ασφαλώς σε καλύτερες ακαδημαϊκές επιδόσεις γι’ αυτή την

ιδιαίτερη ομάδα παιδιών (Renninger et al., 2002: 467-491).

Δεδομένων των συνθηκών, αναφαίνεται ότι η ενθυλάκωση του υπολογιστή στη διδασκαλία των

παιδιών  με  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες,  δύναται  να  κινητοποιήσει  το  χαμηλό  ή/και  ανύπαρκτο

ενδιαφέρον  τους  για  μάθηση,  εφόσον  έχουν  τη  δυνατότητα  να  μετέλθουν  εκπαιδευτικό  υλικό

διανθισμένο και πλούσιο σε εικόνες και χρώματα (Durik & Harackiewicz, 2007: 597-610). Οι μαθητές

που στερούνται και υπολείπονται ακαδημαϊκών κινήτρων, επομένως, αποκτούν μέσω της χρήσης του

υπολογιστή ένα επιπλέον ενδιαφέρον για την ενεργοποίηση των γνωστικών τους δυνατοτήτων κατά τη

διάρκεια που λαμβάνει χώρα η διδακτική πράξη. Σίγουρα, καταδεικνύεται και αποδεικνύεται ότι  ο

υπολογιστής ως ένα συνεπικουρικό γνωστικό εργαλείο του μαθησιακού περιβάλλοντος των παιδιών με
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ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συντελεί στην ανάταση της γνωστικής τους επίδοσης και στη θετική

βελτίωση των συναισθημάτων τους που συνυφαίνονται με τα επίπεδα ενδιαφέροντός τους για μάθηση

(Krapp, 2002: 383-409). 

3.  Η  ακατάλυτη  επενέργεια  της  μεταβλητής  του  υπολογιστή  στην  κινητροδότηση  του

ενδιαφέροντος των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Όλοι  αναγνωρίζουν  ότι  η  εισαγωγή  του  υπολογιστή  στη  διδασκαλία  πρέπει  να  εδράζεται  σε

πρωτοποριακές διδακτικές θεωρήσεις και προσεγγίσεις της γνώσης, να συνυφαίνεται με τη σκοποθεσία

και στοχοθεσία του συγκαιρινού εκπαιδευτικού γίγνεσθαι και να είναι όσο το δυνατόν συμβατή με τις

εκπαιδευτικές  ικανότητες  των  μαθητών.  Διαπιστωμένα  και  τεκμηριωμένα,  άλλωστε,  είναι

παρατηρήσιμο,  αντιληπτό  και  κατανοητό  το  κενό  και  η  ασυνέχεια  που  υφίστανται  μεταξύ  της

εξωσχολικής  και  σχολικής  αξιοποίησης  του  υπολογιστή  απ’ τους  μαθητές.  Η  αλλαγή  του  τρόπου

εγκιβωτισμού  του  υπολογιστή  στη  μαθησιακή  διαδικασία,  επομένως,  συνιστά  μία  αδήριτη  και

επιτακτική εκπαιδευτική προϋπόθεση και συνθήκη. Το ζητούμε στην προκείμενη περίπτωση είναι, πώς

η ενσωμάτωση του υπολογιστή στο διδακτικό περιβάλλον επηρεάζει θετικά τη δημιουργία κινήτρων

στα παιδιά για μάθηση (Meelissen & Drent, 2008: 969-985).

Σύμφωνα  με  την  επιστημονική  άποψη  και  γνώμη  των  Wigfield και  Eccles (2000:  68-81),

θεωρείται  ύψιστης  σημασίας  διδακτικό  ενέργημα  η  δημιουργία  κινήτρων  μάθησης  στους

εκπαιδευόμενους,  μέσω  της  αξιοποίησης  του  υπολογιστή  στη  μαθησιακή  διαδικασία.  Τούτων

δοθέντων, υποστηρίζεται ότι η χρήση του υπολογιστή στη διδακτική πράξη, ενεργοποιεί τα κίνητρα

των παιδιών για μάθηση και, επιπρόσθετα, επενεργεί εμπροσθοβαρώς και καταλυτικά στην ποιότητα

και  ένταση  του  καταβαλλόμενου  εγχειρήματός  τους,  στον  τρόπο  επιλογής  και  εκπόνησης  του

μαθησιακού τους έργου και στις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις. Παρά ταύτα, κρίνεται ότι η ένταξη του

υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία, συνίσταται στην ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών ώστε να

υιοθετούν και να χρησιμοποιούν μαθητοκεντρικές παιδαγωγικές μεθόδους, προσεγγίσεις και τακτικές

στη  διδασκαλία,  στην  εμπλοκή  των  μαθητών  σε  διερευνητικές,  ανακαλυπτικές  και  σύνθετες

δραστηριότητες και στην ανάπτυξη και διαμόρφωση των κινήτρων τους εν σχέσει με το μαθησιακό

έργο. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, οφείλουν να μην αμελούν να μετέρχονται τον υπολογιστή στη
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μαθησιακή  διαδικασία,  καθότι  παρέχει  ενδεδειγμένα  συνεπικουρικό  έργο  στις  διεργασίες  της  και

επειδή οι μαθητές αντλούν και αποκομίζουν ικανοποίηση μέσω της χρήσης του (Vekiri, 2010: 941-

950).

Πέραν  των  άλλων,  αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  η  συνεισφορά  του  υπολογιστή  στην  ανάπτυξη

κινήτρων μάθησης  των εκπαιδευόμενων,  συναρτάται  εκτός  από τα αποτελέσματα της  μαθησιακής

διαδικασίας και τα εξωτερικά κίνητρα, από πολυποίκιλους και ποικιλόμορφους παράγοντες, όπως είναι

το κοινωνικοοικονομικό και μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας των μαθητών, ο τύπος της οικογένειας

και η εθνική τους προέλευση. Στο πλαίσιο της προρρηθείσας ανάλυσης και συλλογιστικής, θεωρείται

ότι η ενασχόληση των διδασκόμενων μέσω της χρήσης του υπολογιστή με μαθησιακές δραστηριότητες

που συνάδουν με τα ενδιαφέροντά τους,  επιδρά θετικά στην ενεργοποίηση των κινήτρων τους για

μάθηση. Όπερ μεθερμηνευόμενο, διακριβώνεται με το πιο πασίδηλο, ευδιάκριτο και κατηγορηματικό

τρόπο ότι η χρήση του υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία, αυξάνει υπέρμετρα τη γνωστική

απόδοση και αποτελεσματικότητα των παιδιών και αναπτύσσει τα κίνητρά τους για μάθηση (Nichols &

Miller, 1994: 167-178).

Η ενασχόληση των διδασκόμενων με την υπολογιστική τεχνολογία δημιουργεί ένα περιβάλλον

μαθητοκεντρικής  παιδαγωγικής  προσέγγισης,  μέσα  στο  οποίο  ενεργοποιούν  τα  μαθησιακά  τους

κίνητρα  για  άμεση  εμπλοκή  στην  εκπαιδευτική  πράξη.  Συγχρόνως  τους  παρέχεται  η  ευκαιρία  να

διαχειριστούν τελέσφορα το διδακτικό χρόνο, να επιτύχουν υψηλότερα επίπεδα επικοινωνίας με τους

δρώντες  εμπλεκόμενους  στη  μαθησιακή  διαδικασία  και  να  αναζητήσουν  εναλλακτικές  τεχνικές

επίλυσης των γνωστικών τους αδυναμιών. Γενικότερα, διαπιστώνεται ότι  η έλλογη αξιοποίηση του

υπολογιστή  στη  διδασκαλία  και  μάθηση,  διευκολύνει  τους  εκπαιδευόμενους  να  αναπτύσσουν

επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες βάσει των ενδιαφερόντων και ικανοτήτων τους. Υπό την

οπτική  γωνία  αυτή,  διαφαίνεται  να  αντιλαμβάνονται  και  να  νιώθουν  περισσότερο  βιωματικά  την

ευχαρίστηση και ικανοποίηση της ατομικής κατάκτησης και επίτευξης, αφού μέσα από τις λειτουργίες

και  εφαρμογές  του  υπολογιστή  αποκτούν  το  βασικό  έλεγχο  των  μαθησιακών  τους  δυνατοτήτων.

Τοιουτοτρόπως,  συμμετέχουν  ενεργά  στο  σχεδιασμό  και  την  εκπόνηση  των  μαθησιακών

δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας και πρακτικής (Johnson

& Johnson, 1999: 67-74).

ISSN 1792-7587 



                                                                                                                                                                     10
Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης 
Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύxος 9, 2018 

Κοντολογίς, αξίζει να αναφερθεί ότι η αλληλεπίδραση που αναπτύσσουν οι εκπαιδευόμενοι μέσα

από την ενθυλάκωση και χρήση του υπολογιστή στη διδακτική πράξη, έχει πάρα πολλά κοινά σημεία

και στοιχεία με τη διαπροσωπική αλληλεπίδραση. Με πολύ εμφατικό τρόπο οι  Malone και  Lepper

(1987:  223-253)  υπογραμμίζουν  ότι  η  εμπλοκή  του  υπολογιστή  στη  διδασκαλία,  αναπτύσσει  και

προάγει  το  ενδιαφέρον  των  παιδιών,  γιατί  αφενός  ενισχύεται  και  αυξάνεται  η  αντιλαμβανόμενη

αίσθηση  ελέγχου  της  μάθησης  ένεκα  της  ενεργής  αυτενέργειας  και  συμμετοχής  τους  σ’ αυτήν,

αφετέρου, διότι συναντούν και αντιμετωπίζουν δεδομένα και καταστάσεις όπως της νεωτερικότητας

(novelty),  της  πρόκλησης  (challenge)  και  της  ολοκλήρωσης  (closure).  Εν  προκειμένω,  καθίσταται

κατανοητό  ότι  η  αξιοποίηση  των  ενδιαφερόντων  και  κινήτρων  των  μαθητών  για  ορθολογική  και

ουσιαστική χρήση του υπολογιστή στην εκπαιδευτική  πράξη,  συντείνει  στην πραγματοποίηση των

μαθησιακών  τους  στόχων  και  συνάμα  επηρεάζει  παντοιοτρόπως  θετικά  και  εμπροσθοβαρώς  την

αντίληψη  και  στάση  τους  για  τη  βαρύτητα,  χρησιμότητα  και  σημαντικότητα  της  υπολογιστικής

τεχνολογίας στην εκπαιδευτική ρουτίνα και πραγματικότητα (Sherblom, 1990: 45-50).

Οι  θετικές  και  φίλα  διακείμενες  απόψεις,  στάσεις,  αντιλήψεις  και  πεποιθήσεις  των  μαθητών

σχετικά με την εφαρμογή και χρήση του υπολογιστή στην εκπαιδευτική πράξη, εντούτοις, είναι αυτές

που διαμορφώνουν, καθορίζουν και οροθετούν τα κίνητρά τους για μάθηση. Εν τοιαύτη περιπτώσει,

είναι γνωστό ότι τα παιδιά με εκπαιδευτικές ανάγκες εκλαμβάνουν τον εγκιβωτισμό του υπολογιστή

στη μαθησιακή διαδικασία, ως δίαυλο αναζήτησης λυσιτελούς επίλυσης των σύνθετων και δυσχερών

μαθησιακών  τους  προβλημάτων  και  ως  μέσο  επικοινωνίας  με  τους  άλλους  (συμμαθητές,

εκπαιδευτικούς).  Συνοπτικά,  υποστηρίζεται  ότι  η  συνεπικουρούμενη και  διαμεσολαβημένη απ’ τον

υπολογιστή διδασκαλία, συμβάλλει στην ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης και της ανατροφοδότησης

(feedback) μεταξύ των παιδιών και στην ενεργοποίηση των κινήτρων τους για μάθηση. Πέραν των

άλλων,  διευκολύνει  τη  μεταξύ  τους  συνεργασία,  προωθεί  και  ενισχύει  την  ενεργή  μάθηση,  την

αυτενέργεια  και  τον  αναστοχασμό,  αξιοποιεί  τα  βιώματα  και  τα  ατομικά  τους  ενδιαφέροντα  και

αναδεικνύει  τις  θετικές  λειτουργίες  των  πρακτικών  τεχνολογικών  εφαρμογών  στην  εκπαιδευτική

πραγματικότητα (Roberts et al., 1999).

Η ορθή ένταξη και αξιοποίηση του υπολογιστή στη διδακτική πράξη, με άλλα λόγια, πρέπει να

στοχεύει και να κατατείνει στην παρουσίαση του περιεχομένου των δραστηριοτήτων των μαθημάτων

με τέτοιο τρόπο, ώστε να αφορούν τη σχολική καθημερινότητά τους, να αποκτούν νόημα για τους
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διδασκόμενους, να προσιδιάζουν και να είναι συμβατές με τις άτυπες εξωσχολικές δραστηριότητές

τους  και  την  τελική  έκβασή  τους,  να  είναι  το  αποτέλεσμα  του  δικού  τους  αυτορυθμιζόμενου

μαθησιακού  κόπου  και  να  συνδέονται  με  την  επιστητή  πραγματικότητα  και  ουσία.  Βάσει  των

προρρηθέντων αναφορών και επιστημονικών παραδοχών, αναφαίνεται ότι οι μαθητές έλκονται από τη

χρήση του υπολογιστή στη διδασκαλία και δημιουργούν κίνητρα για μάθηση, φυσικά, μόνο όταν οι

εργασίες  που  καλούνται  να  επιτελέσουν,  σχετίζονται  με  θέματα  που  αφορούν  τις  ατομικές  τους

επιθυμίες και ενδιαφέροντα.

Όσον  αφορά  τα  εξωσχολικά  ενδιαφέροντα  των  παιδιών  με  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες,

παρατηρείται ότι η αξιοποίηση του υπολογιστή για αμιγώς εκπαιδευτική χρήση, παρουσιάζει ελάχιστο

έως καθόλου ενδιαφέρον, επειδή προσφέρει λίγα μαθησιακά ερεθίσματα και προκλήσεις. Ειδικότερα,

καταδεικνύεται  ότι  ο τρόπος και η μορφή αξιοποίησης των εξωσχολικών τεχνολογικών βιωμάτων,

εμπειριών και δεξιοτήτων των μαθητών, προκαλεί γενικά προβληματισμούς και ανησυχίες, καθότι στο

ελληνικό εκπαιδευτικό  σύστημα ακόμη και  σήμερα κυριαρχεί  η  παραδοσιακή μέθοδος  και  μορφή

διδασκαλίας. Στο πλαίσιο της προρρηθείσας συλλογιστικής, κρίνεται ότι η εξωσχολική ενασχόληση

των  παιδιών  με  τον  υπολογιστή,  συμπληρώνει  τη  νοητική  τους  εξέλιξη  ως  μια  άτυπη επικουρική

μορφή  μάθησης,  συντελεί  στην  ενίσχυση,  ανάπτυξη  και  απελευθέρωση  των  γνωστικών  τους

δεξιοτήτων και δυνάμεων και διαδραματίζει βαρύνοντα ρόλο στη διαμόρφωση και ενεργοποίηση των

κινήτρων τους για μάθηση (Pedrό, 2007: 244-264).

Εξάλλου, είναι γνωστό ότι δεν υφίσταται ο αντίστοιχος ρυθμός εισαγωγής και εφαρμογής του

υπολογιστή στη μαθησιακή πρακτική, ακόμη και στις πιο τεχνο-αναπτυγμένες χώρες και εκπαιδευτικά

συστήματα. Υπό τη σκοπιά αυτή, αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και στις σχολικές τάξεις των τεχνο-

πολιτισμένων χωρών, υφίσταται μία ποιοτική και ποσοτική υποχρησιμοποίηση ή/και ελάχιστη χρήση

του υπολογιστή  στη διδακτική  πράξη.  Η αξιοποίηση του υπολογιστή στη  διδασκαλία,  μολαταύτα,

σηματοδοτεί και καθορίζει στην πραγματικότητα την αλλαγή των ενδιαφερόντων και κινήτρων των

παιδιών για μάθηση. Λαμβάνοντας υπόψη τα έως τώρα δεδομένα και ευρήματα, διαπιστώνεται ότι

μέσω  της  χρήσης  του  υπολογιστή,  εξυπηρετούνται  με  τον  καλύτερο  δυνατό  τρόπο  οι  διδακτικο-

μαθησιακές και γνωστικές ανάγκες των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ παράλληλα

επηρεάζονται και ενεργοποιούνται θετικά και ουσιαστικά τα μαθησιακά τους κίνητρα (Mumtaz, 2001:

347-362).  Δεδομένων τούτων, επισημαίνεται ότι  το συγκαιρινό εκπαιδευτικό σύστημα και σχολείο,
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έχει αποτύχει να εκμεταλλευτεί τις εξωσχολικές γνώσεις και δεξιότητες των παιδιών σχετικά με τις

νέες τεχνολογίες και  να ενισχύσει  το ενδιαφέρον τους για τελέσφορη και  αποδοτική εκπαιδευτική

χρήση της υπολογιστικής τεχνολογίας, μολονότι συνιστά μία καθημερινή δραστηριότητα και συνήθειά

τους (Vekiri & Chronaki, 2008: 1392-1404).

4.  Η  εργαλειακή  αξιοποίηση  του  υπολογιστή  ως  μέσου  δημιουργίας  κινήτρων  μάθησης  των

παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Ο  υπολογιστής  συνιστά  ένα  ψηφιακά  δημοφιλή  και  ελκυστικό  εργαλείο  για  τα  παιδιά  που

εμφανίζουν συγκεκριμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Πέραν των άλλων, είναι γνωστό σε όλους

ότι η κύρια και βασική πληροφοριακή πηγή πρόσληψης και ανατροφοδότησης αυτής της ιδιαίτερης

ομάδας  παιδιών  είναι  τις  περισσότερες  φορές  η  οπτική.  Εν  προκειμένω,  αναφαίνεται  να  είναι

κοινότοπο ότι ο υπολογιστής συνιστά ίσως το μοναδικό διδακτικό εργαλείο που κινητοποιεί όλους τους

μαθητές κατά τη διενέργεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε μέσες άκρες, καθίσταται αντιληπτό ότι

η χρήση του υπολογιστή παρέχει στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τη δυνατότητα της

αλληλεπίδρασης κατά τη διάρκεια της διδακτικής τους ενασχόλησης και ρουτίνας και καθημερινής

μαθησιακής τους εργασίας (Yelland, 2005: 201-232).

Υπό την άποψη αυτή, αναγνωρίζεται ότι η αντικατάσταση του συμβατικού τρόπου και μεθόδου

μάθησης από τον υπολογιστή, συνιστά μια πάγια τακτική που συχνά χρησιμοποιείται και ακολουθείται

στην εκπαίδευση και ανατροφοδότηση των παιδιών αυτών. Αξιοπρόσεχτο παραμένει, εντούτοις, το

γεγονός ότι οι διαδραστικές λειτουργίες και οπτικές αναπαραστάσεις του υπολογιστή, συνιστούν το πιο

τελέσφορο  και  ουσιαστικό  μέσο  αξιοποίησής  τους  για  τη  διδασκαλία  και  εκπαίδευση  αυτής  της

ιδιαίτερης ομάδας παιδιών. Με κάθε τρόπο, διαφαίνεται ότι η εισαγωγή και χρήση του υπολογιστή στη

διαδικασία  μάθησης  των  παιδιών  με  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες,  συνιστά  μία  παιδαγωγικο-

διδακτική  αλλαγή  που  μεταμορφώνει  και  εξελίσσει  ολιστικά  τον  τρόπο  και  τη  μορφή  που  τα

συγκεκριμένα παιδιά αλληλεπιδρούν, προσλαμβάνουν, αναλύουν και μετέρχονται την πληροφορία και

γνώση στην εκπαιδευτική πράξη (Durkin & Barber, 2002: 373-392).

Ιδιαιτέρως,  καταδεικνύεται  ότι  η  ενσωμάτωση της  υπολογιστικής  τεχνολογίας  στις  διεργασίες

μάθησης των παιδιών αυτών, αυξάνει υπέρμετρα τα επίπεδα της εμπροσθοβαρούς δραστηριοποίησής
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τους  στα  πεπραγμένα  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας.  Σίγουρα,  αξίζει  να  υπογραμμισθεί  ότι  η

ενθυλάκωση  του  υπολογιστή  στη  διδακτική  πράξη,  ενισχύει  την  αυτοεπίγνωση  των  παιδιών  με

εκπαιδευτικές αδυναμίες, συντελεί καταλυτικά στην αύξηση της μαθησιακής τους συμμετοχής στις

δραστηριότητες που τεκταίνονται κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας και επιδρά θετικά στην ανάταση

της αυτοεκτίμησής τους. Ομολογουμένως, καθίσταται πασιφανές και κατάδηλο ότι η εισαγωγή και

χρήση του υπολογιστή στην εκπαιδευτική πράξη, ενισχύει και διευκολύνει τα άτομα με μαθησιακά

προβλήματα και ελλείψεις σε τρεις συγκεκριμένους τομείς: α) στην ορθή και πολύπτυχη γνωστική

προετοιμασία τους αναφορικά με την πραγματικότητα και τα προβλήματα που θα αντιμετωπίζουν στην

εκτός και πέρα του σχολείου ζωή τους, β) στην πρόσβασή τους σε πληροφορίες και γνώσεις που τους

είναι  άκρως απαραίτητες  για τη βελτίωση και  προαγωγή των ακαδημαϊκών τους επιδόσεων,  όπως

επίσης και για την απόκτηση νέων γνωστικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, γ) στην επικοινωνία η οποία

συνιστά  ένα  επιπρόσθετο  μέσο  γνωστικής  προσέγγισης  και  παρέμβασης  των  παιδιών  αυτών  στο

σχολικό περιβάλλον (Mεϊμάρης, 1997: 607˙ Mπάρδης, 1997: 740). 

Υπό  την  άποψη  αυτή,  υποστηρίζεται  ότι  η  εισδοχή  της  υπολογιστικής  τεχνολογίας  στην

εκπαίδευση των  παιδιών  με  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες,  διαμορφώνει  ένα  ιδιαίτερα  γόνιμο  και

εκλαϊκευμένο διδακτικό περιβάλλον για τα παιδιά αυτά, μέσα στο οποίο έχουν τη δυνατότητα και

ευχέρεια να στοχαστούν και να επεξεργαστούν στη βάση του ατομικού τους μαθησιακού προφίλ και

ρυθμού,  σύνθετα,  ακατάληπτα  και  περίπλοκα  προς  αυτά  περιεχόμενα,  έννοιες  και  νοήματα,  που

εμπεριέχονται στην ύλη των γνωστικών αντικείμενων. Επομένως, θεωρείται ότι με την αξιοποίηση του

υπολογιστή,  δύναται  η  προκείμενη  ομάδα  μαθητών  να  προβεί  στην  απρόσκοπτη  επιτέλεση  του

μαθησιακού  της  έργου  και  να  συλλέγει  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  μεθόδους  διευκόλυνσης  και

λειτουργίας  της  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία.  Όπως  διατείνονται,  άλλωστε,  μετ’  επιτάσεως  οι

Resnick και  Ocko (1991), η υπολογιστική υποστήριξη δημιουργεί προσφυείς μαθησιακές συνθήκες

ανάπτυξης νέων γνωστικών δεξιοτήτων, κινήτρων και ιδανικής και ευνοϊκής συμμετοχής των παιδιών

αυτών στη μαθησιακή διαδικασία (Resnick, 1993: 64-71).

Παρ’  όλα  αυτά,  επισημαίνεται  ότι  η  έλλογη,  στοχαστική  και  ορθολογική  εφαρμογή  της

υπολογιστικής υποστήριξης και παρέμβασης στη διδασκαλία αυτής της ιδιαίτερης ομάδας παιδιών,

λειτουργεί ως ένα πανίσχυρο γνωστικό εργαλείο και μαθησιακό κίνητρο, που ενισχύει και συγχρόνως

εμπλουτίζει τις διδακτικές και μεθοδολογικές ευκαιρίες και δυνατότητές τους για μάθηση. Συνεπώς,
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διακριβώνεται ότι η τελέσφορη ενσωμάτωση του υπολογιστή στην εκπαίδευση των παιδιών αυτών,

συντείνει  αφανώς  στις  διεργασίες  της  διδακτικής  πράξης,  έτσι  ώστε  να  αποκτήσουν  μια  σχετική

μαθησιακή ελευθερία και υπευθυνότητα κατά την επιτέλεση του εκπαιδευτικού τους έργου (Cook &

Finlayson,  1999).  Εν  προκειμένω,  δύναται  να  αναγνωρισθεί  ότι  ο  τύπος  της  διδασκαλίας  που

μετέρχονται στο σύστημα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, συνιστά στην ουσία την κυριότερη

παράμετρο απρόσκοπτης χρήσης του υπολογιστή για τη δημιουργία κινήτρων μάθησης των παιδιών

αυτών (Bozic & Murdoch, 1996).

Όπερ μεθερμηνευόμενο, καθίσταται αντιληπτό και κατανοητό ότι η αντιμετώπιση των χαμηλών

ακαδημαϊκών  δυσχερειών,  της  ανύπαρκτης  αυτοεκτίμησης  και  αυτοαποτελεσματικότητας  και  της

ματαίωσης που νιώθουν κατά τη συμμετοχή τους στα δρώμενα της μαθησιακής πράξης τα παιδιά με

ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες,  δύνανται  να  βελτιωθούν  ορατά  και  απτά  μέσω της  εισαγωγής  και

αξιοποίησης του υπολογιστή στη διδασκαλία τους (Fowler, 1994: 1-16). Γι’ αυτό το λόγο, άλλωστε,

καταφαίνεται απ’ τη μια η ανάγκη για επισταμένη και κατά περίπτωση (ad hoc) χρήση του υπολογιστή

στη διαδικασία μάθησης των παιδιών αυτών, απ’ την άλλη, αναδεικνύεται η θετική, καταλυτική και

εμφανής επενέργεια της υπολογιστικής υποστήριξης και παρέμβασης προς τα άτομα που εμφανίζουν

πολλαπλά εκπαιδευτικά ελλείμματα, εκδηλώνουν γνωστική παραίτηση και έχουν χαμηλό κίνητρο για

μάθηση (Page, 2002: 389-409).

Εκτός  των  άλλων,  διαπιστώνεται  να  ενισχύεται  και  να  εξελίσσεται  ο  ρόλος  και  η  θέση  των

διδασκόντων στη διαδικασία εκπαίδευσης των μαθητών αυτών, καθότι έχουν την υποχρέωση να τους

καθοδηγούν  και  να  τους  συμβουλεύουν  γύρω  απ’  τον  τρόπο  της  ορθής  και  αποτελεσματικής

αξιοποίησης  του  υπολογιστή  στο  γνωστικό  τους  έργο.  Γενικότερα,  αξίζει  να  τονισθεί  ότι  η

υπολογιστική υποστήριξη διευκολύνει  και  απλοποιεί  μεθοδολογικά το έργο των παιδαγωγών,  γιατί

έχουν απερίσταλτη εργαλειακά και τεχνικά ευχέρεια να αφυπνίζουν και να ενεργοποιούν τα κίνητρα

μάθησης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μέσω των ελκυστικών προς αυτά λειτουργιών

και εφαρμογών του υπολογιστή. Συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι η αξιοποίηση του υπολογιστή στη

διδασκαλία  των  παιδιών  αυτών,  επικουρεί  συμπληρωματικά  στην  πληρέστερη  κατανόηση  των

πληροφοριών  και  γνώσεων  απ’ τους  συγκεκριμένους  μαθητές,  αλλάζει  τον  παραδοσιακό  τρόπο

προσέγγισης της γνώσης και μετασχηματίζει προς το βέλτιστο το παιδαγωγικό κλίμα και διδακτικό

πλαίσιο της σχολικής τάξης.
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 Ωστόσο, διακρίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα να χρησιμοποιείται ο υπολογιστής ως ένα

γνωστικό εργαλείο  δημιουργίας  και  ανάπτυξης  κινήτρων μάθησης  των παιδιών αυτών,  αφού στην

ουσία συνιστά μία ψηφιακή υποστήριξη της συμβατικής μορφής διδασκαλίας. Κατόπιν τούτων, αξίζει

να υποστηριχθεί ότι η ενσωμάτωση του υπολογιστή στη διδασκαλία των μαθητών αυτών, συμβάλλει

στην  εύκολη  και  απρόσκοπτη  αλληλεπίδρασή  τους  με  όλους  τους  δρώντες  εμπλεκόμενους  και

συμμετέχοντες  στην  εκπαιδευτική  πράξη,  καθίστανται  πιο  ενεργεί  και  λειτουργικοί  στην  καθαυτή

διαδικασία,  αντιπαρέρχονται  και  βελτιώνουν  τα  γνωστικά  τους  ελλείμματα  και  δυσλειτουργίες,

μαθαίνουν βάσει των νοητικών τους δυνάμεων, έχουν άμεση ανάδραση, ανακαλύπτουν πολυμορφικά

τη γνώση και αναδεικνύουν τις κρυμμένες δεξιότητές τους (Bender & Bender, 1996).

5. Συμπεράσματα – Προτάσεις

Η υπολογιστική  τεχνολογία  θεωρείται  πλέον ότι  δύναται  να  χρησιμοποιηθεί  ως  παιδαγωγικο-

διδακτικό  μέσο,  ως  εργαλείο  αναδιάρθρωσης  και  ανάπτυξης  της  μαθησιακής  διαδικασίας,  ως

μηχανισμός που λειτουργεί σαν προωθητικός εκτοξευτήρας κατάκτησης της γνώσης, ως φιλοσοφία της

Κοινωνίας  της  Πληροφορίας  και  ως  μέσο  για  τη  διευκόλυνση  και  προαγωγή  της  επάρκειας  και

κατάρτισης στο χώρο και στον τομέα της εκπαίδευσης. Μολαταύτα, πρέπει να πραγματευτούν και να

μελετηθούν οι τρόποι και οι προϋποθέσεις με τους οποίους οι νέες Τεχνολογίες της Πληροφορικής,

συντελούν στην ουσιαστική και αποδοτική λειτουργία και αναβάθμιση της μαθησιακής διαδικασίας,

έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν και να ενταχθούν τελέσφορα στην Εκπαίδευση και δη στην Ειδική

Αγωγή. Υπό το πρίσμα της λογικής αυτής, καθίσταται αντιληπτό ότι η αξία των τεχνολογικών μέσων

δεν μετριέται και αποτιμάται από την ποσότητα και το πλήθος των πληροφοριών και γνώσεων που

δύνανται  να  παρέχουν  και  να  προσφέρουν  στους  εκπαιδευόμενους,  αλλά  από  το  πόσο  ο

αποδέκτης/παραλήπτης, που εν προκειμένω είναι τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, έχουν τη

δυνατότητα και ικανότητα να αφομοιώνουν όλες αυτές τις γνώσεις, ούτως ώστε να μετασχηματίζουν

και να βελτιώνουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και την εν γένει συμπεριφορά τους αναφορικά με τις

αξίες, στάσεις, αντιλήψεις και ιδανικά της ζωής.

Με  λίγα  λόγια,  υπογραμμίζεται  ότι  η  υπολογιστική  τεχνολογία  πρέπει  να  ενθυλακωθεί  στην

Ειδική  Αγωγή  και  Εκπαίδευση,  για  να  διευκολύνει  το  μαθησιακό  έργο  των  ατόμων  με  ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες, έτσι ώστε να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές που θα τους
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καταστήσουν ουσιαστικά ενεργά μέλη της σχολικής κοινότητας και κοινωνικής ζωής, όπως και τους

υπόλοιπους συμπολίτες τους. Υπό την άποψη αυτή, καταδεικνύεται ότι ο υπολογιστής συνιστά ένα

εναλλακτικό  γνωστικό  εργαλείο/αντικείμενο,  μέσω  του  οποίου  αποκτούν  και  προσλαμβάνουν  οι

συγκεκριμένοι  μαθητές  αξίες,  στάσεις,  αντιλήψεις  και  προοπτικές,  καθώς  πρόκειται  για  ένα

ριζοσπαστικό και απαράμιλλο μέσο επικοινωνίας.
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THE CONTRIBUTION OF COMPUTER IN THE ACTIVATION OF MOTIVATIONS OF LEARNING OF

PEOPLE WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

Abstract

In this paper is investigated and is studied the contribution of computer in the activation of motivations

of learning of children with special educational needs. Also, it aims it shows the degree and/or no the

development and improvement of academic achievement of this students, through the incorporation

and use of computer in the learning practice. The motivations of learning are connected unbreakably

with  the  self-consciousness,  self-efficacy,  self-estimate  and  self-image  that  have  for  themselves

particularly the students with special educational needs. The readers of concrete paper are those which
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will judge through the extensive scientifically argued reports and admissions of essential assistance

computer in the activation of motivations of learning of particular team of children. 

Keywords:  sentimental  variables,  activation  of  motivations,  interest,  attendance  in  the  teaching,

improvement of learning achievements
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