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Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, εκτιμώνται τα πλεονεκτήματα
που παρέχουν οι βοηθητικές τεχνολογίες, όπως είναι τα εικονικά
περιβάλλοντα, για προγράμματα σπουδών σε μαθητές με ελαφρά νοητική
καθυστέρηση. Επίσης, μελετώνται οι αντιληπτικές και χωρικές ικανότητες
παιδιών με νοητική καθυστέρηση συγκριτικά με αυτές των παιδιών τυπικής
ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας μία εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας. Για
την διερεύνηση των παραπάνω, πραγματοποιήθηκε μία ερευνητική διαδικασία
αποτελούμενη από δύο φάσεις. Η πρώτη φάση συνίσταται σε μία πιλοτική
εφαρμογή του προγράμματος εικονικής πραγματικότητας, όπου ζητήθηκε
από μία ομάδα 10 ατόμων, ηλικίας 16-23 ετών, να το αξιολογήσουν ώστε να
επιτραπεί η χρήση του στην επόμενη φάση.

Η δεύτερη φάση περιέχει την κυρίως έρευνα, όπου συμμετέχουν δύο
ομάδες παιδιών, η μία εκ των οποίων αποτελείται από παιδιά με νοητική
καθυστέρηση, ενώ η άλλη από παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Τα υποκείμενα των
δύο ομάδων εξερεύνησαν το εικονικό περιβάλλον και εν συνεχεία
αξιολογήθηκαν σε κάποια έργα χωρικής μνήμης και χωρικής αντίληψης.
Τέλος, αξιολογήθηκε ο προσανατολισμός, η λεπτή κινητικότητα και κάποια
άλλα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς των υποκειμένων. Βάσει των
δεδομένων που προέκυψαν από την ερευνητική διαδικασία, εξήχθησαν
συμπεράσματα για τα παραπάνω, τα οποία παρουσιάζουν τα παιδιά με
νοητική καθυστέρηση να μειονεκτούν έναντι των παιδιών τυπικής ανάπτυξης.

Λέξεις κλειδιά: νοητική καθυστέρηση, χωρική αντίληψη, χωρική μνήμη,
εννοιολογική χαρτογράφηση, προσανατολισμός, εικονική
πραγματικότητα, παιδιά με νοητική καθυστέρηση, παιδιά
τυπικής ανάπτυξης.
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Abstract

The following research paper, which serves as a part of the
Departments requirements leading to a Bachelor’s Degree, unfolds its goal
and objectives into phases. The goal of this endeavor is to present the
advantages that assistive technologies, such as Virtual Environments, offer to
students with mental retardation. In addition, the conceptual and spatial
abilities of mentally retarded children are examined, comparatively with the
abilities of nonretarded children using an application of virtual reality. In order
to investigate the above, a two-phase research had taken place. In the first
phase, that is a pilot test, a group of ten subjects, 16-23 years old, evaluated
this application in order to be possible to use the application in the next phase.

The second phase involves the basic research, where two groups of
children, one of mentally retarded children and one of nonretarded children,
took part. The subjects of these two groups explored the virtual environment
and afterwards they completed tests of spatial memory and spatial cognition.
In the end, the orientation, the “delicate mobility” (the ability to handle small
objects) and some other characteristics of the children’s behavior were
assessed. On the basis of the data that emerged from the research procedure,
there were extracted conclusions that indicate that mentally retarded children
are deficient against nonretarded children.

Keywords: mental retardation, spatial cognition, spatial memory, cognitive
mapping, orientation, virtual reality, mentally retarded children, nonretarded
children.
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Εισαγωγή

Η καθημερινότητα του ανθρώπου είναι διαρθρωμένη σε ποικίλες
δραστηριότητες, που λαμβάνουν χώρα στον περιβάλλων χώρο του. Ο χώρος
αποτελείται από σχήματα, παραστάσεις και αντικείμενα. Η αλληλεπίδραση με
τον κόσμο αποτελεί «άμεση» πηγή χωρικών πληροφοριών, οι οποίες δομούν
τη χωρική γνώση, που αποκτιούνται καθώς ο άνθρωπος κάθεται, στέκεται ή
κινείται σε περιβάλλοντα. Αλλά η χωρική γνώση αποκτιέται, επίσης, «έμμεσα»
μέσω εξωτερικών αναπαραστάσεων του κόσμου και του χωρομετρικού του
σχεδιαγράμματος. Αυτή η γνώση κωδικοποιείται και αποθηκεύεται στη
μνήμη, όπου πραγματοποιούνται λειτουργίες επεξεργασίας, κατανόησης και
διατήρησης των πληροφοριών που φθάνουν στο άτομο. Θα έλεγε κανείς ότι
έτσι οικοδομείται ένα νέο αντικείμενο με στοιχεία εξωτερικά, αλλά
ερμηνευμένα με βάση την προηγούμενη πείρα του ατόμου, τις ανάγκες και
τις τάσεις του.

Οι χωρικές πληροφορίες προσλαμβάνονται μέσω της αντιληπτικής
ικανότητας του ανθρώπου. Η αντίληψη, αποτελεί τη δεύτερη γνωστική
βαθμίδα, η οποία είναι μια λειτουργία ατομική, σύνθετη και ενεργητική, με
την οποία ο άνθρωπος οργανώνει και ερμηνεύει τα μηνύματα που του
φέρνουν από τον εξωτερικό κόσμο οι αισθήσεις. Βοηθά το άτομο να γνωρίζει
το περιβάλλον του, να βρίσκεται σε αμοιβαία σχέση με αυτό, να δρα επ’
αυτού, ώστε να διαφοροποιεί και να διαρθρώνει σε ολότητες τα δεδομένα
της αίσθησης, να τα συσχετίζει, να τα αιτιολογεί και να τα συμπληρώνει.
Πρόκειται για μία σύνθετη ψυχική λειτουργία, που μαζί με άλλες γνωστικές
λειτουργίες (μάθηση, μνήμη, λογική, κλπ.) προκύπτει η γνώση.

Η χωρική αντίληψη, όμως, δεν αφορά μόνο τον πραγματικό κόσμο,
αλλά και τον εικονικό. Επιπροσθέτως, επειδή η χωρική αντίληψη αποτελεί ένα
πρωτογενές στοιχείο αντιληπτικότητας, το οποίο έχει αξιολογηθεί από
διάφορες μελέτες, αποτελεί ένα κατάλληλο αντικείμενο ή μέσο για την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της χρήσης εικονικών περιβαλλόντων,
θετικών ή μη, που μπορούν να προσφέρουν σε διάφορες ομάδες ατόμων.
Περνώντας, έτσι, από τον πραγματικό κόσμο στον εικονικό, παρατηρεί κανείς
πως τα εικονικά περιβάλλοντα, καθώς αυτά εγγενώς περιέχουν την
παράμετρο της μοντελοποίησης και της απεικόνισης φυσικών χώρων,
προσφέρουν στους χρήστες ένα φυσιοκρατικό μέσο με το οποίο μπορούν να
αποκτήσουν χωρικές πληροφορίες, χωρίς να απαιτείται μεγάλη γνωστική
προσπάθεια για την εκμάθησή τους από το χρήστη. Όσον αφορά τη χωρική
αντίληψη στα περιβάλλοντα αυτά, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η
διερεύνηση, του αν και κατά πόσο τα εικονικά περιβάλλοντα μπορούν να
αναπτύξουν και να ενισχύσουν αυτή την ικανότητα.

Για το λόγο αυτό, στην παρούσα εργασία, με την αξιοποίηση των
πληροφοριών των θεωριών μάθησης που υπάρχουν, πιο συγκεκριμένα με την
επιλογή μίας εξ’ αυτών, του κονστρακτιβισμού,  επιδιώκεται η διερεύνηση
του ρόλου που μπορούν να παίξουν οι τεχνολογίες, όπως αυτή του εικονικού
περιβάλλοντος, σε ομάδες παιδιών που ενώ γνωστικά βρίσκονται  στο ίδιο
στάδιο ανάπτυξης, δηλαδή έχουν την ίδια βιολογική ηλικία, έχουν διαφορά
νοητικής ηλικίας, λόγω νοητικής καθυστέρησης. Δηλαδή, εξετάζεται το αν οι
τεχνολογίες αυτές μπορούν να είναι βοηθητικές και να ενταχθούν στα
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πλαίσια της εκπαίδευσης τέτοιων ατόμων, βοηθώντας τους να βελτιώσουν
γνωστικές λειτουργίες, όπως η χωρική αντίληψη και η χωρική μνήμη, κ.α..

Έτσι, τα παραπάνω απαρτίζουν τα θέματα στα οποία εστιάζεται η
εργασία αυτή και πραγματεύεται αναλυτικά σε κάθε κεφάλαιο του πρώτου
μέρους της, του θεωρητικού. Το μέρος αυτό αποτελεί το θεωρητικό
υπόβαθρο, πάνω στο οποίο στηρίχτηκε το δεύτερο μέρος, το ερευνητικό, για
να δημιουργηθούν και να συνδεθούν μεταξύ τους τα κομμάτια της έρευνας,
ώστε να οδηγήσουν στην εξαγωγή έγκυρων αποτελεσμάτων. Σκοπός, λοιπόν,
της εργασίας είναι η διερεύνηση του χειρισμού των τεχνολογιών από τα
παιδιά με ή χωρίς Ν.Κ., καθώς και το αν χειρίζονται τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή οι δύο κατηγορίες παιδιών με την ίδια ευκολία / ευχέρεια.
Επιπλέον, εξετάζουμε το ρόλο που παίζει η νοητική ηλικία του παιδιού στην
αντίληψη των μέσων και το αν αναπτύσσεται η λεπτή κινητικότητα στον ίδιο
βαθμό στα παιδιά με νοητική καθυστέρηση και στα παιδιά τυπικής
ανάπτυξης.

Στο δεύτερο μέρος της έρευνας, πραγματοποιείται σε μία πρώτη
φάση μια πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος του εικονικού
περιβάλλοντος, που θα χρησιμοποιηθεί στην κυρίως έρευνα. Το είδος της
έρευνας που πραγματοποιείται είναι η επισκόπηση, γίνεται δηλαδή μία
ποσοτική προσέγγιση, με τη χρήση ερωτηματολογίων κλειστού τύπου, τα
οποία περιλαμβάνουν ερωτήσεις αξιολόγησης του περιεχομένου και των
τεχνολογικών θεμάτων του εικονικού περιβάλλοντος, που θα χρησιμοποιηθεί
στην κυρίως έρευνα. Η υπόθεση που διατυπώνεται είναι ότι το εικονικό
περιβάλλον: α) είναι εύχρηστο, και β) είναι κατάλληλο για την κυρίως έρευνα.
Κεντρικός σκοπός μας είναι η διερεύνηση των απόψεων του δείγματος της
έρευνας αυτής (Ν=10) και η διεξαγωγή μιας γενικής εκτίμησής του για το
πρόγραμμα, η οποία θα επιτρέψει τη χρήση του εικονικού περιβάλλοντος ως
κύριο εργαλείο για την πραγματοποίηση της κυρίως έρευνας και θα έρθει να
επιβεβαιώσει την υπόθεση της πιλοτικής εφαρμογής.

 Η δεύτερη φάση του ερευνητικού μέρους περιλαμβάνει την κυρίως
έρευνα της εργασίας αυτής. Το είδος της έρευνας που πραγματοποιείται
είναι μελέτη περίπτωσης, με συμμετοχική παρατήρηση. Η έρευνα είναι
ημι-ποιοτική, συνδυάζει αρμονικά την ποιοτική και την ποσοτική έρευνα,
καθώς είναι μελέτη περίπτωσης, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούνται
ερωτηματολόγια κλειστού τύπου, από τα οποία εξάγονται ενδεικτικά
ποσοτικά στοιχεία για το αντικείμενο της μελέτης. Το ερευνητικό πρόβλημα
που μας απασχολεί είναι η βοηθητική τεχνολογία προγράμματος σπουδών για
μαθητές με ελαφρά νοητική καθυστέρηση (Ν.Κ.). Για το λόγο αυτό, στην
έρευνα χρησιμοποιείται ένα εικονικό περιβάλλον ως εργαλείο, το οποίο είναι
ένα τρισδιάστατο περιβάλλον, που πραγματοποιείται στον υπολογιστή και
που αποκρίνεται σε πραγματικό χρόνο στη δραστηριότητα των χρηστών, με
το οποίο ασχολείται το δείγμα της έρευνας, που αποτελείται από δύο ομάδες
παιδιών, μία με παιδιά με νοητική καθυστέρηση και μία με παιδιά τυπικής
ανάπτυξης.

Στη φάση αυτή, επίσης, διατυπώνονται οι προς διερεύνηση υποθέσεις,
οι οποίες επιζητούν την επαλήθευση, και σκοπός πραγματοποίησης της
κυρίως έρευνας είναι η απάντηση καίριων ερωτημάτων σχετικά με τα παιδιά
με νοητική καθυστέρηση και τις αντιληπτικές τους ικανότητες, όσον αφορά
τα μέσα που χρησιμοποιούνται στην έρευνα (δηλ. τους Η/Υ), αλλά και το
χώρο (πχ. χωρική μνήμη, χωρική αντίληψη, προσανατολισμός).
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Τέλος, παραθέτονται αναλυτικά τα στατιστικά στοιχεία, που
προκύπτουν από την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται κατά τη
διαδικασία πραγματοποίησης της κυρίως έρευνας. Τα στοιχεία αυτά, εν
συνεχεία, πρόκειται να συγκριθούν για να επιβεβαιώσουν τις υποθέσεις και
να βοηθήσουν στη διεξαγωγή γενικών συμπερασμάτων.

Επιπρόσθετα, θα ήταν σωστό να επισημάνουμε πως, μέσα από τα
συμπεράσματα της ερευνητικής διαδικασίας αυτής της διπλωματικής
εργασίας, οδηγούμαστε στο να διατυπώσουμε κάποια ανοιχτά προβλήματα,
τα οποία θα ήταν χρήσιμο να διερευνηθούν και να καλυφθούν σαν συνέχεια
της.

Κλείνοντας, πρέπει να γίνει μία μνεία σχετικά με τον τόπο διεξαγωγής
της κυρίως έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παιδικό Αναπτυξιακό
Κέντρο Ηρακλείου (ΠΑΚ), και να ευχαριστήσουμε θερμά την κοινωνική
λειτουργό του κέντρου, κ. Δέσποινα Λυγερούδη, που αποδέχτηκε τη
συνεργασία μας και μας διευκόλυνε με τις πολύτιμες συμβουλές της σε
αρκετά σημεία της ερευνητικής διαδικασίας. Επίσης, ευχαριστούμε τους
γονείς των παιδιών, που ήταν σύμφωνοι με τη διαδικασία και ουσιαστικά μας
επέτρεψαν να πραγματοποιήσουμε την έρευνα, γιατί χωρίς τη συγκατάθεσή
τους για τη συμμετοχή των παιδιών σε αυτή δεν θα ήταν δυνατή η
ολοκλήρωσή της.
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A.  ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το πρώτο μέρος αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας,
καθώς περιλαμβάνει τους πέντε άξονες στους οποίους στηρίχτηκε. Πιο
αναλυτικά, περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για τις θεωρίες μάθησης, μία
παρουσίαση της θεωρίας του Jean Piaget περί γνωστικής ανάπτυξης και μία
συζήτηση σχετικά με τη νοητική καθυστέρηση. Ένας σημαντικός άξονας της
εργασίας είναι η χωρική αντίληψη των παιδιών (σε πραγματικά και εικονικά
περιβάλλοντα), στην οποία εμπεριέχονται η χωρική μνήμη, η εννοιολογική
χαρτογράφηση και ο προσανατολισμός, όπως επίσης και η ανάπτυξη
εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας για την ένταξή τους σε
εκπαιδευτικές πράξεις και για την αποκατάσταση ατόμων με νοητική
καθυστέρηση.

1. Θεωρίες Μάθησης

Οι θεωρίες μάθησης αποτελούν κλειδί στην εργασία, καθώς με βάση
τον κονστρακτιβισμό δομήθηκε το δεύτερο μέρος, το ερευνητικό. Ακολουθεί
μία αναφορά συνολικά στις θεωρίες μάθησης και στη συνέχεια ειδικά στον
κονστρακτιβισμό, όπου θα αιτιολογηθεί η επιλογή του ως βάση πάνω στην
οποία δομείται  η ερευνητική διαδικασία.

1.1. Τι ορίζεται ως μάθηση;

Έχουν δοθεί αρκετοί ορισμοί για την μάθηση. Ως μάθηση θεωρείται η
νοητική διεργασία με την οποία το άτομο αποκτά νέες δεξιότητες και
γνώσεις. Κατά τον Gagné «Μάθηση είναι η διαδικασία που υποβοηθάει τους
οργανισμούς να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους σε ένα σχετικά
σύντομο χρονικό διάστημα και με ένα μόνιμο τρόπο, ώστε η ίδια τροποποίηση
ή αλλαγή να μην επαναλαμβάνεται σε κάθε νέα περίπτωση». Κατά τον Roth
«Μάθηση είναι η βελτίωση ή απόκτηση νέων μορφών συμπεριφοράς και
ικανοτήτων», ενώ σύμφωνα με τον Saunders «Μάθηση είναι η απόκτηση και
η διατήρηση γνώσεων και τρόπων σκέψης έτσι ώστε να είναι δυνατόν να
χρησιμοποιηθούν αυτές με χρήσιμο τρόπο μετά τον τερματισμό της αρχικής
πρόσληψης».

Το περιεχόμενο της μάθησης εξαρτάται από ενδογενείς και εξωγενείς
παράγοντες, όπως κανόνες, κώδικες, συμπεριφορές και πληροφορίες. Ακόμη,
σύμφωνα με τις αρχές της γνωστικής ψυχολογίας, η μάθηση εξαρτάται από
τις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες, όπως επίσης και από την
ιδιοσυγκρασία, το υπόβαθρο και το στυλ μάθησης που έχει το κάθε άτομο
χωριστά.

1.2. Ποιες είναι οι Θεωρίες Μάθησης;

Η θεωρία μάθησης αποτελεί μια ολοκληρωμένη συστηματικά άποψη
για τη φύση της διαδικασίας της μάθησης. Δηλαδή, τη διαδικασία μέσω της
οποίας οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με το γύρω περιβάλλον έτσι ώστε να
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βελτιώνουν την ικανότητά τους για πιο αποτελεσματική χρήση τόσο του
περιβάλλοντός τους, όσο και του εαυτού τους. Μια θεωρία μάθησης για να
προσδιορίσει ή να καταγράψει το «πώς» και να προχωρήσει σε περαιτέρω
παραδοχές και υποθέσεις για να ερμηνεύσει το «τι», βασίζεται σε μόνο σε
εμπειρικά και πειραματικά δεδομένα. Ακόμη ο τρόπος  διδασκαλίας που
χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός στην τάξη έχει τη βάση του σε κάποια θεωρία
μάθησης.

Παρακάτω θα παρατεθούν οι κυριότερες θεωρίες μάθησης, καθώς και
οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι τους. Στις θεωρίες μάθησης υπάγονται οι
εξής θεωρίες:
v Θεωρίες συμπεριφοράς, με κυριότερους εκπροσώπους τους

Thorndike, Watson, Skinner και Gagne.
v Κατασκευαστικές ή Γενετικές Θεωρίες, όπου κύριος εκπρόσωπος

είναι ο Piaget.
v Ολιστικές θεωρίες ή Gestalt μάθηση, κύριοι εκφραστές αυτής της

θεωρίας είναι οι Stern και Polya.
v Ψυχογνωστικές Θεωρίες, που περιέχουν τις εξής δύο κατηγορίες:

§ Θεωρίες Δομικής Προσέγγισης, όπου εκπρόσωπός τους
είναι ο Bruner (1966) με τη θεωρία του για τη «δομή των
επιστημών»

§ Θεωρία Κατασκευής της Γνώσης (constructivism), η
οποία στηρίζεται στη γενετική θεωρία του Piaget.

v Κοινωνικο-πολιτιστική Θεωρία, με εκπρόσωπο τον Lev Vygotsky [1].
Παρακάτω θα παρατεθεί αναλυτικά η μία από αυτές, ο

κονστρακτιβισμός, καθώς ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή της έρευνάς μας
στηρίζεται σε αυτόν.

1.2.1. Κονστρακτιβισμός (constructivism)

Ο κονστρακτιβισμός είναι μια θεωρία μάθησης, η οποία περιγράφει τη
διαδικασία της οικοδόμησης της γνώσης. Περιγράφει μια εσωτερική
ψυχολογική διαδικασία και όχι ένα αριθμό διδακτικών πρακτικών. Είναι μια
φιλοσοφία. Οι απαρχές του κονστρακτιβισμού βρίσκονται πίσω στη δεκαετία
του 1700 στο Ναπολιτάνο φιλόσοφο Vico. Από την εποχή του Vico,  ο
κονστρακτιβισμός θεωρείται ένα οντολογικό-επιστημολογικό παράδειγμα που
συνδέει το τι μαθαίνουμε με το πώς το μαθαίνουμε. Ο Piaget δεν «εφηύρε»
τον κονστρακτιβισμό, αλλά ανέπτυξε τις αρχικές ιδέες του Vico.  O
κονστρακτιβισμός αποτελεί βάση για εναλλακτικές εκπαιδευτικές πρακτικές,
πέρα από τις παραδοσιακές. Μία τέτοια εκπαιδευτική πρακτική θα μπορούσε
να είναι η διδασκαλία με τη χρήση Η/Υ και προγραμμάτων εικονικών
περιβαλλόντων.

Ο κονστρακτιβισμός υποστηρίζει πως η αντίληψη ή η μάθηση είναι σε
συνάρτηση με την αλληλεπίδραση μας με το περιβάλλον-το περιεχόμενο της
μάθησης και τους καθηγητές. Σύμφωνα με την κονστρακτιβιστική θεωρία οι
μαθητές δεν πρέπει να θεωρούνται ως παθητικοί αποδέκτες και να τους
δίνεται απλά ένας τεράστιος όγκος πληροφοριών, γιατί μια τέτοια ενέργεια
θα επιβραδύνει την γνωστική τους ανάπτυξη.

[1] Ορφανός Σ. (1997).Θεωρίες Μάθησης. Unpublished doctoral dissertation, Ρόδος: Πανεπιστήμιο
Αιγαίου, Σχολή Ελληνικών και Μεσογειακών Σπουδών, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών.
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Ακόμη, θα περιορίσει τις αρμοδιότητες του δασκάλου σε μια και
μοναδική, δηλαδή θα ασχολείται μόνο με το τι πρέπει να μάθουν οι μαθητές
και πώς να το διδαχθούν. Για τους παραπάνω λόγους, το μαθησιακό
περιβάλλον πρέπει να υποστηρίζει την αλληλεπίδραση των διδασκόντων με
τους διδασκόμενους. Η αξία αυτής της αλληλεπίδρασης γίνεται πιο αισθητή
καθώς είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί η λεγόμενη «γνωστική
σύγκρουση» που αποτελεί προϋπόθεση για την διερεύνηση εκ μέρους του
μαθητή του περιβάλλοντός του και των διαθέσιμων προς αξιοποίηση πηγών
που βρίσκονται σε αυτό. Οι λόγοι που θα οδηγήσουν στη γνωστική
σύγκρουση θα πρέπει να είναι ακριβείς, καθώς θα είναι και αυτοί που θα
ωθήσουν το μαθητή να είναι περισσότερο συγκεντρωμένος έτσι ώστε να
εξακριβώσει το σκοπό και το κατά πόσο οι νέες πληροφορίες που του
δίνονται είναι σχετικές με το θέμα που ασχολείται.

Οι Laszlo and Castro (όπως αναφέρει ο Sing, 1999) στο  επανέλαβαν
πως δεν πρέπει να αναμένουμε από τους μαθητές απλώς να αποθηκεύουν τις
νέες πληροφορίες στο μυαλό τους. Αντίθετα, οι μαθητές πρέπει να
ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν το μυαλό τους για να επεξεργαστούν την
πληροφορία έτσι ώστε να αποκτήσει ένα νόημα για αυτούς.

Ο Berliner (όπως αναφέρει ο Sing, 1999) διευκρίνισε πως τα θέματα
του πραγματικού κόσμου απαιτούν την αναζήτηση των απαντήσεων, που δεν
είναι προκαθορισμένες. Για το λόγο αυτό οι μαθητές πρέπει να
παροτρύνονται να διερευνούν και να πειραματίζονται για να διαμορφώσουν
γνώση με προσωπική αξία και σημασία, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν όσα ήδη
γνωρίζουν για τον πραγματικό κόσμο. Δεν πρέπει απλά να πειραματίζονται
μαθαίνοντας μαθησιακές ακολουθίες και αποτελέσματα που είναι
προκαθορισμένα.

Επιπρόσθετα, ο Zimmerman (όπως αναφέρει ο Sing, 1999)υποστηρίζει
ότι οι μαθητές πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την εκπαίδευσή τους και
να πάρουν μέτρα για να το επιτύχουν. Η ενθάρρυνση των μαθητών θα πρέπει
να συμπληρώνεται και από προσωπικούς κανονισμούς. Οι μαθητές θα πρέπει
να σχεδιάζουν και να καθορίζουν οι ίδιοι τους στόχους τους και να
υπολογίζουν την πρόοδό τους, όπως επίσης και να καθορίζουν το πως θα
προχωρήσουν. Οι μαθητές πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άτομα με
νοημοσύνη, αισθήματα και κοινωνικές ικανότητες. Ως εκ τούτου, η μάθηση
επηρεάζεται από τη γνωστική και συναισθηματική απεικόνιση των
καταστάσεων από τους μαθητές, καθώς αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον
τους στην προσπάθειά τους να επιτύχουν τους στόχους τους [2].

Ο κονστρακτιβισμός αποτέλεσε βάση για μία άλλη θεωρία μάθησης,
τον κονστρακτιονισμό, καθώς και σ’ αυτήν ομοίως παρατηρείται ότι οι
μαθητές έχουν ενεργό ρόλο στη μάθησή τους και έχουν την δυνατότητα να
οικοδομούν τη γνώση τους. Οι μαθητές και εδώ δεν είναι παθητικοί
αποδέκτες της γνώσης που οι καθηγητές τους τους μεταδίδουν. Ο όρος
κονστρακτιονισμός χρησιμοποιήθηκε πρώτα από τον Papert το 1991 και
βασίστηκε πάνω στην κονστρακτιβιστική θεωρία  του Piaget.

[2] Sing L. C (1999). Problem-solving in a Constructivist Environment. Educational Technology & Society,
2, 137-145.
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Σύμφωνα με τον Resnick, ο κονστρακτιονισμός περιέχει δύο αρχές: α) ορίζει
τη μάθηση ως μια ενεργή διαδικασία και β) θεωρεί πως η μάθηση είναι πιο
αποδοτική όταν οι μαθητές αναλαμβάνουν να ασχοληθούν και να
οικοδομήσουν γνώση η οποία έχει προσωπικό ενδιαφέρον για τους ίδιους.

Η θεωρία του κονστρακτιονισμού διαφέρει από τον κονστρακτιβισμό
του Piaget καθώς δίνει έμφαση στις τεχνικές κατασκευές (artifacts),
υποστηρίζει πως η οικοδόμηση εννοιών γίνεται το ίδιο σωστά όταν οι
μαθητές αναλαμβάνουν τη δημιουργία εξωτερικών και κοινόχρηστων
τεχνικών κατασκευών (artifacts).

Ο κονστρακτιονισμός μπορεί να θεωρηθεί ως μια θεωρία μάθησης,
αλλά ταυτόχρονα είναι και μια εκπαιδευτική στρατηγική, στο πλαίσιο της
οποίας περιέχεται ένα αποτέλεσμα και μια παρουσίαση ή παράσταση. Ο
Guzdial υποστήριξε πως ο κονστρακτιονισμός είναι μάλλον μια εκπαιδευτική
μεθοδολογία που βασίζεται στην κονστρακτιβιστική θεωρία μάθησης[3].

 [3] Σχετικά με τον κονστρακτιονισμό βλ.:
- Willis E. M. & Tucker G. R. (2001). Using Constructionism to Teach Constructivism: Modeling Hands-
On Technology Integration in a Preservice Teacher Technology Course. International Society for
Technology in Education, 7, 4-7,
- Hay K. E. & Barab S. A. (2001). Constructivism in Practice: A Comparison and Contrast of
Apprenticeship and Constructionist Learning Environment. The Journal of The Learning Sciences, 10(3),
281-322.
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2. Γνωστική Ανάπτυξη

Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί μία παρουσίαση της θεωρίας της
γνωστικής ανάπτυξης που ανέπτυξε ο Jean Piaget, η οποία προτείνει ότι η
νοητική εξέλιξη του ανθρώπου περνά από τέσσερα στάδια ανάπτυξης, σε ένα
εκ των οποίων-στάδιο της συγκεκριμένης σκέψης- επικεντρώνεται η εργασία.
Ακολουθεί μία εισαγωγική αναφορά στη θεωρία και στη συνέχεια στα
κριτήρια των σταδίων και τα στάδια αναλυτικά, όπως επίσης και στις δομές
γνώσης –σχήματα-, οι οποίες βοηθούν το άτομο να προσαρμόζεται νοητικά
με το περιβάλλον και να το οργανώνει, στις γνωστικές διαδικασίες –
αφομοίωση, προσαρμογή, συμμόρφωση- που είναι απαραίτητες για να διέλθει
ένα άτομο από τα τέσσερα αναπτυξιακά στάδια και στην ανακλαστική
αφαίρεση, την ενέργεια με την οποία το υποκείμενο δομεί τη γνώση.

2.1. Εισαγωγικά

Τη θεωρία περί γνωστικής ανάπτυξης ανέπτυξε ο γενετικός
επιστημολόγος Jean Piaget. Η θεωρία αυτή αποτελεί μια καθαρά ψυχολογική
θεωρία η οποία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του παιδιού. Είναι μια
επιστημονική θεωρία της ψυχολογικής ανάπτυξης που κάνει υποθέσεις
σχετικά με το τι συμβαίνει κατά την ανάπτυξη και στηρίζεται σε κάποιο
βαθμό σε επιστημονικές αποδείξεις.

Ο Piaget μέσα από τη θεωρία του παρουσιάζει τη διαδικασία της
ανάπτυξης σαν μια συνεχόμενη διαδικασία κατά μήκος μιας συνέχειας. Μέσα
από το έργο του κατέληξε στην πεποίθηση ότι οι γνωστικές και νοητικές
αλλαγές είναι αποτέλεσμα της εξελικτικής διαδικασίας. Γενική υπόθεσή του
αποτελεί η άποψη ότι η γνωστική ανάπτυξη συνίσταται από μια διαδικασία
επιτυχημένων ποιοτικών αλλαγών των γνωστικών δομών (σχήματα), δηλαδή
κάθε δομή και η αλλαγή της παράγεται λογικά από την προηγούμενη. Τα νέα
σχήματα δεν αντικαθιστούν τα παλιά, όπως στην προσαρμογή, αλλά τα
ενσωματώνουν και δημιουργούν μια ποιοτική αλλαγή. Έτσι, μια αλλαγή
οδηγεί στη δημιουργία ποιοτικά και ποσοτικά ανώτερων σχημάτων και τα
υπάρχων σχήματα ενσωματώνουν τα προηγούμενα. Οι αλλαγές στη νοητική
εξέλιξη είναι βαθμιαίες και όχι απότομες.

Η ψυχολογική θεωρία του Piaget για τη γνωστική ανάπτυξη
επικεντρώνεται στο άτομο. Σύμφωνα με τον Piaget η διαδικασία της
ανάπτυξης λαμβάνει χώρα μέσα στο πλαίσιο μιας σειράς σταδίων, καθένα
από τα οποία περιλαμβάνει μια γνωστική-λογική δομή. Τα στάδια αυτά
παρουσιάζονται σε μια ακολουθία λόγω της βασικής αρχής της
εξισορρόπησης: το άτομο, σύμφωνα με το εκάστοτε γνωστικό στάδιο,
προσαρμόζεται μερικώς με τον κόσμο που το περιβάλλει, και αυτή η
προσαρμογή αναπαριστά σε κάποιο βαθμό την ισορροπία μεταξύ του
οργανισμού και του περιβάλλοντος. Η προσαρμογή(ισορροπία) σε κάθε
βαθμό της περιέχει μια αφομοίωση του περιβάλλοντος σε γνωστικές δομές
και μια προσαρμογή των δομών αυτών με το περιβάλλον. Η διαδικασία που
πραγματοποιείται κατά τη συνεχόμενη ανάπτυξη χαρακτηρίζεται ως μια
αυξανόμενη εξισορρόπηση.

Σύμφωνα με τον Piaget η γνωστική ανάπτυξη μπορεί να
κατηγοριοποιηθεί σε τέσσερα στάδια. Η μεγάλη περίοδος της εξέλιξης του
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ατόμου μπορεί να χωριστεί σε μικρότερα κομμάτια, ώστε να μπορούν να
αναλυθούν και να αποδοθούν εννοιολογικά, χωρίς να αμφισβητείται η
συνέχεια της εξέλιξης. Ο Piaget έχει υιοθετήσει την άποψη ότι οι νόμοι ενός
σταδίου είναι μια συμπεριφοριστική περιγραφή της ανάπτυξης. Η θεωρία των
σταδίων χρησιμοποιείται ως συσκευή ταξινόμησης αλλά και ως συσκευή που
ταξινομεί τις συμπεριφορές που εκδηλώνονται-τη γλώσσα, την ηθική
ανάπτυξη, τα όνειρα, τη συζήτηση κ.α.
Τι ορίζεται όμως ως στάδιο; Παρακάτω θα αναφερθούν ορισμένα κριτήρια τα
οποία πρέπει να πληρούν τα στάδια.

2.2. Τα κριτήρια των σταδίων

Σύμφωνα με τον Piaget (όπως αναφέρει ο Kitchener, 1986, σ.38),
υπάρχουν ορισμένα κριτήρια για κάθε στάδιο[4]. Η συνεχόμενη σειρά της
επιτυχίας πρέπει να είναι σταθερή. Η ακριβής ηλικία κατά την οποία ένα
άτομο εισέρχεται σε ένα στάδιο μπορεί να ποικίλλει, αλλά η σειρά των
σταδίων πρέπει να είναι σταθερή. Ένα άτομο μπορεί να αποτύχει να
κατακτήσει το ανώτερο στάδιο, για παράδειγμα, αλλά δεν μπορεί να
προσπεράσει ένα ολόκληρο στάδιο, αντιστρέφοντας τη σειρά, ή να πάει ένα
στάδιο πίσω.

Η δομή ή τα στοιχεία ενός κατώτερου σταδίου είναι αναπόσπαστο
κομμάτι του επόμενου σταδίου. Η νέα δομή θα βασίζεται σε αυτή του
προηγούμενου σταδίου, θα είναι όμως παρόλα αυτά μια νέα δομή. Έτσι τα
αρχικά στοιχεία θα είναι παρόντα με ένα διαφορετικό τρόπο. Προφανώς αυτό
το κριτήριο προϋποθέτει πως ένα στάδιο είναι μια δομή d’ ensemble.

Κάθε στάδιο είναι μια δομή του όλου (structure d’ ensemble). Αυτό
μπορεί να είναι ένας συνδυασμός ή ένα σύνολο, αλλά περιέχει «νόμους
συνόλου» όπως ότι «εφόσον επιτευχθεί μια δομή, κάποιος μπορεί να
προσδιορίσει κάθε διαδικασία που καλύπτει». Ο Piaget αναγνωρίζει πως αυτή
η κατάσταση μπορεί να εμπεριέχεται μόνο στα γνωστικά στάδια της
νοημοσύνης και όχι για παράδειγμα στα αντιληπτικά.

Το τέταρτο κριτήριο περιέχει την προετοιμασία και την επίτευξη. Αφ’
ενός σύμφωνα με μια εκδοχή, κάθε στάδιο περιέχει μια διαδικασία
σχηματισμού (ή προετοιμασίας) και ένα τελικό επίπεδο αποπεράτωσης:
«Έτσι, ένα στάδιο περιέχει από την μια ένα επίπεδο σχηματισμού και από την
άλλη ένα επίπεδο αποπεράτωσης. Για τις τυπικές διαδικασίες, για
παράδειγμα, το επίπεδο του σχηματισμού θα αποτελεί μια ολόκληρη περίοδο
από τα έντεκα ως τα δεκατρία ή δεκατέσσερα χρόνια, και την ολοκλήρωση
θα αποτελέσει το στάδιο της εξισορρόπησης το οποίο εμφανίζεται σε εκείνη
τη στιγμή. Ωστόσο, από τη στιγμή που ο σχηματισμός επόμενων
αποκτημάτων μπορεί να περιέχει περισσότερα από ένα στάδιο, και από τη
στιγμή που διαφορετικοί βαθμοί στην σταθερότητα της αποπεράτωσης, σε
κάθε σημείο των σταδίων πρέπει να υπάρχει διάκριση ανάμεσα στη
διαδικασία του σχηματισμού, ή στη γέννηση, και στις τελικές μορφές της
εξισορρόπησης.

[4] βλ. επίσης Brainerd, 1978a; Inhelder, 1953/63; Kohlberg, 1971; Piaget, 1969/71; Pinard &
Laurendeau, 1969.
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Μόνο το τελευταίο αποτελεί όλες τις δομές που προαναφέρθηκαν,
ενώ οι διαδικασίες σχηματισμού παρουσιάζονται σε θέματα επιτυχούς
διαφοροποίησης τέτοιων δομών(διαφοροποίηση από την προηγούμενη δομή
και προετοιμασία για την επόμενη)».

Και αφ’ ετέρου κάθε στάδιο αποτελεί την προετοιμασία για το επόμενο
στάδιο και την ολοκλήρωση του προηγούμενου. Λόγω του μηχανισμού της
ανακλαστικής αφαίρεσης και της συμπληρωματικής γενίκευσης, κάθε στάδιο
αναπαριστά μια ολοκλήρωση ενός προηγούμενου σταδίου και μια
προετοιμασία για το επόμενο στάδιο. Η δομή που υπάρχει σε ένα στάδιο
πραγματοποιεί τις εγγενείς πιθανότητες σε ένα προηγούμενο στάδιο και
ξεκινά τις πιθανότητες του δικού του που πρέπει να πραγματοποιηθούν.

Κάθε στάδιο αναπαριστά ένα μεμονωμένο βαθμό της εξισορρόπησης και
η ακολουθία  αναπαριστά μια σταδιακή αύξηση της εξισορρόπησης. Ένα
στάδιο έχει μια ξεχωριστή γνωστική δομή, η οποία αναπαριστά ένα
συγκεκριμένο βαθμό γνωστικής εξισορρόπησης, για παράδειγμα, μεταξύ του
οργανισμού και του περιβάλλοντός του. Ένα επόμενο στάδιο θα έχει μια πιο
περίπλοκη και αποτελεσματική δομή, έτσι θα είναι περισσότερο
εξισορροπημένο.

Ας δούμε όμως τώρα ποια είναι τα τέσσερα στάδια στα οποία στα οποία
κατηγοριοποιείται η γνωστική ανάπτυξη.

2.3. Τα στάδια της ανάπτυξης

Σύμφωνα με τον Piaget (όπως αναφέρει ο Kitchener,1986, σ. 17-20) η
γνωστική ανάπτυξη μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε τέσσερα στάδια:

α) το αισθησιοκινητικό στάδιο (0-2 ετών), κατά τη διάρκεια αυτού του
σταδίου η συμπεριφορά είναι κυρίως αισθησιοκινητική. Το παιδί δεν
αναπαριστά ακόμα εσωτερικά τα γεγονότα και «σκέφτεται» εννοιολογικά,
παρόλο που η γνωστική εξέλιξη θεωρείται ως σχήματα που οικοδομούνται.

Είναι το στάδιο της καθαρά εξωτερικής δράσης. Πρώτον, οι
αντανακλάσεις αναπτύσσονται προοδευτικά, μέσω της διαφοροποίησης, της
γενίκευσης και της ολοκλήρωσης σε απλές φυσικές καταστάσεις. Αυτές στη
συνέχεια εξελίσσονται σε πολύπλοκα, μη-στερεότυπα, δημιουργικά είδη
συμπεριφορών.

Το αισθησιοκινητικό στάδιο είναι το στάδιο του εγωκεντρισμού, κατά
το οποίο το παιδί δεν μπορεί να ξεχωρίσει τον εαυτό του από τον κόσμο γιατί
ακόμη δεν έχει αίσθηση του εαυτού του, αλλά και του κόσμου.
Μέχρι στιγμής το παιδί έχει ελάχιστη πρακτική ή αισθησιοκινητική
νοημοσύνη. Το παιδί γνωρίζει τον κόσμο αποκλειστικά μέσα από τις πράξεις
του σε αυτόν. Το είδος της λογικής που επιδεικνύεται εδώ είναι η οργανική
ορθολογιστική ικανότητα, ένα είδος πρωτόγονης ορθολογιστικής ικανότητας
βασισμένης στην επιτυχία αντί της κατανόησης. Μέχρι στιγμής δεν
υπάρχουν εσωτερικές ιδέες, αφηρημένες σκέψεις, ούτε εννοιολογικές
σκέψεις.

β) το στάδιο της μη-συγκεκριμένης σκέψης ή διαισθητικό στάδιο (2-7
ετών), αυτό το στάδιο χαρακτηρίζεται από την εξέλιξη της γλώσσας και
άλλων δομών αναπαράστασης και από την γρήγορη εννοιολογική εξέλιξη.
Το κεντρικό σημείο είναι η ανάπτυξη της ικανότητας της αναπαράστασης ή
του συμβολισμού στα πλαίσια της μίμησης, του παιχνιδιού και των συμβόλων.
Αυτό ο Piaget το ονομάζει «σημειωτική» λειτουργία. Το παιδί εξακολουθεί να
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είναι εγωκεντρικό στις αναπαραστάσεις του. Η πρακτική νοημοσύνη ανοίγει
το δρόμο για μια περαιτέρω «σκεπτόμενη» νοημοσύνη, αλλά η σκέψη του
παιδιού σε αυτό το στάδιο είναι περιορισμένη στην εξωτερική σφαίρα της
κινητήριας συμπεριφοράς και έτσι παραμένει προλογική.

Η σκέψη του παιδιού σε αυτό το στάδιο είναι κυρίως διαισθητική ή μη-
συγκεκριμένη και βασίζεται αποκλειστικά στην άμεση υποδοχή της εικόνας
των αντικειμένων. Οι σκέψεις δε στηρίζονται σε έννοιες, καθώς το παιδί
εμπιστεύεται ως στέρεο οτιδήποτε παρουσιάζεται και βλέπει χωρίς να
χρειάζεται αποδείξεις για αυτά που λέει και βλέπει. Το παιδί εμπιστεύεται την
άμεση αντιληπτική εμπειρία, η οποία, σύμφωνα με τον Piaget είναι μη
αναστρέψιμη, αντίθετα με τη λογική σκέψη, η οποία είναι αναστρέψιμη.

γ) το στάδιο της συγκεκριμένης σκέψης (7-12 ετών), επικεντρώνεται
στην αφετηρία των πραγματικών λογικών διαδικασιών των συμβολικών
σκέψεων. Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων, το παιδί αναπτύσσει την
ικανότητα να εφαρμόζει τη λογική σκέψη σε συγκεκριμένα προβλήματα του
παρόντος.

Χαρακτηριστικές λειτουργίες που παρουσιάζονται σε αυτό το στάδιο
είναι η ταξινόμηση, η διαδοχικότητα, η συνεργασία και αριθμητικές
λειτουργίες. Ωστόσο, το παιδί εξακολουθεί να κατανοεί μόνο τα
συγκεκριμένα αντικείμενα και έτσι είναι προσκολλημένο στο περιεχόμενο και
δεν έχει φθάσει ακόμη στο επίπεδο της καθαρά επίσημης σκέψης.

δ) το στάδιο της τυπικής σκέψης (12-15 ετών) , κατά τη διάρκεια
αυτού του σταδίου, οι γνωστικές δομές του παιδιού φτάνουν στο υψηλότερο
επίπεδο της εξέλιξης, για πρώτη φορά παρατηρείται αναστρεψιμότητα που
βασίζεται σε ένα καθαρά λογικό  σχέδιο. Τώρα το παιδί-έφηβος είναι ικανό να
πραγματοποιήσει καθαρές νοητικές λειτουργίες σε μη-συγκεκριμένα
αντικείμενα και να τα εξηγήσει, να κατανοήσει την αφηρημένη, τυπική,
υποθετική αιτιολόγηση σχετικά με τα προσφερόμενα αντικείμενα. Έχει
φθάσει στο υψηλότερο επίπεδο της λογικής σκέψης και για πρώτη φορά έχει
επιτύχει την αληθινή εξισορρόπηση. Σύμφωνα με τον Piaget σε αυτό το
στάδιο υπάρχει μια ελαφρά διαφορετική λογική δομή και οι λειτουργίες
ονομάζονται τυπικές λειτουργίες, και αναπαριστούν τα είδη των
μετασχηματισμών που μπορούν να λειτουργήσουν ως υποθέσεις έτσι ώστε
να περιγράψουν  τις πιθανές σχέσεις μεταξύ όλων αυτών των λειτουργιών.

2.4. Σχήματα – Γνωστικές Δομές

Ο Piaget διακρίνει τρεις μορφές σχημάτων: τα παρουσιαστικά, τα
οποία αναφέρονται στην αναγνώριση των μονίμων και χαρακτηριστικών
συγκρίσιμων αντικειμένων, τα διαδικαστικά, τα οποία αποτελούνται από
συνέχειες πράξεων που συνιστούν ένα μέσο για την επίτευξη ενός σκοπού,
τα επιχειρησιακά, τα οποία αποτελούν τη σύνθεση των παρουσιαστικών και
διαδικαστικών σχημάτων (έχουν δηλαδή δηλωτικό και διαδικαστικό
χαρακτήρα ταυτόχρονα).

Ένα σχήμα είναι πρακτικά ισάξιο μιας έννοιας, ο Piaget το θεωρεί ως
τη δομή της γνώσης, καθώς το αντικείμενο ενσωματώνεται σε αυτή και
μετατρέπεται στο περιεχόμενο της γνώσης. Από τη στιγμή που ένα σχήμα
δεν απομονώνεται ποτέ, αθροιστικά συνιστούν συστήματα σχέσεων. Για άλλη
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μια φορά αυτό υποδεικνύει τον ισχυρισμό ότι ένα σχήμα αναφέρεται στις
δομημένες σχέσεις των πιθανοτήτων μιας δράσης.

Ο Piaget υποστηρίζει πως στο μυαλό όπως και στο σώμα υπάρχουν
δομές (όπως αναφέρει ο Wadsworth, 1971). Για να κατανοήσουμε το γιατί οι
άνθρωποι έχουν συγκεκριμένες αντιδράσεις στα ερεθίσματα και για να
κάνουμε απολογισμό για πολλά από τα φαινόμενα που σχετίζονται με τη
μνήμη, ο Piaget χρησιμοποίησε τη λέξη σχήμα. Τα σχήματα είναι γνωστικές ή
νοητικές δομές μέσω των οποίων το άτομο προσαρμόζεται νοητικά με το
περιβάλλον και το οργανώνει. Ως δομές, τα σχήματα είναι νοητικά αντίστοιχα
των βιολογικών εννοιών της προσαρμογής. Τα σχήματα είναι ψυχολογικές
διαδικασίες ή δομές που προσαρμόζονται και αλλάζουν με τη νοητική
εξέλιξη. Συνεπώς, αυτές οι δομές πρέπει να υπάρχουν. Τα σχήματα δεν είναι
σωματικά αντικείμενα, είναι διαδικασίες μέσα στο νευρικό σύστημα.
Συμπεραίνουμε ότι υπάρχουν και τα ονομάζουμε υποθετικές κατασκευές[5].

Τα σχήματα μπορούν να αποδοθούν απλά ως ιδέες ή κατηγορίες. Μια
άλλη αναλογία θα μπορούσε να είναι ένας φάκελος ενδείξεων στον οποίο
κάθε κάρτα ένδειξης αναπαριστά ένα σχήμα. Οι ενήλικοι έχουν πολλές
κάρτες ή σχήματα. Αυτά τα σχήματα χρησιμοποιούνται για να
επεξεργαστούμε και να ταξινομήσουμε τα ερεθίσματα που λαμβάνουμε. Με
αυτόν τον τρόπο, ο οργανισμός είναι ικανός να ξεχωρίσει τα ερεθίσματα που
λαμβάνει και να κάνει γενικεύσεις. Όταν το παιδί γεννιέται έχει πολύ λίγα
σχήματα. Καθώς το παιδί αναπτύσσεται, τα σχήματά του προοδευτικά
γίνονται περισσότερο γενικά, περισσότερο διαφοροποιημένα και περισσότερο
«ενήλικα».

Τα σχήματα ποτέ δεν σταματούν να αλλάζουν ή να γίνονται
περισσότερο εξεζητημένα. Ωστόσο, τα σχήματα των ενηλίκων έχουν τις
ρίζες τους στα σχήματα της παιδικής ηλικίας.

2.5. Αφομοίωση, Προσαρμογή και Εξισορρόπηση

Στη θεωρία της γνωστικής ανάπτυξης υπάρχουν κάποιες γνωστικές
διαδικασίες οι οποίες κρίνεται απαραίτητο πως πρέπει να έχει ο άνθρωπος για
να καταφέρει να διέλθει από τα τέσσερα αναπτυξιακά στάδια, οι οποίες τον
βοηθούν να οικοδομήσει τη γνώση και να ολοκληρώσει την ανάπτυξή του
κανονικά. Αυτές είναι η αφομοίωση, η προσαρμογή και η εξισορρόπηση.

Αφομοίωση: Η αφομοίωση είναι η γνωστική διαδικασία με την οποία ο
άνθρωπος ολοκληρώνει μια νέα αντίληψη ή σύλληψη ενός θέματος σχετικά
με τα υπάρχων σχήματα ή πρότυπα συμπεριφοράς. Κάποιος μπορεί να πει
πως το παιδί αποκτά εμπειρίες: βλέπει νέα πράγματα ή βλέπει παλιά
πράγματα μέσω ενός νέου τρόπου και ακούει πράγματα.

[5] Οι κατασκευές είναι ιδέες ή «πράγματα» που δεν είναι άμεσα παρατηρούμενα αλλά υποθέτουμε πως
υπάρχουν(όπως η νοημοσύνη, η δημιουργικότητα, η ικανότητα, η κινητοποίηση και τα ένστικτα). Η
λίστα των κατασκευών μπορεί να είναι ατελείωτη. Μια κύρια ενέργεια της ψυχολογικής έρευνας είναι η
προσπάθεια να διευκρινίσει τη φύση των κατασκευών και να επαληθεύσει την ύπαρξή τους.
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Το παιδί προσπαθεί να εντάξει τα νέα πράγματα στα σχήματα που διαθέτει
το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η αφομοίωση μπορεί να θεωρηθεί ως η
γνωστική διαδικασία κατά την οποία τοποθετούνται νέα ερεθίσματα σε
υπάρχων σχήματα. Η αφομοίωση λαμβάνει χώρα συνεχώς.

Η αφομοίωση δεν δημιουργεί αλλαγές στα σχήματα, αλλά επηρεάζει
την ανάπτυξη των σχημάτων και έτσι αποτελεί μέρος της ανάπτυξης, είναι
μέρος της επεξεργασίας μέσω της οποίας το άτομο προσαρμόζεται γνωστικά
και οργανώνει το περιβάλλον. Η διαδικασία της αφομοίωσης επιτρέπει την
ανάπτυξη των σχημάτων.

Προσαρμογή: Όταν το παιδί δέχεται ένα νέο ερέθισμα προσπαθεί να
το αφομοιώσει στα ήδη υπάρχοντα σχήματα. Μερικές φορές ένα ερέθισμα
δεν μπορεί να αφομοιωθεί γιατί δεν υπάρχουν σχήματα στα οποία μπορεί να
ταιριάξει. Τα χαρακτηριστικά του δεν συμπίπτουν με κανένα από τα
διαθέσιμα χαρακτηριστικά των σχημάτων του παιδιού. Τι μπορεί να κάνει το
παιδί σε αυτή την περίπτωση; Υπάρχουν δύο πράγματα που μπορούν να
γίνουν: α) Να δημιουργήσει ένα νέο σχήμα στο οποίο θα τοποθετήσει το
ερέθισμα, ή β) Να τροποποιήσει ένα υπάρχον σχήμα έτσι ώστε το ερέθισμα
να ταιριάζει σε αυτό. Και τα δυο αποτελούν μορφές προσαρμογής και
οδηγούν στην αλλαγή της δομής ενός ή περισσοτέρων σχημάτων. Έτσι, η
προσαρμογή ισούται με τη δημιουργία νέων σχημάτων ή την τροποποίηση
παλιών σχημάτων. Και οι δυο ενέργειες οδηγούν στην αλλαγή, ή ανάπτυξη,
γνωστικών δομών (σχήματα).

Από τη στιγμή που υφίσταται η προσαρμογή, το παιδί μπορεί να
ξαναπροσπαθήσει να αφομοιώσει ένα ερέθισμα. Καθώς η δομή έχει αλλάξει
το ερέθισμα μπορεί να αφομοιωθεί. Η αφομοίωση είναι πάντα το τελικό
προϊόν.

Κατά την αφομοίωση, ένα άτομο αντιπαραθέτει τις διαθέσιμες δομές
με το ερέθισμα που επεξεργάζεται. Που σημαίνει ότι τα ερεθίσματα πρέπει
να ταιριάζουν με τη δομή που διαθέτει το άτομο. Στην προσαρμογή
συμβαίνει το αντίθετο. Το άτομο ωθείται να αλλάξει τα σχήματά του έτσι
ώστε να ταιριάζουν με τα νέα ερεθίσματα που το άτομο δεν κατάφερε να
αφομοιώσει. Η προσαρμογή κάνει απολογισμό για την εξέλιξη (ποιοτική
αλλαγή) και η αφομοίωση κάνει απολογισμό για την ανάπτυξη (ποσοτική
αλλαγή). Μαζί αυτές οι δυο διαδικασίες κάνουν απολογισμό για τη νοητική
προσαρμογή και την ανάπτυξη των νοητικών δομών.

Εξισορρόπηση: Οι διαδικασίες της αφομοίωσης και της προσαρμογής
είναι απαραίτητες για τη γνωστική ανάπτυξη και εξέλιξη. Μια ισορροπία
ανάμεσα στην αφομοίωση και την προσαρμογή είναι τόσο απαραίτητη όσο και
η ύπαρξη των δύο αυτών διαδικασιών. Ο Piaget ονομάζει την ισορροπία
μεταξύ της αφομοίωσης και της προσαρμογής εξισορρόπηση.  Η
εξισορρόπηση είναι μια ρυθμιστική μηχανή που είναι πανταχού παρών και
καθορίζεται από γενετικούς, βιολογικούς και ψυχολογικούς παράγοντες και
είναι υπεύθυνη τόσο για τον συντονισμό των ποικίλων αντιδράσεων που
δέχονται οι γνωστικές λειτουργίες όσο και για τη ρύθμιση της
προσαρμοστικής αποτελεσματικότητας αυτών των λειτουργιών. Η
εξισορρόπηση ευθύνεται για την συνεχή βελτίωση και σταθεροποίηση της
δυνατότητας του ατόμου να κατανοεί το περιβάλλον του και να δρα μέσα σε
αυτό. Οι παράγοντες που ρυθμίζουν την εξισορρόπηση είναι ο ποσοτικός και
ο ποιοτικός.
       Η εξισορρόπηση είναι μια κατάσταση ισορροπίας ανάμεσα στην
αφομοίωση και την προσαρμογή. Η μη-εξισορρόπηση είναι μια κατάσταση
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έλλειψης ισορροπίας ανάμεσα στην αφομοίωση και την προσαρμογή[6] . Η
εξισορρόπηση είναι η διαδικασία μέσω της οποίας οδηγούμαστε από τη μη
εξισορρόπηση στην εξισορρόπηση. Η εξισορρόπηση επιτρέπει την εξωτερική
εμπειρία να ενσωματωθεί σε εσωτερικές δομές (σχήματα). Όταν η μη
εξισορρόπηση συμβαίνει, κινητοποιεί[7] το παιδί να αναζητήσει την
εξισορρόπηση, δηλαδή ενεργοποιεί τη διαδικασία της εξισορρόπησης. Η
εξισορρόπηση είναι μια απαραίτητη συνθήκη μέσα στην οποία οργανισμός
συνεχώς αγωνίζεται. Ο οργανισμός αφομοιώνει τα ερεθίσματα στο μέγιστο
με ή χωρίς την προσαρμογή. Αυτό οδηγεί στην εξισορρόπηση. Έτσι, η
εξισορρόπηση αντιμετωπίζεται ως μια κατάσταση γνωστικής ισορροπίας που
επιτυγχάνεται στο επίπεδο της αφομοίωσης.

 Προφανώς, η εξισορρόπηση σχετίζεται με οποιοδήποτε ιδιαίτερο
ερέθισμα που μπορεί να είναι μια πολύ προσωρινή δουλειά, όπως οι δομές και
τα σχήματα συνεχώς υφίστανται μη εξισορρόπηση αλλάζουν, αλλά δεν είναι
τόσο σημαντικό όσο η εξέλιξη και η προσαρμογή προχωρά βήμα βήμα
μπροστά.

Γενικά, η γνωστική ανάπτυξη και εξέλιξη εξελίσσεται με αυτόν τον
τρόπο σε όλα τα στάδια της εξέλιξης. Από τη γέννηση ως την ενηλικίωση, η
γνώση οικοδομείται από το άτομο, τα σχήματα των ενηλίκων οικοδομούνται
πάνω στα σχήματα της παιδικής ηλικίας. Κατά την αφομοίωση, ο οργανισμός
ταιριάζει τα ερεθίσματα με τα υπάρχων σχήματα. Κατά την προσαρμογή
μετατρέπει τα σχήματα έτσι ώστε να ταιριάζουν με τα ερεθίσματα. Η
διαδικασία της προσαρμογή οδηγεί σε μια ποιοτική αλλαγή των νοητικών
δομών (σχήματα), ενώ η αφομοίωση προσθέτει στις υπάρχουσες δομές μια
ποσοτική αλλαγή. Έτσι, η αφομοίωση και η προσαρμογή κάνουν απολογισμό
για την ανάπτυξη και εξέλιξη των νοητικών δομών και της γνώσης. Η
εξισορρόπηση είναι ένας εσωτερικός μηχανισμός που ρυθμίζει αυτές τις
διαδικασίες. Είναι μια εσωτερική ρυθμιστική διαδικασία που ρυθμίζει τη
βιολογική ωρίμανση, τους πειραματισμούς με αντικείμενα και την κοινωνική
αλληλεπίδραση - κοινωνική μεταβίβαση.

Σε περίπτωση έλλειψης της εξισορρόπησης, τότε παρατηρούμε μια
ανώμαλη ανάπτυξη, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μια καθυστέρηση της
προσαρμοστικής συμπεριφοράς. Σύμφωνα με τον Piaget η εξισορρόπηση
είναι ο σημαντικότερος παράγοντας της νοητικής ανάπτυξης.

2.6. Ανακλαστική αφαίρεση

Με τον όρο αφαίρεση (abstraction), ο Piaget αναφέρεται στην
ενέργεια με την οποία το υποκείμενο συγκροτεί (δομεί) τη γνώση. Ο Piaget
διακρίνει την αφαίρεση α) σε απλή ή εμπειρική και β) σε σκεπτόμενη
αφαίρεση. Η απλή αφαίρεση ξεκινάει αναφέρεται στις παρατηρήσιμες

[6] Η μη εξισορρόπηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια κατάσταση γνωστικής σύγκρουσης που γίνεται όταν
οι προσδοκίες με τις προβλέψεις δεν επιβεβαιώνονται από την εμπειρία. Ένα παιδί περιμένει κάτι να
συμβεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο και αυτό δε συμβαίνει. Η απόκλιση μεταξύ του αναμενόμενου και
αυτού που πραγματικά συμβαίνει είναι η μη εξισορρόπηση και οδηγεί στη μη εξισορρόπηση.
[7]  Ως κινητοποίηση μπορεί να θεωρηθεί αυτό που ενεργοποιεί τη συμπεριφορά. Στη θεωρία του Piaget
σημαντική πηγή κινητοποίησης στη νοητική εξέλιξη είναι η μη εξισορρόπηση. Η μη εξισορρόπηση
ενεργοποιεί την εξισορρόπηση.
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ιδιότητες (στην υφή) των αντικειμένων της εξωτερικής πραγματικότητας
(π.χ. το βάρος, το σχήμα, τον όγκο, κλπ.). Η σκεπτόμενη αφαίρεση ξεκινάει
από τις νοητικές πράξεις (opérations) του υποκειμένου πάνω στα
αντικείμενα (επενέργεια) και αναφέρεται στις μη παρατηρήσιμες σχέσεις
τις οποίες το υποκείμενο δημιουργεί και εισάγει ανάμεσα στα αντικείμενα.
Οι σχέσεις αυτές που το παιδί βρίσκει ανάμεσα στα αντικείμενα ανήκουν
στη σφαίρα του λογικομαθηματικού.

Κάθε στάδιο, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, οικοδομείται βάση
μιας αρχής, της ανακλαστικής αφαίρεσης: τα στοιχεία είναι αφηρημένα
κατά τη πρώτη ηλικία, αντανακλούνται σε ένα μεγαλύτερο και ανώτερο
στάδιο και επανοικοδομούνται σε ένα καινούργιο αργότερα. Η ιδέα της
ανακλαστικής αφαίρεσης είναι βασική για να κατανοήσουμε τις
παρεμφερείς ιδέες, όπως τη γνώση της αντίληψης , τον εγωκεντρισμό, την
ενδοσκόπηση κ.α.[8]

Κλείνοντας το κομμάτι της γνωστικής ανάπτυξης θα αποτελούσε
παράλειψη να μην αναφερθεί πως δεν μπορούμε πάντα να καθορίζουμε με
ακρίβεια την ηλικία κατά την οποία ένα παιδί θα εισέλθει σε ένα στάδιο και
τις συμπεριφορές που πρόκειται να αναπτύξει. Τα ηλικιακά στάδια που
προτείνει ο Piaget είναι κανονιστικά και δείχνουν τους χρόνους στους
οποίους ένα φυσιολογικό παιδί αναμένεται να επιδείξει νοητικές
συμπεριφορές χαρακτηριστικές για το κάθε επίπεδο. Το φυσιολογικό παιδί
εισέρχεται για παράδειγμα στο στάδιο της μη-τυπικής σκέψης περίπου στην
ηλικία των δύο ετών. Σε περιπτώσεις παιδιών με βαριά νοητική καθυστέρηση,
η εξέλιξη μπορεί να επιβραδυνθεί ακόμη περισσότερο. Οι ρυθμοί με τους
οποίους εξελίσσονται τα παιδιά μπορεί να μην είναι ενδεικτικοί λόγω
εμπειρικών ή κληρονομικών παραγόντων. Τα «έξυπνα» παιδιά εξελίσσονται
γρηγορότερα, τα «κουτά» παιδιά μπορεί να προοδεύουν πιο αργά, ενώ
μερικά δεν θα φτάσουν ποτέ στο ανώτερο στάδιο της τυπικής σκέψης και τα
παιδιά αυτά είναι συνήθως τα παιδιά που παρουσιάζουν νοητική
καθυστέρηση[9].

[8] Για περαιτέρω συζήτηση σχετικά με την ανακλαστική αφαίρεση βλ. Kitchener R.  F. (1986), Piaget’s
theory of knowledge: Genetic Epistemology & Scientific Reason, κεφ. 2, σ.61.
[9] Wadsworth B. J. (1971). Piaget’s Theory of Cognitive and Affective Development. New York:
Longman.
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3. Νοητική Καθυστέρηση

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μία  περαιτέρω συζήτηση για τα άτομα με
νοητική καθυστέρηση, καθώς στην εργασία μελετάται μία ομάδα παιδιών με
ελαφρά νοητική καθυστέρηση και είναι αναγκαία η σχετική συζήτηση.
Επιπροσθέτως παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της
ομάδας, όπως είναι η γνωστική ανάπτυξη, οι κατηγορίες και η αιτιολογία της
νοητικής καθυστέρησης. Τέλος, γίνεται μία αναφορά στην ανάπτυξη της
ειδικής αγωγής στην Ελλάδα και στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών που
ισχύουν για την ειδική αγωγή.

3.1. Γενικά

Τα άτομα με νοητική καθυστέρηση αποτελούν μια από τις δώδεκα
κατηγορίες αναπτυξιακής ή φυσικής μειονεξίας, οι οποίες υπάγονται στα
άτομα με ειδικές ανάγκες. Άτομο με ειδικές ανάγκες ή άτομο με μειονεξία
είναι αυτό που υποφέρει από οποιαδήποτε ανικανότητα του σώματος, του
πνεύματος, ή της προσωπικότητας.

Η νοητική καθυστέρηση είναι η παθολογική κατάσταση που
εμφανίζεται στην περίοδο της ανάπτυξης, χαρακτηρίζεται από νοητική
λειτουργία κάτω του φυσιολογικού, από ανεπάρκεια που είτε προέρχεται από
νόσο, είτε από τραύμα ή από ανωμαλία που συνέβη πριν το 18ο έτος της
ηλικίας. Ακόμη, συνοδεύεται από μειωμένη ικανότητα κοινωνικής
προσαρμογής.

Η νοητική καθυστέρηση είναι σύμπτωμα που συναντάται σε
διαταραχές γνωστών και άγνωστων αιτίων, δεν αποτελεί σύμπτωμα κάποιου
νοσήματος αλλά μια κατάσταση αναπτυξιακής παρέκκλισης που παρουσιάζει
τόσο κλινική όσο και κοινωνική σπουδαιότητα.

Τα άτομα που πάσχουν από νοητική καθυστέρηση παρουσιάζουν
δυσκολίες σε διάφορους τομείς, όπως για παράδειγμα δεν γίνονται
κατανοητοί από τους άλλους, δεν καταφέρνουν να προσανατολιστούν με
επιτυχία στο περιβάλλον, δυσκολεύονται να μάθουν να διαβάζουν,
παρουσιάζουν δυσκολίες στη αντίληψη και τη μνήμη, έχουν περιορισμένες
ικανότητες συλλογισμού και λύσης προβληματικών καταστάσεων και έχουν
δυσκολίες στο συνδυασμό, στη μεταφορά και στη γενίκευση των
πληροφοριών και της γνώσης που τους παρέχεται. Ακόμη, συνήθως έχουν
δυσκολίες στον κινητικό συντονισμό και τη λεπτή κινητικότητα (π.χ. κράτημα
μολυβιού), προβλήματα λόγου και ομιλίας και παρουσιάζουν συχνά χαμηλή
αυτοαντίληψη και περιορισμένες κοινωνικές δεξιότητες. Γενικότερα θα
λέγαμε πως έχουν την τάση να μαθαίνουν πιο αργά σε σύγκριση με την
πλειονότητα των υπόλοιπων ανθρώπων. Προσλαμβάνουν περισσότερο
συγκεκριμένες παρά αφηρημένες έννοιες, έχουν μειωμένη προσοχή και
συγκέντρωση.



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

- 25 -

3.2. Μέτρηση της νοητικής καθυστέρησης

Περίπου το 1% του πληθυσμού έχει νοητική καθυστέρηση. Η
διάγνωση της νοητικής καθυστέρησης βασίζεται στην μέτρηση της
νοημοσύνης και στον έλεγχο του κατά πόσο μπορεί να αντεπεξέλθει σε
καθημερινές ασχολίες όπως η αυτοεξυπηρέτηση, στα σωματικά
χαρακτηριστικά, την αναπτυξιακή υστέρηση, την ύπαρξη συνοδών
συμπτωμάτων, την κλινική εξέταση και τα αποτελέσματα εργαστηριακών
εξετάσεων.

Για να χαρακτηριστεί ένα άτομο ως νοητικά καθυστερημένο πρέπει να
πληροί τις εξής προϋποθέσεις: να έχει χαμηλή νοημοσύνη, περιορισμένες
κοινωνικές δεξιότητες και να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση από τη
στιγμή της γέννησής του. Ακόμη ο δείκτης νοημοσύνης του να βρίσκεται
κάτω από 70-75, αντί του 70 που ίσχυε μέχρι το 1992 και τροποποιήθηκε από
την Αμερικανική Εταιρία για τη Νοητική Καθυστέρηση (American Academy
on Mental Retardation-AAMD).

Ο βαθμός της νοητικής καθυστέρησης αναφέρεται στο σύνολο των
νοητικών λειτουργιών και μετράται από διεθνώς αναγνωρισμένα αναπτυξιακά
τεστ. Κάθε παιδί που παρουσιάζει νοητική καθυστέρηση ή παρεκκλίνει από το
φυσιολογικό πρέπει να υποβάλλεται σε αναπτυξιακό τεστ και τεστ μέτρησης
της νοημοσύνης, το οποίο μετρά τον δείκτη νοημοσύνης (IQ)  και μας
υποδεικνύει το βαθμό της υστέρησης του ατόμου. «Σχετικά με τις
δοκιμασίες νοημοσύνης, το 1905 κατασκευάστηκε από τον Γάλλο ψυχολόγο
Alfred Binet (1857, 1911), για τις ανάγκες αξιολόγησης στον εκπαιδευτικό
χώρο[10] , το ψυχομετρικό εργαλείο ανίχνευσης και μέτρησης των νοητικών
ικανοτήτων. Η ιστορία γράφει πως ο Binet  ανέπτυξε «une echelle metrique d’
intelligence» για να διακρίνει τα νοητικά καθυστερημένα παιδιά από εκείνα με
κανονική (normal) νοημοσύνη και σχολική πρόοδο. Οι Binet και Simon (1908)
όρισαν την νοημοσύνη μέσα από την πρακτική της λειτουργικότητα «αυτό
που αποκαλούμε νοημοσύνη, υπό τη στενή έννοια του όρου, αποτελείται από
2 κύριες διαδικασίες: Πρώτον, την ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται
τον εξωτερικό κόσμο και δεύτερον, την ικανότητά του να αναπαράγει
παραστάσεις από μνήμης, να τις αναδιαρθρώνει και να είναι σε θέση να τις
σκέφτεται και να τις ανακαλεί (Carroll, 1976). Μετά τον Binet ο Αμερικανός
ψυχολόγος Terman υιοθέτησε (Νασιάκου, σ.165) έναν «ευκολότερο τρόπο
να προσδιορίσει τον βαθμό ευφυΐας»: το δείκτη νοημοσύνης. Το τεστ του
Binet, μετά την σχετική επεξεργασία του Terman (1916), επονομαζόμενο
πλέον Stanford- Binet test, καθιέρωσε μία πολύπλοκη τεχνική η οποία περιέχει
την προσεκτική επιλογή και τοποθέτηση των έργων σε κλίμακα δυσκολίας,
έτσι ώστε να παράγει σταθερούς μέσους όρους και σταθερές αποκλίσεις των
νοητικών πηλίκων για διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες. Η ιδέα του
νοητικού πηλίκου διαμορφώθηκε από το Γερμανό ψυχολόγο Stern (1912), ο
οποίος προέβλεπε ότι είναι δυνατόν να πάρεις μία αναλογία όπου η απόκλιση
θα είναι περίπου σταθερή πάνω από την ηλικιακή κατηγορία εάν η νοητική
ηλικία διαιρεθεί με την νοητική κατηγορία»(Ξηρομερίτη, 1997, σ. 52-53)[11] .

[10] Για μία σχετική θεώρηση των ψυχολογικών δοκιμασιών, βλ. Νασιάκου Μ. (1987).
Ψυχολογική εκτίμηση της νοητικής λειτουργίας της προσωπικότητας του παιδιού. Βλ. επίσης περί των
δοκιμασιών Wechsler, ή του Raven, το I.T.P.A., κτλ.

[11] Για μία περαιτέρω ανάλυση βλ. Ξηρομερίτη Α. (1997). Ειδική εκπαίδευση, Θεωρητικές
αρχές-Ερευνητικά δεδομένα και Διδακτική παρέμβαση, Η εκπαιδευτική αξιολόγηση και το ψυχομετρικό
μοντέλο, κεφ.4, σ. 51-73.
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3.3. Κατηγορίες νοητικής καθυστέρησης

Τα άτομα με νοητική καθυστέρηση αρχικά κατηγοριοποιούνταν σε
τέσσερα αδρά επίπεδα νοητικής καθυστέρησης. Τα επίπεδα αυτά ήταν η
ελαφρά, η μέτρια, η σοβαρή και η βαθιά νοητική καθυστέρηση, τα οποία όμως
στην πορεία μειώθηκαν σε δύο, την ελαφρά στην  και τη σοβαρή νοητική
καθυστέρηση.

Περίπου τα ¾ των ατόμων που πάσχουν από νοητική καθυστέρηση
έχουν ελαφρά νοητική υστέρηση. Στα άτομα αυτά συνήθως δεν είναι
ευδιάκριτο το πρόβλημα και δεν λαμβάνουν κάποια ειδική μεταχείριση, ενώ
καταφέρνουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της ζωής χωρίς πρόσθετη
βοήθεια.

Στα άτομα με μέτρια, βαριά και βαθιά καθυστέρηση κρίνεται
απαραίτητη η παροχή ειδικής βοήθειας και υποστήριξης στους
περισσότερους τομείς της ζωής τους.

Από τις κατηγορίες που αναφέρθηκαν παραπάνω, στην εργασία
αξιολογήθηκε μία ομάδα ατόμων που ανήκουν στην κατηγορία ελαφριάς
νοητικής καθυστέρησης.

3.4. Αιτιολογία νοητικής καθυστέρησης

Υπάρχουν πάνω από εκατό παράγοντες που αποτελούν την αιτιολογία
της νοητικής καθυστέρησης, εκ των οποίων μόνο 25-35% είναι γνωστοί. Η
πλειονότητα των περιπτώσεων νοητικής καθυστέρησης ανήκει στη μέτρια
νοητική καθυστέρηση, την ελαφρά ή την οριακή νοημοσύνη.

Η νοητική καθυστέρηση μπορεί να είναι δευτεροπαθής, να οφείλεται
σε ένα αντίξοο περιβάλλον, ή να είναι ιδιοπαθής νοητική καθυστέρηση. Τα
αίτια της νοητικής καθυστέρησης υπάγονται σε δύο κατηγορίες, στα
οργανικά και στα μη οργανικά-περιβαλλοντικά. Τα οργανικά αίτια
περιλαμβάνουν τρεις υποκατηγορίες αιτίων, α) τα προγεννητικά αίτια που
αφορούν αίτια όπως χρωμοσωμικές ανωμαλίες, βλάβες του κεντρικού
νευρικού συστήματος, ενδομήτριες λοιμώξεις κ.α., β) τα περιγεννητικά αίτια
που αναφέρονται σε διάφορα  γεγονότα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια
της κύησης, κατά τον τοκετό, όπως προωρότητα και επιπλοκές, τραύμα κατά
τον τοκετό, μηνιγγίτιδα κ.α., και γ)  τα μεταγεννετικά αίτια όπως λοιμώξεις
του κεντρικού νευρικού συστήματος, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, βαριά
υποθρεψία, εγκεφαλική κάκωση κ.α.

3.5. Η γνωστική ανάπτυξη στα παιδιά με νοητική
καθυστέρηση

Η νοητική καθυστέρηση μπορεί να ερμηνευτεί και ως μια λανθασμένη
ή προβληματική γνωστική ανάπτυξη του παιδιού, για την οποία φυσικά δεν
είναι υπαίτιο το ίδιο το παιδί, αλλά οφείλεται σε γενετικούς, κληρονομικούς
αλλά και εμπειρικούς παράγοντες.
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Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, η γνωστική ανάπτυξη σύμφωνα με
τη οικοδομιστική θεωρία του Piaget συμπροσδιορίζεται από τέσσερις
παράγοντες, οι οποίοι ακολουθούν παρακάτω:

i. τη βιολογική - νευρολογική ωρίμανση.
ii. την απόκτηση εμπειρίας από τους πειραματισμούς με τα

αντικείμενα - φυσική και λογικομαθηματική γνώση
iii. την κοινωνική αλληλεπίδραση και την κοινωνική-πολιτισμική

μεταβίβαση
iv. την εξισορρόπηση (équilibration), η οποία, κατά τον Piaget, είναι

ο σημαντικότερος από τους παράγοντες της νοητικής
ανάπτυξης.[12]

Όπως έχει προαναφερθεί οι αναπτυξιακές φάσεις-στάδια
διαδέχονται η μία την άλλη με την ίδια σειρά διαδοχής σ' όλα ανεξαιρέτως
τα παιδιά. Κάθε παιδί δομεί και αναδομεί, για τον εαυτό του και με τα μέσα
που διαθέτει, νέα πνευματικά «εργαλεία», η απόκτηση των οποίων είναι
επιτακτική για τη μετάβαση από τη μία φάση στην επόμενή της.

Αυτή η προοδευτική δόμηση της γνωστικής ανάπτυξης υπακούει
πάντοτε στις ίδιες αναγκαιότητες και πραγματώνεται διαμέσου ενός
εσωτερικού μηχανισμού, της εξισορρόπησης (équilibration), που ρυθμίζει
τους τρεις άλλους παραπάνω παράγοντες (τη βιολογική ωρίμανση, τους
πειραματισμούς με αντικείμενα και την κοινωνική αλληλεπίδραση -
κοινωνική μεταβίβαση). Η εξισορρόπηση έχει αυτορρυθμιστικό χαρακτήρα,
γεγονός που εξηγείται ως εξής: το υποκείμενο απαντά με αντισταθμιστικές
δραστηριότητες στις εξωτερικές διαταραχές της εξισορρόπησης και στις
ανισορροπίες (déséquilibres) που δημιουργούν τα προβλήματα και τις
συγκρούσεις.

Όσον αφορά το νοητικά καθυστερημένο παιδί, η αυτορρύθμιση
(autorégulation) της γνωστικής δομής δυσχεραίνεται από την πνευματική
ακινησία - ακινητοποίηση (inertie intellectuelle) και το γενετικό κόλλημα
(viscosité génétique), κυρίαρχο χαρακτηριστικό των οποίων είναι η
επιβραδυμένη ταχύτητα του παιδιού αυτού. Έτσι, λόγω αυτής της
πνευματικής ακινησίας-ακινητοποίησης το νοητικά καθυστερημένο παιδί
αντιλαμβάνεται (preception) αλλά δεν εφευρίσκει (invention). Αντίθετα, το
παιδί τυπικής ανάπτυξης, το οποίο, λόγω της μεγάλης ταχύτητας και των
γρήγορων ρυθμών λειτουργίας της νόησής του, βρίσκεται συνεχώς σε
κατάσταση ανισορροπίας (désequilibre) ανάμεσα στις προηγούμενες και
στις μεταγενέστερες «κατακτήσεις» της γνώσης.

Η ισορροπία των δομών, που κάθε φορά εγκαθίσταται σ' ένα
ορισμένο αναπτυξιακό στάδιο, δεν ακινητοποιεί την εξελικτική δομική
διαδικασία, ιδιαίτερα στο παιδί τυπικής ανάπτυξης. Αντίθετα, μάλιστα,
μόλις η εξισορρόπηση μιας δομής, σ' ένα συγκεκριμένο εξελικτικό επίπεδο,
εγκατασταθεί, τότε η τελευταία ενσωματώνεται σ' ένα νέο σύστημα, το
οποίο στη συνέχεια εξισορροπούμενο, καθίσταται με τη σειρά του μια νέα
δομή σταθερότερη και ευρύτερη.

[12] Piaget J. (1936). La naissance de l' intelligence chez l' enfant, Neuchâtel: Delachaux et Niestlé,
Stavrou L., Gibello B., & Sarris D. (1997). Les problèmes de symbolisation chez l' enfant déficient
mental: approche conceptuelle et étude clinique. Annuaire Scientifique du Département des Sciences
de l’Éducation Préscolaire (Επιστημονική Επετηρίδα του παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών).
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Α, 191-216.
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Αυτή η προοδευτική επαναδόμηση από τις απλούστερες και πιο
περιορισμένες στις συνθετότερες και ευρύτερες δομές, είναι απόρροια της
ανακλαστικής αφαίρεσης (abstraction refléchissante). Διαμέσου της
ανακλαστικής αφαίρεσης γίνεται γενίκευση (généralisation) των στοιχείων
της προηγούμενης υποδομής και δομής στο νέο υπό διαμόρφωση δομικό
σύστημα (υποδομή-δομή).

Γενικότερα θα λέγαμε ότι η νοητική ανάπτυξη του παιδιού στηρίζεται
στην εξισορρόπηση ανάμεσα στις λειτουργίες της αφομοίωσης
(assimilation) και της συμμόρφωσης (accommodation), οι οποίες βρίσκονται
σε μια αέναη αλληλεξάρτηση και καταλήγουν στην προοδευτική ανάπτυξη
των νοητικών δομών(σχήματα). Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η γνώση
κατακτάται χάρη στην εξισορρόπηση ανάμεσα στις αφομοιώσεις και τις
προσαρμοστικές δραστηριότητες του υποκειμένου, από την προσωπική
δράση του οποίου εξαρτάται ο ισορροπημένος αυτός συντονισμός.

 Κλείνοντας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως οι λειτουργίες της
εξισορρόπησης και της ανακλαστικής αφαίρεσης έχουν καθοριστικό ρόλο
στην προοδευτική δόμηση των εννοιών και στα παιδιά με νοητική
καθυστέρηση τόσο, όσο και στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης.

3.6. Εκπαίδευση παιδιών με νοητική καθυστέρηση

3.6.1. Γενικά

Ειδικά για την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, στα οποία
υπάγονται και τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση, έχει δημιουργηθεί ένα
πλαίσιο αρχών και «διαφορετικά» σχολεία ειδικά για αυτά τα παιδιά. Τα
σχολεία αυτά είναι οργανωμένα σύμφωνα με τις αρχές της ειδικής αγωγής
και σκοπός τους είναι να δίνουν σε όλους τους μαθητές ανεξάρτητα από
οποιαδήποτε ιδιαίτερη ανάγκη ή χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί την
εθνική, πολιτισμική ή κοινωνική τους ταυτότητα ίσες ευκαιρίες μάθησης με
τους υπόλοιπους μαθητές.

Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για την παροχή ίσων ευκαιριών σε
όλα τα παιδιά αποτελεί όχι μόνο η ενσωμάτωση των αρχών της Ειδικής
Αγωγής σε αυτές του γενικού αναλυτικού προγράμματος, αλλά και τη λήψη
των αναγκαίων μέτρων που θα διασφαλίζουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των
μαθητών καθώς και τις κατάλληλες  συνθήκες για την επιτυχή εφαρμογή
της ένταξης / συνεκπαίδευσης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πρέπει τα
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της Γενικής Εκπαίδευσης να είναι
ευέλικτα, ενώ παράλληλα πρέπει να παρέχονται και διαφοροποιημένα ή
ειδικά ΑΠΣ για κάθε κατηγορία μαθητών με ειδικές ανάγκες, όπως
συμβαίνει και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.

Στην Ελλάδα, η Ειδική Αγωγή λειτουργεί οργανωμένα πάνω από 25
χρόνια, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν αναπτυχθεί τα κατάλληλα αναλυτικά
προγράμματα, που να ανταποκρίνονται στο σύνολο των ειδικών αναγκών των
μαθητών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έντονη διαφοροποίηση του
περιεχομένου αλλά και των στόχων διδασκαλίας στις διάφορες μονάδες
Ειδικής Αγωγής ή την ανεπιτυχή προσπάθεια εφαρμογής του αναλυτικού
προγράμματος της γενικής εκπαίδευσης.
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Οι σύγχρονες συνθήκες εκπαίδευσης και ένταξης των παιδιών με
ειδικές ανάγκες στο σχολείο, στην εργασία και συνολικά στην κοινωνία
αναδεικνύουν επιτακτικά την ανάγκη για ουσιαστική και συστηματική
προσέγγιση της εκπαίδευσης τους. Σήμερα, η Ειδική Αγωγή είναι διεθνώς
ένας επιστημονικός χώρος και έχει απομακρυνθεί από τις προνοιακές-
ιατροκεντρικές αντιλήψεις του παρελθόντος. Οι σχολικές μονάδες Ειδικής
Αγωγής δεν αποτελούν χώρο θεραπείας ή φύλαξης των παιδιών με ειδικές
ανάγκες, αλλά χώρο εκπαίδευσης και μάθησης. Όμως, για να είναι εφικτή η
υλοποίηση μιας συστηματικής, επιστημονικής και κατάλληλης εκπαίδευσης,
είναι απαραίτητη η ύπαρξη κατάλληλων αναλυτικών προγραμμάτων, που να
ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κατηγορίας αλλά και κάθε
παιδιού στην ειδική αγωγή, ώστε να μπορεί να υλοποιείται η εξατομικευμένη
εκπαίδευσή του.

Για τη διευκόλυνση της εκπαίδευσης των παιδιών με ειδικές ανάγκες
στα πλαίσια κυρίως της γενικής εκπαίδευσης, το  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
εκπόνησε πρόσφατα Ενιαίο Διαθεματικό Πλαίσιο και νέα Αναλυτικά
Προγράμματα Σπουδών. Έτσι, τα Προγράμματα Σπουδών της γενικής
εκπαίδευσης εναρμονίζονται σε κάποιο βαθμό με τα καινούργια δεδομένα
της κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης, της πολυπολιτισμικότητας
αλλά και της αναγνώρισης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών
και των δικαιωμάτων τους για ένταξη και ισότιμη εκπαίδευση σε ένα ενιαίο
σχολείο.

3.6.2. Η Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα

Η Ειδική Αγωγή παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία
χρόνια στη χώρα μας. Το νομικό πλαίσιο, ιδιαίτερα όπως διαμορφώθηκε με
τον νόμο 2817/2000 έχει εκσυγχρονιστεί και εναρμονισθεί με την Ευρωπαϊκή
πολιτική για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την
ενσωμάτωση των μαθητών με ειδικές ανάγκες μέσα στα κοινά σχολεία.
Έχουν, επίσης, δημιουργηθεί αρκετές και διαφορετικές σχολικές δομές,
όπως για παράδειγμα τα Τμήματα Ένταξης μέσα στα σχολεία της γενικής
εκπαίδευσης, τα Ειδικά Σχολεία για διάφορες κατηγορίες μαθητών με ειδικές
ανάγκες, τα Προγράμματα Συνεκπαίδευσης, τα Εργαστήρια Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα TEE Ειδικής Αγωγής, τα
Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης των Μαθητών με Ειδικές
Ανάγκες, κλπ. Ακόμα έχουν υλοποιηθεί πολλά προγράμματα
ευαισθητοποίησης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διδασκαλία μαθητών με
διαφορετικές ειδικές ανάγκες.

Μια ιστορική αναδρομή υποδεικνύει τις απαρχές της ειδικής
αγωγής στην Ελλάδα πίσω στο 1929 όπου για πρώτη φορά επιχειρείται
Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση που προβλέπει ίδρυση σχολείων για την αγωγή
παιδιών με προβλήματα νόησης. Στη συνέχεια το 1935 με νόμο ορίζονται το
ποσά που απαιτούνται για τα Ειδικά Σχολεία, το 1937 ιδρύεται το Πρότυπο
Ειδικό Σχολείο Αθηνών με διευθύντρια την παιδαγωγό Ρόζα Ιμβριώτη, η
οποία εφαρμόζει πρωτοποριακές τακτικές και πρακτικές για την αγωγή
αυτών των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο. Δυστυχώς όμως οι όποιες
προσπάθειες είχαν ξεκινήσει ανακόπτονται από το ξέσπασμα του Β’
Παγκοσμίου πολέμου. Αξιόλογες κινήσεις για την ψυχική υγεία του παιδιού
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και την εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες έχουμε με την ίδρυση της
Ελληνικής Εταιρίας Υγιεινής και Νευροψυχιατρικής του Παιδιού, τον
Ιατροπαιδαγωγικό Σταθμό του Μορφωτικού Συλλόγου Αθηναίων (1954) και
το κέντρο Ψυχικής Υγιεινής (1956). Συγχρόνως με τα παραπάνω
αναπτύσσεται και η ιδιωτική πρωτοβουλία στον τομέα αυτό και ιδρύονται
διάφοροι σύλλογοι. Γενικότερα θα λέγαμε ότι κατά την περίοδο 1950-1970
δραστηριοποιείται περισσότερο η ιδιωτική πρωτοβουλία, ενώ η πολιτεία
καθυστερεί στην κίνηση για συστηματική εκπαίδευση ατόμων με ειδικές
ανάγκες.

Από τη δεκαετία του 1970 και μετά παρατηρείται μια περαιτέρω
ενεργοποίηση από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας όσον αφορά την αγωγή
των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η επιστημονική προσέγγιση γίνεται
εντονότερη. Το 1972 και 1973 ιδρύονται τα πρώτα Εδικά Σχολεία για παιδιά
με νοητική καθυστέρηση που χαρακτηρίζονται ως ασκήσιμα. Το 1975 και στη
δεκαετία του 80 τα πράγματα βελτιώνονται, καθώς οι σύλλογοι γονέων
πολλαπλασιάζονται, εκπαιδεύονται δάσκαλοι για την Ειδική Αγωγή, η κοινή
γνώμη ευαισθητοποιείται, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συμβάλλουν, ο
κρατικός φορέας γίνεται πιο ορατός, η επίδραση της Ευρώπης με την
παρουσία της Ε.Ο.Κ. βοηθάει για ανταλλαγή ιδεών και εφαρμογή
προγραμμάτων.

Ακόμη, ο δικτάτορας Παπαδόπουλος από το 1969 μεριμνά για την
εκπαίδευση ατόμων με νοητική καθυστέρηση με την ίδρυση Του Γραφείου
Ειδικής Εκπαίδευσης. Το 1974 γίνεται το πρώτο σχέδιο αναλυτικού
προγράμματος για ειδικά σχολεία και το 1975 κατοχυρώνεται το δικαίωμα
εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Το Γραφείο Ειδικής
Εκπαίδευσης μετατρέπεται σε τμήμα Ειδικής Αγωγής και το 1976 γίνεται
διεύθυνση Ε.Α. Το 1981 ψηφίζεται στη Βουλή ο Ν.1143, για την Εδική
Εκπαίδευση.

Μετά το 1981 νέα σχολεία ιδρύονται και από το 1984 εφαρμόζεται ο
θεσμός της ειδικής τάξης στα κανονικά σχολεία.

3.6.3. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών

Για κάθε βαθμίδα της ελληνικής εκπαίδευσης υπάρχει ένα αναλυτικό
πρόγραμμα σπουδών από το οποίο δεν επιτρέπονται παρεκκλίσεις σε
ολόκληρη τη χώρα. Ακόμη και η ιδιωτική εκπαίδευση ελέγχεται από το
ΥΠ.Ε.Π.Θ. και ακολουθεί το ίδιο πρόγραμμα.  Στις 30-9-1985 τέθηκε σε ισχύ
ο Νόμος 1566 κι ένας νέος θεσμός ιδρύθηκε με σκοπό να βοηθάει το
Υπουργείο για το σχεδιασμό προγραμμάτων, μεθόδων, τη σύνταξη ή τη
χρησιμοποίηση των διδακτικών βιβλίων και ότι έχει σχέση με την παροχή
εκπαίδευσης. Ο καινούριος αυτός θεσμός είναι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
(Π.Ι.), το οποίο αποτελείται από 75 μέλη. Το Π.Ι. έχει συμβουλευτικό
χαρακτήρα. Σύμφωνα με το συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό μας σύστημα ο
Υπουργός Παιδείας έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για την εφαρμογή των
προτάσεων του Π.Ι. πρέπει όμως να γίνει παραδεκτό ότι ο ρόλος του Π.Ι.,
παρόλες τις αδυναμίες του, (γιατί εκτός από τα υπαρξιακά προβλήματα που
κατά καιρούς βίωσε δεν έχει εξειδικευμένο προσωπικό), φαίνεται να είναι
πολύ χρήσιμος στην Ειδική Αγωγή. Η κυβέρνηση προσπάθησε να
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δημιουργήσει νέα βιβλία και σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό, προσπάθησε
δηλαδή να αναπτύξει ΑΠΣ ειδικά για την Ειδική Αγωγή.

Τα  ΑΠΣ Ειδικής Αγωγής περιλαμβάνουν 6 κατηγορίες μαθητών με
ειδικές ανάγκες:

α) με βαριά και μέτρια-ελαφριά νοητική καθυστέρηση
β) με προβλήματα ακοής
γ) με προβλήματα όρασης
δ) με κινητικές αναπηρίες
ε) με αυτισμό
ζ) με πολλαπλές αναπηρίες(τυφλοκωφά).

Για καθεμία από τις παραπάνω 6 κατηγορίες ειδικών αναγκών
αναπτύχθηκαν ειδικά ΑΠΣ ή έγιναν κατάλληλες προσαρμογές ή
διαφοροποιήσεις των ΑΠΣ γενικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις
συγκεκριμένες ανάγκες κάθε κατηγορίας. Έτσι για τους μαθητές, για
παράδειγμα, με κινητικές αναπηρίες ή αυτούς με προβλήματα όρασης ή
ακοής, κ.λπ., όπου κρίθηκε απαραίτητο από τις ειδικές ομάδες συγγραφής
των ΑΠΣ, χρησιμοποιήθηκαν αυτούσια ή με ελάχιστες διαφοροποιήσεις τα
ΑΠΣ της γενικής εκπαίδευσης του Π.Ι. Αυτό απαιτούσε προσεκτική μελέτη
και γνώση των ΑΠΣ της γενικής εκπαίδευσης καθώς και γνώση των αναγκών
κάθε κατηγορίας. Οι όποιες διαφοροποιήσεις ή η ανάπτυξη για μερικά
μαθήματα ειδικών ΑΠΣ έγιναν μόνο για τις κατηγορίες των μαθητών που
κρίθηκε αναγκαίο από τους ειδικούς. Για μερικές κατηγορίες μαθητών
αναπτύχθηκαν (ή έγιναν προσαρμογές) ΑΠΣ τόσο για την πρωτοβάθμια όσο
και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ για άλλες κατηγορίες μαθητών,
όπως για παράδειγμα για τους μαθητές με νοητική καθυστέρηση, αυτισμό,
κ.λπ., αναπτύχθηκαν ΑΠΣ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ΕΕΕΕΚ και TEE
Ειδικής Αγωγής.

Το κομμάτι που ακολουθεί είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο της
Ξηρομερίτη (1997)[13] και αναφέρεται στην ανάπτυξη των αναλυτικών
προγραμμάτων και την ειδική εκπαίδευση και συγκεκριμένα στα άτομα με
ελαφρύ και μέτριο βαθμό νοητικής καθυστέρησης:

«Υπάρχει ανάγκη να δοθεί έμφαση σε ένα αναλυτικό πρόγραμμα
ακαδημαϊκού προσανατολισμού στα παιδιά τα οποία παρουσιάζουν ποικίλες
μαθησιακές δυσκολίες, ή έχουν ελαφρύ/μέτριο βαθμό Ν.Κ. στα χρόνια της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όταν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ή και
Ν.Κ. φτάσουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα πρέπει να δοθεί έμφαση
στην εκπαίδευση της κοινωνικότητας, την προεπαγγελματική κατάρτιση και
την πρακτική σύνδεση και τοποθέτηση σε άμεσους χώρους εργασίας.
Σύμφωνα με τον καθηγητή Blackman, το αναλυτικό πρόγραμμα για έναν
εκπαιδευτικό ο/η οποίος/α θα διδάξει παιδιά με Ν.Κ. και μαθησιακές
δυσκολίες θα πρέπει να είναι ένα παιχνίδι «με μηδενικό άθροισμα», το οποίο
σημαίνει ότι ο αριθμός των ημερών εκπαίδευσης μέσα από το δημόσιο
σχολείο, είτε για ακαδημαϊκή είτε για επαγγελματική κατεύθυνση, έχει
ημερομηνία λήξης.

[13] Ξηρομερίτη Α.(1997). Ειδική εκπαίδευση, Θεωρητικές αρχές- Ερευνητικά δεδομένα και Διδακτική
παρέμβαση, Η εκπαιδευτική αξιολόγηση και το ψυχομετρικό μοντέλο, κεφ.9, σ. 219-227.
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Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να γνωρίζει καλά ότι οι ημέρες διδασκαλίας, που
είναι αφιερωμένες σε καθαρά γνωστικά/ακαδημαϊκά μαθήματα, είναι
απαραίτητο να προσμετρηθούν ή να αφαιρεθούν από τον αριθμό εκείνο της
διδασκαλίας για κοινωνικότητα, επαγγελματική προετοιμασία, ψυχαγωγία και
κοινωνική μόρφωση ως προς τις απαιτήσεις της κοινωνίας για τους ενήλικους
πολίτες. Στη συνέχεια, με ένα κατάλληλο αναλυτικό πρόγραμμα κατά τα
προσχολικά χρόνια, θα πρέπει να δίδεται έμφαση πρωτίστως στο
γνωστικό/ακαδημαϊκό τομέα, και στις υψηλότερες σχολικές βαθμίδες να
έπεται η εκπαίδευση για την απόκτηση πρακτικών/ εφαρμοστικών
ικανοτήτων.

Πριν από κάθε θεωρητική προσπάθεια για την ανάπτυξη διδακτικών
μοντέλων ή αναλυτικού προγράμματος, υπάρχει το σοβαρό ερώτημα σχετικά
με τη διδακτική παρέμβαση σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, εάν
δηλαδή θα εκπαιδεύονται μέσω των γνωστικών δυνατοτήτων τους ή μέσω
των αδυναμιών τους. Η διδασκαλία των παιδιών μέσω των δυνατοτήτων τους
(δηλαδή κατάλληλη προς τη νοητική ηλικία και όχι τόσο αυστηρή σύγκριση
προς τη χρονική ηλικία) υποδηλώνει ότι στηρίζεται στη νοητική ηλικία του
μαθητή με τις συναρτώμενες σχετικές προσδοκίες χαμηλότερης
ακαδημαϊκής επίδοσης και την αντιστάθμιση τους με λιγότερο απαιτητικά
μαθήματα, όπως τα καλλιτεχνικά (μουσική, ζωγραφική, χειροτεχνία),
γυμναστική κ.ά. Η διδασκαλία μέσω των αδυναμιών- ελλείψεων σημαίνει ότι η
δασκάλα αποδέχεται και εκτιμά τις όποιες αδυναμίες-ελλείψεις της
μαθήτριας και προγραμματίζει τους στόχους της ημερήσιας διδασκαλίας,
οπωσδήποτε κατά τα πρωτοσχολικά χρόνια, με προαπαιτούμενες γνώσεις και
στρατηγικές μεταγνώσης για την ανάπτυξη των μαθησιακών ακαδημαϊκού
επιπέδου ικανοτήτων οι οποίες προσεγγίζουν τη χρονική ηλικία και τις
σχετικές με αυτήν προσδοκίες.

Η γενική φιλοσοφία των κουρίκουλουμ υποστηρίζει την άποψη ότι η
διδασκαλία των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες θα πρέπει να
τείνει προς την υπέρβαση των πεδίων νοητικής δυσκολίας ή ελλείψεων,
επειδή οι περισσότερες δυσκολίες στα ακαδημαϊκά μαθήματα, στα
πρωτοσχολικά χρόνια, θα εμφανιστούν σχεσιακά αργότερα, στα
μεταγνωστικά στάδια και τις γνωστικές στρατηγικές δράσης. Αυτές οι
δυνατότητες θεωρούνται βασικές για την όποια ανάπτυξη σχολικής ή
εξωσχολικής συμπεριφοράς και δραστηριότητας. Η επικείμενη μετάβαση από
την προαναφερθείσα διάκριση ανάμεσα στη διδασκαλία μέσω των
δυνατοτήτων και εκείνη μέσω των αδυναμιών, στο πλαίσιο της σύγχρονης
μεθοδολογίας των αναλυτικών προγραμμάτων, μας οδηγεί σε τρεις
αντιπροσωπευτικές προσεγγίσεις και στο μοντέλο με το όνομα «ικανότητες
μαθητευόμενων» (Brown, 1995· Brown & Campione, 1996· Bruner, 1996·
Fostering Communities of Learning. Hickson, Blackman & Reis, 1995)…

…Με βάση την πολιτισμική διάσταση της μάθησης, όλοι οι εκπαιδευτικοί, και
ιδιαίτερα εκείνοι που ασχολούνται με τη μάθηση των παιδιών με ειδικές
μαθησιακές ανάγκες, αντιλαμβάνονται τη διδακτική παρέμβαση ως ένα
μικρόκοσμο και μια αντανάκλαση της ευρύτερης κοινότητας, Οι μαθητές
μέσα σ’ αυτόν τον μικρόκοσμο της σχολικής τάξης αποτελούν το πρωταρχικό
υλικό δράσης με τις όποιες μεταφερόμενες γνώσεις (ιδιαίτερες, ίσως,
κοινωνικά ή και πολιτισμικά), τα πιστεύω, τις προσδοκίες και ότι άλλο
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συνθέτει την υπόσταση των μαθητευόμενων (Brown & Campione, 1994).
Μέσα στο χώρο της μικροκοινωνίας της τάξης ξεκινά η μάθηση από τη
σκοπιά της σχολικά δομημένης μεταγνώσης και οι μαθητευόμενοι είναι
αποδεκτοί σε κοινή βάση αλλά με εξατομικευμένη κατανόηση της ήδη
κεκτημένης πρότερης γνώσης.

Τα κριτήρια για τη δημιουργία ενός προγράμματος κοινωνικής-πολιτισμικής
μάθησης είναι τα εξής: η ανακλαστική ικανότητα και η συζήτηση—
συνδιαλλαγή. Με την ανακλαστική ικανότητα εννοούμε τη μεταφορά των
ίδιων συνθηκών συνδιαλλαγής, όπως συμβαίνει σε όλα τα κοινωνικά
περιβάλλοντα, δηλαδή την εποικοδομητική συζήτηση, τις απλές ερωτήσεις,
τις διερευνητικές ερωτήσεις, την κριτική και τις συναφείς αναφορές. Με τη
συζήτηση, ως το δεύτερο και σπουδαίο κριτήριο στη διδακτική παρέμβαση,
εισάγονται μέθοδοι γνωστικής ανάπτυξης. Αυτοί οι τρόποι περιλαμβάνουν ως
πρώτο παράγοντα την ενεργό παρουσία του ενήλικα (δασκάλου/ας,
εκπαιδευτή/φροντιστή, διαμεσολαβητή) ως πρότυπου ρόλων. Η
πολλαπλότητα των ρόλων του ενήλικα έγκειται στο ότι εισάγει στην
τάξη/ομάδα τις ιδέες ή το θεματικό πεδίο για εξέταση, οδηγεί από τα βασικά-
απτά προς τα δυσκολότερα και την αφαιρετική ικανότητα, αυτοαναιρείται,
στηρίζει με αντικειμενικά στοιχεία τη θέση του και δικαιώνει έτσι το
μεσολαβητικό ρόλο του. Στη συζήτηση τα παιδιά (μαθητευόμενοι), όπως
άλλωστε συμβαίνει και με τους ενήλικες, εμπλέκονται στη διδακτική
διαδικασία, οπότε γίνονται και τα ίδια δάσκαλοι προς άλλα παιδιά (διδασκαλία
ομηλίκων). Εκτός από τη δυαδική συζήτηση και συνδιαλλαγή των παιδιών,
σχηματίζονται και μικρές ομάδες με κοινές και αμοιβαίες ανταλλαγές ως
προς τη διαδικασία και τις στρατηγικές επεξεργασίας και κατάκτησης της
γνώσης.

Τα σύγχρονα αυτά μαθησιακά (διδακτικά) περιβάλλοντα σέβονται ως
πρωταρχική αρχή την ιδιαιτερότητα (διαφορετικότητα) των μαθητευόμενων
και έχουν ως δεύτερο σκοπό τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη των
θεματικών πεδίων δράσης, έτσι ώστε να εναρμονίζονται στις μαθησιακές
δυνατότητες αλλά και στις ανάγκες των μαθητευόμενων.»
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4. Χωρική Αντίληψη

Η έννοια του χώρου μελετήθηκε πολύ μέχρι σήμερα. Πριν περάσει στα
ενδιαφέροντα των ψυχολόγων, υπήρξε αντικείμενο συστηματικής μελέτης
των φιλοσόφων, από τους οποίους άλλοι τον θεώρησαν ως ιδεατή και άλλοι
ως αντικειμενική πραγματικότητα.

Τα δεδομένα των ερευνών της σύγχρονης Εξελικτικής Ψυχολογίας
βοηθούν πολύ στην ερμηνεία της αντίληψης του χώρου. Μεγάλοι
επιστήμονες αυτού του τομέα υποστηρίζουν ότι η αντίληψη του χώρου δεν
είναι δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς επαφή του υποκειμένου με το
αντικειμενικό. Η εμπειρία είναι απαραίτητη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο
χώρος συνιστά μια a priori μορφή, ότι υπάρχει για μας πριν ασκηθούν τα
αισθητήρια μας και πριν αναπτυχθούν οι κινητικές μας ικανότητες. Τις
μορφές, τα μεγέθη, τις αποστάσεις, τις κινήσεις, τα πρόσωπα κ.ά. κατακτά
το άτομο προοδευτικά, όσο ωριμάζει. Η ικανότητα αυτή δεν γεννάται, όμως,
από το μηδέν. Είναι προϊόν εσωτερικών και εξωτερικών συνεισφορών. Η
οικοδομή του χώρου βρίσκεται σε άμεση σχέση με τις ψυχοβιολογικές
καταβολές του ατόμου όσο και με την άσκηση του μέσα στο περιβάλλον.

Η ωρίμανση των a priori δομών και η εμπειρία θα γεννήσουν την
ικανότητα αντίληψης του χώρου, η οικοδομή του οποίου θα εξαρτηθεί όχι
μόνο από την πνευματική ανάπτυξη του ατόμου, αλλά και από ολόκληρη τη
βιολογική του υπόσταση.

Η αντίληψη του χώρου οργανώνεται προοδευτικά. Οι μηχανισμοί, που
την προσδιορίζουν, ξεκινούν από μια αισθησιοκινητική βάση, περνούν από μια
ενορατική προλογική κατάκτηση, φθάνουν σ' ένα χώρο συγκεκριμένο και
καταλήγουν σε μια θεωρητική σύλληψη και ερμηνεία. Παρακολουθώντας τις
διαδοχικές αυτές φάσεις ανάπτυξης της αντίληψης του χώρου,
παρακολουθούμε την προοδευτική ανάπτυξη της ικανότητας του ανθρώπου
να αντιλαμβάνεται τον κόσμο που τον περιβάλλει από τη γέννηση του μέχρι
το θάνατο.

Η αντίληψη του κόσμου υπονοεί τη δομή του και το διαχωρισμό των
αντικειμένων που αντιλαμβανόμαστε ως μορφές μέσα σ’ ένα φόντο. Φυσικά,
ο διαχωρισμός αυτός εξαρτάται από τις γενικές ιδιότητες του πεδίου, αλλά
και από τους ατομικούς παράγοντες, από τα έμφυτα και τα επίκτητα
γνωστικά και συναισθηματικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Γενικά, η
αντίληψη του χώρου και όσων τον συγκροτούν υπακούει σε ορισμένους
νόμους του πεδίου, αλλά συγχρόνως και στην ικανότητα και την εμπειρία του
κάθε ατόμου. Πολλές φορές παρατηρείται σύγκρουση των δύο αυτών
παραγόντων. Βέβαιο πάντως είναι ότι η αντίληψη του κόσμου προκύπτει ως
ένα είδος συμβιβασμού των δύο αυτών επιρροών.

Όταν μιλάμε για αντίληψη του χώρου, εννοούμε την αντίληψη των
αντικειμένων που μάς περιβάλλουν, καθώς και τις μεταξύ τους σχέσεις,
τοπολογικές και μετρικές. Ο όρος αντικείμενο χρησιμοποιείται εδώ με μία
γενική έννοια,  η οποία περιβάλλει τόσο το υποκείμενο όσο και τα αντικείμενα
της αντίληψης, τα πρόσωπα και τα πράγματα ή τις καταστάσεις. Και είναι
βέβαιο ότι δεν υπάρχει ένας μόνο χώρος, αλλά πολλοί. Κάθε έμβιο ον, με τα
αισθητήρια όργανα του, έρχεται σε επικοινωνία με το φυσικό κόσμο. Το
αντιληπτικό περιβάλλον του όντος αυτού θα προσδιορισθεί αφενός από τα
χαρακτηριστικά του φυσικού κόσμου, στον οποίο ζει, και αφετέρου από τα
αισθητηριακά συστήματα που διαθέτει. Τα συστήματα αυτά ποικίλλουν. Άλλο
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π.χ. σύστημα αντίληψης σχέσεων χώρου διαθέτει ένας εκ γενετής τυφλός,
άλλο ένας που έχει κανονική όραση, άλλο ένα παιδί και άλλο ένας ενήλικος.
Άλλα είναι τα αισθητηριακά συστήματα των φυσιολογικών και άλλα των μη
φυσιολογικών ατόμων. Επομένως, ο αντιληπτικός χώρος δεν είναι ένας. Όσα
είναι τα άτομα τόσοι είναι και οι αντιληπτικοί χώροι, έστω και αν όλα ζουν στο
ίδιο περιβάλλον. Κι ακόμα, ενώ λέμε ότι ζούμε σε ένα χώρο με τρεις
διαστάσεις, υπάρχουν χώροι με μια, δύο ή περισσότερες διαστάσεις.

Η χωρική αντίληψη αποτελεί έναν από τους κυριότερους άξονες της
εργασίας, ο οποίος αναλύεται σε άλλους επιμέρους, επίσης, σημαντικούς.
Μέσα από την απόκτηση της χωρικής γνώσης, είτε σε πραγματικά είτε σε
εικονικά περιβάλλοντα, αποθηκεύονται στη μνήμη (χωρική μνήμη) οι χωρικές
πληροφορίες τοποθεσιών, έτσι ώστε να μπορούν να ανακληθούν όταν κριθεί
αναγκαίο και να συνδεθούν ή να αντικαταστήσουν άλλες. Δημιουργούνται
έτσι διανοητικές εικόνες τοποθεσιών, που είναι γνωστές ως εννοιολογικοί
χάρτες. Ακόμα, για την επίτευξη των παραπάνω, είναι αναγκαίο ο άνθρωπος
να έχει αναπτύξει ορισμένες χωρικές ικανότητες όπως ο προσανατολισμός
και η αναπαράσταση.

4.1. Χωρική γνώση

Καθώς οι άνθρωποι περιφέρονται στο περιβάλλον, αποκτούν γνώση
για τα πρότυπα μέσα από την κίνησή τους και για τις χωρικές σχέσεις
ανάμεσα στους χώρους του κόσμου.  Αυτή η γνώση είναι κωδικοποιημένη και
αποθηκευμένη στη μνήμη, με αποτέλεσμα να επιτρέπει στους ανθρώπους να
βρουν κάποιες τοποθεσίες ξανά με αποτελεσματικό τρόπο και να τις
συνδέσουν με άλλες. Καθώς κάθονται, στέκονται, και ταξιδεύουν σε
περιβάλλοντα, οι άνθρωποι αποκτούν χωρική γνώση «άμεσα» μέσω της
αλληλεπίδρασης με τον κόσμο. Αλλά η χωρική γνώση αποκτιέται επίσης
«έμμεσα» μέσω εξωτερικών αναπαραστάσεων του κόσμου και του
χωρομετρικού του σχεδιαγράμματος (π.χ. γεωγραφικοί χάρτες). Αυτοί οι
άμεσοι και οι έμμεσοι τρόποι της μάθησης χωρικών σχέσεων στον κόσμο
λειτουργούν ως εναλλακτικές πηγές για την απόκτηση γνώσης.
          Οι άνθρωποι αποκτούν την χωρική γνώση μέσω διαφορετικών πηγών.
Οι άμεσες πηγές είναι μη συμβολικές: εμπεριέχουν αντίληψη της χωρικής
γνώσης κατευθείαν από το περιβάλλον μέσω αισθητικής- μηχανικής
εμπειρίας σε εκείνο το περιβάλλον. Όλες οι άλλες πηγές μπορούν να
οριστούν έμμεσες, ή συμβολικές.
          Η γνώση των χωρικών σχέσεων στο περιβάλλον αποκτιέται και
αποθηκεύεται στη μνήμη για την πιο πρόσφατη ανάκτηση και τη χρήση. Η
χωρική μνήμη προκύπτει από την μάθηση μέσω τριών συγκεκριμένων πηγών:

1. Άμεση εμπειρία, συγκεκριμένο στήσιμο και βηματισμό
2. Επίπεδοι και στατικοί χάρτες, και
3. Εικονικά Περιβάλλοντα (ΕΠ), σε υπολογιστές και σε συσκευές.

     Οι δύο πρώτες πηγές είναι πολύ συνηθισμένοι τρόποι με τους οποίους
οι άνθρωποι μαθαίνουν το χώρο · και οι τρεις είναι μεγάλου ενδιαφέροντος
για τους ερευνητές σήμερα αλλά και παλιότερα. Πρώτα- πρώτα,
διαφορετικές πηγές οδηγούν σε παρεκκλίσεις στην χωρική μνήμη εξαιτίας
των διαφορετικών πληροφοριών που γίνονται διαθέσιμες για την
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κωδικοποίηση μέσα στην μνήμη. Οι πηγές δεν παρέχουν ακριβώς τις ίδιες
πληροφορίες για το χώρο, και δεν παρέχουν πληροφορίες στο ίδιο ακριβώς
σχήμα. Εξαιτίας αυτού, οι χωρικές μνήμες από διαφορετικές πηγές πρέπει να
διαφέρουν κάπως, τουλάχιστον στο περιεχόμενο. Οι διάφοροι τύποι της
άμεσης εμπειρίας, χαρτών, και εικονικών περιβαλλόντων δείχνουν ότι η
χωρική γνώση θα διαφέρει ως μία λειτουργία της πηγής της, τουλάχιστον
στο περιεχόμενο. Αυτό συμβαίνει επειδή διαφορετικές πηγές παρέχουν κατά
κάποιο τρόπο διαφορετικές πληροφορίες σχετικά με τα περιβάλλοντα.

Είναι ξεκάθαρο ότι οι διάφορες πηγές παρέχουν διαφορετικές
πληροφορίες για να κωδικοποιηθούν στην μνήμη, και συνεπώς θα οδηγήσουν
στην απόκτηση διαφορετικών ποσοτήτων και ποιοτήτων της χωρικής γνώσης.
Παρέχουν αισθητομηχανική πρόσβαση σε πληροφορίες με διαφορετικούς
τρόπους και δίνουν πληροφορίες που διαφέρουν στην ακρίβεια, στην
ορθότητα, και την ολοκλήρωση. Για παράδειγμα, είναι δύσκολο αν όχι
απίθανο να μάθεις το χωρομετρικό σχεδιάγραμμα πολύ μεγάλων χώρων από
άμεση εμπειρία μόνο, για παράδειγμα αν αυτή η άμεση εμπειρία δεν
προέρχεται από το παράθυρο ενός αεροπλάνου· οι χάρτες είναι κανονικά ο
μόνος τρόπος για να αποκτήσουν οι περισσότεροι άνθρωποι πρόσβαση σε
αυτές τις πληροφορίες, ένας χάρτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα
σύμβολο για απόψεις από τον κόσμο. Αποτελεί εν δυνάμει ένα χωρικό
σύμβολο.

Στη συνέχεια αναφέρεται το πώς οι πληροφορίες αυτές
χρησιμοποιούνται και συγκεντρώνονται, είτε αυτές προέρχονται από την
άμεση είτε από την έμμεση εμπειρία.

4.1.1. Χρήση χωρικών πληροφοριών

Η χρήση των χωρικών πληροφοριών αναφέρεται στο πώς οι άνθρωποι
διαχειρίζονται τα χωρικά μηνύματα που δέχονται από το περιβάλλον, είτε
αυτά προέρχονται από την άμεση εμπειρία (πρωταρχικά), είτε από την
έμμεση (δευτερεύοντα). Σχετικά, έχουν ασχοληθεί οι Presson και Somerville
(όπως αναφέρει ο Presson, 1987) οι οποίοι εισήγαγαν αυτή τη διάκριση,
δηλαδή τη διάκριση ανάμεσα σε δύο μείζονες τρόπους -πρωταρχικό και
δευτερεύον- με τους οποίους οι άνθρωποι συγκεντρώνουν και χρησιμοποιούν
χωρικές πληροφορίες. Ο πρώτος τρόπος για να χρησιμοποιούν τον χώρο, που
είναι εννοιολογικά και αναπτυξιακά ο πρωταρχικός, καθοδηγεί τον άμεσο
προσανατολισμό μας και την πράξη μας στο χώρο, δηλαδή την κίνησή μας
μέσα σε αυτόν. Έτσι, οι άνθρωποι έχουν αναπτύξει μία ποικιλία πρωταρχικών
αντιληπτικών μηχανισμών που καθορίζουν το που είμαστε, μας
προσανατολίζουν να δρούμε στο χώρο, και μας βοηθούν να προβλέπουμε τι
να περιμένουμε καθώς κινούμαστε.

Οι άνθρωποι, επίσης, χρησιμοποιούν χωρικές πληροφορίες με έναν
δευτερεύοντα τρόπο για να συνδιαλεχτούν με πληροφορίες στις οποίες δεν
είναι απαραίτητα ευθέως προσανατολισμένοι. Δευτερεύουσες χρήσεις της
χωρικής πληροφορίας περιλαμβάνουν συμβολική αναπαράσταση και ποικίλες
απόψεις της χωρικής σκέψης (πχ. ζωγραφίζοντας ή διαβάζοντας χάρτες,
πνευματική περιστροφή, προβλήματα προοπτικής). Αυτές οι δευτερεύουσες
χρήσεις του χώρου αναπτύσσονται  μετά την νηπιακή ηλικία και παρέχουν
πρόσθετες, δυναμικές έννοιες για να χειριστούν χωρικές πληροφορίες
γνωστικά σε αφηρημένους, τυπικούς τρόπους. Παρ’ όλα αυτά, η προσθήκη
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αυτών των εννοιολογικών δεξιοτήτων δεν μειώνει την τωρινή σοβαρότητα
των αρχικών χωρικών δεξιοτήτων. Στην πραγματικότητα, οι δευτερεύουσες,
συμβολικές δεξιότητες πρέπει να συντονίζονται με τις πρωταρχικές.

Η τρέχουσα άποψη είναι ότι για να εξηγήσουμε την ανάπτυξη των
αφηρημένων, δευτερευουσών χρήσεων της χωρικής πληροφορίας στους
ανθρώπους, είναι απαραίτητο να εξετάσουμε τις συμπεριφορές σε σχέση με
την πιο άμεση, πρωταρχική χωρική δραστηριότητα. Παρόλο που οι άνθρωποι
όντως αναπτύσσουν δευτερεύουσες χωρικές δεξιότητες, ακόμα και ως
ενήλικες οι πρωταρχικές χωρικές ικανότητες παραμένουν αναπόσπαστες στο
να οργανώνουν άμεσο προσανατολισμό και δράση στο χώρο. Ο πρωταρχικός
χωρικός προσανατολισμός, επίσης, μπορεί να έχει μία σημαντική επίδραση
στις αφηρημένες χρήσεις της χωρικής πληροφορίας επειδή τα εγγύτατα
περιβάλλοντα παρέχουν ένα σημαντικό πλαίσιο αναφοράς για όλη την χωρική
συμπεριφορά.

Οι άνθρωποι μπορούν να αποκτήσουν νέες χωρικές πληροφορίες είτε
από άμεσο, πρωταρχικό προσανατολισμό στις πληροφορίες (ειδικά μέσω
εικονικού προσανατολισμού και κίνησης από ένα τόπο σε έναν άλλον), ή μέσω
συμβολικών, έμμεσων συγκρούσεων (πχ. από χάρτες).

4.1.2. Απόκτηση γνώσης: Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος
της κίνησης του σώματος;

 Μία από τις πιο σημαντικές μεταβλητές στις χωρικές πληροφορίες
που παρέχουν οι πηγές για την κωδικοποίηση στη μνήμη, μπορεί να αφορά το
αν η πηγή περιλαμβάνει την κίνηση του σώματος και την συνακόλουθη
ιδιοδεκτική αίσθηση. Η κίνηση μέσα στο περιβάλλον παρέχει πληροφορίες
σχετικά με το χωρικό πρότυπο. Η χρήση χάρτη, από μόνη της, δεν εμπεριέχει
κίνηση, ενώ άμεσα πειραματιζόμενα περιβάλλοντα συχνά το κάνουν. Τα ΕΠ
δεν περιλαμβάνουν πραγματική κίνηση αν είναι της ποικιλίας της επιφάνειας
εργασίας, αν και συνδέουν την κίνηση μέσω οπτικών ροών. Οι Gale,
Golledge, Pellegrino & Doherty (όπως αναφέρουν οι Montello et al., 2004, σ.
259) έχουν συμμετάσχει σε ένα πείραμα για να μάθουν τις διαδρομές
περπατώντας ή βλέποντας ένα βίντεο. Βρήκαν ότι οι περπατητές ήταν
περισσότερο ικανοί να ξανακάνουν την διαδρομή από ότι αυτοί που
παρακολούθησαν το βίντεο, προτείνοντας την αξία των ιδιοδεκτικών ή /και
φυγόκεντρων πληροφοριών.

Βέβαια από την άλλη πλευρά, μία πρόσφατη μελέτη βρήκε μία έντονη
μαρτυρία που θέτει σε ερώτημα τη σπουδαιότητα των ιδιοδεκτικών
πληροφοριών στην μάθηση περιβαλλοντικών χωρομετρικών
σχεδιαγραμμάτων. Οι Waller, Loomis, και Steck (όπως αναφέρουν οι Montello
et al., 2004, σ. 260) είχαν συμμετέχοντες που μάθαιναν διαδρομή ενός μιλίου
(1.6 km) με έναν από τους τρεις τρόπους. Η μία ομάδα έβλεπε το περιβάλλον
κανονικά από την μπροστινή θέση ενός αυτοκινήτου που το οδηγούσε ένας
ειδικός. Μία δεύτερη ομάδα καθόταν στο δωμάτιο ενός εργαστηρίου και
έβλεπε ένα βίντεο της διαδρομής που καταγράφηκε μέσω του μπροστινού
παραθύρου του αυτοκινήτου. Μία τρίτη ομάδα επίσης έμαθε τη διαδρομή
από το βίντεο, αλλά το έβλεπαν ενώ καθόντουσαν στο πίσω κάθισμα του
αυτοκινήτου όπως τραβήχτηκε το βίντεο (δεν μπορούσαν να δουν την
διαδρομή κατευθείαν από το αυτοκίνητο). Η δεύτερη και η τρίτη ομάδα,
συνεπώς, λάμβαναν πανομοιότυπες εικονικές πληροφορίες σχετικά με την



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

- 38 -

διαδρομή αλλά μόνο η τρίτη ομάδα λάμβανε ιδιοδεκτικές πληροφορίες
σχετικά με τη διαδρομή. Τα αποτελέσματα έδειξαν πιο ακριβή μνήμη για
κατευθύνσεις και αποστάσεις από την πρώτη ομάδα, αλλά καμία διαφορά
ανάμεσα στην δεύτερη και την τρίτη ομάδα. Με άλλα λόγια, οι προδρομικές
πληροφορίες που προσφέρθηκαν από την κίνηση του σώματος ενώ
καθόντουσαν στο αυτοκίνητο δεν αύξησε την απόκτηση της χωρικής γνώσης
επιπλέον βλέποντας το βίντεο. Τα εκπληκτικά αποτελέσματα προτείνουν ότι
οι ιδιοδεκτικές πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες ενώ οδηγούσαν αυτοκίνητο
πρόσθεσε λίγο ή τίποτα στην χωρική μάθηση, τουλάχιστον όσον αφορά την
κλίμακα και το πρότυπο αυτής της συγκεκριμένης διαδρομής.

Οι Waller, Loomis, και Steck (όπως αναφέρουν οι Montello et al., 2004,
σ. 260) ερμήνευσαν τα αποτελέσματα τους σα να υποδείκνυαν ότι οι
προδρομικές πληροφορίες δεν διευκολύνουν και πολύ την μάθηση χώρων, και
τόνισαν ότι προηγούμενες ανακαλύψεις  (όπως αυτές που είδαμε παραπάνω)
ήταν τυπικά περιορισμένες σε δωμάτια ή χώρους μεγέθους κτιρίου. Έτσι,
παραμένει πιθανόν ότι οι κιναισθητικές και οι φυγόκεντρες πληροφορίες που
είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια δραστικά ελεγχόμενων και μη μηχανικά
βοηθούμενων κινήσεων, όπως όταν περπατάμε, θα μπορούσαν να
βελτιώσουν την χωρική μάθηση.

4.1.3 Απόκτηση γνώσης: Επιτυγχάνεται στα ΕΠ;

Τα ΕΠ αποτελούν μία εικονική προσομοίωση του πραγματικού κόσμου.
Τα ΕΠ και άλλες περιβαλλοντικές προσομοιώσεις προσφέρουν στους
χρήστες ένα πιο φυσιοκρατικό μέσο με το οποίο μπορούν να αποκτήσουν τις
χωρικές πληροφορίες, και να μην χρειάζεται οι χρήστες να καταβάλλουν
τόσο πολύ γνωστική προσπάθεια για να μάθουν τις χωρικές πληροφορίες σε
αντίθεση με τους χάρτες. Πριν την εμφάνιση της τεχνολογίας του ΕΠ, είχαν
γίνει διάφορες μελέτες για την χωρική γνώση που προερχόταν από μία
ποικιλία λιγότερο τεχνολογικά περίπλοκων προσομοιώσεων, όπως οι
φωτογραφίες ή οι κινηματογράφοι. Αυτές οι μελέτες έδειξαν το πόσο εύκολα
οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν τις χωρικές πληροφορίες από τις σχετικά
βελτιωμένες πηγές, και πώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα σχήματα για να
οργανώσουν τις διανοητικές αναπαραστάσεις του χώρου τους. Επίσης,
έδειξαν το πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι περιβαλλοντικές προσομοιώσεις
στην πραγματική χωρική γνώση, αν και παρέμεινε ανοιχτό το θέμα για το ότι
μπορεί να μην μπορούν να μιμηθούν την άμεση εμπειρία. Συγκεκριμένα,
αυτές οι λιγότερο τεχνολογικά περίπλοκες προσομοιώσεις στερήθηκαν
γενικά την ολόσωμη μετακίνηση, τον ενεργό έλεγχο της μιμούμενης
μετακίνησης, και ένα πλήρες οπτικό πεδίο. Οι ανεπάρκειες των
προηγούμενων προσομοιώσεων υπερνικούνται σε μεγάλο βαθμό από τα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα που προσφέρουν τα ΕΠ: αλληλεπίδραση, βύθιση
και ολόσωμη μετακίνηση. Επιτρέποντας στους χρήστες να αλληλεπιδράσουν
σε πραγματικό χρόνο με ένα περιβάλλον που τους περιβάλλει προφανώς.
Μερικοί ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι τα ΕΠ έχουν τη δυνατότητα να
είναι αποτελεσματικότερα από τα προηγούμενα μιμούμενα περιβάλλοντα, και
επιτρέπουν τη διευκόλυνση των ανθρώπων να μάθουν για τους χώρους.
Τέλος, διευκολύνουν και τους ερευνητές να καταλάβουν την ανθρώπινη
χωρική γνώση στον πραγματικό κόσμο.
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Από θεωρητικής πλευράς, ο βαθμός στον οποίο τα ΕΠ επιτρέπουν
στους χρήστες για να αποκτήσουν τη γνώση, είναι αυτήν την περίοδο
λιγότερο σαφής. Θεωρείται ότι οι άνθρωποι μπορεί να έχουν δυσκολία στο να
αποκτήσουν τη γνώση με την «εξερεύνηση» (πλοήγηση) σε ΕΠ. Κατ’ αρχήν,
πολλοί άνθρωποι έχουν δυσκολία απόκτησης της γνώσης στον πραγματικό
κόσμο. Επομένως, για τα ΕΠ που προσπαθούν να μιμηθούν πιστά τον
πραγματικό κόσμο, κάποιος θα έλεγε ότι η απόκτηση γνώσης από ένα ΕΠ θα
ήταν τόσο αποτελεσματική και χρονοβόρα όσο στον πραγματικό κόσμο. Η
απόκτηση της γνώσης μέσα από ΕΠ αφορά κυρίως τους αρχάριους. Τα ΕΠ,
ως προσομοιώσεις των περιβαλλόντων, απαιτούν λιγότερους συνειδητούς
γνωστικούς πόρους για να τα ερμηνεύσουν.  Επιπλέον, τα ΕΠ μπορεί να
τοποθετήσουν πρόσθετες απαιτήσεις στους χρήστες που δεν είναι παρόντες
στον πραγματικό κόσμο και που μπορεί να κάνει την απόκτηση της γνώσης
δυσκολότερη. Παραδείγματος χάριν, πολλές από τις σημερινές διεπαφές ΕΠ
είναι αυθαίρετες ή μη διαισθητικές (unintuitive) (π.χ., χτυπώντας ένα ποντίκι
για να κινηθεί προς τα μπροστά), και χρειάζονται έναν πλοηγό για να
καθοδηγήσει τους συνειδητούς γνωστικούς πόρους προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν. Επιπλέον, έχουμε δει ότι η απόκτηση γνώσης μπορεί να
απαιτήσει ένα ευρύ οπτικό πεδίο. Ακόμα, τα τρέχοντα συστήματα του ΕΠ δεν
προσφέρουν το πολύ ευρύ οπτικό πεδίο επειδή είναι ακριβά. Εάν η απόκτηση
γνώσης διευκολύνεται πράγματι μέσω της υποκίνησης του περιφερειακού
οράματός κάποιου, κατόπιν τα τρέχοντα συστήματα του ΕΠ μπορεί να
κάνουν την απόκτηση γνώσης δυσκολότερη από ότι είναι στον πραγματικό
κόσμο. Και όπως είπαμε παραπάνω, η έλλειψη ολόσωμης μετακίνησης,
ιδιαίτερα η περιστροφή του σώματος, που βρίσκεται σε πολλά συστήματα
του ΕΠ, μπορούν να εμποδίσουν την απόκτηση της γνώσης. Εν προκειμένω,
ακόμη και τα συστήματα που αποκρίνονται στις περιστροφές του κεφαλιού
μπορούν να είναι μια βελτίωση σε συστήματα που χρησιμοποιούν μόνο το
πληκτρολόγιο ή το χειριστήριο.

Παρά τις πιθανές δυσκολίες που μπορεί να έχει το ΕΠ μπορεί να έχει
θετικές επιπτώσεις στην απόκτηση της γνώσης. Αρκετές μελέτες έχουν
προτείνει ότι αυτό είναι δυνατό, ειδικά όταν οι χώροι που απεικονίζονται είναι
σχετικά μικροί ή απλοί στο χωρομετρικό σχεδιάγραμμα.

Τέλος, μία πολύ καλή ερώτηση θα ήταν πώς η αυξανόμενη χρήση
video-games και των πιο περίπλοκων εικονικών περιβαλλόντων θα αλλάξει
τον τρόπο που οι άνθρωποι σκέφτονται και θυμούνται το χώρο και τη θέση.
Και ίσως η καταλληλότερη απάντηση να ήταν ότι οι «υπερφυσικές»
ικανότητες των ΕΠ (π.χ., που στιγμιαία μεταφέρουν τους ανθρώπους,
μεγεθύνοντας μέσα και έξω τις διαφορετικές κλίμακες, κ.λπ.) μπορεί να
χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν την χωρική εκμάθηση με τους νέους
τρόπους.

4.2. Χωρική μνήμη

Οι Evans και Pezdek ισχυρίστηκαν ότι η πηγή χωρικής γνώσης έχει
επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο αποθηκεύεται στη μνήμη. Οι Presson et
al. του πρότειναν ότι η φύση του μέσου εκμάθησης από μόνο του -όχι ο
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τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται- επηρεάζει τον τρόπο που η χωρική
γνώση αναπαριστάται στη μνήμη (όπως αναφέρουν οι Montello et al., 2004, σ.
264-265).

4.2.1 Η αναπαράσταση της μνήμης

Με την ολοκλήρωση της αναφοράς στις χωρικές πληροφορίες, στις
πρωταρχικές και δευτερεύουσες πηγές πληροφοριών, και γενικότερα στην
απόκτηση της γνώσης, περνάμε ακολούθως στην αναφορά για την
αναπαράσταση της μνήμης, δηλαδή στην επεξήγηση του πώς όλη αυτή η
βιωματική εμπειρία κωδικοποιείται- η χωρική γνώση μετατρέπεται σε χωρική
μνήμη. Η διαδικασία αυτή είναι αυτόματη και πραγματοποιείται σε όλους
τους ανθρώπους.

Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι οι αναπαραστάσεις μνήμης
από μόνες τους δεν μπορούν άμεσα να παρατηρηθούν συμπεριφοριστικά-
πρέπει να προέρχονται από την απόδοση σε θεάματα που εξαρτώνται από
αποθηκευμένες αναπαραστάσεις. Σε μία τυπική κατάσταση, ένας άνθρωπος
μαθαίνει το χωρομετρικό σχεδιάγραμμα ενός περιβάλλοντος από κάποια
εμπειρία, όπως τη βάδιση στο περιβάλλον, βλέποντας ένα χάρτη, ή
αλληλεπιδρώντας με μία εικονική ερμηνεία του περιβάλλοντος. Με βάση τις
αντιληπτικές και τις κωδικοποιημένες διαδικασίες, μία ή περισσότερες
αναπαραστάσεις εκείνου του περιβάλλοντος είναι αποθηκευμένες στη μνήμη.
Αυτή η εσωτερική αναπαράσταση μπορεί να περιέχει όχι μόνο ιδιότητες
άμεσα αντιληπτές, αλλά επίσης ιδιότητες που προσδιορίζονται από
αντιληπτικές πληροφορίες. Έπειτα, ο άνθρωπος παριστά ένα θέμα (μέτρηση
αποτελέσματος), π.χ. εύρεση δρόμου ή το να δίνει λεκτικές κατευθύνσεις,
που βασίζεται τουλάχιστον εν μέρει στην αποθηκευμένη του/ της
αναπαράσταση του περιβάλλοντος. Με την απόδοση αυτού του θέματος
μπορεί να μετασχηματίσει ή και όχι τις εσωτερικά αποθηκευμένες
αναπαραστάσεις, π.χ., κάποια επιπρόσθετα συμπεράσματα. Είναι δύσκολο να
προσδιορίσουμε το κατά πόσο η απόδοση ενός ατόμου σε μία δεδομένη
μέτρηση αποτελέσματος αντικατοπτρίζει άμεσα την αναπαράσταση της
αποθηκευμένης μνήμης.

4.2.2 Πως η θέση των αντικειμένων στο περιβάλλον
αναπαριστάται στη μνήμη;

Όταν οι άνθρωποι μαθαίνουν τις θέσεις των αντικειμένων σε ένα νέο
περιβάλλον, ερμηνεύουν την χωρική δομή εκείνου του περιβάλλοντος από
την άποψη ενός χωρικού συστήματος αναφοράς. Έτσι, χρησιμοποιείται ένα
σύστημα αναφοράς εγγενές στη συλλογή των αντικειμένων. Οι εγγενείς
άξονες ή οι κατευθύνσεις είναι εγωκεντρικά (π.χ., προοπτική εξέτασης) και
περιβαλλοντικά (π.χ., τοίχοι του περιβάλλοντος δωματίου) συνθήματα
επιλεγμένης χρήσης. Επομένως, βασικό στοιχείο είναι η εγωκεντρική
εμπειρία. Το σύστημα αναφοράς που επιλέγεται αρχικά δεν ενημερώνεται με
πρόσθετες απόψεις ή μετακινήσεις των παρατηρητών. Εντούτοις, εάν η
πρώτη άποψη δεν ευθυγραμμίζεται αλλά μια επόμενη άποψη
ευθυγραμμίζεται με τους φυσικούς και εμφανείς άξονες στο περιβάλλον, ένα
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νέο σύστημα αναφοράς επιλέγεται και το σχεδιάγραμμα επανερμηνεύεται
από την άποψη αυτού του νέου συστήματος αναφοράς.

 Κάποιος δεν μπορεί να περιγράψει ή να διευκρινίσει τη θέση ενός
αντικειμένου χωρίς να παράσχει, τουλάχιστον σιωπηρά, ένα πλαίσιο
αναφοράς. Παραδείγματος χάριν, η θέση μιας καρέκλας σε μια τάξη μπορεί
να διευκρινιστεί από την άποψη του ίδιου του δωματίου (π.χ., η καρέκλα είναι
στη γωνία από την πόρτα), άλλων καρεκλών στο δωμάτιο (π.χ., η καρέκλα
είναι στην πρώτη σειρά, τη δεύτερη στήλη), ή ενός παρατηρητή (π.χ., η
καρέκλα είναι μπροστά από). Επιπλέον, τα ανθρώπινα συστήματα μνήμης
πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα χωρικά συστήματα αναφοράς κάποιου είδους
για να συντηρήσουν τις αναφερόμενες θέσεις των αντικειμένων. Υπάρχουν
πολλοί τρόποι να ταξινομηθούν τα χωρικά συστήματα αναφοράς, αλλά ένας
χρήσιμος, για τους σκοπούς της κατανόησης της ανθρώπινης χωρικής
μνήμης, τα διαιρεί σε δύο κατηγορίες: 1) Τα εγωκεντρικά συστήματα
αναφοράς, τα οποία διευκρινίζουν τη θέση και τον προσανατολισμό όσον
αφορά τον οργανισμό, δηλαδή περιλαμβάνουν το μάτι, το κεφάλι, και τις
συντεταγμένες του σώματος. 2) Τα περιβαλλοντικά συστήματα αναφοράς,
τα οποία διευκρινίζουν τη θέση και τον προσανατολισμό όσον αφορά τα
στοιχεία και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του περιβάλλοντος, όπως η
αντιληπτή κατεύθυνση της βαρύτητας, των ορόσημων, ή του πατώματος,
της οροφής, και των τοίχων ενός δωματίου.

4.3 Εννοιολογική χαρτογράφηση

Υπάρχει μία χωρική θεωρία διδασκαλίας που κεντρική ιδέα της είναι η
έννοια της διαμόρφωσης μιας διανοητικής εικόνας ενός χώρου. Αυτή η
διαδικασία ονομάζεται εννοιολογική χαρτογράφηση, και η διανοητική εικόνα
που διαμορφώνεται είναι γνωστή ως εννοιολογικός χάρτης. Είναι ένα
διανοητικό κατασκεύασμα που χρησιμοποιούμε για να καταλάβουμε τα
περιβάλλοντα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να λάβουμε χωρικές
αποφάσεις.

Ο όρος εννοιολογική χαρτογράφηση, όπως εισάγεται από τον Tolman
(1948), συνήθως χρησιμοποιείται για να δείξει την εσωτερική αναπαράσταση
των χωρικών πληροφοριών. Υπονοεί, επίσης, την Ευκλείδεια γεωμετρία και
μια μορφή διανοητικής τριγωνομετρίας που χρησιμοποιείται για να
κωδικοποιηθούν οι χωρικές σχέσεις μεταξύ των ορόσημων. Η ύπαρξη της
χαρτογράφησης διευκολύνει την αλλοκεντρική χωρική μνήμη, δηλαδή  η
δυνατότητα να καθοριστεί η χωρική θέση ανεξάρτητα του συστήματος
αξόνων του σώματος. Τα τελευταία χρόνια, η έμφαση έχει μετατοπιστεί προς
τους αλλοκεντρικούς στόχους, είτε χρησιμοποιώντας τις προσομοιώσεις
υπολογιστών του τρισδιάστατου χώρου, είτε βυθίζοντας το συμμετέχοντα σε
ένα χωρικό περιβάλλον και απαιτώντας αλλοκεντρική επεξεργασία μνήμης.
Τέτοιοι στόχοι μπορούν να επισύρουν την προσοχή σε μια σειρά των
υπολογιστικών εγκαταστάσεων που έχουν να κάνουν με τη μετακίνηση και
τον χώρο, κατά συνέπεια επικαλούμενο ένα μεγαλύτερο δίκτυο των νευρικών
υπολογιστικών ενοτήτων.
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4.3.1 Εννοιολογικοί Χάρτες

Η ικανότητα του ανθρώπου να μεταβαίνει από το ένα μέρος στο άλλο
είναι μοναδική και είναι πραγματικά εκπληκτικοί οι δημιουργικοί τρόποι που
επιλέγουμε να κινηθούμε. Αυτή η μετακίνηση θα ήταν αδύνατη χωρίς μια
λεπτομερή κατανόηση της χωρικής διάταξης (spatial layout) του γύρω
περιβάλλοντος. Η γνώση της χωρικής διάταξης, η οποία εξελίσσεται με τον
καιρό, είναι γνωστή ως εννοιολογικός χάρτης.

Οι άνθρωποι όταν κινούνται σε νέα περιβάλλοντα, είτε αυτά είναι
πραγματικά είτε εικονικά, χτίζουν υποσυνείδητα μια διανοητική εικόνα του
χώρου στον οποίο βρίσκονται και αποτελεί τον εννοιολογικό χάρτη. Οι
εννοιολογικοί χάρτες είναι ένας τρόπος να κτιστεί και να αποθηκευτεί η
χωρική γνώση, επιτρέποντας στο «μάτι» που βρίσκεται μέσα στο μυαλό να
απεικονίσει τις εικόνες, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ανάκληση και η εκμάθηση
των πληροφοριών. Ο εννοιολογικός χάρτης βοηθά τους ανθρώπους να
βρίσκουν τον δρόμο τους σε περιβάλλοντα τα οποία έχουν επισκεφτεί στο
παρελθόν, και επίσης τους βοηθά να θυμηθούν τη δομή ενός μέρους,
παραδείγματος χάριν σε περίπτωση που τους ζητηθούν οδηγίες.

Όπως πολλές χρήσιμες έννοιες, ο όρος εννοιολογικός χάρτης έχει
πολλές έννοιες, που οδηγούν σε αναπόφευκτες παρανοήσεις. Μία  κυρίαρχη
έννοια είναι ότι οι εννοιολογικοί χάρτες μοιάζουν σε χάρτες νοητικών
κατασκευών που μπορούν να εξεταστούν νοητικά. Ως εννοιολογικοί,
θεωρείται ότι διαφέρουν από τους «πραγματικούς» χάρτες του
περιβάλλοντος. Ως χάρτες, θεωρείται ότι είναι συνδεδεμένα σύνολα που
αντικατοπτρίζουν χωρικές σχέσεις μεταξύ των χαρτών.

Κατά τη διαμόρφωση ενός εννοιολογικού χάρτη, το μυαλό
χρησιμοποιεί ορισμένες λίστες (heuristics) για να απλοποιήσει το σχηματισμό
και την αποθήκευση του εννοιολογικού χάρτη. Χρησιμοποιώντας αυτών των
ειδών τις λίστες (heuristics) επιτρέπεται στον εγκέφαλο να απλοποιήσει τον
εννοιολογικό χάρτη που αποθηκεύεται, με τη χρήση της απλούστευσης των
υποθέσεων. Εντούτοις, αυτές οι υποθέσεις μπορεί να μην είναι σωστές, και η
χρήση των λιστών (heuristics) μπορεί να προκαλέσει μια μείωση της ακρίβειας
με την οποία είναι αποθηκευμένος ο εννοιολογικός χάρτης.

Σύμφωνα με τον Wagner (2006), οι εννοιολογικοί χάρτες και ο
μνημονικός χώρος είναι προεκτάσεις της οπτικής αντίληψης του χώρου.
Επίσης, πιστεύει ότι ο μνημονικός χώρος και οι εννοιολογικοί χάρτες
προέρχονται από την άμεση οπτική εμπειρία και ότι αναπαριστούν μια
γενίκευση του οπτικού χώρου μέσα στο χρόνο. Ακόμη, έχει παραθέσει μια
λίστα που παρουσιάζει τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της βιβλιογραφίας
της εννοιολογικής χαρτογράφησης που τη διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες,
τα οποία είναι:

i) Η εννοιολογική χαρτογράφηση έχει μια περιβαλλοντική έμφαση.
ii) Οι μελέτες της εννοιολογικής χαρτογράφησης συχνά επικεντρώνονται
στο που είναι τα υποκείμενα.
iii) Η εννοιολογική χαρτογράφηση επικεντρώνεται σε μια διαφορετική
βαθμίδα της χωρικής γνώσης.
iv) Οι εννοιολογικοί χάρτες εξελίσσονται βαθμιαία με την πάροδο του
χρόνου μέσω της καθημερινής εμπειρίας στο περιβάλλον.
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4.3.2 Δομικά Στοιχεία και Απόκτηση Εννοιολογικών
Χαρτών

Η πρώτη ώθηση για την εννοιολογική χαρτογράφηση δόθηκε από το
βιβλίο του Lynch (1960), “The image of the city”. Ο Lynch υποστήριξε πως
πέντε δομικά χαρακτηριστικά μιας πόλης καθορίζουν την imageability και την
legibility της: τα μονοπάτια(paths), τα ορόσημα(landmarks), οι κόμβοι(nodes),
οι άκρες(edges) και οι περιφέρειες(districts).

Οι Golledge et al. πίστευαν ότι το δομικό στοιχείο κλειδί ενός
εννοιολογικού χάρτη, είναι αυτό που αποκαλούν σημείο άγκυρα. Παρόλο που
τα σημεία άγκυρες φαίνεται να είναι ταυτόσημα με τα ορόσημα της
ταξινόμησης του Lynch, υπάρχει ένας αριθμός σημαντικών διαφορών.

Σχετικά με την απόκτηση εννοιολογικών χαρτών, οι πρώτες
εντυπώσεις όταν ένα άτομο εισέρχεται για πρώτη φορά σε ένα νέο
περιβάλλον είναι σύγχυση, αποπροσανατολισμός, αίσθηση κατακλυσμού,
αίσθηση ότι οι μνήμες του ανακατεύονται και αίσθηση ενθουσιασμού ή
ανασφάλειας. Αυτές οι αντιδράσεις υπάρχουν, γιατί το άτομο δεν έχει καμία
οργάνωση για να ταιριάξει σε αυτή τις εμπειρίες και τις εντυπώσεις του.

Οι περισσότεροι ερευνητές στο χώρο της εννοιολογικής
χαρτογράφησης υποστηρίζουν την άποψη ότι η διαδικασία απόκτησης των
εννοιολογικών χαρτών είναι μια ενεργή διαδικασία. Οι τυχαίες ή παθητικά
ενσωματωμένες εμπειρίες συχνά οδηγούν στη μάθηση. Πρώτον, η
μάθηση των εννοιολογικών χαρτών φαίνεται να είναι περισσότερο μια
διεθνής πράξη. Η επιθυμία της γνώσης της ταξινόμησης ενός περιβάλλοντος
βοηθά στη εκμάθησή του. Δεύτερον, φαίνεται πως οι άνθρωποι μαθαίνουν
καλύτερα όταν αναπτύσσουν τα δικά τους «σχέδια δράσης», λόγω του ότι
πρέπει να αναμειχθούν στην ενεργή σχεδίαση και τη σωματική εκτέλεση μιας
στρατηγικής μετάβασης από το ένα μέρος στο άλλο. Πρέπει να είναι
ταυτόχρονα ενεργοί πιλότοι και καθοδηγητές μέσα στον οικείο κόσμο τους.

Από την άλλη, οι παρατηρητές που εστιάζονται μόνο στη μετάβαση
από το ένα μέρος στο άλλο χωρίς να δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη
χωρική διάταξη, έχουν την τάση να σχηματίζουν εννοιολογικούς χάρτες με
απλούστερα χαρακτηριστικά από αυτούς που ενδιαφέρονται παράλληλα να
μαθαίνουν τη χωρική διάταξη. Επιπρόσθετα, η απόκτηση εννοιολογικών
χαρτών απαιτεί πολύ προσπάθεια και ενεργή προσοχή. Όσο περισσότερο
κάποιος συγκεντρώνεται στο περιβάλλον τόσο καλύτερα το μαθαίνει.

4.3.3 Μία άλλη άποψη για τους εννοιολογικούς χάρτες

Η Tversky (1993) αναφέρει ότι υπάρχουν δύο εναλλακτικές
κονστρακτιονιστικές απόψεις, των εννοιολογικών κολλάζ και των χωρικών
νοητικών μοντέλων, για την νοητική αναπαράσταση, που αποτελούν την
βάση της ανθρώπινης γνώσης για τα περιβάλλοντα.

Υποστηρίζει πως είναι απίθανο τα κομμάτια των πληροφοριών να είναι
οργανωμένα σε μία εννοιολογική δομή, που να μοιάζει με χάρτη. Αντίθετα, οι
ανθρώπινες εσωτερικές αναπαραστάσεις φαίνεται να μοιάζουν περισσότερο
με κολλάζ (εννοιολογικά κολλάζ). Τα κολλάζ είναι θεματικές επικαλύψεις
πολυμέσων από διαφορετικά σημεία απόψεων.
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Παράλληλα, αντιπαραθέτει την άποψη των χωρικών νοητικών
μοντέλων. Αυτά, αντίθετα προς τους εννοιολογικούς χάρτες, μπορεί να μην
αποθηκεύουν τις μετρικές πληροφορίες, αλλά διατηρούν τις βασικές χωρικές
σχέσεις. Σχέσεις που κατανοούνται εύκολα από τη γλώσσα, καθώς και από
την άμεση εμπειρία.

4.4 Οι χωρικές ικανότητες του ανθρώπου

Η κίνηση του ανθρώπου στο χώρο, η διεργασία των χωρικών
πληροφοριών και η κωδικοποίησή τους σε εννοιολογικούς χάρτες, καθώς και
η ευρεία έννοια της χωρικής αντίληψης είναι συνυφασμένη με ορισμένες
χωρικές ικανότητες του ανθρώπου. Δύο από αυτές είναι ο προσανατολισμός,
νοητικός και φυσικός, και η αναπαράσταση. Οι δύο αυτές ικανότητες
αναπτύσσονται παρακάτω πιο λεπτομερώς.

4.4.1 Προσανατολισμός

Ο προσανατολισμός στον χώρο είναι μια βασική ικανότητα σχεδόν
όλων των ανθρώπων. Υπάρχουν δύο είδη προσανατολισμού όσον αφορά τον
άνθρωπο, ο νοερός (ενδογενής) και ο φυσικός/ σωματικός (εξωγενής)
προσανατολισμός. Στην νευροβιολογική ανάλυση, δύο κύριες μέθοδοι έχουν
εφαρμοστεί στους ανθρώπους: α)ερευνώντας ασθενείς με εστιακές βλάβες
εγκεφάλου και β)μελετώντας τα πρότυπα της ενεργοποίησης του
εγκεφάλου που συνδέεται με τύπους χωρικών δραστηριοτήτων
προσανατολισμού. Έτσι, έχει αποδειχτεί ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στον
προσανατολισμό και τον ιπποκάμπειο σχηματισμό[14].

Ο νοερός προσανατολισμός είναι μια λειτουργία του μυαλού που
περιλαμβάνει τη συνειδητοποίηση τριών διαστάσεων: του χρόνου, του τόπου
και του ατόμου. Τα προβλήματα με τον προσανατολισμό οδηγούν στον
αποπροσανατολισμό, και μπορούν να οφείλονται σε διάφορους όρους.

[14] Ο ιπποκάμπειος σχηματισμός περιλαμβάνει τον ιδίως ιππόκαμπο, την οδοντωτή έλικα και το υπόθεμα
του ιππόκαμπου. Ο ιππόκαμπος είναι ένα μέρος του εγκεφάλου που βρίσκεται στο διάμεσο χρονικό
λοβό (οι άνθρωποι και άλλα θηλαστικά έχουν δύο ιππόκαμπους, ένας σε κάθε πλευρά του εγκεφάλου).
Αποτελεί ένα μέρος του επιχείλιου συστήματος και παίζει έναν ρόλο στην μνήμη και την χωρική
πλοήγηση. Το όνομα προέρχεται από την κυρτή μορφή του στα στεφανιαία τμήματα του εγκεφάλου, ο
οποίος μοιάζει με ένα ιππόκαμπο . Κάποια στοιχεία εμπλέκουν τον ιππόκαμπο στην αποθήκευση και την
επεξεργασία των χωρικών πληροφοριών. Χωρίς έναν πλήρως-λειτουργικό ιππόκαμπο, οι άνθρωποι δεν
μπορούν να θυμηθούν επιτυχώς που ήταν και πώς φτάσουν στον προορισμό τους. Οι ερευνητές
θεωρούν ότι ο ιππόκαμπος διαδραματίζει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην εύρεση των
συντομότερων δρόμων και των νέων διαδρομών μεταξύ των γνωστών θέσεων. Μερικοί άνθρωποι
εκθέτουν περισσότερη ικανότητα σε αυτό το είδος της πλοήγησης από άλλους, και η εγκεφαλική
απεικόνιση δείχνει ότι αυτά τα τον άτομα έχουν τους πιο ενεργούς ιππόκαμπους κατά την πλοήγηση.
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Χαρακτηριστικά, ο αποπροσανατολισμός έχει μεγαλύτερη ισχύ στον
χρόνο, έπειτα στο χώρο και μικρότερη στο άτομο. Η ακριβής εγκεφαλική
περιοχή που περιλαμβάνεται στον προσανατολισμό είναι αβέβαιη, αλλά τα
τραύματα των εγκεφαλικών ημισφαιρίων έχουν αναφερθεί ως αιτία
αποπροσανατολισμού, γεγονός που υποδεικνύει ότι ενεργούν από κοινού στη
διατήρηση της συνειδητοποίησης και της υπολειτουργίας του
προσανατολισμού. Ο αποπροσανατολισμός, το αντίθετο του
προσανατολισμού, είναι μια γνωστική ανικανότητα στην οποία οι αισθήσεις
του χρόνου, της κατεύθυνσης, και της αναγνώρισης γίνονται δύσκολο να
διακριθούν.

Ο φυσικός προσανατολισμός καθορίζει τη θέση κάποιου σε σχέση με
τα περιβάλλοντα αντικείμενα και σημαίνει την κατεύθυνση κάποιου άξονα ή
διανύσματος ή του ψευδο-διανύσματος.
      Σχετικά με τα παραπάνω, ο Jonides (όπως αναφέρουν οι Rafal &
Henik, 1994, σ. 5) προσδιόρισε τέσσερις ιδιότητες που διακρίνουν τον
ενδογενή και τον εξωγενή προσανατολισμό, και που χαρακτηρίζουν τον
εξωγενή προσανατολισμό ως πιο αυτόματο και ανακλαστικό:
1. Ο ενδογενής προσανατολισμός επηρεάζεται από το φορτίο της μνήμης,
ενώ ο εξωγενής προσανατολισμός δεν επηρεάζεται από τέτοιες γνωστικές
απαιτήσεις.
2. Ο ενδογενής προσανατολισμός μπορεί να κατασταλεί εθελοντικά, ενώ ο
εξωγενής προσανατολισμός δεν μπορεί.
3. Ο εξωγενής προσανατολισμός δεν εξαρτάται από περιφερειακά σήματα,
ενώ ο ενδογενής επηρεάζεται έντονα από τις προσδοκίες των υποκειμένων.
4. Τα εξωγενή σήματα εμφανίζονται να παράγουν ισχυρότερα αποτελέσματα
προσανατολισμού.

Οι Müller και Rabbit, επίσης, υποστήριξαν ότι ο εξωγενής
προσανατολισμός εμφανίζεται γρηγορότερα από τον ενδογενή
προσανατολισμό. Επιπλέον, οι Briand και Klein πρότειναν ότι αυτοί οι δύο
τρόποι προσανατολισμού παράγουν διαφορετικά αποτελέσματα στην
αντίληψη (όπως αναφέρουν οι Rafal & Henik, 1994, σ. 5).

4.4.2 Αναπαραστάσεις: Νοητική Αναπαράσταση

Η αναπαράσταση είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στη γνωστική
ψυχολογία, τη νευρολογία, και τη γνωστική επιστήμη για να αναφερθεί σε
ένα υποθετικό εσωτερικό γνωστικό σύμβολο, που αντιπροσωπεύει την
εξωτερική πραγματικότητα. Επίσης, καθορίζεται ως επίσημο σύστημα για
ορισμένες ρητές οντότητες ή τύπους πληροφοριών, μαζί με μια προδιαγραφή
για το πώς το σύστημα το κάνει αυτό. Η αναπαράσταση, επιπλέον, είναι
γνωστή ως έμμεσος ρεαλισμός, δηλαδή υπάρχει η άποψη ότι είναι ο κύριος
τρόπος με τον οποίο έχουμε πρόσβαση στην εξωτερική πραγματικότητα. Θα
μπορούσαμε να πούμε πως η αναπαράσταση διακρίνεται σε νοητική και
χωρική.

Στην ψυχολογική και φιλοσοφική λογοτεχνία, η αναπαράσταση  είναι
ένας εμφανώς διφορούμενος όρος. Η νοητική αναπαράσταση χρησιμοποιεί
ένα νοητικό μοντέλο που αποτελεί την εξήγηση της διαδικασίας σκέψης ενός
ατόμου για το πώς λειτουργεί κάτι στον πραγματικό κόσμο. Είναι ένα είδος
εσωτερικού συμβόλου ή αναπαράστασης της εξωτερικής πραγματικότητας
που υποθετικά παίζει σημαντικό ρόλο στην αντίληψη.
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Στο γενικότερο επίπεδο, οι εξελικτικοί ψυχολόγοι συζητούν την
αναπαράσταση ως θέμα ανά- παράστασης[15], δηλαδή, η ικανότητα που έχει
ένα στοιχείο να αντικαταστήσει ένα άλλο που δεν δίνεται άμεσα από την
αντίληψη. Αυτή η ικανότητα, για παράδειγμα, αποδίδεται στα νήπια όταν
αποδεικνύουν γνώση για τη συνεχή ύπαρξη των κρυμμένων αντικειμένων, ή
όταν μιμούνται μια ακολουθία ενεργειών που έχουν γίνει αντιληπτές στο
παρελθόν. Το να φτάσει στο επίπεδο ενός συγκεκριμένου καθορισμού,
εντούτοις, περιπλέκεται λίγο. Εδώ, τουλάχιστον τρία μέρη στην
αναπαράσταση πρέπει να προσδιοριστούν: το αναπαραστατικό περιεχόμενο,
ή πράγμα που αναπαριστάται, το μέσο, ή στοιχείο που κάνει το
αναπαριστώμενο, και η σύνδεση,  ή η σχέση μεταξύ των δύο.  Για αυτήν την
συγκεκριμένη ανάλυση, ένας τέτοιος προσδιορισμός λειτουργεί καλά με μόνο
ένα δευτερεύον κομμάτι του καθορισμού.

[15] Ο Scheerer γράφει ότι ο όρος αναπαράσταση  χρησιμοποιείται για να αναφερθεί: (α) σε οποιοδήποτε
σημαντικό νοητικό περιεχόμενο, (β) ανά- παράσταση, δηλ., πράξεις της σκέψης που επεξεργάζονται ή
αναπαράγουν το νοητικό περιεχόμενο που στο παρελθόν δόθηκε άμεσα από την αντίληψη, (γ)
διαδικασίες με τη βοήθεια των οποίων τα στοιχεία μιας δομής χαρτογραφούνται στα στοιχεία μιας
άλλης δομής, και που συντηρούν τη δομή του αναπαραστατικού συστήματος στη δομή του
αναπαριστώμενου συστήματος (δομικός ισομορφισμός), και (δ) οποιασδήποτε σχέση του vicariance ή
της αντικατάστασης. Ο Piaget (1945/1962), καθώς επίσης και μερικοί από τους κριτικούς του (π.χ.,
Mandler, 1992), υιοθετούν τον όρο αναπαράσταση από την άποψη της ανά- παράστασης.
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5. Η χωρική αντίληψη στα παιδιά

Με βάση τα κοινά γνωρίσματα των ανθρώπων μπορούμε να κάνουμε
λόγο για την αντίληψη του χώρου, όπως εμφανίζεται κατά τις διάφορες
περιόδους της ανάπτυξης. Όσα ακολουθούν είναι μια γενική, γενετική εικόνα
της αντίληψης του χώρου. Πρόκειται για πορίσματα συγχρονικών και
διαχρονικών ερευνών διαπρεπών Ευρωπαίων και Αμερικανών ψυχολόγων. Τα
πορίσματα αυτά αφορούν την αντίληψη του χώρου κατά τη βρεφική, τη
νηπιακή, τη σχολική και την εφηβική ηλικία.

5.1 Η αντίληψη του χώρου κατά τη βρεφική ηλικία
(0-2 ετών)

Κατά την βρεφική ηλικία (0-2 έτος), όπως έδειξαν οι έρευνες του
Piaget, μπαίνουν οι βάσεις της αντίληψης του χώρου. Σύμφωνα με μελέτη
του, κατά τους πρώτους 18 μήνες της ζωής του παιδιού οργανώνεται ο
εγγύς ή ο αισθησιοκινητικός χώρος, ο οποίος θα αποτελέσει το βάθρο ενός
πρακτικού αντιληπτικού οικοδομήματος. Ο αρχικός αυτός χώρος
οργανώνεται με τις κινήσεις του παιδιού και τους χειρισμούς των
πραγμάτων. Είναι καρπός της συνεργασίας των κινήσεων και των αισθήσεων.

Από τη γέννηση μέχρι τον 4ο μήνα το παιδί αντιλαμβάνεται μόνο
ετερογενείς και μεμονωμένους χώρους. Αυτοί είναι: ο στοματικός, ο απτικός,
ο οπτικός, ο ακουστικός, ο κινητικός. Πρόκειται για χώρους ανεξάρτητους,
χωρίς συνεξάρτηση και συνεργασία.

Από τον 4ο μήνα και εξής θα κάνει την εμφάνιση της μια σημαντική
ικανότητα του παιδιού, η συνεργασία πιασίματος και οράσεως. Προοδευτικά
θα επιτευχθεί η συνεργασία και όλων των άλλων αισθητηριακών χώρων.
Ακόμα, όμως, δεν λειτουργεί η μονιμότητα των αντικειμένων, ούτε και η
ικανότητα διάκρισης των αλλαγών των φυσικών καταστάσεων και των
θέσεων που μπορεί να πάρει ένα αντικείμενο.

Γενικά, μέχρι τον 6ο μήνα της ζωής του το παιδί δεν αναγνωρίζει
συνηθισμένα παιγνίδια, τα οποία εμφανίζονται σε ασυνήθιστες καταστάσεις.
Δεν μπορούμε να κάνουμε ακόμα λόγο για μονιμότητα του αντικειμένου. Ο
όρος μονιμότητα τον αντικειμένου δηλώνει την ικανότητα του παιδιού να
διατηρεί στη μνήμη του την εικόνα ενός αντικειμένου, που έχει ήδη
εξαφανισθεί από το αντιληπτικό πεδίο. Από τον 9ο μήνα της ζωής του και
εξής το παιδί μπορεί να αναγνωρίζει το γνωστό αντικείμενο ανεξάρτητα από
τις αλλαγές που έχει υποστεί η αρχική του εικόνα στον αμφιβληστροειδή
(αύξηση, σμίκρυνση, απομάκρυνση, πλησίασμα κλπ.). Το παιδί μπορεί επίσης
να αναζητεί το κρυμμένο αντικείμενο, γιατί έχει κατακτήσει την ικανότητα
διατήρησης της μονιμότητάς του.

Κατά τον πρώτο χρόνο από τη γέννηση (11-12 μήνας) αρχίζει η
οικοδόμηση του χώρου στη σκέψη του παιδιού. Η πρώτη γνώση του χώρου
είναι τοπολογικής φύσεως. Στον τοπολογικό αυτό χώρο οι σχέσεις μεταξύ
σημείων και αντικειμένων προσδιορίζονται από τη γειτνίαση, το διαχωρισμό,
τη διάταξη, το περιτύλιγμα και τη συνέχεια.

Η κατάκτηση της έννοιας της μονιμότητας του αντικειμένου βοηθά
πολύ την αντίληψη του παιδιού, γιατί συμβάλλει στο πέρασμα από την ολική
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αντίληψη στην εκτίμηση των στοιχείων του χώρου, αλλά και στο πέρασμα
από την τοπολογία στην ευκλείδεια γεωμετρία.

Με τη συνεχή χρήση των πραγμάτων και τον αδιάκοπο χειρισμό
τους, το βρέφος φθάνει κατά το τέλος του 1ου έτους της ζωής του στη
διατήρηση της σταθερότητας της μορφής και των διαστάσεων των
πραγμάτων, που βλέπει σε κάποια απόσταση, αλλά και κάτω από
διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Κατά την ηλικία ,των 18 μηνών μπορούμε να κάνουμε λόγο για ένα
χώρο με συνάφεια, μέσα στον οποίο τα πράγματα έχουν μονιμότητα και
βρίσκονται σε αμοιβαία σχέση μεταξύ τους και με το υποκείμενο. Ο χώρος
αυτός είναι ένα πραγματικό οικοδόμημα, ένα έργο προοδευτικής οικοδομής,
και όχι μια a priori μορφή, όπως έλεγε ο Kant. Το παιδί τώρα μπορεί να θέτει
τον εαυτό του ανάμεσα στα πρόσωπα και τα πράγματα που το περιβάλλουν.
Φυσικά, η διαφοροποίηση Εγώ και κόσμου βρίσκεται ακόμα σε στοιχειώδες
επίπεδο κατάκτησης. Πλήρη διαφοροποίηση θα έχουμε αργότερα, όταν η
νοημοσύνη θα αποκτήσει το λογικό της χαρακτήρα.

Βέβαιο πάντως είναι ότι κατά το διάστημα των 18 πρώτων μηνών από
τη γέννηση, η αντίληψη του χώρου περνά από μια τοπολογική σε μια
πρακτική μορφή. Έχουμε, έτσι, ένα προοδευτικό πέρασμα σ' ένα ανώτερο
επίπεδο αντίληψης χώρου, όχι όμως πλήρες και τέλειο. Η πρόοδος αυτή, που
γίνεται αισθητή από το 12ο μήνα και εξής, θα συνεχιστεί και θα τελειοποιηθεί
κατά τις επόμενες ηλικίες, μάλιστα δε τη νηπιακή και την παιδική.

Με τις θέσεις αυτές άλλοι ψυχολόγοι συμφώνησαν και άλλοι
διαφώνησαν. Μερικοί μάλιστα υποστήριξαν ότι το βρέφος διαθέτει πολλές
αντιληπτικές ικανότητες και ότι από το τέλος του πρώτου μήνα της ζωής του
μπορεί να προβαίνει σε συνδυασμούς οπτικών και ακουστικών πληροφοριών
σε κοινό χώρο. Μπορεί, ακόμα, από πολύ νωρίς να κάνει διάφορες
αντιληπτικές διαφοροποιήσεις και να συστηματοποιεί τις εμπειρίες που
δέχεται από το περιβάλλον. Η συμβολή του περιβάλλοντος και της εμπειρίας
είναι σημαντική.

5.2 Η αντίληψη του χώρου κατά τη νηπιακή ηλικία
(2-6 ετών)

Κατά τη νηπιακή ηλικία (2-6 έτος) η οργάνωση του χώρου παίρνει άλλη
μορφή. Η συμβολική σκέψη, κύρια κατάκτηση της περιόδου αυτής, συμβάλλει
αποφασιστικά στη διαμόρφωση ενός ενορατικού χώρου. Το παιδί, με τη
βοήθεια της γλώσσας και της παραστατικής λειτουργίας, αντιλαμβάνεται
πληρέστερα το χώρο που το περιβάλλει. Σ’ αυτό συμβάλλουν σε μέγιστο
βαθμό οι κινήσεις του σώματος. Χωρίς αμφιβολία, η κίνηση του σώματος
συμμετέχει πλήρως στην επεξεργασία της γνώσης του χώρου. Το σώμα
αποτελεί τον πρώτο οδηγό στη διαδικασία της κατάκτησης του χώρου. Οι
σωματικές κινήσεις θα συμβάλουν στην πρώτη γνώση του περιβάλλοντος
χώρου, μάλιστα δε στη συνειδητοποίηση του προσανατολισμού μέσα στο
χώρο και την αντίληψη βασικών συντεταγμένων τους (μπροστά-πίσω,
αριστερά-δεξιά, πάνω-κάτω κλπ.). Στα βασικά αυτά σήματα του
προσανατολισμού θα προστεθούν αργότερα άλλες δυσκολότερες
συντεταγμένες (βορράς -νότος, ανατολή-δύση). Αυτά σημαίνουν ότι η αγωγή
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που θα προσφέρει το νηπιαγωγείο και αργότερα το σχολείο θα συμβάλει στην
αντίληψη του χώρου.

Το νήπιο, με τη βοήθεια της αισθησιοκινητικής δραστηριότητας και
της συμβολικής νοημοσύνης, γνωρίζει το χώρο με μια ρεαλιστική δύναμη
μεγαλύτερη από εκείνη που διέθετε κατά τη βρεφική ηλικία. Η ικανότητα
διακρίσεως σημαίνοντος και  σημαινομένου φέρνει το παιδί πιο κοντά στην
πραγματικότητα. Σκέπτεται ολικά, σφαιρικά, διαισθητικά, και όχι αναλυτικά.
Δέχεται όσα αντιλαμβάνεται χωρίς να καταβάλλει προσπάθειες ανάλυσης
τους και αναζήτησης των βαθύτερων σχέσεων τους.

Παρά τις υφιστάμενες ακόμα δυσκολίες, το νήπιο περισσότερο από το
βρέφος γνωρίζει τον «εγγύς» χώρο, καταλαβαίνει τις ποικίλες έννοιες του
και ερμηνεύει καταστάσεις και μορφές που το συνθέτουν. Αυτό φαίνεται
καθαρά στην ομιλία του. Οι λέξεις που καθημερινά χρησιμοποιεί δείχνουν ότι
κατέχει ήδη πολλές έννοιες του χώρου, μέσα στον οποίο ζει. Δεν συμβαίνει
όμως το ίδιο με τις έννοιες του γεωγραφικού χώρου, τον οποίο δυσκολεύεται
ακόμα να αντιληφθεί.

Διάφορες σχετικές έρευνες έδειξαν ότι μέχρι το 6ο έτος ελάχιστα
παιδιά κατορθώνουν να συσχετίσουν ορθά όρους τοποθεσιών, επαρχιών και
χωρών. Τα παιδιά, από κάθε χώρο που επισκέπτονται, συγκρατούν μόνο όσα
στοιχεία ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα τους, όσα τους αρέσουν, όσα
ικανοποιούν την περιέργεια τους.

Το παιδί της προσχολικής ηλικίας αισθάνεται το χώρο, τον
αντιλαμβάνεται με τις αισθήσεις του, τον ζει με τη δράση του σώματος του,
τον περιγράφει με τα λόγια του, τον αναπαριστά με τη φαντασία του και τον
κατανοεί με τη συμβολική νοημοσύνη του. Η περιέργεια του αιχμαλωτίζει την
προσοχή του και διατηρεί σε εγρήγορση το ενδιαφέρον του για ό, τι το
περιβάλλει. Θέλει να γνωρίσει το χώρο όπου ζει. Θέλει να ικανοποιήσει τις
διανοητικές του ανάγκες. Παράλληλα, με τη σωματική του δραστηριότητα,
το χειρισμό των πραγμάτων και την εξερεύνηση τους βάζει τα θεμέλια
πολλών γνώσεων. Στο άνοιγμα αυτό προς το χώρο και τον κόσμο γενικότερα
θα συμβάλει το σπίτι και το νηπιαγωγείο. Με τη συνδρομή των δύο αυτών
παραγόντων το παιδί θα αποκτήσει τα μέσα που χρειάζεται, για να γνωρίσει
το χώρο και όλα όσα το συγκροτούν. Οι παράγοντες αυτοί, γονείς και
εκπαιδευτικοί, δεν πρέπει να λησμονούν ότι για ένα παιδί ηλικίας 3-6 ετών η
μάθηση όλων των μορφών του χώρου πρέπει να ακουμπά στα καθημερινά
βιώματα και ότι κανείς δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, αν δεν τον γνωρίσει
προηγουμένως.

5.3 Η αντίληψη του χώρου κατά τη σχολική ηλικία
(6-12 ετών)

Κατά τη σχολική ηλικία (6-12 έτος) η αντίληψη του χώρου περνά σ'
ένα ανώτερο επίπεδο. Το παιδί βιώνει πλέον ένα λογικό χώρο. Ο
συγκρητισμός υποχωρεί και η αντίληψη του παιδιού πλησιάζει εκείνη του
ενηλίκου. Αρχίζει να αποκτά το λογικό της χαρακτήρα, η πλήρης κατάκτηση
του οποίου θα απαιτήσει πολλά χρόνια εξέλιξης. Ωστόσο, σιγά-σιγά, οι
αδυναμίες του παιδιού στην εκτίμηση αποστάσεων, διαστάσεων, βαρών,
όγκου κλπ., όλο και περιορίζονται. Σ' αυτό θα συμβάλει πολύ και η κατάκτηση
της αντιστρεψιμότητας, δηλαδή της ικανότητας για νοητικές πράξεις
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αμφίδρομες. Η σκέψη γίνεται ικανή για ενέργειες λογικές επί των πραγμάτων
με χαρακτήρα αμφίδρομο. Η διάκριση μεταξύ πραγματικού και φανταστικού
ολοκληρώνεται. Το παιδί ξέρει τώρα πού βρίσκεται, δεν παραπλανάται.
Επεξεργάζεται λογικά τα δεδομένα των αισθήσεων και οικοδομεί ένα χώρο
σαφή, σταθερό, λεπτομερή, ενιαίο. Συνδέει τα πράγματα με το χώρο στον
οποίο ζει. Εντάσσει τα αισθησιοκινητικά και εμπειρικά δεδομένα στο
οικοδόμημα του ευρύτερου χώρου, στον οποίο ζει και κινείται. Προοδευτικά
ο κόσμος των αισθήσεων γίνεται σαφέστερος, λογικότερος.

Το παιδί της προσχολικής ηλικίας πραγματώνει τις καθημερινές του
δραστηριότητες μεταξύ δύο πόλων, του σπιτιού και του σχολείου. Το μεταξύ
τους διάστημα, με όλα όσα το συγκροτούν, είναι πολύ γνωστό στο παιδί της
ηλικίας των 6-12 ετών. Στο χώρο αυτό, που συνεχώς διευρύνεται,
εντάσσεται σιγά-σιγά και ο κοινωνικός χώρος (εκκλησία, αγορά, γειτονιά
κλπ.), ο οποίος γίνεται με την πάροδο του χρόνου όλο και πιο σαφής,
καθαρός, οικείος.

Το παιδί της ηλικίας των 6-12 ετών με μια ξεχωριστή γνωστική
ικανότητα, με ενδολογικές νοερές πράξεις επί των παρόντων αντικειμένων,
οργανώνει και χειρίζεται τον κόσμο που το περιβάλλει. Οι πράξεις αυτές, που
είναι απαραίτητες για να συγκροτηθούν στη σκέψη του παιδιού οι έννοιες
του χώρου, εκτελούνται νοερά και επί παρουσία συγκεκριμένων πραγμάτων.
Αργότερα, κατά την εφηβική ηλικία, εκτελούνται «και επί εντελώς
αφηρημένου πεδίου με υποθετικά αντικείμενα» (Κίτσος, Κ., 1975, σ. 170).

Το παιδί προσχολικής ηλικίας και μάλιστα μέχρι το 6ο έτος της ηλικίας
του δεν μπορεί να εκτιμήσει ορθά τις μακρινές αποστάσεις. Κάνει σφάλματα
στις εκτιμήσεις του. Τα μακρινά αντικείμενα τα θεωρεί μικρότερα. Με την
είσοδο του στο σχολείο και μάλιστα μετά το 9ο έτος της ηλικίας του τα
πράγματα αλλάζουν. Μια πρόοδος είναι εμφανής. Τα λάθη εκτιμήσεων
περιορίζονται. Οι τοπολογικές και οι ευκλείδειες σχέσεις έχουν βελτιωθεί
πολύ.

Ερευνητές μελέτησαν τον τρόπο που το παιδί απεικονίζει τον κόσμο.
Ένας απ' αυτούς, ο Clark, χρησιμοποίησε μία πολύ απλή μέθοδο. Πήρε ένα
μήλο, το τρύπησε πέρα ως πέρα με μια οριζόντια βελόνα, λοξή σε σχέση με
το μέτωπο του παιδιού. Στη συνέχεια καλούσε το παιδί να σχεδιάσει στο
χαρτί ότι έβλεπε. Προέκυψαν έτσι οι εξής τρεις τύποι απεικονίσεων: α)
Εκείνος στον οποίο η βελόνα φαινόταν ολόκληρη μέσα στο μήλο (γνήσιος
ιδεογραφικός ρεαλισμός), β) Εκείνος στον οποίο η βελόνα έκοβε ακριβώς τα
άκρα της περιμέτρου του μήλου (στάδιο μεταβατικό), γ) Εκείνος με την ορθή
προβολική απεικόνιση.

Γενικά, η κατανόηση του χώρου είναι έργο δύσκολο. Θα χρειασθεί
πολύς χρόνος για να περάσει το παιδί από την υποκειμενική στην
αντικειμενική θεώρηση του χώρου. Με πολύ κόπο θα προχωρήσει από τη
στενή αντίληψη του χώρου, που έχει κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του,
στη θεωρητική και γενική αντίληψη, που δεν χρειάζεται εξωτερικά
στηρίγματα για να λειτουργήσει. Το πέρασμα αυτό δεν είναι μόνο καρπός
εσωτερικής ωρίμασης, αλλά και άσκησης. Το σχολείο με το οργανωμένο
πρόγραμμα ζωής και διδασκαλίας θα συμβάλει πολύ στο έργο αυτό.

Είναι βέβαιο ότι όταν έρχεται το παιδί στο σχολείο αρκετές έννοιες
του χώρου έχουν ήδη κατακτηθεί. Χρειάζονται όμως περισσότερη ενίσχυση
και επέκταση. Τα ειδικά μαθηματικά και οι ειδικές ασκήσεις θα βοηθήσουν
όλα τα παιδιά, προπάντων όμως τα παιδιά που μειονεκτούν πνευματικά, τα
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οποία και διαθέτουν τη μικρότερη εμπειρία στον τομέα της αντίληψης του
χώρου.

Παιδιά αυτής της ηλικίας μελετούνται και αξιολογούνται στην
παρούσα εργασία.

5.4 Η αντίληψη του  χώρου κατά την εφηβική ηλικία
(12-18 ετών)

Κατά την εφηβική ηλικία (12-18 έτος) η αντίληψη του χώρου σημειώνει
αξιόλογη ανάπτυξη. Στην ηλικία αυτή η αντίληψη γίνεται ισχυρή δύναμη
γνώσεως και ερμηνείας όλων των στοιχείων του χώρου, μέσα στον οποίο
κινείται ο έφηβος, αλλά και του ευρύτερου, του παγκόσμιου χώρου με όλες
τις διαστάσεις και συντεταγμένες του. Αυτό αποδίδεται κυρίως στην
ανάπτυξη της νοημοσύνης, η οποία θεωρείται η συνισταμένη των γνωστικών
δυνάμεων του ανθρώπου. Στην ηλικία αυτή γίνεται θεωρητική. Εγκαταλείπει
τα συγκεκριμένα νοητικά πλαίσια της και αποκτά άλλα γνωρίσματα, μάλιστα
δε τον υποθετικοπαραγωγικό χαρακτήρα της, την ικανότητα του
συνδυασμού των μορφών της αντιστρεψιμότητας σ' ένα ενιαίο συνυπόλογο
σύστημα και προπάντων το θεωρητικό της γνώρισμα, που της επιτρέπει να
κινείται σε επίπεδα ανώτερα. Η δύναμη αυτή θα βοηθήσει τον έφηβο να
αντιληφθεί το χώρο πληρέστερα. Με τη συνδρομή της θα προβεί σ' ένα
ορθότερο και λογικότερο «κτίσιμο» του κόσμου στη συνείδηση του.

Ο χώρος στην αντίληψη του εφήβου παίρνει άλλη, νέα, πρωτότυπη
διάσταση.  Από αισθησιοκινητικός και πρακτικός, γίνεται «λογικός», ενιαίος,
σαφής, καθαρός και φωτεινός γεγονός που τον διαφοροποιεί από  το παιδί
της σχολικής ηλικίας που είναι ακόμα στενά δεμένο με το συγκεκριμένο.

 Ο έφηβος, αποβαίνει ικανός να αντιλαμβάνεται και να χειρίζεται
αφηρημένες και γενικές έννοιες και σχέσεις, μάλιστα δε μαθηματικές, οι
οποίες μελετώνται καθαυτές, ως αφηρημένες και ανεξάρτητες από τα
αντικείμενα και τα πράγματα της καθημερινής ζωής. Η νοημοσύνη κάνει
ανοίγματα προς τις θεωρητικές διαστάσεις του κόσμου και προς τους
νόμους που διέπουν τη λειτουργία του. Οι κατακτήσεις αυτές διευρύνουν
πολλές έννοιες και ενισχύουν το προοδευτικό πέρασμα από το συγκεκριμένο
χώρο στον αφηρημένο χρόνο, αλλά και στη σύνδεση των δύο αυτών εννοιών
σ' ένα ενιαίο συνυπόλογο σύστημα, το χωροχρόνο, όπως υποστηρίζουν οι
φυσικοί.

Τα ανοίγματα αυτά προς τον τετραδιάστατο χωρόχρονο μόνο ο
έφηβος μπορεί να κάνει, όχι το παιδί. Υποστηρικτές στην προσπάθεια του
αυτή θα έχει τον εαυτό του και τα αγαθά που του προσφέρουν το ευρύτερο
και το στενότερο πολιτιστικό και μορφωτικό περιβάλλον, στο οποίο ζει,
μάλιστα δε το σχολείο και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στα οποία φοιτά.

Μετά την αναλυτική παράθεση των πορισμάτων που αφορούν την
αντίληψη του χώρου κατά τη βρεφική, τη νηπιακή, τη σχολική και την
εφηβική ηλικία που έχουν προκύψει κατόπιν μακροχρόνιων ερευνών και
μελετών διαπρεπών Ευρωπαίων και Αμερικανών ψυχολόγων[16], θα ήταν
χρήσιμη, αλλά και σκόπιμη η αναφορά στο έργο μιας πολυμελούς
διεπιστημονικής ομάδας ερευνητών, η αναφορά στη Σχολή του Piaget

[16]  Όπως τις αναφέρει ο Κρασανάκης Γ. (2003, σ. 217-234).
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και στις εκτεταμένες και εις βάθος μελέτες που πραγματοποίησαν για τη
διαμόρφωση των εννοιών του χώρου αλλά και των γεωμετρικών εννοιών από
τα παιδιά. Να σημειωθεί πως οι έρευνες αυτές ανάγονται στη δεύτερη φάση
του πιαζετιανού έργου. Η Σχολή του Piaget είχε ένα σαφώς επεξεργασμένο
πρόγραμμα και ως τη δεκαετία του 1970 ήταν μοναδική για τις χώρες της
Ευρώπης.

5.5 Οι έρευνες του Piaget για τις γεωμετρικές έννοιες
και τις έννοιες του χώρου

Ο Piaget στο έργο του για τις έννοιες του χώρου, ασχολείται
συγκεκριμένα με τις έννοιες του αναπαραστάσιμου χώρου (representational
space) και όχι γενικά με τις έννοιες του χώρου, γεγονός που δεν παραλείπει
να αναφέρει και στα διάφορα δημοσιεύματα που εξέδιδε με τη συνεργάτιδά
του Inhelder. Χαρακτηριστικά σε κάποιο από αυτά αναφέρει: «Το κύριο
εμπόδιο σε κάθε αναπτυξιακή ψυχολογική μελέτη του χώρου, προέρχεται
από το γεγονός ότι η εξέλιξη των χωρικών σχέσεων συντελείται σε δύο
επίπεδα. Είναι μια εξελικτική διαδικασία η οποία διεξάγεται στο αντιληπτικό
επίπεδο και παράλληλα στο επίπεδο σκέψης ή φαντασίας».

Οι έρευνες της σχολής του Piaget σχετικά με την κατασκευή των
γεωμετρικών εννοιών και των εννοιών του χώρου εμπεριέχονται σε δύο έργα
της. Τα έργα αυτά είναι: «La Representation de l’ espace chez l’ enfant» και
«La Geometrie spontanee de l’ enfant», τα οποία εκδόθηκαν το 1948 και
σύμφωνα με αυτά, κατά τη γνωστική εξέλιξη του παιδιού σχετικά με τις
έννοιες του χώρου και της γεωμετρίας παρατηρείται μια αντιστροφή της
πορείας που ακολουθεί η επιστήμη της γεωμετρίας. Δηλαδή, ενώ πρώτα
διαμορφώθηκε η ευκλείδεια γεωμετρία, μετά η προβολική γεωμετρία και
αργότερα η τοπολογία, η πορεία της γνωστικής ανάπτυξης έχει ως εξής:
πρώτα, διαμορφώνονται οι τοπολογικές σχέσεις, όπως αναφέρθηκε και
παραπάνω στη βρεφική ηλικία, κατόπιν διαμορφώνονται οι προβολικές
σχέσεις, και τέλος διαμορφώνονται οι Ευκλείδειες σχέσεις. Σύμφωνα με τον
Piaget, το παιδί αναπτύσσει με αργό ρυθμό την κατανόηση της γεωμετρικής
αναπαράστασης του χώρου και οι πρώτες αντιλήψεις που θα διαμορφώσει θα
είναι τοπολογικής υφής. Το παιδί βαθμιαία θα σχηματίσει τις έννοιες της: α)
εγγύτητας, β) διαχωρισμού, γ) τάξης και σειράς, δ) κλειστότητας και ε)
συνέχειας και ασυνέχειας.

Τα πειράματα που διεξήγαγε ο Piaget για να μελετήσει την ανάπτυξη
των τοπολογικών ιδιοτήτων των γεωμετρικών και πραγματικών αντικειμένων,
σχετίζονται με την απτική αντίληψη (haptic perception), δηλαδή το παιδί
αγγίζει και αναγνωρίζει τα αντικείμενα χωρίς να τα βλέπει. Ο πειραματιστής
παρατηρεί τις διαδικασίες που ακολουθούν τα παιδιά για τη διερεύνηση των
αντικειμένων μέσω της αφής, τις καταγράφει και στη συνέχεια ζητά από το
υποκείμενο να υποδείξει από μια σειρά αντικειμένων που βλέπει ποιο είναι
αυτό που πιάνει. Σε επόμενες φάσεις της πειραματικής διαδικασίας, ζητείται
από τα παιδιά να αναπαραστήσουν στο χαρτί αυτά που παρατηρεί, ενώ οι
διάλογοι υποκειμένου-πειραματιστή καταγράφονται λεπτομερώς. Τα
αποτελέσματα αυτών των ερευνών οδήγησαν στην ύπαρξη τριών σταδίων
ανάπτυξης των τοπολογικών σχέσεων. Κριτήριο διάκρισης του κάθε σταδίου
αποτελεί η αναγνώριση και η αναπαράσταση εκείνων των σχημάτων μέσω



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

- 53 -

μόνο των δικών τους ενεργειών. Στο πρώτο στάδιο τα σχήματα που
αναγνωρίζονται και σχεδιάζονται είναι τα κλειστά και εκείνα στα οποία
εκφράζονται απλές τοπολογικές σχέσεις. Το δεύτερο στάδιο χαρακτηρίζεται
από την αναγνώριση των απλούστερων ευκλείδειων σχημάτων, από την
αντίληψη της ισότητας, της ευθειότητας, κλπ. Τέλος, στο τρίτο στάδιο
γίνεται φανερή η διαπίστωση σχέσεων ανάμεσα στα σχήματα και ο
συντονισμός των ενεργειών αναγνώρισης.

Για την κατανόηση των σχέσεων του χώρου, το παιδί πρέπει σε ένα
πρώτο επίπεδο να κατανοήσει τον εαυτό του ως ένα κινούμενο αντικείμενο
μεταξύ άλλων αντικειμένων στα  πλαίσια ενός συστήματος αναφοράς.
Σύμφωνα με τον Piaget κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται και αναπτύσσεται
βαθμιαία, καθώς το παιδί αποβάλει με αργό τρόπο την εγωκεντρική του
αντίληψη για τον κόσμο που το περιβάλλει. Για την υποστήριξη αυτής της
γνώμης πραγματοποιήθηκαν μια σειρά πειραμάτων πιαζετιανής
μεθοδολογίας, με την οποία μελετήθηκε η βαθμιαία μεταβαλλόμενη αντίληψη
του παιδιού για τη χωρική συναίσθηση του οικείου και του σχολικού
περιβάλλοντος, τα οποία ακόμα και σήμερα ύστερα από την πάροδο αρκετών
χρόνων εξακολουθούν να αποτελούν πηγές χρήσιμων ιδεών και υλικού για
πειραματισμό.

Βέβαια δεν πρέπει να παραλειφθεί να αναφερθεί πως αρκετές θεωρίες
του Piaget επαναδιατυπώθηκαν από νεότερους ερευνητές. Ένα τέτοιο
παράδειγμα ερευνητών αποτελούν οι Καναδοί Laurendeau και Pinard, οι
οποίοι επαναδιατύπωσαν τις θέσεις του Piaget για την ανάπτυξη προβολικών
εννοιών, στις οποίες όμως διαφαίνεται ο σημαντικός ρόλος της «βοήθειας
των εικονικών αναπαραστάσεων» (όπως αναφέρει ο Πούλος, 1994).

Ο Piaget διεξήγαγε πολυάριθμα πειράματα για την ανάπτυξη της
μελέτης του προβολικού χώρου, τα οποία μάλιστα ταξινόμησε και σε
κατηγορίες. Οι κατηγορίες οι οποίες χρησιμοποίησε είναι οι εξής:
α) κατασκευή της προβολικής ευθείας,
β) προοπτική θέαση της προβολικής ευθείας,
γ) η προβολή των σκιών,
δ) ο συντονισμός των προοπτικών,
ε) τομές γεωμετρικών στερεών,
στ) η περιστροφή και η ανάπτυξη των επιφανειών.

Τέλος, όσον αφορά τη διαμόρφωση και διατήρηση των ευκλείδειων
σχέσεων, ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη του Piaget, σύμφωνα με την
οποία η διατήρηση των ευκλείδειων σχέσεων είναι αδύνατη χωρίς την
προηγούμενη δόμηση των προβολικών σχέσεων. Στο φαινόμενο της
διαμόρφωσης των ευκλείδειων εννοιών του χώρου, σύμφωνα με τα πειράματα
που διεξήγαγε η πιαζετιανή σχολή, μπορούμε να διακρίνουμε τρία στάδια,
καθένα από τα οποία διαιρείται σε υποστάδια. Τα αρχικά στάδια
προσδιορίζονται από χειρισμούς των παιδιών για τη διατήρηση της
απόστασης, του όγκου και του εμβαδού. Σε επόμενα στάδια και βαθμιαία
εμφανίζεται η δυνατότητα πραγματοποίησης μετρήσεων αποστάσεων,
μέτρησης γωνιών και εμβαδών πολύ απλών σχημάτων. Στο τρίτο στάδιο το
παιδί είναι σε θέση να πραγματοποιεί μετρήσεις εμβαδών και όγκων, οι
οποίες απαιτούν πολλαπλασιαστικές πράξεις. Επίσης, στο στάδιο αυτό
παρατηρείται και η διατήρηση του όγκου.
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5.6 Οι εννοιολογικοί χάρτες στα μικρά παιδιά

Όσον αφορά τους εννοιολογικούς χάρτες, τα μικρότερα παιδιά
φαίνεται να χρησιμοποιούν μια οργάνωση βασισμένη σε μονοπάτια για τους
χάρτες τους, ενώ η ικανότητα χρήσης μιας πιο αφηρημένης χωρικής
οργάνωσης αυξάνεται με την ηλικία, όπως είδαμε και παραπάνω. Τα μικρά
παιδιά μπορούν να πραγματοποιήσουν μόνο τα πρώτα στάδια της διαδικασίας
απόκτησης, ενώ η αύξηση της ηλικίας επιτρέπει στο παιδί να προχωρήσει σε
παρακάτω στάδια της διαδικασίας. Από την άλλη, όμως, πολλοί ενήλικες
φαίνεται πως συνεχίζουν να χρησιμοποιούν ακόμη μια αναπαράσταση του
περιβάλλοντός τους βασισμένη σε μονοπάτια και να μην καταφέρνουν να
επιτυγχάνουν ποτέ μια πλήρη χωρική αναπαράσταση.

Οι χάρτες των παιδιών φαίνονται να είναι οργανωμένοι εγωκεντρικά
και τα παιδιά χρησιμοποιούν το σπίτι τους ως σημείο άγκυρα. Τα παιδιά
επίσης φαίνεται να είναι λιγότερο ικανά στο να ολοκληρώσουν ανόμοιες
περιοχές ή στο να εξουδετερώνουν τυχόν εμπόδια (edges) που μπλοκάρουν
την εικόνα τους.
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6. Εικονική πραγματικότητα

Η εικονική πραγματικότητα και οι εφαρμογές της στην αποκατάσταση
ατόμων με νοητική καθυστέρηση, αλλά και η προσπάθεια ένταξης στα
προγράμματα σπουδών των ειδικών σχολείων τέτοιων τεχνολογιών,
αποτελούν τις τελευταίες δεκαετίες αντικείμενο έρευνας και μελέτης.
Σύμφωνα με έρευνες, έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα των εικονικών
περιβαλλόντων κατά τη χρήση τους σε εκπαιδευτικές διαδικασίες και τα
πλεονεκτήματα που παρέχουν σε ομάδες ατόμων με ειδικές ανάγκες. Τα
παραπάνω έχουν οδηγήσει στην σταδιακή είσοδο των τεχνολογιών, ως
βοηθητικές, στη διδασκαλία. Αυτό άλλωστε είναι και το ερευνητικό πρόβλημα
που πραγματεύεται η εργασία.

Παρακάτω ακολουθούν κάποια γενικά χαρακτηριστικά της εικονικής
πραγματικότητας, λίγα λόγια για την ανάπτυξη των εφαρμογών της εικονικής
πραγματικότητας, τη χρήση τους στην αποκατάσταση ατόμων με νοητική
καθυστέρηση και στα ειδικά σχολεία. Επίσης, γίνεται μία αναφορά, επιλεκτικά
σε ορισμένες έρευνες, που αποτελούν πηγή άντλησης πληροφοριών και τη
βάση στην οποία «χτίστηκε» η εργασία.

6.1 Υπόβαθρο και ορισμοί

Τα εικονικά περιβάλλοντα είναι τρισδιάστατα περιβάλλοντα,
παραγόμενα από υπολογιστή, που αποκρίνονται σε πραγματικό χρόνο στη
δραστηριότητα των χρηστών τους. Χαρακτηριστικά, τα ΕΠ συνδέονται με τη
χρήση των εξειδικευμένων συσκευών εισαγωγής και επίδειξης, όπως είναι οι
κάσκες, τα γάντια (datagloves), οι στολές (bodysuits) και τα ακουστικά
(«συστήματα απορρόφησης»): ένας συνδυασμός συσκευών που διαβιβάζουν
και λαμβάνουν στοιχεία. Σε αυτά τα συστήματα, οι πληροφορίες από το
χρήστη εισάγονται συνεχώς στον υπολογιστή, ο οποίος τροποποιεί την
παραγωγή του σε πραγματικό χρόνο σύμφωνα με τη δραστηριότητά του.
Εντούτοις, τα εικονικά περιβάλλοντα μπορούν επίσης να δοκιμαστούν σε ένα
υπολογιστικό σύστημα γραφείου, που χρησιμοποιεί ένα συνηθισμένο όργανο
ελέγχου υπολογιστών με την κίνηση μέσω του γραφικού περιβάλλοντος που
επιτυγχάνεται με την χρήση των τυποποιημένων συσκευών εισόδου, όπως το
πληκτρολόγιο, το ποντίκι, το χειριστήριο, τη spaceball ή την οθόνη αφής
(touch screen).

Τι ακριβώς όμως είναι το εικονικό περιβάλλον; Ο Steuer υποστηρίζει
ότι το ΕΠ προσφέρει μία αίσθηση της παρουσίας, ανεξάρτητα από το πόσο,
μερικώς ή προσωρινά, ο χρήστης αισθάνεται παρών στο παραγόμενο από τον
υπολογιστή περιβάλλον, όπως στον πραγματικό, φυσικό κόσμο. Ο Helsel
υποστηρίζει ότι το ΕΠ είναι μια ιδιαίτερα πολύτιμη εννοιολογική προσέγγιση
στην εκπαίδευση, επειδή οδηγεί σε μια εστίαση επάνω στη γνωστική,
κοινωνική και συναισθηματική εμπειρία του χρήστη. Η ιδιαίτερη τεχνολογία
αυτή δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα εργαλείο για τη δημιουργία και
την ενίσχυση των παραπάνω εμπειριών (όπως αναφέρουν οι Cromby, Standen
& Brown, 1996, σ. 490).
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Πίνακας 1-Τα αρχικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός εικονικού
περιβάλλοντος

Συμμετοχή Υλικό και λογισμικό που
συνδυάζονται για να δώσουν κάποια
αίσθηση του «εγκλεισμού» ή της
παρουσίας στο εικονικό περιβάλλον

Αλληλεπίδραση Το παραγόμενο από υπολογιστή
περιβάλλον αποκρίνεται στον
πραγματικό χρόνο στις κινήσεις και
ενέργειες του χρήστη

Εσωτερική λογική Το παραγόμενο από υπολογιστή
περιβάλλον έχει τη δική του φυσική,
την δική του ηθική και κοινωνική
τάξη, που μπορούν να  αντιστοιχούν,
περισσότερο-ή-λιγότερο στενά, με
εκείνες του πραγματικού κόσμου

Παρά την αδυναμία ενός ακριβούς προσδιορισμού, υπάρχει σχετική
συμφωνία σχετικά με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ΕΠ. Τα 3
χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ΕΠ είναι αυτά που αναγράφονται στον
πίνακα 1. Από την άλλη μεριά, ο Whitbeck δίνει έμφαση σε δύο άλλα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ΕΠ, που τα διαφοροποιούν από άλλα μέσα:
την προβολή (saliency) και την επίδραση. Η προβολή (saliency) αναφέρεται
στην εξαιρετικά εξαναγκαστική φύση της εμπειρίας σε ένα ΕΠ, ενώ η
επίδραση δίνει έμφαση στον κεντρικό ρόλο της δραστηριότητας του χρήστη
στη δημιουργία αυτής της εμπειρίας (όπως αναφέρουν οι Cromby, Standen &
Brown, 1996, σ. 491).

Ένα χαρακτηριστικό των εικονικών περιβαλλόντων, το οποίο θα πρέπει
να συζητηθεί περισσότερο είναι η αλληλεπιδραστικότητα (interactivity,
interactivite). Η αλληλεπιδραστικότητα παρουσιάζει μία καινοτομία, την
ιδιότητα των πληροφορικών συστημάτων να “απαντούν” στο χρήστη, μέσω
ενός περιορισμένου ή και ευρέους πεδίου επιλογών και θεωρείται ότι υπάρχει
όταν η μηχανή αντιδρά στις παρεμβάσεις του χειριστή, μέσω διάφορων
περιφερειακών συσκευών, όπως το πληκτρολόγιο, το ποντίκι, το χειριστήριο
ή ακόμα και το δάκτυλο (ψηφιακή οθόνη). H αλληλεπιδραστικότητα συνιστά
ένα νέο είδος επικοινωνίας, στο μέτρο που η επικοινωνία ανάμεσα σε
ανθρώπινους συνομιλητές αντικαθίσταται μερικώς από την επικοινωνία
ανθρώπου-μηχανής. Ακόμα, ως αλληλεπιδραστικά υπολογιστικά συστήματα,
θεωρούνται εκείνα τα πληροφορικά μέσα, στα οποία ο τελικός χρήστης
μπορεί να ελέγχει την ανάκτηση, την επεξεργασία και την εμφάνιση της
πληροφορίας. Στην περίπτωση αυτή, η ροή της πληροφορίας ανάμεσα στο
χρήστη και στο πληροφορικό σύστημα πραγματοποιείται αμφίδρομα
σχηματίζοντας έτσι την έννοια διαλόγου. Το ουσιαστικό στοιχείο που
χαρακτηρίζει τα αλληλεπιδραστικά συστήματα είναι το γεγονός της
αποστολής πίσω στο χρήστη κάποιας ανάδρασης (feed-back), προερχόμενης
από τη διαδικασία επεξεργασίας που δραστηριοποίησε ο χρήστης στο
αμέσως προηγούμενο στάδιο. Εύκολα λοιπόν, γίνεται φανερό το ενδιαφέρον
της παραπάνω ιδιότητας. O χρήστης, ανάλογα με τα μηνύματα που λαμβάνει,
καθορίζει και τη συμπεριφορά του απέναντι στο σύστημα, μπορώντας
συνεπώς να τροποποιήσει τις λειτουργίες του. H αλληλεπιδραστικότητα με
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το χρήστη εκλαμβάνει διάφορες μορφές και είναι πάντα σε συνάρτηση του
χρησιμοποιούμενου λογισμικού. Είτε υπό οπτική μορφή (κείμενο, γραφικά),
είτε υπό τη μορφή ήχων, μπορούμε να διακρίνουμε δύο τύπους
αλληλεπιδραστικότητας: τη λειτουργική (fonctionnelle) αλληλεπιδραστικό-
τητα και τη σκόπιμη ή προθετική (intentionnelle) αλληλεπιδραστικότητα.

Τα εικονικά περιβάλλοντα πρέπει να διακριθούν από άλλους σχετικούς
όρους όπως κυβερνοχώρος (cyberspace => cybernetics + space). Ο
κυβερνοχώρος, είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να καθορίσει τον
εικονικό κόσμο, που χτίζεται εξ ολοκλήρου στους υπολογιστές και στα
δίκτυα υπολογιστών σε όλο τον κόσμο. Ο όρος αποτελεί δημιούργημα της
επιστημονικής φαντασίας, και περιλαμβάνει, επίσης, τα διάφορα είδη
εικονικής πραγματικότητας που βιώνονται από τους βυθισμένους χρήστες
υπολογιστών. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργός αυτού του όρου είναι ο
μυθιστοριογράφος William Gibson (1982). Μεταφορικά, ο όρος
κυβερνοχώρος αποτέλεσε συνώνυμο του Internet και του World Wide Web,
ειδικά στους ακαδημαϊκούς κύκλους στη δεκαετία του ’90.

Ένας άλλος σχετικός όρος είναι η τεχνητή πραγματικότητα, ένα
πολυαισθητηριακό, αλληλεπιδραστικό περιβάλλον που αποκρίνεται στη
δραστηριότητα των κατοίκων του, χωρίς την ανάγκη για ειδική ένδυση ή τις
κάσκες που φοριούνται. Οι Haggar & Hutchinson, δημιούργησαν ένα σύνολο
δωματίων (δωμάτιο περιπέτειας, δωμάτιο Jacuzzi, καθιστικό, διάδρομος αφής
και άσπρο δωμάτιο), που προοριζόταν για να προωθήσει την αισθητήρια
υποκίνηση και τη συναισθηματική ευημερία των χρηστών, ώστε να μπορούν
τα άτομα με ειδικές ανάγκες να ελέγξουν το φως, τον ήχο και άλλα
αποτελέσματα, και τα οποία μπορούν να γίνουν αντιληπτά ως ένα
παράδειγμα τεχνητής πραγματικότητας που σχεδιάστηκε συγκεκριμένα για
τους ανθρώπους με έντονες μαθησιακές δυσκολίες (όπως αναφέρουν οι
Cromby, Standen & Brown, 1996, σ. 491).

6.2 Η εικονική πραγματικότητα (VR) και η ανάπτυξη
της εφαρμογής της

Η εικονική πραγματικότητα μας δίνει την ευκαιρία να δημιουργήσουμε
προσιτές αντιστοιχίες προηγούμενων απρόσιτων πληροφοριών με τη
μετάφραση των πληροφοριών από μια μορφή που ο χρήστης δεν μπορεί να
αισθανθεί, σε μια μορφή που ο χρήστης μπορεί να αισθανθεί. Μας επιτρέπει,
επίσης, να δώσουμε νέες δυνάμεις στις εθελοντικές πράξεις που ο χρήστης
μπορεί να ελέγξει, αντικαθιστώντας έτσι τις πράξεις που δεν μπορεί να
ελέγξει. Ενώ τα εκπαιδευτικά οφέλη και τα οφέλη αποκατάστασης είναι
σαφή, υπάρχουν επίσης κίνδυνοι που συνδέονται με τη δημιουργία των νέων
πραγματικοτήτων.

Οι βιομηχανίες του στρατού, της ψυχαγωγίας, της ιατρικής, της
χημείας, της αρχιτεκτονικής, και του εσωτερικού σχεδίου έχουν βρει ήδη τις
εφαρμογές αυτής της νέας τεχνολογίας, η οποία ενίσχυσε και την
εκπαίδευση και την παραγωγή. Οι εφαρμογές της VR έχουν συνεχίσει να
βρίσκουν χρησιμότητα και σε άλλες βιομηχανίες. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση
έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί την τεχνολογία της VR για να παραδώσει
διάφορους τύπους προγραμμάτων σπουδών. Για παράδειγμα, ένα σύστημα
«Ανοιχτού Πανεπιστημίου» στη Μεγάλη Βρετανία χρησιμοποιεί «το βίντεο
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τούνελ» (video tunneling) για την αλληλεπιδραστική εξ αποστάσεως
εκπαίδευση. Η εικονική πραγματικότητα έχει χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει
κάποιους να ξεπεράσουν τον  φόβο των υψών, για να παρουσιάσει τα νομικά
στοιχεία υπέρ μιας δίκης, και ακόμη και για να αποθηκεύσει τα κορυφαία
μυστικά αρχεία της CIA.

6.3 Η Εικονική Πραγματικότητα στην αποκατάσταση
των ατόμων με Νοητική Καθυστέρηση (Μαθησιακές
Δυσκολίες)

6.3.1 Εισαγωγή

Με τη συνεχιζόμενη αύξηση «της προσοχής στην κοινωνία», η ανάγκη
να αναπτυχθούν αποτελεσματικοί τρόποι για την προγύμναση των ατόμων με
μαθησιακές δυσκολίες στις δεξιότητες ζωής απαραίτητες για να επιτύχουν
κάποιο πραγματικό βαθμό ανεξάρτητης διαβίωσης, είναι τώρα πιο επείγουσα
από ότι πριν. Χαρακτηριστικά, πολλοί συντελεστές παραγωγής απαιτούνται
στο προσωπικό και στους πόρους για μικρά οφέλη στις συνηθέστερα
χρησιμοποιημένες μεθόδους εκπαίδευσης και οι δεξιότητες που μαθαίνονται
διατηρούνται σπάνια για πάρα πολύ καιρό μετά τη λήξη της εκπαίδευσης. Η
γενίκευση των επίκτητων δεξιοτήτων στον πραγματικό κόσμο, πέρα από την
κατάσταση εκπαίδευσης, είναι μόνο μερική, καθώς εμποδίζεται σε πολλές
περιπτώσεις, επειδή το περιβάλλον εκπαίδευσης δεν μιμείται επαρκώς τον
πραγματικό κόσμο και παρόλο που η αποτελεσματικότητα είναι ζωτικής
σημασίας, δεν είναι η μόνη ανησυχία. Τα ζητήματα του κόστους, της
ασφάλειας και της προσβασιμότητας πρέπει επίσης να εξεταστούν κατά την
αξιολόγηση της βιωσιμότητας των μεθόδων εκπαίδευσης για τα άτομα με
μαθησιακές δυσκολίες.

Η εικονική πραγματικότητα (VR) κατέχει πολλές ιδιότητες, που δίνουν
την δυνατότητα αποκατάστασης στα άτομα με νοητική καθυστέρηση, με τη
μορφή επέμβασης και αξιολόγησης. Όπως είπαμε παραπάνω, μπορεί να
παρέχει μια ασφαλή ρύθμιση, στην οποία να κάνει πρακτική σε δεξιότητες
που μπορεί να εγκυμονεί πάρα πολλούς κινδύνους στον πραγματικό κόσμο.
Αντίθετα από τους ανθρώπους δασκάλους, οι υπολογιστές είναι απείρως
υπομονετικοί και συνεπείς. Οι εικονικοί κόσμοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν
με τρόπους που ο πραγματικός κόσμος δεν μπορεί  και μπορεί να μεταβιβάσει
τις έννοιες χωρίς τη χρήση της γλώσσας ή άλλων συστημάτων συμβόλων.

Οι φόβοι για το ότι οι δεξιότητες ή οι συνήθειες που μαθαίνονται σε
μια εικονική ρύθμιση δεν θα μεταφερόταν στην ρύθμιση του πραγματικού
κόσμου, δεν έχουν υποστηριχθεί μέχρι στιγμής με βάση τα διαθέσιμα
στοιχεία. Οι μελλοντικές κατευθύνσεις στοχεύουν στην ανάπτυξη
περισσότερων εφαρμογών για τις ανεξάρτητες δεξιότητες διαβίωσης και τις
εξελίξεις των οικολογικά έγκυρων μορφών αξιολόγησης.

Η εξερεύνηση της χρήσης της τεχνολογίας VR για τα άτομα με
ποικίλες ειδικές ανάγκες έχει συνεχιστεί, και πολλές εφαρμογές έχουν τεθεί
στην πράξη. Ενώ πολλή συζήτηση γίνεται για το ελπιδοφόρο μέλλον της
χρήσης αυτής της τεχνολογίας για τα άτομα με νοητική καθυστέρηση και
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άλλες γνωστικές διαταραχές, η έρευνα για τις πραγματικές εφαρμογές της
VR για αυτόν τον πληθυσμό έχει περιοριστεί απογοητευτικά.

Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη της εικονικής πραγματικότητας για
τα άτομα με ειδικές ανάγκες, είναι η δυνατότητα να μεταφράζει ή να
μετασχηματίζει πληροφορίες, από μια μορφή που ο χρήστης δεν μπορεί να
αισθανθεί, σε μια μορφή που ο χρήστης μπορεί να αισθανθεί ή μπορούμε να
μεταφράσουμε εθελοντικές μετακινήσεις ή δράσεις που ο χρήστης μπορεί να
ελέγξει και να αντικαταστήσει απαραίτητες πράξεις ελέγχου που το άτομο
δεν είναι ικανό να κάνει. Ενώ, αυτή η ευκαιρία υπόσχεται μεγάλα οφέλη, είναι
επίσης τελείως άνομο το έδαφος, με όλους τους έμφυτους κινδύνους που
βρίσκονται σε ανεξερεύνητες περιοχές. Για να ερευνήσουμε αυτήν την
ευκαιρία πρέπει να εφεύρουμε νέες γλώσσες και να πειράξουμε τους νόμους
της φυσικής.

Μία ακόμη δυνατότητα, που προσφέρει η εικονική πραγματικότητα
στην αποκατάσταση των ατόμων με Νοητική Καθυστέρηση, αποτελεί το
γεγονός ότι μπορεί να διδάξει την χωρική αίσθηση, την αιτία-επίδραση και
την κινητικότητα σχετικά με τις δεξιότητες των παιδιών που δεν είναι
ευκίνητα, έχει αναγνωριστεί εδώ και καιρό από τους ερευνητές.
Χρησιμοποιώντας την εικονική πραγματικότητα μπορούμε να δώσουμε σε ένα
παιδί που δεν μπορεί να πιάσει, ή δεν μπορεί να περπατήσει, ισοδύναμα τη
διαπλαστική εμπειρία της εξερεύνησης μιας παιδικής χαράς, να χτίσει με
τουβλάκια, ή να παίξει μπάλα. Κάνοντας αυτό, στόχος είναι να αναπτυχθούν
οι σημαντικές χωρικές δεξιότητες που τα ευκίνητα παιδιά ανεξάρτητα
κερδίζουν από αυτές τις δραστηριότητες.

Σε τελική ανάλυση, η πραγματικότητα  αλλάζει και τελικά και τα μυαλά
των ανθρώπων που θα μάθουν τις νέες γλώσσες.

6.3.2 Διδάσκοντας προσεγγίσεις που ταιριάζουν καλά
στα άτομα με νοητικές διαταραχές

Ακριβώς μερικά έτη μετά από την πρώτη συγκέντρωση των
επαγγελματικών και υποστηρικτικών κοινωνιών της εικονικής
πραγματικότητας (VR) και των ανικανοτήτων το 1992, οι εφαρμογές της
έρευνας και της ανάπτυξης της εικονικής πραγματικότητας  για τα άτομα με
ειδικές ανάγκες έχουν αλλάξει από τις θεωρητικές, απόμακρες δυνατότητες
για το μέλλον, στις ευημερούσες, συγκεκριμένες πραγματικότητες.
Επιπλέον, ακόμη και στη μέση αυτής της συναρπαστικής αύξησης στον
αριθμό εφαρμογών των VR για τα άτομα με αναπηρία, είναι αδύνατο να
αγνοηθεί μια προφανής έλλειψη έρευνας VR και ανάπτυξης συγκεκριμένα για
άτομα με νοητική διαταραχή.

Ένας εκπληκτικός αριθμός ερευνητικών προγραμμάτων που ερευνούν
τις εφαρμογές της VR στην εκπαίδευση έχει εμφανιστεί. Η ευστροφία και η
καινοτομία έχουν αντικαταστήσει σχεδόν τις προγενέστερες σκέψεις ως
προς την απραγματοποίητη VR στα σχολεία λόγω των φόβων, των δαπανών,
της δυνατότητας πρόσβασης, και ούτω καθ' εξής.

Προτείνεται ότι οι εκπαιδευτικοί αρχίζουν να παίρνουν μια δυναμική
θέση προγραμματισμού στην αύξηση αυτής της σημαντικής νέας
τεχνολογίας, παρά την αντιδραστική θέση, που πολλοί έχουν πάρει με άλλες
εκπαιδευτικές εξελίξεις τεχνολογίας μέχρι τώρα. Οι Powers & Darrow (όπως
αναφέρουν οι Cromby, Standen & Brown, 2001, σ. 293) πρότειναν το εξής:
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«Εάν οι εκπαιδευτικοί θέλουν τα εικονικά περιβάλλοντα να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες εκμάθησης ειδικά εκείνων των μαθητών που έχουν τις ασυνήθιστες
ανάγκες εκμάθησης, πρέπει να διαδραματίσουν έναν ενεργό ρόλο στην
ανάπτυξη των εφαρμογών προσφέροντας στους υπεύθυνους για την
ανάπτυξη τη μοναδική κατανόηση των μορφών εκμάθησης και των καλών
διδακτικών πρακτικών».

Μερικές από τις πιο συνηθισμένες αντιμετωπιζόμενες ανάγκες
εκπαίδευσης των ατόμων με νοητικές διαταραχές περιλαμβάνουν: έλεγχο
του περιβάλλοντος, αυτό-ρυθμό, επανάληψη, δυνατότητα να δεις ή να
νιώσεις τα στοιχεία ή τις διαδικασίες στους συγκεκριμένους όρους (δυσκολία
με τις αφηρημένες έννοιες), ασφαλή σενάρια εκπαίδευσης για την
ενδεχομένως επικίνδυνη ή ταπεινωτική εργασία, τους κοινωνικούς ή
καθημερινούς στόχους διαβίωσης, κίνητρο, και επαναλαμβανόμενες
επιτυχίες.

Κίνητρο: Διάφοροι ερευνητές διαπιστώνουν ότι η χρήση της VR στην
εκπαίδευση παρακινεί εξαιρετικά τους μαθητές, ειδικά όταν περιλαμβάνονται
στη διαμόρφωση της εκπαίδευσης, και όταν θεωρούν την τεχνολογία ως
«διασκέδαση» για να την χρησιμοποιήσουν (όπως αναφέρει η Darrow, 1995).

Συγκεκριμένη εκπαίδευση, επανάληψη, αυτό-ρυθμός: Η Παντελίδη
επισημαίνει τη δυνατότητα της VR να καταστήσει το αφηρημένο πιο
συγκεκριμένο, παρέχοντας σε πρώτο πλάνο ή σε πιο αόριστες απόψεις τις μη
διαθέσιμες διαδικασίες στον πραγματικό κόσμο. Επισημαίνει, επίσης, την
ευελιξία με την οποία η VR μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην επανάληψη και
τον αυτό-ρυθμό. Ο Middleton επισημαίνει πώς η VR δεν μπορεί να
καταστήσει τα αφηρημένα στοιχεία συγκεκριμένα και ορατά σε ένα εικονικό
περιβάλλον με τρόπους που ποτέ πριν δεν ήταν δυνατοί στην εκπαίδευση
(όπως αναφέρει η Darrow, 1995). Ακόμα, οι Ισπανοί Lucia Vera, Gerardo
Herrera και Elias Vived (2005), προσπάθησαν μέσα από ένα επιδοτούμενο
από την κυβέρνηση της Ισπανίας πρόγραμμα, να σχεδιάσουν ένα πλήρως
αλληλεπιδραστικό εικονικό σχολείο, όπου είναι δυνατό οι μαθητές με
μαθησιακές δυσκολίες να μάθουν παίζοντας για το φυσικό και τον κοινωνικό
κόσμο (edutainment).

Έλεγχος του περιβάλλοντος, επιτυχία: Ο Bricken επισημαίνει, ότι η
δυνατότητα της VR να παράσχει αντιληπτική επέκταση, δημιουργική
κατασκευή και μοναδική κοινωνική αλληλεπίδραση, ολοκληρώνει τις
διδακτικές λειτουργίες που προτείνονται από τους θεωρητικούς ως
καλύτερες διδακτικές πρακτικές για πάνω από τριάντα χρόνια. Η ευελιξία, η
δυνατότητα να υποστηριχθεί ένα συναίσθημα της παρουσίας, ο έλεγχος που
ο χρήστης έχει πέρα από τα εικονικά περιβάλλοντα, και η φυσική
ανατροφοδότηση που ένας χρήστης μπορεί να δοκιμάσει, είναι ιδιαίτερα
σημαντικά για τα άτομα με αναπηρία. Η κοινωνική εργασία και οι καθημερινές
δεξιότητες διαβίωσης της εκπαίδευσης μπορεί να πραγματοποιούνται στις
ελεγχόμενες, εικονικές τοποθετήσεις, που ούτε ταπεινώνουν, ούτε είναι
επικίνδυνες στο χρήστη κατά την πρακτική, δεδομένου ότι το ίδιο σενάριο
εκπαίδευσης μπορεί να ισχύει και στην πραγματική ζωή. Μια διαδικασία
εκπαίδευσης "ανέλιξης" έχει προταθεί ακόμη και έτσι ώστε τα άτομα να
μπορούν να δοκιμάσουν υψηλά επίπεδα επιτυχίας σε ένα ασφαλές
περιβάλλον, και να έχουν έπειτα βοήθεια στη μεταφορά των πληροφοριών
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στις ρεαλιστικότερες τοποθετήσεις.  Η έρευνα της Rose προτείνει, επίσης,
τη δυνατότητα για τις εφαρμογές της VR για την υποστήριξη των τεχνικών
επίλυσης προβλήματος, όπως η εννοιολογική χαρτογράφηση, οι διάφορες
μεταγνωστικές στρατηγικές, η συνεταιριστική εκμάθηση, η συνέντευξη, και η
αμοιβαία διδασκαλία. Τα πιθανά προβλήματα που αναφέρονται στη χρήση
αυτής της τεχνολογίας για την εκπαίδευση με αυτόν τον πληθυσμό,
παρουσιάζουν δυσκολία στη μεταφορά και τη γενίκευση της γνώσης, τη
δυνατότητα της προτίμησης των εικονικών περιβαλλόντων πέρα από τα
πραγματικά, την ανικανότητα να κάνουν διακρίσεις μεταξύ των πραγματικών
και των πλασματικών κανόνων ή των όρων, και τη δυνατότητα ενθάρρυνσης
και διδασκαλίας των αρνητικών αξιών (όπως αναφέρει η Darrow, 1995).

6.4 Εικονικά περιβάλλοντα, Εκπαίδευση και Ειδική
Εκπαίδευση

Η εκμάθηση που βασίζεται σε υπολογιστή έχει αποκτήσει έναν
αυξανόμενο ρόλο στη συμβατική εκπαίδευση με την ανάπτυξη ισχυρότερων
προσωπικών υπολογιστών διαθέσιμων σε μια πιο προσιτή τιμή. Η επιδιδόμενη
χρήση υπολογιστών έχει αρχίσει, επίσης, να έχει μια συμβολή στην
εκπαίδευση των παιδιών με νοητική καθυστέρηση Σύμφωνα με τους
Hawkridge και Vincent, επιτρέπει στους μαθητές να εκμεταλλευτούν την
εκμάθησή τους. Οι μαθητές με νοητική καθυστέρηση θα βρουν υποκίνηση
μέσω της «ευχάριστης επανάληψης» και μια βαθμιαία αύξηση στο επίπεδο
πρόκλησης. Λέξεις όπως «εμπόδιο» και «ανίκανος» υπονοούν την εξάρτηση
και την αδυναμία. Με τους υπολογιστές, οι μαθητές αυτοί μπορούν να είναι
λιγότερο εξαρτώμενοι και περισσότερο ικανοί. Το αλληλεπιδραστικό
λογισμικό ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή στην εκμάθηση και δίνει στο
χρήστη την εμπειρία του ελέγχου της διαδικασίας εκμάθησης. Αυτό είναι
ιδιαίτερα σημαντικό για τα άτομα με νοητική καθυστέρηση, που έχουν μια
τάση στην παθητική συμπεριφορά. Στο μαθητή παρέχεται η δυνατότητα να
εργαστεί με τους δικούς του ρυθμούς. Μπορούν να κάνουν όσα λάθη θέλουν
χωρίς να ενοχλούν άλλους και ο υπολογιστής δεν θα κουράσει το μαθητή,
που προσπαθεί τον ίδιο στόχο επανειλημμένως, ούτε θα γίνει ανυπόμονος
επειδή είναι αργοί ή απορροφημένοι σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Στην εκπαίδευση, οι δυνατότητες των ΕΠ είναι τεράστιες. Ο Helsel
λέει ότι οι εκπαιδευτικοί φαίνονται να έχουν «μία στιγμιαία-και σχεδόν
σπλαχνική- κατανόηση της δυνατότητας εκμάθησης που οι
καλοσχεδιασμένες, εικονικές εμπειρίες θα μπορούσαν να προσφέρουν στους
μαθητές» (όπως αναφέρουν οι Cromby, Standen & Brown, 1996, σ. 491).
Αυτές οι δυνατότητες υπάρχουν επειδή τα ΕΠ είναι σε θέση να παρέχουν
αντικειμενικά κοινούς εναλλακτικούς κόσμους, στους οποίους εκπαιδευτικές
δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν, κόσμοι που αντιδρούν στη
δραστηριότητα των μαθητών με τρόπους που διευκρινίζονται από τον
προγραμματιστή και το δάσκαλο. Θέτοντας αυτό πιο περιληπτικά, ο Bricken
(λέει ότι «η ψυχολογία είναι η φυσική της εικονικής πραγματικότητας» (όπως
αναφέρουν οι Cromby, Standen & Brown, 1996, σ. 491). Στα ΕΠ, τα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα του πραγματικού κόσμου μπορούν
ποικιλοτρόπως να παραλειφθούν, να ενισχυθούν ή να μικρύνουν. Οι σχέσεις
και οι ενώσεις μπορούν να υπογραμμιστούν ή να μετασχηματιστούν, και οι
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ιδιότητες των αντικειμένων μπορούν να αλλάξουν, να απομονωθούν, να
τονιστούν ή να αφαιρεθούν. Αναλυτικότερα, ο μαθητευόμενος δοκιμάζει τις
επιδράσεις όλων αυτών άμεσα, μέσω της πρακτικής δραστηριότητας και της
αλληλεπίδρασης, και όχι μέσω του χειρισμού των αφηρημένων συμβόλων ή
του σχεδίου των ιδεών και των κανόνων.

Οι Stuart & Thomas  αναφέρονται σε μερικές σημαντικές
εκπαιδευτικές δυνατότητες, που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο κοντινό
μέλλον (όπως αναφέρουν οι Cromby, Standen & Brown, 1996, σ. 491-492).
Απαριθμούν, επίσης, μερικές από τις εμπειρίες που τα ΕΠ μπορεί να φέρουν
στις τάξεις του μέλλοντος, περιλαμβάνοντας:
1. εξερεύνηση των θέσεων που οι μαθητές κανονικά δεν θα είχαν πρόσβαση,
    όπως οι απόμακρες πόλεις, η ζούγκλα ή ο βυθός του ωκεανού,
2. εμπειρία των πραγμάτων που είναι κανονικά αόρατα ή απρόσιτα, όπως τα
    μόρια ή οι πλανήτες,
3. εμπειρία των θέσεων και των γεγονότων από άλλους χρόνους, όπως το
    Παρίσι το 1789 ή η Μεγάλη Βρετανία κατά τη διάρκεια των τελευταίων
    χρόνων των παγετώνων,
4. εμπειρία των θέσεων ή των αντικειμένων με αλλαγμένες ιδιότητες, όπως
     μηδενική βαρύτητα,
5. αλληλεπίδραση με τους πραγματικούς ανθρώπους που είναι σε
    απομακρυσμένες περιοχές, μέσω δικτυωμένων υπολογιστών που τρέχουν
    τα ίδια ΕΠ για να δημιουργήσουν έναν κυβερνοχώρο, και
6. αναπαράσταση και χειρισμός αφηρημένων εννοιολογικών σχέσεων, όπως
    οι δομές δεδομένων ή οι μαθηματικές λειτουργίες.

Τα εικονικά περιβάλλοντα είναι πιθανό να ασκήσουν εμφανή επίδραση
πάνω στην επικρατούσα εκπαίδευση, καθώς μερικές από τις δυνατότητες
που περιγράφονται ανωτέρω πραγματοποιούνται, αλλά ο αντίκτυπός τους
πάνω στην ειδική εκπαίδευση μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερος.

Επιπροσθέτως, τα υπολογιστικά συστήματα γραφείου, επιτρέπουν
αλληλεπιδράσεις μεταξύ μαθητή και δασκάλου ή ενός συμμαθητή στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Ο Vygotsky υπογραμμίζει τους συνεργατικούς
τρόπους εκμάθησης και τον καθοδηγητικό ρόλο του δασκάλου. Ο Bruner έχει
επιστήσει, επίσης, την προσοχή στο κοινωνικό πλαίσιο, στο οποίο
αναπτύσσονται οι δεξιότητες, δίνοντας έμφαση στην αξία της κοινής
προσοχής και στις κοινές δραστηριότητες.

Μια εκτίμηση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων υπό το φως των
θεωριών των ΕΠ της αναπτυξιακής ψυχολογίας οδηγεί στην πρόταση ότι τα
ΕΠ θα αποδειχθούν ακόμα πιο πολύτιμα στην ειδική εκπαίδευση από ότι στο
συμβατικό σχολείο. Πρώτον, τα ΕΠ ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή
στην εκμάθηση και δίνουν στο χρήστη την εμπειρία του ελέγχου πάνω στην
διαδικασία της εκμάθησης. Η αυτό-κατευθυνόμενη δραστηριότητα του
μαθητευόμενου ως μηχανή, που οδηγεί την απόκτηση και την αφομοίωση της
γνώσης και των δεξιοτήτων, παρέχει ένα κεντρικό ρόλο στις αναπτυξιακές
ψυχολογικές θεωρίες των Bruner, Vygotsky και Piaget. Έρευνες για την
ανάπτυξη αντιληπτικών ικανοτήτων έχουν υπογραμμίσει επίσης τη σημασία
της αυτό-κατευθυνόμενης δραστηριότητας. Τα άτομα με μαθησιακές
δυσκολίες έχουν χαρακτηριστικά λίγο έλεγχο των περιστάσεων στην
καθημερινότητα της ζωής τους, και πολλοί υπόκεινται επίσης στους
περιορισμούς που επιβάλλονται από τις φυσικές ή αισθητήριες διαταραχές.
Τα κατάλληλα σχεδιασμένα ΕΠ θα μπορούσαν να παρέχουν σε αυτούς τους
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ανθρώπους μια πολύτιμη εκπαιδευτική εμπειρία δίνοντας τους την ευκαιρία
να αρχίσουν δραστηριότητες που αμφισβητούνται στον πραγματικό κόσμο.
Μια τάση στην παθητικότητα έχει σημειωθεί στους μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες, τις οποίες τα ΕΠ μπορούν να βοηθήσουν να ξεπεραστούν κατά
αυτόν τον τρόπο.

Δεύτερον, με την απεικόνιση του πραγματικού κόσμου, τα ΕΠ
δημιουργούν την ευκαιρία στα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες να μάθουν με
την παραγωγή λαθών, αλλά χωρίς να υποστούν τις πραγματικές συνέπειες
των λαθών τους. Αυτό αντηχεί το ρόλο, που το ΕΠ προορίζεται να παίξει
στην αναπτυξιακή ψυχολογία. Επίσης, το παιχνίδι εμπλέκεται στην απόκτηση
της γνώσης για τους κοινωνικούς ρόλους, στην απόκτηση συγκεκριμένων
μεταγνωστικών δεξιοτήτων και στην ανάπτυξη μιας επαρκούς και ακριβούς
αίσθησης του εαυτού. Στον πραγματικό κόσμο, οι μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες αποτρέπονται συχνά από την εύθυμη εμπειρία, που θα μπορούσε
να προωθεί την περαιτέρω ανάπτυξή τους, παραμερίζοντας τον συνδυασμό
προκατάληψης και διάκρισης, κινητικότητας ή άλλων διαταραχών, και τις
φοβίες των φροντιστών τους να τους επιτρέψουν να κάνουν πράγματα από
μόνοι τους. Σε αντίθεση, στα ΕΠ οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
μπορούν να έχουν την ελευθερία να διατρέξουν τους κινδύνους, να κάνουν
κάτι ασυνήθιστο ή νέο, απλά για να δουν τι συμβαίνει, να ανακαλύψουν για
τους εαυτούς τους, τι βρίσκεται μετά την επόμενη γωνία.

Τρίτον, οι κανόνες, οι έννοιες και οι σχέσεις μπορούν να
μεταβιβαστούν στα ΕΠ χωρίς τη χρήση της γλώσσας ή άλλων συστημάτων
συμβόλων. Ο Bricken αναφέρει ότι «τα αντικείμενα σε ένα εικονικό
περιβάλλον έχουν τη φυσική σημασιολογία τους». Οι ιδιότητές τους μπορούν
να ανακαλυφθούν από την άμεση αλληλεπίδραση και την εμπειρία. Οι
εικόνες, τα σύμβολα, οι τύποι, οι γραφικές παραστάσεις, τα διαγράμματα, οι
πίνακες και ακόμη και οι λέξεις είναι επιπλέον στοιχεία σε ένα ΕΠ, που
μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να πιάσουν μια έννοια ή έναν κανόνα.
Αυτή η πτυχή των ΕΠ έχει προσελκύσει την προσοχή των εκπαιδευτικών
στην επικρατούσα τάση, καθώς αυτή η περιγραφή για την πρώτη χρήση ενός
εικονικού περιβάλλοντος που ονομάζεται ΑΛΓΕΒΡΑ από τον Sherman
προτείνει: «Μέσα στον κόσμο σας, κάθε σύμβολο γίνεται σε ένα
χρωματισμένο τούβλο. Θα μπορούσατε να γίνετε ένα «x» και να κολλήσετε
και να κινήσετε τα άλλα τούβλα για να λύσετε γύρω τις εξισώσεις. Μπορείτε
να δείτε τα τούβλα από οποιαδήποτε γωνία, και καθώς το προσπαθούσα
κατάλαβα για πρώτη φορά γιατί περιμένω να κάνω τα πράγματα, όχι μόνο
πώς να τα κάνω. Για τα παιδιά που δεν μπορούν να φανταστούν τι είναι η
άλγεβρα, αυτός ο ζωηρόχρωμος, θορυβώδης, τρισδιάστατος κόσμος είναι
ένας τέλειος τρόπος να μάθουν και να καταλάβουν.».

Η γραφική και πολυαισθητηριακή φύση των ΕΠ αποφεύγει την
εμπιστοσύνη στη γραπτή και προφορική λέξη, εκμεταλλεύεται επίσης άλλα
κανάλια της επεξεργασίας πληροφοριών, παρέχοντας έτσι στα άτομα με
μαθησιακές δυσκολίες μια εναλλακτική λύση στη μέθοδο επεξεργασίας
πληροφοριών με την οποία έχουν τη δυσκολία. Σύμφωνα με τον Laurel, «Η
εικονική πραγματικότητα υπενθυμίζει σε μας σε τι είμαστε καλοί, δηλαδή,
αντιλαμβανόμενοι τον κόσμο από ένα τοποθετημένο και πλεονεκτικό
σημείο».

Τέταρτον, υπό τον όρο ότι προσεγγίζονται μέσω ενός προσεκτικά
σχεδιασμένου μέσου διεπαφών και ελέγχου, τα ΕΠ μπορεί να
ελαχιστοποιήσουν τα αποτελέσματα πολλών φυσικών ανικανοτήτων. Παρά
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οποιεσδήποτε φυσικές διαταραχές ή προβλήματα κινητικότητας, οι μαθητές
μπορούν να ταξιδέψουν και να εξερευνήσουν ένα εικονικό περιβάλλον, χωρίς
την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν οι ενδεχομένως στιγματισμένες ενισχύσεις
κινητικότητας, όπως οι αναπηρικές καρέκλες. Τα εικονικά περιβάλλοντα θα
μπορούσαν να επιτρέπουν στα φυσικά διαταραγμένα άτομα με μαθησιακές
δυσκολίες, να υιοθετήσουν νέες προοπτικές και νέους ρόλους, να δουν πώς
ο κόσμος φαίνεται από μια μόνιμη προοπτική, παρά από μια αναπηρική
καρέκλα, να συμμετέχει σε δραστηριότητες, ή να επισκεφτεί μέρη που είναι
απρόσιτα σε αυτούς στην πραγματική ζωή.

Μια περαιτέρω δυνατότητα των ΕΠ στην ειδική εκπαίδευση τονίζεται
από την Salem-Darrow, που σημειώνει ότι, από κοινού με άλλα βασισμένα σε
υπολογιστή εκπαιδευτικά μέσα, τα ΕΠ δεν κουράζουν τους μαθητές που
προσπαθούν τον ίδιο στόχο επανειλημμένως, ούτε γίνονται ανυπόμονα
επειδή οι μαθητές είναι αργοί ή απορροφημένοι συγκεκριμένα σε
λεπτομέρειες. Τα εικονικά περιβάλλοντα αποκρίνονται στους μαθητές με
προβλέψιμους τρόπους και δίνουν συνεπή ανατροφοδότηση σχετικά άμεσα
με τη δραστηριότητά τους. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα
άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, τα οποία λαμβάνουν συχνά διφορούμενη ή
ανέντιμη ανατροφοδότηση από άλλους.

Αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ΕΠ συνδυάζονται για να
κάνουν ένα μεμονωμένο ενδυναμωμένο εργαλείο στην ειδική εκπαίδευση. Οι
Powers & Darrow λένε ότι η «εικονική πραγματικότητα δίνει ειδική υπόσχεση
για να ενδυναμώσει τις ζωές των ατόμων με αναπηρίες». Η δυνατότητα αυτή
είναι μια σημαντική εκτίμηση, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία καθώς
τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες είναι μεμονωμένα και αποτελούν μία
μειονεκτούσα ομάδα, η οποία παρουσιάζει  δυσκολία ενδυνάμωσης, που
επεκτείνεται σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής. Δίνοντας έλεγχο
στον αρχάριο, διευκολύνοντας την εύθυμη δραστηριότητα, αποφεύγοντας
την αφηρημένη γλώσσα και ελαχιστοποιώντας τα αποτελέσματα των φυσικών
διαταραχών, τα ΕΠ μπορεί να αποτελέσουν μέσο ενδυνάμωσης για τα άτομα
με μαθησιακές δυσκολίες για να εξασκηθούν και να αποκτήσουν νέες
δεξιότητες.

Η δυνατότητα των ΕΠ να ενδυναμώσουν μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες προτείνεται από ένα γεγονός που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια
της έρευνας σε ένα σχολείο για μαθητές με βαριές μαθησιακές δυσκολίες. Οι
δάσκαλοι ανέφεραν πώς μια ομάδα μαθητών, που ερευνούν ένα εικονικό
περιβάλλον αποκαλούμενο «Κόσμο Σπιτιών», ήταν ανίκανοι να κάνουν τη ροή
του νερού από τις βρύσες στην κουζίνα. Οι μαθητές αυθόρμητα βρήκαν
τυχαία τη στρατηγική πηγαίνοντας σε ένα δωμάτιο που είχαν επισκεφτεί
νωρίτερα, που περιείχε ένα τηλέφωνο και τηλεφώνημα για έναν υδραυλικό.
Όταν επέστρεψαν αργότερα στην εικονική κουζίνα και διαπίστωσαν ότι ήταν
τώρα ικανοί να κάνουν την εργασία βρυσών, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι
«το τηλεφώνημά τους» ήταν υπεύθυνο. Μια τυχαία λανθασμένη τοποθέτηση
του δρομέα στην οθόνη, που τους ανάγκασε να αποτύχουν να ασχοληθούν
με την εικονική βρύση σωστά, τους οδήγησε στη δυνατότητα να
χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνο για να κάνουν τις σύνθετες οικιακές
ρυθμίσεις, δηλαδή να καλέσουν τον υδραυλικό (όπως αναφέρουν οι Cromby,
Standen & Brown, 1996, σ. 492-494).
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6.4.1 Έρευνες για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των
μαθητών με νοητική καθυστέρηση με τη χρήση
ΕΠ

Η χρήση των ΕΠ στην ειδική εκπαίδευση είναι ακόμα στα σπάργανα,
και παρόλο που σχετικά λίγη προσοχή έχει δοθεί στις συναρπαστικές
δυνατότητές της για τα άτομα με νοητική καθυστέρηση, υπάρχει ήδη ένας
αριθμός ΕΠ που έχει σχεδιαστεί συγκεκριμένα για τα άτομα αυτά. Οι
ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Nottingham, στην Αγγλία, έχουν αναπτύξει
μια σειρά από desktop ΕΠ για να βοηθήσουν την εκπαίδευση των μαθητών με
νοητική καθυστέρηση, ενώ μια αμερικανική επιχείρηση έχει αναπτύξει ένα
«εικονικό εργαστήριο επιστήμης περιβάλλοντος» (VESL) για να ενισχύσει τη
δυνατότητα των μαθητών με εγκεφαλική παράλυση να συμμετέχουν σε
μαθήματα επιστήμης.

Οι Standen, Cromby & Brown (1997) περιγράφουν μια μελέτη στην
οποία συμμετείχαν 19 μαθητές ηλικίας 14 έως 19 ετών με βαριά νοητική
καθυστέρηση και οδηγήθηκαν σε ένα supermarket όπου τους ζητήθηκε να
βρουν 4 πράγματα στα ράφια και να τα μεταφέρουν στο ταμείο. Κατόπιν 9
από τους μαθητές, η πειραματική ομάδα, ξόδεψαν δύο εβδομαδιαίες
συνεδριάσεις εκτελώντας έναν παρόμοιο στόχο σε ένα εικονικό supermarket.
Οι υπόλοιποι σπουδαστές, η ομάδα ελέγχου, είχαν τον ίδιο αριθμό
συνεδριάσεων χρησιμοποιώντας άλλα εικονικά περιβάλλοντα. Αν και δεν
υπήρξε καμία διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων στη βασική γραμμή, στην
επανάληψη του στόχου, στο πραγματικό supermarket, η πειραματική ομάδα
ήταν σημαντικά (p < 0.02) γρηγορότερη και ακριβέστερη (p < 0.05) από την
ομάδα ελέγχου.

Μια άλλη μελέτη στο ίδιο σχολείο ερεύνησε εάν η χρήση των ΕΠ
προώθησε τη αυτοδιδασκόμενη δραστηριότητα του μαθητή ή εάν οι
δάσκαλοι τους χρησιμοποιούσαν έναν πιο συμβατικό διδακτικό τρόπο.
Δεκαοχτώ ζευγάρια δασκάλου-μαθητή -οι μαθητές ήταν από 4 έως 10 ετών-
είχαν δύο φορές την εβδομάδα συνεδριάσεις που χρησιμοποιούσαν ένα
πρόγραμμα για να τους διδάξει τη γλώσσα σημαδιών Makaton. Στο μαθητή
δόθηκαν κάποιες εντολές κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όπως ποιος
είναι ο αριθμός των τμημάτων που ερεύνησαν, ο αριθμός των φορών που
κάθε τμήμα εξερευνήθηκε, και το μήκος της συνεδρίασης που αφέθηκε εξ
ολοκλήρου στο μαθητή ή το δάσκαλο. Κάθε συνεδρίαση καταγράφηκε σε
βιντεοταινία.

Σημαντικές μειώσεις στο ποσοστό, πέρα από τις επαναλαμβανόμενες
συνεδριάσεις, βρέθηκαν για όλες τις δραστηριότητες του δασκάλου, με τις
πιο διδακτικές κατηγορίες (π.χ. οδηγία και φυσική καθοδήγηση) να
μειώνονται σε ένα γρηγορότερο ρυθμό από την πρόταση και την υπόδειξη.
Για τους μαθητές, μία σημαντική αύξηση στο ρυθμό βρέθηκε για κάθε μια
από τις τρεις κατηγορίες, στις οποίες οι αυτοκατευθυνόμενες
δραστηριότητές, τους κωδικοποιήθηκαν. Υπήρξε επίσης μια σημαντική
αύξηση στον αριθμό συμβόλων του Makaton που οι μαθητές ήξεραν.

Η εμπειρία από την χρήση desktop ΕΠ στα σχολεία για τους μαθητές
με βαριά νοητική καθυστέρηση προτείνει, ότι ο συνδυασμός ενός
χειριστηρίου για την κίνηση και μιας οθόνης touch screen για την
αλληλεπίδραση και την επιλογή είναι ο βέλτιστος με τη δικαιολογία της
ευρωστίας, της χρησιμότητας και του κόστους για πολλούς στόχους. Ο
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Middleton πρότεινε ένα θέμα καθοδήγησης, όπου πρέπει «να πάρουμε  την
διαταραγμένη ισχυρότερη δυνατότητα του ατόμου, τι μπορεί να κάνει και να
ελέγξει καλύτερα, και να εκμεταλλευτεί τη δυνατότητα να ελέγξει το
πρόγραμμα».

Έχει υπάρξει επίσης κάποια συζήτηση της εκπαιδευτικής χρήσης των
ΕΠ στα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με νοητική
καθυστέρηση. Μια διάκριση έχει προταθεί μεταξύ δύο διαφορετικών
κατηγοριών χρήσης των ΕΠ στην ειδική εκπαίδευση. Η πρώτη κατηγορία
περιλαμβάνει «πληροφορίες που παρουσιάζονται χρησιμοποιώντας τις
γραφικές μεταφορές στο εικονικό περιβάλλον, αλλά που θα μπορούσε επίσης
να παρουσιαστεί λεκτικά». Σε αντίθεση, η δεύτερη κατηγορία περιέχει
«πληροφορίες που είναι εγγενώς γραφικές και δεν μπορούν να περιγραφούν
εύκολα και εντελώς λεκτικά».

Μέχρι σήμερα, η ανάπτυξη των ΕΠ για τα άτομα με νοητική
καθυστέρηση είναι κατά ένα μεγάλο μέρος τυχαία, οδηγούμενη από τις
τεχνολογικές προόδους και τις συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες, παρά ένα
ενσωματωμένο πρόγραμμα της θεωρίας και της έρευνας. Η μελλοντική
έρευνα και η ανάπτυξη πρέπει να ενσωματωθούν με θεωρίες της
εκπαίδευσης και της γνωστικής ανάπτυξης, ενώ συγχρόνως αναγνωρίζονται
τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και οι ιδιότητες του ΕΠ. Αυτό
μπορεί να επιτρέψει σε μας να προσδιορίσουμε εκείνα τα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα των ΕΠ, που τα καθιστούν τα πιο αγώγιμα στην εκμάθηση. Οι
Standen & Cromby προσδιορίζουν δύο ευρείες ερωτήσεις που θα μπορούσαν
να προσανατολίζουν την έρευνα και την ανάπτυξη στο κοντινό μέλλον.

Η πρώτη ερώτηση αφορά τον κατάλληλο βαθμό ελευθερίας που οι
χρήστες πρέπει να έχουν μέσα στο εικονικό περιβάλλον προκειμένου να τους
δοθεί η βέλτιστη εμπειρία εκμάθησης. Αφ' ενός, μία από τις δυνάμεις των ΕΠ
είναι η δυνατότητά τους να ενδυναμώνουν άτομα με νοητική καθυστέρηση
δίνοντας τους άμεσο έλεγχο της εμπειρίας εκμάθησής τους. Αφ' ετέρου,
κάποιος βαθμός δομής ή ελέγχου πρέπει να προγραμματιστεί στο εικονικό
περιβάλλον, εάν τα προοριζόμενα μαθήματα πρόκειται να μαθευτούν. Η
έρευνα απαιτείται για να ερευνήσει αυτήν τη συνέχεια μεταξύ της
ενδυνάμωσης και του ελέγχου, προκειμένου να προσδιοριστούν οι
εκπαιδευτικοί στόχοι που ταιριάζουν σε σχετικά δομημένα ή μη δομημένα
εκπαιδευτικά ΕΠ.

Η δεύτερη ερώτηση αφορά το κατάλληλο επίπεδο λεπτομέρειας για να
χτιστεί ένα εκπαιδευτικό εικονικό περιβάλλον. Με την προσπάθεια να
αναπαραχθεί η ανθούσα σύγχυση του πραγματικού κόσμου σε ένα ΕΠ, θα
μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια εμπειρία δέσμευσης και διασκέδασης,
αλλά με μια μικρή εκπαιδευτική αξία, δεδομένου ότι οποιοδήποτε μάθημα που
μαθαινόταν θα μπορούσε να καταδυθεί μέσα στο πλήθος των αναλυτικών
πληροφοριών που ρέουν από την οθόνη. Ακόμα, συγχρόνως, εάν το εικονικό
περιβάλλον δεν είναι αρκετά παρόμοιο με τον πραγματικό κόσμο, τότε οι
δεξιότητες που αποκτούνται εκεί θα αποτύχουν να γενικευτούν. Η έρευνα
απαιτείται για να ερευνήσει ποιες πτυχές του πραγματικού κόσμου μπορούν
πιο ωφέλιμα να ενσωματωθούν στα ΕΠ για τα άτομα με νοητική
καθυστέρηση: ήχοι, συστάσεις, χρήση των live videos, photo-realistic εικόνες,
είναι όλα πιθανές επιλογές για την έρευνα, προγραμματίζοντας αυτόνομους
παράγοντες στον εικονικό κόσμο.

Στα πλαίσια των ερευνητικών προγραμμάτων θα ήταν ωφέλιμη η
αναφορά της δουλειάς της ισπανικής ομάδας του πανεπιστημίου της
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Valencia, η οποία δημιούργησε ένα αλληλεπιδραστικό εικονικό σχολείο για
μαθητές με νοητική καθυστέρηση[17].

6.4.2 Εικονικό σχολείο για άτομα με νοητική καθυστέρηση

Οι Ισπανοί Lucia Vera, Gerardo Herrera και Elias Vived (2005)
προχώρησαν με την έγκριση της ισπανικής κυβέρνησης στο σχεδιασμό και
την ανάπτυξη ενός πλήρως αλληλεπιδραστικού εικονικού σχολείου, όπου
είναι δυνατό παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες να μάθουν για το φυσικό και
τον κοινωνικό κόσμο. Οι βασικές αρχές αυτού του σχεδίου είναι τα
αποκλειστικά πλεονεκτήματα που η Real Time Graphics  προσφέρει για την
ανάπτυξη εργαλείων με τα οποία τα παιδιά μπορούν να μάθουν παίζοντας («η
τέχνη του edutainment»). Αυτή η ανάπτυξη έγινε στα πλαίσια ενός
χρηματοδοτημένου προγράμματος από την ισπανική κυβέρνηση. Το
πρόγραμμα αυτό βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο ανάπτυξης και θα
παράγει εργαλεία που θα είναι έγκυρα και για την ειδική αλλά και για τη
συμβατική εκπαίδευση, έτοιμα για χρήση και περαιτέρω εξέταση από τους
χρήστες.

Η τέχνη του «Edutainment»:Η ιδέα της απόκτησης γνώσης μέσω μιας
ψυχαγωγικής εφαρμογής καλείται «edutainment», από τον συνδυασμό των
όρων education και entertainment, είτε περιλαμβάνει χρήση τεχνολογίας είτε
όχι. Στο πεδίο της τεχνολογίας, υπάρχουν διάφορα ερευνητικά προγράμματα
που στοχεύουν στην ανάπτυξη λογισμικών με εκπαιδευτικούς σκοπούς,
μερικά από τα οποία είναι βασισμένα σε τεχνολογίες εικονικής
πραγματικότητας (VR). Σήμερα, η αγορά των παιχνιδιών έχει γίνει πολύ
ευρεία, με πολλά VR παιχνίδια (μη-εκπαιδευτικά) και πολλά εκπαιδευτικά
παιχνίδια (μη-τρισδιάστατα) διαθέσιμα. Παρόλα αυτά, ο αριθμός των
εκπαιδευτικών λογισμικών που βασίζονται σε VR που μπορούμε να βρούμε
στην αγορά είναι εξαιρετικά περιορισμένος. Ακόμα περισσότερο για την
ειδική εκπαίδευση.

Μεταξύ των πιο σχετικών προγραμμάτων σε αυτό το πεδίο, σε πλαίσια
λογισμικών που αναπτύσσονται και πειραματικών εκβάσεων, είναι εκείνα που
έχουν αναπτυχθεί από την ομάδα VIRART του πανεπιστημίου του
Nottingham και εκείνα του πανεπιστημίου της Valencia, που
πραγματοποίησαν αυτή την έρευνα.

Η ομάδα VIRART, με τη χρήση του εργαλείου των συντακτών
Superscape έχει αναπτύξει ένα λογισμικό για άτομα με μαθησιακές
δυσκολίες και για άτομα με αυτισμό. Το λογισμικό τους περιλαμβάνει ένα
σύνολο εικονικών περιβαλλόντων (ΕΠ) με μία ευρεία ποικιλία δυνατοτήτων
για να εργαστεί κανείς.

[17] Για μία περαιτέρω συζήτηση βλ. Cromby J.J., Standen P.J. & Brown D. J. (1996). The potentials of
virtual environments in the education and training of  people with learning disabilities. Journal of
Intellectual Disability Research, 40(6), 489- 501
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Άτομα με αυτισμό/ μαθησιακές δυσκολίες ή χωρίς αξιολογήθηκαν στις
ιδιαίτερες κοινωνικές συμβάσεις του ΕΠ, με τα αποτελέσματα να προτείνουν
ότι μερικά άτομα με αυτισμό (Autism Spectrum Disorders - ASD), χαμηλό
λεκτικό IQ και αδύναμη εκτελεστική δυνατότητα απαιτούν περισσότερη
υποστήριξη για να ολοκληρώσουν επιτυχώς στόχους στο VE.

Από την καθημερινή εκμάθηση στο εικονικό σχολείο: Οι άνθρωποι που
πάσχουν από μαθησιακές δυσκολίες όχι μόνο παρουσιάζουν μια καθυστέρηση
στη διανοητική τους ανάπτυξη, αλλά έχουν και ένα ειδικό προφίλ μάθησης
που περιλαμβάνει και ισχυρά αλλά και αδύνατα σημεία.

Τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες ελκύονται από οπτικά αντικείμενα,
όπως βίντεο και υπολογιστές, και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τρόπος
βελτίωσης των προτύπων προσοχής, που είναι περισσότερο δύσκολο όταν
χρησιμοποιούνται άλλοι συμβατικοί πόροι, δεδομένου ότι τείνουν να είναι
περισσότερο διάχυτοι και λιγότερο εντατικοί.

Οι άνθρωποι με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν έλλειψη στην
προσοχή, την αντίληψη, την μνήμη και μια έλλειψη ενδιαφέροντος για το
εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Έχουν δυσκολίες στην αντιμετώπιση αφηρημένων
εννοιών και στη γενίκευση και εφαρμογή της επίκτητης γνώσης σε άλλα
περιβάλλοντα. Ακόμη έχουν ένα διαφορετικό γνωστικό ύφος, με διαφορές
στις γνωστικές διαδικασίες και στρατηγικές, όπως φτωχή γλώσσα και
δυσκολίες στη σκέψη για άλλα αντικείμενα αλλά και για αυτούς.

Πλεονεκτήματα της εικονικής πραγματικότητας για τους ανθρώπους με
μαθησιακές δυσκολίες: Η εικονική πραγματικότητα, όπως συμβαίνει και με
άλλα προγράμματα που βασίζονται σε προγράμματα υπολογιστών, έχει
θεωρηθεί ότι παρέχει ένα περιβάλλον με ιδιαίτερη ευχέρεια για τους
ανθρώπους με μαθησιακές δυσκολίες δεδομένου ότι προσφέρει επίσης δομή,
ευκαιρίες για επανάληψη, συναισθηματική δέσμευση και έλεγχο εκμάθησης
περιβάλλοντος. Η εικονική πραγματικότητα έχει, επίσης, το πλεονέκτημα ότι
κάνει πιθανότερο τα αποτελέσματα να μπορούν να γενικευτούν σε
τοποθετήσεις (settings) του πραγματικού κόσμου δεδομένου ότι είναι μια
προσομοίωση τους.

Η εξειδίκευση του περιεχομένου του εικονικού σχολείου γίνονταν από μια
ομάδα που αποτελούνταν από διάφορους εμπειρογνώμονες της εκπαίδευσης
της, ψυχολογίας, της πληροφορικής, και των καλών τεχνών.

Κατανόηση του περιβάλλοντος: Όπως είναι δυνατό να χειριστεί κανείς το
περιβάλλον κατά βούληση(αλλαγή των ιδιοτήτων, της θέσης τους ή του
αριθμού τους), είναι πιθανό να εκπαιδευτεί κάποιος στην κατανόηση των
χωρικών εννοιών (Spatial Concepts Understanding): μεγάλο/ μικρό, στενό/
φαρδύ, μπροστά/ πίσω, πάνω/ κάτω, μέσα/ έξω, ή στην κατανόηση εννοιών
ποσότητας (Quantity Concepts Understanding): πολύ/λίγο, όλα/τίποτα,
περισσότερο/λιγότερο, πλήρης/κενός. Τα εικονικά περιβάλλοντα είναι επίσης
μια ιδανική ρύθμιση για την εργασία σε εκείνες τις δυνατότητες που θα ήταν
ενδεχομένως επικίνδυνες στην πραγματική εκπαίδευση, όπως το πέρασμα
του δρόμου, άσκηση φωτιάς ή πώς να αντιμετωπίσει κανείς τους
προσωπικούς τραυματισμούς.

Περιγραφή του εικονικού περιβάλλοντος (εικονικό σχολείο): Ένα ελκυστικό
σχέδιο του περιβάλλοντος, της διεπαφής και των δραστηριοτήτων
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διαδραματίζουν έναν βασικό ρόλο κατά την προσπάθεια απόκτησης ενός
εργαλείου με μια καλή ισορροπία μεταξύ της εκμάθησης με έναν
ορατό/εύκολο τρόπο και της αίσθησης της θετικής δέσμευσης της ασχολίας
με ένα παιχνίδι, το οποίο πρέπει να είναι το κλειδί για το «edutainment».

Περιοχές του εικονικού σχολείου: Με όλες τις περιοχές να είναι προσιτές
από το χολ, το εικονικό σχολείο περιλαμβάνει τις χαρακτηριστικές περιοχές
ενός συμβατικού σχολείου (τραπεζαρία, τάξη, παιδική χαρά, τουαλέτες και
αποδυτήρια), συμπεριλαμβανομένων των διαφορετικών αντικειμένων μέσα σε
αυτούς.

Λειτουργίες για εκμάθηση μέσα στο εικονικό σχολείο: Ο τρόπος χρήσης της
εφαρμογής επιτρέπει στο παιδί να κινηθεί ελεύθερα μέσα σε αυτή και να
αποκτήσει γνώση για τη διανομή των δωματίων και του περιεχομένου του
περιβάλλοντος, όπως και να συνηθίσει τις συσκευές που χρησιμοποιούνται
για την αλληλεπίδραση και την μετακίνηση. Αυτό βελτιώνει την αίσθηση
βύθισης μέσα στο εικονικό σχολείο. Εκτός από αυτόν τον βασικό τρόπο,
έχουμε τέσσερις ακόμα τρόπους που μπορούν να διαιρεθούν σε διάφορους
υπο-τρόπους με διαφορετική σχετική λειτουργία:
1)Τρόπος περιήγησης

Το πρώτο βήμα σε όλα τα είδη εικονικών παιχνιδιών και εφαρμογών
είναι η εξερεύνηση του περιβάλλοντος. Σε αυτήν την περίπτωση αποτελείται
από ένα δομημένο τρόπο πλοήγησης μέσα σε όλες τις περιοχές του VE και
από την εκμάθηση των μεθόδων αλληλεπίδρασης που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν με όλα τα αντικείμενά τους. Όταν το παιδί είναι μέσα σε μια
περιοχή και επιλέξει το εργαλείο, η άποψη αλλάζει για να τον τοποθετήσει
στην καλύτερη θέση σε εκείνο το δωμάτιο για να μπορεί να κοιτάξει εύκολα
γύρω του και έπειτα να μπορέσει να παίξει με τα διαλογικά αντικείμενα.
2) Τρόπος για την εκμάθηση του φυσικού και πολιτιστικού κόσμου
3)Τρόπος φαντασίας
4)Τρόπος εκμάθησης μέσω αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων
Αυτός ο τρόπος εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματα της VR για να
εκπαιδεύσει το παιδί πάνω στην κατανόηση της έννοιας (Concept
Understanding). Όλες οι περιοχές μέσα στον εικονικό σχολείο αναπτύσσουν
διαφορετικές δραστηριότητες που συνδέονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι
δυνατό να εργαστεί με τις ειδικές έννοιες: χωρική κατανόηση, κατανόηση
ποσότητας και οπτικές έννοιες. Είναι πιθανό να αποκτήσει κανείς πρόσβαση
σε αυτήν την κατάρτιση μέσω του «activities flap» του πίνακα κουμπιών. Η
διεπαφή σχεδιάστηκε με σκοπό να δώσει έκφραση σε εκείνες τις έννοιες του
εικονικού σχολείου που αποτελούνται από ένα «ολισθαίνων ρυθμιστή» που
αφήνει το χρήστη/ δάσκαλο να παίξει με την αλλαγή της εμφάνισης ή της
θέση ή της ποσότητα των διαλογικών αντικειμένων.

6.5 Ο ρόλος του δασκάλου

Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η εισαγωγή των
νέων τεχνολογιών έχει οδηγήσει συχνά στις προβλέψεις ότι θα προκαλέσουν
αναταραχές στην εκπαίδευση. Όλο και πιο συχνά αυτές οι αξιώσεις δεν
πραγματοποιούνται. Σύμφωνα με τον Light πολλές νέες τεχνολογίες έχουν
προσφερθεί στην εκπαίδευση ως πανάκειες στο παρελθόν, αλλά η αντίδραση
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πολλών ήταν ότι «το μόνο επιτυχημένο κομμάτι της εκπαιδευτικής
τεχνολογίας είναι το σχολικό λεωφορείο». Μιλώντας για την χρήση
υπολογιστών γενικά, οι Hope και Odor εκθέτουν μια αυξανόμενη υποψία, ότι
οι δάσκαλοι θα μεταφέρουν μόνο τις παλαιές εκπαιδευτικές τεχνικές επάνω
στο νέο μέσο και δεν θα εκμεταλλεύονται πλήρως τη δυνατότητά του. Για να
αποφευχθεί το να συμβεί αυτό με την εισαγωγή των εικονικών
περιβαλλόντων, η Salem-Darrow προτρέπει τους εκπαιδευτικούς να πάρουν
μια δυναμική θέση προγραμματισμού στην αύξηση αυτής της σημαντικής
τεχνολογίας, παρά την αντιδραστική θέση που πολλοί έχουν πάρει με άλλες
εκπαιδευτικές εξελίξεις τεχνολογίας στο παρελθόν (όπως αναφέρουν οι
Standen, Cromby & Brown, 2001, σ. 293).

Οι Rostron και Sewell βλέπουνε τους υπολογιστές ως «μια πιο χρήσιμη
δυνατότητα στο γενικό θεραπευτικό πλαίσιο που είναι διαθέσιμο», αλλά
συμβουλεύουν ότι δεν πρόκειται να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους
δασκάλους, για να παρέχουν ακριβώς σε αυτούς τις πρόσθετες διδακτικές
ενισχύσεις. Οι υπολογιστές παρακινούν ιδιαίτερα, αλλά οι Rutkowska και
Crook  προειδοποιούν για την αφελή πεποίθηση ότι η μη κατευθυνόμενη
αλληλεπίδραση μπορεί αποτελεσματικά να εκμεταλλευτεί την εκπαιδευτική
δυνατότητά τους. Υπάρχουν δύο τρόποι που η αλληλεπίδραση μπορεί να
καθοδηγηθεί με αυτήν την μορφή εκμάθησης: μέσω της συμμετοχής ενός
ανθρώπου δασκάλου και μέσω της ενσωμάτωσης διδασκαλικών λειτουργιών
μέσα στο λογισμικό (όπως αναφέρουν οι Standen, Cromby & Brown, 2001, σ.
293).

Η εργασία πάνω στα εικονικά περιβάλλοντα χρησιμοποιεί τα
υπολογιστικά συστήματα γραφείου, όπου η κοινή φύση της επίδειξης
επιτρέπει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του μαθητευόμενου και του δασκάλου.
Εντούτοις, και στα σχολεία και στα κέντρα απασχόλησης, το προσωπικό είναι
αρμόδιο για πάρα πολλούς μαθητές για να δώσει ένα-προς-ένα διδασκαλία σε
μία κανονική βάση και, ακόμα για να είναι σε θέση να παρέχει αυτήν την
λειτουργία, μπορεί να χρειαστούν καθοδήγηση σχετικά με τις
αποτελεσματικές στρατηγικές. Σύμφωνα με τους Hawkridge και Vincent, οι
δάσκαλοι χρειάζονται βοήθεια και ενθάρρυνση για να χτίσουν την
εμπιστοσύνη και τις δεξιότητές τους στη χρήση των υπολογιστών ώστε να
αξίζουν τις κατάλληλες ευκαιρίες εκπαίδευσης (όπως αναφέρουν οι Standen,
Cromby & Brown, 2001, σ. 293).

Μια μελέτη από τους Standen & Low  έριξε λίγο φως στις διδακτικές
πρακτικές που συνδέθηκαν με τη χρήση των εικονικών περιβαλλόντων στην
ειδική εκπαίδευση (όπως αναφέρουν οι Standen, Cromby & Brown, 2001, σ.
294). Συγκεκριμένα, εξέτασε εάν τα εικονικά περιβάλλοντα επέτρεψαν στους
μαθητευόμενους να εκμεταλλευτούν τη εκμάθησή τους ή εάν οι δάσκαλοι
τους χρησιμοποιούσαν έναν συμβατικότερο διδακτικό τρόπο. Δεκαοχτώ
μαθητές σχολικής ηλικίας με βαριά νοητική καθυστέρηση και οι δάσκαλοι
τους ήταν βιντεοσκοπημένοι χρησιμοποιώντας ένα εκπαιδευτικό εικονικό
περιβάλλον. Η δραστηριότητα των δασκάλων κωδικοποιήθηκε σε οκτώ
κατηγορίες (π.χ., οδηγία, πρόταση, υπόδειξη) και των σπουδαστών σε τρεις
(π.χ., κινήσεις στο τρισδιάστατο χώρο) και η αξιοπιστία αναλογίας δασκάλων-
σπουδαστών καθιερώθηκε. Οι δάσκαλοι συνέβαλαν σημαντικά λιγότερο (p <
0.0001). Εντούτοις, αυτή η πτώση δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο η αύξηση στα
ποσοστά συμπεριφοράς των μαθητών. Αυτό συνέβη επειδή μερικές
συμπεριφορές (κίνηση του δασκάλου, φυσική καθοδήγηση και οδηγίες),
πέφτουν σε ένα γρηγορότερο ρυθμό, ενώ άλλες μετά βίας άλλαξαν. Η
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ερμηνεία αυτού θα μπορούσε να είναι ότι οι δάσκαλοι δεν κουράζονται, αλλά
επιλεκτικά μειώνουν τις πιο διδακτικές και ελεγχόμενες συμπεριφορές. Αυτό
μπορεί να εξηγηθεί σε σχέση με τον όρο «υλικά σκαλωσιάς» που
προσδιορίζονται από τους Wood, Bruner και Ross  ως μια από τις λειτουργίες
της διδασκαλίας (όπως αναφέρουν οι Standen, Cromby & Brown, 2001, σ.
294).

Ένας άλλος ρόλος του δασκάλου σύμφωνα με τον Wood και τους
συνεργάτες του, είναι να διατηρήσει το ενδιαφέρον και το κίνητρο του
μαθητευόμενου,  χαρακτηρίζοντας σχετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του
στόχου και ερμηνεύοντας αποκλίσεις μεταξύ των παραγωγών του παιδιού και
τις σωστές λύσεις και ελέγχοντας το επίπεδο απογοήτευσης που βιώνεται
από τον μαθητευόμενο. Αυτό αντιπροσωπεύθηκε από τις κατηγορίες
υπόδειξης και πρότασης που μειώθηκαν σε ένα πιο αργό ρυθμό. Αυτά τα
συμπεράσματα υποστηρίζουν τις ελπίδες που εκφράζονται από κάποιους ότι
η αλληλεπίδραση δάσκαλου-μαθητών γύρω από τη βασισμένη σε υπολογιστή
εκμάθηση έχει τη δυνατότητα να μειώσει την παραδοσιακά διδακτική μορφή
διδασκαλίας, που χρησιμοποιείται συχνά στην ειδική εκπαίδευση. Ο επόμενος
στόχος είναι να καθοριστεί εάν μερικές από αυτές τις λειτουργίες μπορούν
να ενσωματωθούν στο λογισμικό, είτε υπό μορφή διακριτικών διδασκαλιών
(δίνοντας συμβουλές αλλά όχι αποτρέποντας τις ενέργειες), είτε υπό μορφή
ευφυών διδασκαλιών (παρέχοντας ανατροφοδότηση βασισμένη στην
εμπειρία του παράγοντα διδασκαλίας του στόχου και της συμπεριφοράς του
μαθητευόμενου). Ένας τέτοιος δάσκαλος-λογισμικό θα επέτρεπε σε ένα
λιγότερο πεπειραμένο πρόσωπο, ακόμη και σε ένα συμμαθητή να
πραγματοποιήσει τη λειτουργία της διατήρησης του ενδιαφέροντος και του
κινήτρου του μαθητευόμενου.

6.6 Ηθικά ζητήματα

Δίνεται έμφαση στις αξίες και τους κίνδυνους των ΕΠ τα τελευταία
χρόνια, και στον τύπο και στους ακαδημαϊκούς κύκλους. Κάποιο από αυτό το
ενδιαφέρον αναδεικνύεται στον όρο «εικονική πραγματικότητα» που
χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν για να περιγράψει τα ΕΠ, με την
υπονοούμενη υπόσχεσή του των παραγόμενων συνθετικών κόσμων από
υπολογιστή και εμπειρίες, που είναι όμοιες με το πραγματικό κόσμο. Ο
Whitbeck υποστηρίζει ότι, αν και ένα μεγάλο μέρος αυτής της συζήτησης
χαρακτηρίστηκε από εντυπωσιασμό που οδηγήθηκε από μη ρεαλιστικές
έννοιες αυτού που η τεχνολογία καθιστά πραγματικά πιθανού, το έντονο
ενδιαφέρον εντούτοις αντικατοπτρίζει την ταυτόχρονη γοητεία του
πολιτισμού μας παράλληλα με το φόβο των μετασχηματισμών, που είναι
επεξεργασμένοι από την τεχνολογία (όπως αναφέρουν οι Cromby, Standen &
Brown, 1996, σ. 496-498).

Γραφικά, τα ΕΠ είναι ακόμα σχεδόν αποκλειστικά cartoon, ενώ
ακουστικά συνήθως δεν υιοθετείται τίποτα πιο περίπλοκο από το
συνηθισμένο δισδιάστατο υψηλής πιστότητας στερεοφωνικό ήχο. Εν ολίγοις,
και παρ’ όλη τη διαφημιστική εκστρατεία των μέσων, είναι ακόμα αδύνατο να
χτιστεί ένα εικονικό περιβάλλον, που θα μπορούσε εύκολα να μπερδευτεί με
τον πραγματικό κόσμο. Αυτή η επισήμανση είναι απαραίτητη δεδομένου ότι
είναι ακριβώς αυτή η δυνατότητα που βρίσκεται στη ρίζα πολλών ανησυχιών
σχετικά με το ΕΠ.
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Εντούτοις, ξεπερνώντας λίγο την υστερία από την μια πλευρά,
παραμένουν μερικές νόμιμες ηθικές ανησυχίες που έχουν να κάνουν με την
αυξανόμενη χρήση ΕΠ γενικά και άλλων πιο συγκεκριμένα σχετικών με την
ανάπτυξή τους για τα άτομα με νοητική καθυστέρηση. Μερικά από αυτά τα
ζητήματα θα συζητηθούν τώρα.

Πρώτα, υπάρχουν συζητήσεις σχετικά με το κατάλληλο περιεχόμενο
των ΕΠ, τα οποία μπορεί να χαρακτηριστούν με μεγαλύτερη αμεσότητα όταν
εφαρμόζονται σε άτομα με νοητική καθυστέρηση που θεωρούνται πιο τρωτά.
Τα εικονικά περιβάλλοντα έχουν προφανείς ομοιότητες με την τηλεόραση και
έτσι οι συζητήσεις για την επιρροή της βίας των μέσων ενημέρωσης μπορούν
να είναι σχετικές: στην πραγματικότητα, ίσως επειδή έτσι τα ΕΠ είναι
αποφασιστικά διαφορετικά από την τηλεόραση δεδομένου ότι προωθούν τη
δραστηριότητα και τη δέσμευση παρά την παθητική απορρόφηση.

Δεύτερον, υπάρχει το ζήτημα του ελέγχου και η δύναμη του
προγραμματιστή στη δημιουργία της εικονικής εμπειρίας. Τα εικονικά
περιβάλλοντα δεν συμβαίνουν φυσικά, προκύπτουν από τα μυαλά και τα
πληκτρολόγια των προγραμματιστών, και έτσι τα ΕΠ θα απεικονίζουν
αναπόφευκτα τις ανησυχίες, τις προκαταλήψεις και τις τιμές αυτών των
ανθρώπων ως ένα ορισμένο βαθμό: όπως ο Boal  παρατηρεί, «η τεχνολογία
είναι καταψυγμένη ιδεολογία» (όπως αναφέρουν οι Cromby, Standen &
Brown, 1996, σ. 496-498). Εδώ, η ευθύνη της δύναμης προγραμματιστών
συγκρίνεται με αυτήν των αρμόδιων πόλης ή των αρχιτεκτόνων για το
σχεδιασμό στη δημιουργία των χώρων, που είναι πιο συμβάλλοντα σε μερικά
είδη δραστηριοτήτων από άλλες.

Το ζήτημα ελέγχου μπορεί να κερδίσει ιδιαίτερη δύναμη σε σχέση με
τα ΕΠ για άτομα με νοητική καθυστέρηση, τα οποία είναι απίθανο να έχουν
οποιαδήποτε σημαντική συμμετοχή στη διαδικασία του σχεδιασμού. Τα
εικονικά περιβάλλοντα για τα άτομα με νοητική καθυστέρηση μπορούν
επίσης να έχουν θεραπευτικές, καθώς επίσης και εκπαιδευτικές εφαρμογές.
Σ' αυτή την περίπτωση οι ηθικές ευθύνες του προγραμματιστή μπορούν να
είναι ανάλογες με εκείνες ενός γιατρού ή θεράπων.

Μπορεί πολλά από αυτά τα ηθικά ζητήματα να υποχωρήσουν μόλις
γίνει κατανοητό ευρέως ότι τα ΕΠ δεν είναι ακριβώς όπως τον πραγματικό
κόσμο και δεν προορίζονται πράγματι να είναι. Στόχος του προγραμματιστή
στην παραγωγή των ΕΠ πρέπει να είναι να δημιουργήσει μόνο μια
αναπληρωματική ή συμπληρωματική εμπειρία και όχι ένα αντίγραφο ή ένα
υποκατάστατο του κόσμου. Αφ' ετέρου, εάν οι ισχυρότεροι υπολογιστές του
μέλλοντος είναι ικανοί να παραγάγουν ποτέ ακριβέστερα αντίγραφα της
φυσικής πραγματικότητας, τότε αυτά τα ζητήματα θα παραμείνουν σχετικά.
Εν τω μεταξύ, η ανάπτυξη των ΕΠ για τα άτομα με νοητική καθυστέρηση
πρέπει να υπόκειται και στη συνεχόμενη ηθική διερεύνηση και στην εμπειρική
αξιολόγηση.

6.7 Το μέλλον

Οι Powers και Darrow επέστησαν την προσοχή στη σημασία των
εκπαιδευτικών που διαδραματίζουν έναν ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των
εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας (όπως αναφέρουν οι Cromby,
Standen & Brown, 1996, σ. 498-499). Τρεις πτυχές αυτής της ανάπτυξης
στην οποία έχουμε δώσει προτεραιότητα εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα
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του λογισμικού, καθιστούν την τεχνολογία προσιτή σε ένα ευρύτερο φάσμα
χρηστών και ερευνούν την υποστήριξη προσωπικού για να εξασφαλίσουν, ότι
η χρήση διευκολύνεται και ότι αυτή η τεχνολογία αξιοποιείται κατάλληλα.
Διαθεσιμότητα : Το ΕΠ έχει αναπτυχθεί στον τομέα της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, όπου υπάρχουν συνδέσεις με τους εμπορικούς διανομείς.
Εντούτοις, για το λόγο αυτό, για να είναι βιώσιμη μια πρόταση για έναν
διανομέα πρέπει να υπάρξει η προοπτική της μετατόπισης αρκετών μονάδων
για να κρατήσει την τιμή στα πλαίσια των προϋπολογισμών των πιθανών
αγοραστών, κάτι το οποίο δεν είναι αυτήν την περίοδο δυνατό. Το λογισμικό
που αναπτύσσεται αυτήν την περίοδο μπορεί να τρέξει στους περισσότερους
υπολογιστές, που τρέχουν μια έκδοση ισοδύναμης των Windows ή πιο
πρόσφατη από τα Windows 95, εάν μεταφορτώνεται από το δίκτυο και
προγραμματίζεται για να το καταστήσουν διαθέσιμο κατά αυτόν τον τρόπο.
Το πλεονέκτημα αυτού είναι ότι δεν υπάρχει κανένα κόστος στους χρήστες,
εντούτοις υπάρχει το μειονέκτημα, ότι παρέχοντας ενίσχυση ή μία γραμμή
βοηθείας είναι πέρα από τους πόρους μας.
Προσβασιμότητα : Η μελέτη στη διδασκαλία έχει παρουσιάσει, ότι τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες με τις συσκευές εισαγωγής και
το πρόγραμμα, είναι εν εξελίξει για να σχεδιάσει μια συσκευή που θα
καθιστούσε το λογισμικό χρήσιμο από ένα ευρύτερο φάσμα ανθρώπων.
Εντούτοις, αυτό θα απέκλειε ακόμα μερικές ομάδες δυνητικών χρηστών,
παραδείγματος χάριν, εκείνοι με τις οπτικές βλάβες και εκείνων της τόσο
σοβαρής ανικανότητας που έχουν μια περιορισμένη κατανόηση του
τρισδιάστατου χώρου. Για την τελευταία ομάδα, το δισδιάστατο
αλληλεπιδραστικό λογισμικό, που διασυνδέεται από μια συσκευή μετατροπής,
θα μπορούσε να επιτρέπει σε αυτούς να δοκιμάσουν μερικά από τα οφέλη
αυτού του μέσου. Τα εικονικά περιβάλλοντα έχουν χρησιμοποιηθεί ως
θεραπευτική επέμβαση με ασθενείς που πάσχουν από γνωστικές διαταραχές
ως τα αποτελέσματα του επίκτητου τραυματισμού εγκεφάλου και έχει
ειπωθεί ότι εκείνοι με την νοητική καθυστέρηση μπορούν επίσης να
ωφεληθούν.
Υποστήριξη προσωπικού:  Ακόμα κι αν τα ζητήματα διαθεσιμότητας και
προσβασιμότητας επιλύονται, αυτή η τεχνολογία θα είναι ατελέσφορη χωρίς
την υποστήριξη για το προσωπικό ή τους φροντιστές. Ένας από τους λόγους
για την παρατήρηση του Light της αποτυχίας της τεχνολογίας στην
εκπαίδευση είναι ότι, οι εκπαιδευτικοί δεν λαμβάνουν την κατάλληλη
εκπαίδευση στο πώς να χρησιμοποιήσουν αυτήν την τεχνολογία, ούτε πώς να
το χρησιμοποιήσουν για να επιτύχουν τους στόχους, που έχουν για τους
μεμονωμένους μαθητές.

Η μελλοντική ανάπτυξη των ΕΠ εξαρτάται όχι μόνο από τις
τεχνολογικές προόδους και από τον ρόλο του εκπαιδευτικού, αλλά και από
τους τρόπους με τους οποίους σκεφτόμαστε τη δραστηριότητά μας και
ιδιαίτερα τους τρόπους στους οποίους καταλαβαίνουμε την αλληλεπίδραση
μεταξύ των ανθρώπων και των υπολογιστών.

Ο Kay περιέγραψε τον υπολογιστή ως το πρώτο «metamedium» που
μπορεί να μιμηθεί τα χαρακτηριστικά άλλων μέσων, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που δεν υπάρχουν. Στο ίδιο πνεύμα, η Laurel υποστηρίζει ότι για να
συλλάβουν τους υπολογιστές απλά ως επεξεργαστές πληροφοριών, μηχανές
για να διατάζεις, είδος για να αντιπαραβάλουν και να αναλύουν τα στοιχεία,
πρόκειται να χάσουν την πραγματική σημασία τους, και προτείνει ότι
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«σκεφτόμαστε τον υπολογιστή, όχι ως εργαλείο, αλλά ως μέσο» (όπως
αναφέρουν οι Cromby, Standen & Brown, 1996, σ. 498).

Στο κοντινό μέλλον, μία πιο ωφέλιμη και αποτελεσματική εφαρμογή
των ΕΠ για τα άτομα με νοητική καθυστέρηση θα είναι πιθανώς να εξασκούν
με ασφάλεια τις δεξιότητες της ζωής, που είναι απαραίτητες για την
ανεξάρτητη διαβίωση, παραδείγματος χάριν, ψωνίζοντας, χρησιμοποιώντας
τα λεωφορεία και τα τρένα, ή χρησιμοποιώντας μια κουζίνα. Θα είναι, επίσης,
δυνατό να χρησιμοποιηθούν τα ΕΠ για να παρέχουν χώρους για τις
κοινωνικές δεξιότητες εκπαίδευσης, είτε χρησιμοποιώντας τους
παραγόμενους από υπολογιστή «ανθρώπους», είτε σε κοινωνικά κοινά ΕΠ
(π.χ. ΕΠ που βρίσκονται στους κυβερνοχώρους). Σε έναν κυβερνοχώρο, οι
άνθρωποι μπορούν να έχουν την ασυνήθιστη ελευθερία να ξεπεράσουν ή να
αγνοήσουν τους φυσικούς και παρόντες εαυτούς τους όπως επιλέγουν: ως
μαύρος ή άσπρος, αρσενικό ή θηλυκό, άτομα με ειδικές ανάγκες ή άτομα
χωρίς ειδικές ανάγκες. Κατά συνέπεια, ο κυβερνοχώρος θα μπορούσε να
επιτρέπει στα άτομα με νοητική καθυστέρηση να συναντηθεί και να
αλληλεπιδράσει με άλλους χωρίς το άμεσο στίγμα του, που τον κάνει να
φαίνεται ή να ακούγεται προφανώς διαφορετικός. Τα εικονικά περιβάλλοντα
μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν όλο και περισσότερο για τις
ψυχαγωγικές ή εμπειρικές εφαρμογές, ειδικά σε εκείνους των οποίων οι
αναπηρίες τους θα καθιστούσαν τέτοιες δραστηριότητες αδύνατες στον
πραγματικό κόσμο.

Μια άλλη μελλοντική ανάπτυξη θα μπορούσε να προκύπτει από την
ουσιαστική επικάλυψη που υπάρχει μεταξύ της ανάπτυξης των ΕΠ και της
αναζήτησης για το σχεδιασμό της «τέλειας» διεπαφής υπολογιστών. Η
επικάλυψη υπάρχει επειδή και τα προγράμματα απαιτούν από τους
υπολογιστές να πάρουν πλήρως τις φυσικές χειρονομίες και τις μετακινήσεις
σωμάτων ως εισαγωγή. Η αναζήτηση πρόκειται να σχεδιάσει μια διεπαφή
υπολογιστών που δεν χρησιμοποιεί πληκτρολόγιο, ποντίκι και όργανο
ελέγχου, αλλά καταγράφει την φωνή, την κίνηση του βλέμματος ή την
χειρονομία, με την επικεφαλής-τοποθετημένη στο σωστό μέρος του οπτικού
πεδίου συσκευή λέιζερ, άμεσα επάνω στον αμφιβληστροειδή. Όσο
φανταστικό και αν αυτό ηχεί, οι ανιχνευτές λέιζερ πρωτοτύπων αυτού του
είδους έχουν ήδη αναπτυχθεί.

Αυτό εμφανίζει τη δυνατότητα ότι τα άτομα με νοητική καθυστέρηση
μπορεί μια ημέρα να μεταφέρουν μαζί τους ή να φορούν τους υπολογιστές
που θα τους παρέχουν την οπτική, ακουστική ή βοήθεια αφής για να
εκτελέσουν καθημερινούς στόχους. Τα σπίτια του μέλλοντος θα μπορούσαν
να περιέχουν τα ειδικά σχεδιασμένα «πρόσθετα περιβάλλοντα», που
ελέγχθηκαν από τους ενσωματωμένους υπολογιστές, και το εξειδικευμένο
υλικό, που θα βοηθούσε με τους καθημερινούς στόχους, όπως η δημιουργία
ενός γεύματος ή το ντύσιμο. Οι  Vanderheiden & Cress  περιγράφουν πώς οι
ήδη-υπάρχουσες τεχνολογίες υπολογιστών προσαρμόζονται για τα άτομα με
νοητική καθυστέρηση για να εξυπηρετήσει στο κοντινό μέλλον τις
λειτουργίες, όπως την υπενθύμιση προγραμμάτων, ή ενθαρρύνοντάς τους
μέσω μιας σειράς δραστηριοτήτων ή στόχων, ή  ενισχύοντας τους στην
επίλυση των καθημερινών προβλημάτων (όπως αναφέρουν οι Cromby,
Standen & Brown, 1996, σ. 498-499). Περιγράφουν μια υποθετική συσκευή
αποκαλούμενη «Ο Σύντροφος», έναν υπολογιστή ταξινομημένο σε
πορτοφόλι με αναγνώριση φωνής και λεκτική σύνθεση, την οποία τα άτομα με
νοητική καθυστέρηση μεταφέρουν για να τους βοηθήσει να λειτουργήσουν
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αποτελεσματικότερα. Επομένως, όντας ένα νέο σημαντικό εκπαιδευτικό
εργαλείο, τα ΕΠ μπορεί επίσης να είναι οι πρόδρομοι ενός νέου νήματος
πρόσθετης τεχνολογίας που θα μπορούσε να παρέχει «νοητική ενίσχυση»,
ώστε να καθιστά ικανά τα άτομα με νοητική καθυστέρηση να ξεπεράσουν
κάποια από τα μεμονωμένα νοητικά όριά τους με τον ίδιο μέτριο τρόπο που
κάποιοι άνθρωποι χρησιμοποιούν σήμερα γυαλιά για να βελτιώσουν την
όρασή τους.
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B.   ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το ερευνητικό μέρος στηρίζεται στη θεωρία μάθησης του
κονστρακτιβισμού και υιοθετεί την άποψη πως η αντίληψη ή η μάθηση
βρίσκεται σε συνάρτηση με την αλληλεπίδραση μας με το περιβάλλον και ότι
οι μαθητές δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως παθητικοί αποδέκτες, οι οποίοι
λαμβάνουν έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών. Με βάση τα παραπάνω, η
έρευνα δεν επιδίωξε να πάρει τη μορφή διδασκαλίας, αλλά να μελετήσει αν
μέσω της αλληλεπίδρασης των υποκειμένων με το εικονικό περιβάλλον
μπορεί να καταστεί δυνατή η ενίσχυση των χωρικών ικανοτήτων των
υποκειμένων (χωρική αντίληψη, χωρική μνήμη, προσανατολισμό) και αν
μπορεί να βελτιωθεί η ικανότητα της λεπτής κινητικότητας μέσω της χρήσης
του Η/Υ. Ακόμα, μέσω της αλληλεπίδρασης των υποκειμένων με το εικονικό
περιβάλλον και την παρατήρηση της αλληλεπίδρασης από τις ερευνήτριες,
αξιολογούνται οι ικανότητες που προαναφέρθηκαν μιας ομάδας παιδιών με
ελαφρά νοητική καθυστέρηση συγκριτικά με μία ομάδα παιδιών τυπικής
ανάπτυξης. Επίσης, η διαδικασία της εννοιολογικής χαρτογράφησης, που
περιέχεται στη μετατροπή της χωρικής γνώσης σε χωρική μνήμη, αποτελεί
μια ενεργή διαδικασία, όπως πολλές έρευνες προτείνουν.

Ακόμα, λήφθηκε υπόψη πως δεν πρέπει να αναμένουμε από τους
μαθητές απλώς να αποθηκεύουν τις νέες πληροφορίες στο μυαλό τους, αλλά
να χρησιμοποιούν το μυαλό τους για να επεξεργαστούν την πληροφορία έτσι
ώστε να αποκτήσει ένα νόημα για αυτούς. Γεγονός που λήφθηκε υπόψη
κατά το σχεδιασμό της ερευνητικής διαδικασίας, μέσα από την οποία τα
υποκείμενα καλούνται να χρησιμοποιήσουν το μυαλό τους και τις ήδη
υπάρχουσες γνώσεις για να κατανοήσουν τα ζητούμενα της έρευνας και να
ανταποκριθούν σε αυτά επειδή τους ενδιαφέρουν.

Επιπροσθέτως, η επιλογή των δύο ομάδων της κυρίως έρευνας -μία
ομάδα παιδιών τυπικής ανάπτυξης και μία παιδιών με ελαφρά νοητική
καθυστέρηση, που βρίσκονται στο ίδιο στάδιο γνωστικής ανάπτυξης-
βασίστηκε στη θεωρία περί γνωστικής ανάπτυξης του Piaget, η οποία
προτείνει πως τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης περνούν από τα τέσσερα
αναπτυξιακά στάδια σε συγκεκριμένη ηλικία και παρουσιάζουν όμοια
χαρακτηριστικά, ενώ τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση παρουσιάζουν μία
καθυστερημένη είσοδο σε αυτά ή και αποτυχία ολοκλήρωσης ενός σταδίου
και μετάβασης στο επόμενο. Η αποτυχία αυτή οφείλεται στην αδυναμία του
ατόμου να προσαρμοστεί  νοητικά με το περιβάλλον και να το οργανώσει
(γνωστικές δομές), αλλά και στις μειωμένες απαραίτητες γνωστικές
διαδικασίες, όπως η αφομοίωση, η προσαρμογή και η εξισορρόπηση, που
βοηθούν το άτομο να διέλθει από τα στάδια. Στην εργασία, μελετώνται οι
γνωστικές δομές που αφορούν τις αντιληπτικές και χωρικές ικανότητες των
υποκειμένων των δύο ομάδων που αναφέρθηκαν και οι διαφορές που μπορεί
να παρουσιάσουν.

Τέλος, για τον σχεδιασμό της έρευνας έγινε μία αναδρομή στις ήδη
υπάρχουσες έρευνες ώστε να εντοπιστούν έρευνες που πιθανόν να είχαν
παρεμφερή  αντικείμενα μελέτης ή να αποτελούσαν πηγή άντλησης ιδεών,
ώστε να υπάρξει ένα έγκυρο ερευνητικό υπόβαθρο. Πιο συγκεκριμένα,
μελέτες έχουν αποδείξει ότι οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν εύκολα τις
χωρικές πληροφορίες από τις σχετικά βελτιωμένες πηγές, όπως
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περιβαλλοντικές προσομοιώσεις, και πώς χρησιμοποιούν τα σχήματα για να
οργανώσουν τις διανοητικές αναπαραστάσεις του χώρου τους[1].

Οι Stuart & Thomas (1991) αναφέρθηκαν στις εκπαιδευτικές
δυνατότητες που θα μπορούσαν να προσφέρουν οι τεχνολογίες στο κοντινό
μέλλον. Απαριθμούν, επίσης, μερικές από τις εμπειρίες που τα ΕΠ μπορεί να
φέρουν στις τάξεις του μέλλοντος[2].

Όσον αφορά τη δυνατότητα των ΕΠ να ενδυναμώσουν μαθητές με
μαθησιακές δυσκολίες, σε ένα σχολείο για μαθητές με βαριές μαθησιακές
δυσκολίες οι δάσκαλοι χρησιμοποίησαν ένα εικονικό περιβάλλον το
αποκαλούμενο «Κόσμο Σπιτιών». Ανέφεραν πώς μια ομάδα μαθητών, που
ερευνούσαν, ενώ ήταν ανίκανοι να επιδιορθώσουν το πρόβλημα της διακοπής
του νερού στις βρύσες της κουζίνας, βρήκαν τυχαία τη στρατηγική
πηγαίνοντας σε ένα δωμάτιο που είχαν επισκεφτεί νωρίτερα, που περιείχε
ένα τηλέφωνο και τηλεφώνημα στον υδραυλικό και έτσι απέκτησαν γνώση
των δυνατοτήτων που η χρήση του τηλεφώνου μπορεί να τους παρέχει για να
κάνουν τις σύνθετες οικιακές ρυθμίσεις[3].

Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Nottingham, στην Αγγλία, έχουν
αναπτύξει μια σειρά από desktop ΕΠ με σκοπό την εκπαίδευση μαθητών με
νοητική καθυστέρηση, ενώ μια αμερικανική επιχείρηση έχει αναπτύξει ένα
«εικονικό εργαστήριο επιστήμης περιβάλλοντος» (VESL) για την ενίσχυση
της δυνατότητα μαθητών με εγκεφαλική παράλυση να συμμετέχουν σε
μαθήματα επιστήμης[4].

Οι Standen, Cromby & Brown (1997) περιγράφουν μια μελέτη στην
οποία συμμετείχαν 19 μαθητές ηλικίας 14 έως 19 ετών με βαριά νοητική
καθυστέρηση και οδηγήθηκαν σε ένα supermarket όπου τους ζητήθηκε να
βρουν 4 πράγματα στα ράφια και να τα μεταφέρουν στο ταμείο. Έπειτα
χώρισαν τα παιδιά σε μία πειραματική ομάδα που επαναλάμβανε τον ίδιο
στόχο σε ένα εικονικό supermarket και μία ομάδα ελέγχου που απλά
χρησιμοποιούσε άλλα εικονικά περιβάλλοντα. Αν και δεν υπήρξε καμία
διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων στη βασική γραμμή, στην επανάληψη του
στόχου, στο πραγματικό supermarket, η πειραματική ομάδα ήταν σημαντικά
γρηγορότερη και ακριβέστερη από την ομάδα ελέγχου[5].

Επιπλέον, διάφοροι ερευνητές έχουν διαπιστώσει πως η χρήση της VR
στην εκπαίδευση παρακινεί εξαιρετικά τους μαθητές, ειδικά όταν
περιλαμβάνονται στη διαμόρφωση της εκπαίδευσης, και όταν θεωρούν την
τεχνολογία ως «διασκέδαση» για να την χρησιμοποιήσουν[6].
Στα ίδια πλαίσια, της διασκέδασης, κινείται και η έρευνα των Ισπανών Vera
L., Herrera G. και Vived E., οι οποίοι ανέπτυξαν ένα πλήρες αλληλεπιδραστικό
εικονικό σχολείο, όπου είναι δυνατό παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες να
μάθουν για το φυσικό και τον κοινωνικό κόσμο.

[1] βλ. Α. Θεωρητικό Μέρος, 4.1.3 Απόκτηση γνώσης: Επιτυγχάνεται στα ΕΠ;, σελ. 38,
[2] βλ. Α. Θεωρητικό Μέρος, 6.2 Εικονικά περιβάλλοντα, Εκπαίδευση και Ειδική Εκπαίδευση, σελ.62.
[3] βλ. Α. Θεωρητικό Μέρος, 6.2 Εικονικά περιβάλλοντα, Εκπαίδευση και Ειδική Εκπαίδευση, σελ. 64.
[4] βλ. Α. Θεωρητικό Μέρος, 6.4.1 Έρευνες για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των μαθητών με

     νοητική καθυστέρηση με τη χρήση ΕΠ, σελ. 65.
[5] βλ. Α. Θεωρητικό Μέρος, 6.4.1 Έρευνες για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των μαθητών με

     νοητική καθυστέρηση με τη χρήση ΕΠ σελ. 65.
[6] βλ. Α. Θεωρητικό Μέρος, 6.3.2 Διδάσκοντας προσεγγίσεις που ταιριάζουν καλά  στα άτομα με
     νοητικές διαταραχές, σελ 60.
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Προώθησαν «την τέχνη του edutainment», δηλαδή την δυνατότητα οι
μαθητές να μαθαίνουν παίζοντας και παρείχαν ένα περιβάλλον με ιδιαίτερη
ευχέρεια για ανθρώπους με μαθησιακές δυσκολίες, ενώ τα αποτελέσματα
που προκύπτουν από αυτό μπορούν να γενικευτούν σε τοποθετήσεις
(settings) του πραγματικού κόσμου δεδομένου ότι είναι μια προσομοίωση
τους. Εκμεταλλεύτηκαν τα πλεονεκτήματα της VR για να εκπαιδεύσουν το
παιδί πάνω στην κατανόηση της έννοιας (Concept Understanding), των
χωρικών εννοιών (Spatial Concepts Understanding): μεγάλο/ μικρό, στενό/
φαρδύ, μπροστά/ πίσω, πάνω/ κάτω, μέσα/ έξω, ή στην κατανόηση εννοιών
ποσότητας (Quantity Concepts Understanding): πολύ/λίγο, όλα/τίποτα,
περισσότερο/λιγότερο, πλήρης/κενός[7].

Έτσι, έχοντας μία συνολική εικόνα του ευρύ πεδίου ερευνών πάνω
στις δυνατότητες που τα εικονικά περιβάλλοντα μπορούν να προσφέρουν
στα άτομα με νοητική καθυστέρηση, αλλά και στις πιθανότητες ανάπτυξης
και ενίσχυσης των χωρικών ικανοτήτων που παρέχουν, αντλήθηκαν
επιλεκτικά τα θέματα που θα αποτελέσουν αντικείμενα της έρευνας, όπως
λ.χ. η χωρική αντίληψη, η χωρική μνήμη και ο προσανατολισμός. Επίσης, η
αξιολόγηση της λεπτής κινητικότητας και των άλλων χαρακτηριστικών της
συμπεριφοράς, είναι απόρροια της μελέτης της διπλωματικής εργασίας της
Μπαρούτα Ι. (2003).

Εν συνεχεία, μετά την εύρεση των αναγκαίων πληροφοριών άρχισε ο
σχεδιασμός της έρευνας. Αρχικά, ανιχνεύθηκε και ορίστηκε το πρόβλημα που
θα μελετηθεί στην έρευνα. Το ερευνητικό πρόβλημα είναι η βοηθητική
τεχνολογία προγράμματος σπουδών για μαθητές με ελαφρά νοητική
καθυστέρηση. Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των ακόλουθων: α)
Πώς χειρίζονται τις τεχνολογίες τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση και πώς
τα παιδιά χωρίς Ν.Κ.;, β) Τι ρόλο παίζει η νοητική ηλικία του παιδιού στην
αντίληψη των μέσων;, γ) Χειρίζονται τον ηλεκτρονικό υπολογιστή οι δύο
κατηγορίες παιδιών με την ίδια ευκολία / ευχέρεια;, δ) Αναπτύσσεται η λεπτή
κινητικότητα στον ίδιο βαθμό στα παιδιά με νοητική καθυστέρηση και στα
παιδιά χωρίς Ν.Κ.;.

1. Πρώτη φάση- Διαδικασία πιλοτικής εφαρμογής
προγράμματος

Πριν τη διεξαγωγή της έρευνας κρίναμε ότι ήταν απαραίτητη πρώτα
μία πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος για να διαπιστωθεί ο βαθμός
ευχρηστίας του και για να καταλάβουμε, εάν είναι δυνατή η εφαρμογή του
στην έρευνά μας. Η πιλοτική εφαρμογή αυτή είναι μία πρώιμη έρευνα της
κυρίως έρευνάς μας.

[7] βλ. Α. Θεωρητικό Μέρος, 6.4.2 Εικονικό σχολείο για άτομα με νοητική καθυστέρηση, σελ. 67.
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1.1 Είδος έρευνας
Το είδος της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στη συγκεκριμένη φάση

είναι η επισκόπηση[8]. Είναι μία ποσοτική προσέγγιση, καθώς
χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια κλειστού τύπου, τα οποία περιλαμβάνουν
ερωτήσεις αξιολόγησης του περιεχομένου και των τεχνολογικών θεμάτων
του εικονικού περιβάλλοντος (ΕΠ), που θα χρησιμοποιηθεί στην κυρίως
έρευνα. Ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια κλειστού
τύπου είναι επειδή είναι ευκολότερο να απαντηθούν, να κωδικοποιηθούν και
να αναλυθούν.

1.2 Υπόθεση της έρευνας
Υποθέτουμε ότι το εικονικό περιβάλλον: α) είναι εύχρηστο, και β) είναι

κατάλληλο για την κυρίως έρευνα.

1.3 Σκοπός της έρευνας
Κεντρικός σκοπός μας είναι η διερεύνηση των απόψεων του δείγματος

όσον αφορά την καταλληλότητα χρήσης του εικονικού περιβάλλοντος από
παιδιά ηλικίας 7-12 ετών (στάδιο συγκεκριμένης σκέψης) και η διεξαγωγή
μιας γενικής εκτίμησής του, η οποία θα επιτρέψει τη χρήση του ως κύριο
εργαλείο για την πραγματοποίηση της έρευνάς μας και την επαλήθευση της
υπόθεσής μας.

1.4 Δείγμα της έρευνας
Καθώς η επισκόπηση που πραγματοποιήθηκε είναι μικρής κλίμακας,

καταφύγαμε στην χρήση ενός δείγματος μη πιθανοτήτων. Το δείγμα αυτό
είναι απολύτως επαρκές για την περίπτωσή μας, γιατί απλώς εκπονήθηκε ένα
ερωτηματολόγιο επισκόπησης- πιλότος ως ένα προοίμιο στην κυρίως μελέτη
μας.

Το είδος της δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε είναι η
δειγματοληψία σκοπιμότητας. Σταχυολογήθηκαν οι περιπτώσεις που
επρόκειτο να συμπεριληφθούν στο δείγμα με βάση το κατά πόσο κρίθηκαν
τυπικές. Κατ’ αυτό τον τρόπο, καταρτίστηκε ένα δείγμα που ικανοποιούσε τις
συγκεκριμένες ανάγκες μας.

Έτσι, συγκεντρώθηκε και συμμετείχε εθελοντικά, μία ομάδα 10
ατόμων (Ν=10), τα οποία ήταν ηλικίας 16-23 ετών, μεγαλύτερη των
υποκειμένων της κύριας έρευνας, λόγω του ότι η διαδικασία αυτή αποσκοπεί
στην αξιολόγηση του προγράμματος από μία ομάδα ανεξάρτητη από αυτή
της κυρίως έρευνας.

1.5 Διαδικασία της έρευνας
Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, δόθηκε στην «πιλοτική» ομάδα το

πρόγραμμα (εικονικό περιβάλλον) που επρόκειτο να συμπεριληφθεί στην
κύρια μελέτη.

[8] Cohen L., Manion L. (1994). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο.
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Ζητήθηκε από τα υποκείμενα να περιηγηθούν και να εξερευνήσουν το Ε.Π.
ακολουθώντας κάποιες γραπτές οδηγίες, οι οποίες ήταν τυπωμένες σε
καρτέλα. Οι οδηγίες στόχευαν σε μία ολοκληρωμένη περιήγηση στο Ε.Π. και
τη δημιουργία μιας εμπεριστατωμένης άποψης για αυτό από τα υποκείμενα.
Η καρτέλα των οδηγιών είχε ως εξής:

1) Κράτησε πατημένο το αριστερό κουμπί του
ποντικού και περιηγήσου στο δωμάτιο.

2) Προσπάθησε να κινηθείς ευθεία μέσα στο
χώρο, να στρίψεις δεξιά ή να στρίψεις
αριστερά.

3) Παρατήρησε τα αντικείμενα που βρίσκονται
μέσα στο χώρο κατά τη διάρκεια της
περιήγησης.

4) Πάτησε το δεξί κουμπί του ποντικιού και
χρησιμοποίησε τις επιλογές:

        α) Άλλαξε την οπτική γωνία
            του περιβάλλοντος,
        β) Άλλαξε τον τρόπο κίνησης
            μέσα στο περιβάλλον, π.χ.
            μπορώ να περπατώ, να κυλώ,
            να εξετάζω,
        γ) Άλλαξε την ταχύτητα, π.χ.
            πολύ αργά, αργά, μέτρια,
            γρήγορα, πολύ γρήγορα,
        δ) Επέλεξε αν ο Avatar θέλεις
            να είναι ορατός ή όχι.
5) Βρες το κουμπί, που εξαφανίζει τα

αντικείμενα, που βρίσκονται στον εικονικό
χώρο.

6) Επανέφερε τα κρυμμένα αντικείμενα.
7) Βρες το κουμπί που εμφανίζει τον

Brat(παιδί) και ενεργοποιεί την κίνησή του.
8) Δες τι επιλογές έχει η σφαίρα και αν

μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις.

Η περιήγηση των υποκειμένων στο Ε.Π. ήταν διάρκειας 15-20 λεπτών,
ώστε ο χρόνος να είναι επαρκής για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων
ενεργειών που προαναφέρθηκαν. Μετά το πέρας της περιήγησης, στα
υποκείμενα δόθηκαν ερωτηματολόγια αξιολόγησης του προγράμματος, τα
οποία θα αποτελέσουν πηγή εξαγωγής αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων,
για το πόσο εύχρηστο είναι το εικονικό περιβάλλον. Η αξιολόγηση θα γίνει σε
μία κλίμακα 1-9, με χαμηλότερο βαθμό το 1 και υψηλότερο το 9 (εκτός από
την ερώτηση Β3, όπου η κλίμακα είναι αντίστροφη. Δηλαδή το 1 είναι ο
υψηλότερος βαθμός και το 9 ο χαμηλότερος)[9].

[9] βλ. Παράρτημα Ι, Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Εικονικού Περιβάλλοντος, σελ. ΙΙΙ.
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1.6 Επεξεργασία ερωτηματολογίων
Για την επεξεργασία των ερωτηματολογίων[10] λάβαμε υπόψη μας ότι

οι ερωτήσεις είναι κλειστού τύπου με μία κλίμακα βαθμολόγησης από το 1
μέχρι το 9 και ορίσαμε ως βάση τον βαθμό 5, ο οποίος είναι η διάμεσος της
κλίμακας. Θεωρούμε την βαθμολόγηση από το 5-9 επαρκή για να μας
υποδείξει ότι το Ε.Π. είναι κατάλληλο για την μετέπειτα έρευνά μας.Στη
συνέχεια, καταγράψαμε τη βαθμολογία που είχαν βάλει τα υποκείμενα στην
κάθε ερώτηση ξεχωριστά και επεξεργαστήκαμε τα δεδομένα. Με την
επεξεργασία αυτή των δεδομένων βγάλαμε τα στατιστικά στοιχεία της κάθε
ερώτησης, τα οποία μελετήσαμε για να εξάγουμε τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης του εικονικού περιβάλλοντος.

[10] βλ. Παράρτημα ΙΙ, Στοιχεία πιλοτικής έρευνας, σελ. ΧΙΙ.
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1.7 Στατιστικά στοιχεία πιλοτικής διαδικασίας

Α. Κριτήρια Περιεχομένου

1. Ποια/ ποιες από τις παρακάτω περιγραφές ανταποκρίνεται καλύτερα
στο είδος του προγράμματος;
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Ερώτηση 1(ποσοστά %)

Ηλεκτρονικό παιχνίδι

Εργαλείο

Περιβάλλον
προσομοίωσης και
μοντελοποίησης
Εφαρμογή εικονικής
πραγματικότητας

Ασκήσεις πρακτικής και
εξάσκησης

Στην ερώτηση 1, σε ποσοστό 100% τα υποκείμενα της έρευνας
απάντησαν, ότι το είδος του προγράμματος στο οποίο περιηγήθηκαν ήταν
«εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας», που είναι και η σωστή απάντηση.
Ενώ, υπήρξε και ένα 10%, που απάντησε ότι ήταν και «Περιβάλλον
προσομοίωσης και μοντελοποίησης».
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2. Με βάση την εμπειρία σας από την περιήγησή σας στο περιβάλλον,
κρίνετε κατά πόσο είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για την χρήση από
παιδιά ηλικίας 7-12 ετών(στάδιο της συγκεκριμένης σκέψης).

Ερώτηση 2(ποσοστά %)

10%

20%

20%20%

30% 4
5
7
8
9 Πολύ κατάλληλο

Στην ερώτηση 2, το 30% των υποκειμένων της έρευνας απάντησε ότι
το Ε.Π. είναι πολύ κατάλληλο (9) για την χρήση από παιδιά ηλικίας 7-12 ετών,
το 20% το βαθμολόγησε με 8, ένα άλλο 20% με 7 και ένα άλλο 20% με 5.
Υπάρχει και ένα 10%, το οποίο το θεώρησε όχι και τόσο κατάλληλο γι’ αυτήν
την ηλικία.

3. Τα αντικείμενα του εικονικού περιβάλλοντος είναι συναφή με αυτά του
πραγματικού κόσμου;

Ερώτηση 3(ποσοστά %)

20%

10%

30%

40% 6
7
8
9 Πολύ συναφή

Στην ερώτηση 3, το 40% των υποκειμένων της έρευνας έκρινε ότι τα
αντικείμενα του Ε.Π. είναι πολύ συναφή (9) με αυτά του πραγματικού
κόσμου, το 30% το βαθμολόγησε με 8, το 10% με 7 και το 20% με 6.
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4. Το εικονικό περιβάλλον είναι απαλλαγμένο από βίαια αντικείμενα;

Ερώτηση 4(ποσοστά %)

20%

80%

8
9 Πολύ

Στην ερώτηση 4, το 80% των υποκειμένων της έρευνας έκρινε ότι το
Ε.Π. είναι πολύ (9) απαλλαγμένο από βίαια αντικείμενα και το 20% το
βαθμολόγησε με 8.

5. Το εικονικό περιβάλλον ενεργοποιεί και διατηρεί το ενδιαφέρον;

Ερώτηση5(ποσοστά %)

10%

20%

40%

30%
3
6
7
8

Στην ερώτηση 5, το 30% των υποκειμένων της έρευνας βαθμολόγησε
με 8 το εάν το Ε.Π. ενεργοποιεί και διατηρεί το ενδιαφέρον, το 40% με 7 και
το 20% με 6. Υπάρχει και ένα 10%, που θεωρεί ότι το Ε.Π. δεν ενεργοποιεί
και δεν διατηρεί και τόσο το ενδιαφέρον.
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6. Το εικονικό περιβάλλον αποτρέπει την παθητική χρήση(παθητικότητα);

Ερώτηση 6(ποσοστά %)

10%

30%

20%

40% 6
7
8
9 Πολύ

Στην ερώτηση 6, το 40% των υποκειμένων της έρευνας έκρινε ότι το
Ε.Π. αποτρέπει πολύ (9) την παθητική χρήση(παθητικότητα), το 20%  το
βαθμολόγησε με 8, το 30% με 7 και το 10% με 6.

7. Το εικονικό περιβάλλον προάγει την αυτοσυγκέντρωση;

Ερώτηση 7(ποσοστά %)

20%

40%

40% 7
8
9 Πολύ

Στην ερώτηση 7, το 40% των υποκειμένων της έρευνας έκρινε ότι το
Ε.Π. προάγει την αυτοσυγκέντρωση πολύ (9), το 40% το αξιολόγησε με 8 και
το 20% με 7.
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8. Πόσο εύκολος είναι ο προσανατολισμός στο εικονικό
περιβάλλον;

Ερώτηση 8(ποσοστά %)

10%

20%

20%

50%

5
7
8
9 Πολύ

Στην ερώτηση 8, το 50% των υποκειμένων της έρευνας θεώρησε ότι ο
προσανατολισμός στο Ε.Π. είναι πολύ (9) εύκολος, το 20% το βαθμολόγησε
με 8, το 20% με 7 και το 10% με 5.
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Β. Κριτήρια που αφορούν τεχνολογικά θέματα

1. Πόσο εύκολη είναι η χρήση του εικονικού περιβάλλοντος;

Ερώτηση 1(ποσοστά %)

10%

10%

20%60%

6
7

8
 9 Εύκολο

Στην ερώτηση 1, το 60% των υποκειμένων της έρευνας έκρινε ότι η
χρήση του Ε.Π. είναι εύκολη (9), το 20% το  βαθμολόγησε με 8, το 10% με 7
και ένα άλλο 10% με 6.

2. Η περιήγηση στο εικονικό περιβάλλον προκαλεί σύγχυση;

Ερώτηση 2(ποσοστά %)

10%

10%

10%

40%

10%

20%
3
4

6
7

8
9 Καθόλου

Στην ερώτηση 2, το 20% των υποκειμένων της έρευνας έκρινε ότι η
περιήγηση στο Ε.Π. δεν προκαλεί καθόλου (9)  σύγχυση,  το 10%  το
αξιολόγησε με 8, το 40% με 7, το 10% με 6, ένα άλλο 10% το αξιολόγησε με
3 και ένα άλλο 10% με 4.
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3. Υπάρχουν αντικείμενα στο περιβάλλον που αποσπούν την προσοχή;

Ερώτηση 3(ποσοστά %)

10%

10%

40%

40% 6
4
2
1 Καθόλου

Στην ερώτηση 3, το 40% των υποκειμένων της έρευνας απάντησε ότι
δεν υπάρχουν καθόλου (9) αντικείμενα στο περιβάλλον που αποσπούν την
προσοχή, ένα άλλο 40% το βαθμολόγησε με 2, ένα 10% με 4 και επίσης ένα
10% με 6.

4. Ποιότητα χρωμάτων

Ερώτηση 4(ποσοστά %)

10%

30%

20%

20%

20%

4
6
7
8
9 Φυσικά χρώματα

Στην ερώτηση 4, το 20% των υποκειμένων της έρευνας χαρακτήρισε
την ποιότητα των χρωμάτων ως φυσικά (9), ένα άλλο 20% έβαλε 8, ένα άλλο
20% έβαλε 7, ένα 30% την χαρακτήρισε με 6 και ένα 10% με 4.



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

- 89 -

5. Ευκρίνεια αντικειμένων στην οθόνη

Ερώτηση 5(ποσοστά %)

10%

40%

50%
4
8
9 Πολύ ευκρινή

Στην ερώτηση 5, το 50% των υποκειμένων της έρευνας χαρακτήρισε
τα αντικείμενα στην οθόνη ως πολύ ευκρινή (9), το 40% έβαλε 8 και ένα 10%
έβαλε 4.

6. Γενική εκτίμηση

Ερώτηση 6(ποσοστά %)

10%

10%

60%

20%

6
7
8
9 Εξαιρετικό

Στην ερώτηση 6, το 20% των υποκειμένων της έρευνας εκτίμησε το
Ε.Π. ως εξαιρετικό (9), το 60% το αξιολόγησε με 8, ένα 10% με 7 και ένα
άλλο 10% με 6.
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1.8 Εξαγωγή συμπερασμάτων
Για να την εξαγωγή των συμπερασμάτων της έρευνας, επειδή έχει

οριστεί ως «βάση» της κλίμακας αξιολόγησης ο βαθμός 5 (βλ. 1.6.
Επεξεργασία ερωτηματολογίων, σελ. 97), αθροίσαμε τα στατιστικά ποσοστά
της κάθε ερώτησης που είχαν βαθμολογηθεί από 5-9 και από 1-4. Έτσι,
προέκυψαν δύο αθροιστικά ποσοστά, εκ των οποίων αυτό που αντιστοιχεί
στις βαθμολογίες 5-9 θεωρείται ποσοστό καταλληλότητας (Π.Κ.) -το οποίο
θα επαληθεύσει την υπόθεσή μας σε περίπτωση που είναι το μεγαλύτερο
ποσοστό- και αυτό που αντιστοιχεί στις βαθμολογίες 1-4 το ποσοστό
ακαταλληλότητας (Π.Α.). Τα δύο αυτά ποσοστά συγκρίνονται παρακάτω. (βλ.
1.5. Διαδικασία έρευνας», σελ. 96)

Α. Κριτήρια περιεχομένου
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Ερώτηση 1(ποσοστά %)

Ηλεκτρονικό παιχνίδι

Εργαλείο

Περιβάλλον
προσομοίωσης και
μοντελοποίησης
Εφαρμογή εικονικής
πραγματικότητας

Ασκήσεις πρακτικής και
εξάσκησης

Στην ερώτηση 1, το 100% των υποκειμένων χαρακτήρισε το
πρόγραμμα ως «εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας», γεγονός το οποίο
έρχεται σε αντιστοιχία με την απάντηση που ορίστηκε ως σωστή, καθώς και
εμείς εκλαμβάνουμε και χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα ως εφαρμογή
εικονικής πραγματικότητας. Από την άλλη μεριά, υπάρχει και ένα 10% των
υποκειμένων, που επέλεξε ως δεύτερη απάντηση την επιλογή «περιβάλλον
προσομοίωσης και μοντελοποίησης», απάντηση επίσης αποδεκτή, καθώς
κατά μία έννοια θα μπορούσε να αποτελέσει περιβάλλον προσομοίωσης και
μοντελοποίησης, ανάλογα με την χρήση του.
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Ερωτήσεις 2-8(ποσοστά%) Π.Κ.2
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Π.Κ.8
Π.Α.8

Στην ερώτηση 2, το Π.Κ.2=90%, ποσοστό το οποίο υπερισχύει και μας
υποδεικνύει ότι το περιβάλλον είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για παιδιά
ηλικίας από 7-12 ετών. Το Π.Α.2=10%, άρα, Π.Κ.2 > Π.Α.2.

Στην ερώτηση 3, το Π.Κ.3=100%, ενώ το Π.Α.3 είναι
μηδενικό(Π.Α.3=0), άρα, συμπερασματικά, τα αντικείμενα του Ε.Π. είναι
συναφή με αυτά του πραγματικού κόσμου. Οπότε, έχουμε Π.Κ.3 > Π.Α.3.

Στην ερώτηση 4, το Π.Κ.4=100%, ποσοστό το οποίο υποδηλώνει ότι το
Ε.Π. είναι απαλλαγμένο από βίαια αντικείμενα, και το Π.Α.4=0. Άρα, Π.Κ.4 >
Π.Α.4.

Στην ερώτηση 5, το Π.Κ.5=90%, άρα 90% των υποκειμένων θεωρεί
πως το Ε.Π. ενεργοποιεί και διατηρεί το ενδιαφέρον. Το 10% έρχεται σε
αντίθεση με την παραπάνω άποψη, όπου έχουμε Π.Α.5=10%, άρα,
Π.Κ.5 > Π.Α.5.

Στην ερώτηση 6, το Π.Κ.6=100%, δηλαδή το σύνολο των υποκειμένων,
απάντησε ότι το Ε.Π. αποτρέπει την παθητική χρήση, και το Π.Α.6=0.
Άρα, Π.Κ.6 > Π.Α.6.

Στην ερώτηση 7, επίσης, το Π.Κ.7=100%, δηλαδή το συμπέρασμα που
προκύπτει είναι ότι το Ε.Π. προάγει την αυτοσυγκέντρωση, και το Π.Α.7=0.
Άρα, Π.Κ.7 > Π.Α.7.

Στην ερώτηση 8, ομοίως, το Π.Κ.8=100%. Το 100% συμφωνεί ότι ο
προσανατολισμός στο Ε.Π. είναι εύκολος, και το Π.Α.8=0.
Άρα, Π.Κ.8 > Π.Α.8.
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Β. Κριτήρια που αφορούν τεχνολογικά θέματα
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Ερωτήσεις 1-6(ποσοστά%)

Π.Κ.1
Π.Α.1
Π.Κ.2
Π.Α.2
Π.Κ.3
Π.Α.3
Π.Κ.4
Π.Α.4
Π.Κ.5
Π.Α.5
Π.Κ.6
Π.Α.6

Στην ερώτηση 1, το 100% των υποκειμένων της έρευνας υποστηρίζει
ότι η χρήση του Ε.Π. είναι εύκολη. Άρα, Π.Κ.1=100% και Π.Α.1=0, οπότε
 Π.Κ.1 > Π.Α.1.

Στην ερώτηση 2, το 80% των υποκειμένων της έρευνας έκρινε ότι η
περιήγηση στο Ε.Π. δεν προκαλεί σύγχυση, ενώ το 20% είχε αντίθετη άποψη.
Άρα, Π.Κ.2=80%, Π.Α.2=20% και έχουμε Π.Κ.2 > Π.Α.2.

Στην ερώτηση 3(στην οποία υπενθυμίζουμε ότι η κλίμακα
βαθμολόγησης είναι αντίστροφη), το 90% των υποκειμένων της έρευνας
θεώρησε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα στο περιβάλλον που αποσπούν την
προσοχή και το 10% είναι αντίθετο σε αυτό. Άρα, Π.Κ.3=90% και Π.Α.3=10%.
Οπότε, Π.Κ.3 > Π.Α.3.

Στην ερώτηση 4, το 90% των υποκειμένων της έρευνας χαρακτήρισε
την ποιότητα των χρωμάτων που υπάρχουν στο Ε.Π. ως φυσική, ενώ το
υπόλοιπο 10% δεν συμφώνησε. Άρα, Π.Κ.4=90% και Π.Α.4=10%. Οπότε,
Π.Κ.4 > Π.Α.4.

Στην ερώτηση 5, το 90% των υποκειμένων της έρευνας απάντησε πως
τα αντικείμενα στην οθόνη είναι ευκρινή και το 10% πως όχι. Άρα,
Π.Κ.5=90% και Π.Α.5=10%. Οπότε, Π.Κ.5 > Π.Α.5.

Στην ερώτηση 6, όσον αφορά τη γενική εκτίμηση του Ε.Π., τα
υποκείμενα της έρευνας σε ποσοστό 100% ήταν ικανοποιημένα από το Ε.Π.
Οπότε, έχουμε Π.Κ.6=100% και Π.Α.6=0, άρα, Π.Κ.6 > Π.Α.6.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω συγκρίσεις, παρατηρούμε ότι στο
σύνολο των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου που δόθηκε στα υποκείμενα
της πιλοτικής έρευνας, το Π.Κ. > Π.Α.. Έτσι, επαληθεύεται η αρχική μας
υπόθεση, κατά την οποία υποθέσαμε ότι «το εικονικό περιβάλλον: α) είναι
εύχρηστο, και β) είναι κατάλληλο για την κυρίως έρευνα», γεγονός το οποίο
μας επιτρέπει να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση, η οποία είναι η κυρίως
έρευνά μας.
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2 Δεύτερη φάση- Κυρίως έρευνα

Με τη βοήθεια της πιλοτικής έρευνας και με βάση τα συμπεράσματα
που εξήχθησαν από τα στατιστικά δεδομένα, προχωρήσαμε στην κυρίως
έρευνα.

2.1 Είδος έρευνας
Το είδος της έρευνας που πραγματοποιήθηκε ήταν μελέτη

περίπτωσης, με συμμετοχική παρατήρηση, καθώς εμπλεκόμασταν άμεσα στη
διαδικασία της έρευνας και μάλιστα είχαμε ρόλο καθοδηγητή-βοηθού.
Παρατηρήθηκαν δύο ομάδες παιδιών με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, η μία
αποτελείτο από παιδιά με ελαφρά νοητική καθυστέρηση(Ν.Κ.) και η άλλη από
παιδιά τυπικής ανάπτυξης, προκειμένου να γίνουν γενικεύσεις σχετικά με τον
ευρύτερο πληθυσμό στον οποίο ανήκουν οι δύο αυτές ομάδες.

Η έρευνα είναι ημι-ποιοτική. Αποτελεί ένα συνδυασμό ποιοτικής, γιατί
είναι μελέτη περίπτωσης, και ποσοτικής έρευνας, γιατί χρησιμοποιούνται
ερωτηματολόγια από τα οποία θα εξαχθούν ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία για
το αντικείμενο της μελέτης. Από το συνδυασμό αυτό, επιδιώκεται η
επαλήθευση της αρχικής υπόθεσης.

2.2 Υπόθεση της έρευνας
Υποθέτουμε ότι:
α) Η νοητική ηλικία είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει  την

δημιουργία εννοιολογικών χαρτών[11] με αποτέλεσμα να μην αποθηκεύονται
σωστά οι χωρικές πληροφορίες στη μνήμη[12]

β) Η χωρική αντίληψη των παιδιών με ελαφρά νοητική καθυστέρηση
(Ν.Κ.)  είναι μειωμένη συγκριτικά με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης,

γ) Ο προσανατολισμός στο εικονικό περιβάλλον είναι πιο εφικτός για
τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης.

δ) Τα παιδιά με ελαφρά νοητική καθυστέρηση (Ν.Κ.) παρουσιάζουν
μειωμένη αντίληψη και ικανότητα χειρισμού των μέσων,

2.3 Ερευνητικό πρόβλημα-σκοπός της έρευνας
Το ερευνητικό πρόβλημα που μας απασχολεί είναι η βοηθητική

τεχνολογία προγράμματος σπουδών για μαθητές με ελαφρά νοητική
καθυστέρηση(Ν.Κ.). Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των ακόλουθων:

α) Πώς χειρίζονται τις τεχνολογίες τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση
και πώς τα παιδιά χωρίς Ν.Κ.;,

β) Τι ρόλο παίζει η νοητική ηλικία του παιδιού στην ικανότητα
αντίληψης του χώρου;,

γ) Σε τι βαθμό τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση(Ν.Κ.)
προσανατολίζονται με επιτυχία σε εικονικό περιβάλλον;,

δ) Αναπτύσσεται η λεπτή κινητικότητα στον ίδιο βαθμό στα παιδιά με
νοητική καθυστέρηση και στα παιδιά χωρίς Ν.Κ.;.

[11] βλ. Α. Θεωρητικό μέρος, 4.3.1 Εννοιολογικοί Χάρτες, σελ. 42.
[12] βλ. Α. Θεωρητικό μέρος, 4.2. Χωρική μνήμη, σελ. 40.
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2.4 Δείγμα της έρευνας
Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από δύο ομάδες παιδιών. Η πρώτη

αποτελείται από παιδιά με ελαφρά νοητική καθυστέρηση (Ν.Κ.) και ο αριθμός
των υποκειμένων της είναι Ν1=6 (πειραματική ομάδα). Η δεύτερη ομάδα
αποτελείται από παιδιά τυπικής ανάπτυξης και ο αριθμός των υποκειμένων
της είναι Ν2=10 (ομάδα ελέγχου). Η ηλικία των υποκειμένων των δύο ομάδων
κυμαίνεται από 7-12 χρονών και το στάδιο της γνωστικής ανάπτυξης τους
είναι το στάδιο της συγκεκριμένης σκέψης.[13]

Τα ονόματα των υποκειμένων που αναγράφονται στα στοιχεία τους
δεν είναι πραγματικά, αλλά πλασματικά για ευνόητους λόγους.

2.5 Μεταβλητές της έρευνας
Οι μεταβλητές που λαμβάνονται υπόψη είναι δύο ειδών:

α) Εξαρτημένες: η χωρική μνήμη, η χωρική αντίληψη, η λεπτή κινητικότητα, ο
προσανατολισμός, τα άλλα χαρακτηριστικά (επαγρύπνηση, ενδιαφέρον,
συνεργατικότητα/ συνεργασιμότητα, ανυπομονησία, επίπεδο ενέργειας/
δράσης, αυτοσυγκέντρωση, ανησυχία, διάσπαση προσοχής).
β) Ανεξάρτητες: η νοητική & η βιολογική ηλικία, η πολυπλοκότητα του ΕΠ.

Οι εξαρτημένες μεταβλητές μετρήθηκαν με ερωτηματολόγια κλειστού
τύπου, τα οποία παραθέτονται παρακάτω, που πήραν τον τίτλο τους ανάλογα
με τη μεταβλητή που αξιολογούν.

2.6 Χώρος διεξαγωγής της έρευνας
Ο χώρος διεξαγωγής της έρευνας ήταν διαφορετικός για την κάθε

ομάδα. Για την εύρεση των υποκειμένων της πρώτης ομάδας της έρευνας,
απευθυνθήκαμε στο Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Ηρακλείου (ΠΑΚ)[14], το
οποίο αποτελεί ειδική υπηρεσία της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, με
σκοπό την πρόληψη, την πρώιμη Διάγνωση, την εκπαίδευση και την
αποκατάσταση παιδιών με προβλήματα στην ψυχοκινητική τους ανάπτυξη.
Το κέντρο αυτό δέχτηκε να συνεργαστούμε και να διεξαχθεί σε αυτό η
έρευνά μας.

Όσον αφορά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα παιδιά της
δεύτερης ομάδας, ο χώρος διεξαγωγής της ήταν η κατοικία της μίας εκ των
δύο ερευνητριών.

2.7 Χρόνος διεξαγωγής της έρευνας
Η έρευνα διεξήχθη από τις 02-08-2007 έως τις 21-08-2007.

Πραγματοποιήθηκε σε προκαθορισμένες συναντήσεις με τα παιδιά, οι οποίες
δεν γινόταν σε καθημερινή βάση. Για τις συναντήσεις με τα παιδιά ήταν
ενημερωμένοι και οι γονείς, οι οποίοι έδωσαν την συγκατάθεσή τους για την
συμμετοχή των παιδιών στην έρευνα.

[13] βλ. Α. Θεωρητικό Μέρος,  2. Γνωστική Ανάπτυξη, σελ 17.
[14] βλ. Παράρτημα V πληροφορίες για ΠΑΚ Ηρακλείου, σελ. CL.
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2.8 Το εργαλείο της έρευνας
Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε ένα Εικονικό Περιβάλλον (ΕΠ) ως

εργαλείο, το οποίο είναι ένα τρισδιάστατο περιβάλλον, που πραγματοποιείται
στον υπολογιστή και που αποκρίνεται σε πραγματικό χρόνο στη
δραστηριότητα των χρηστών[15] και προσαρμόστηκε από τον Δίπλα Κ.
(Δίπλας Κ., 2005). Το εργαλείο αυτό επιλέχτηκε, καθώς παρέχει ένα
περιβάλλον με ιδιαίτερη ευχέρεια για τα παιδιά με ελαφρά νοητική
καθυστέρηση (Ν.Κ.) και μας επιτρέπει να γενικεύσουμε τα αποτελέσματα της
εικονικής πραγματικότητας στον πραγματικό κόσμο.

2.9 Περιγραφή του εικονικού περιβάλλοντος (ΕΠ)
Πρόκειται για ένα εικονικό περιβάλλον που συνδυάζει την εκμάθηση

και την κατανόηση χωρικών εννοιών (δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω, μπροστά-
πίσω) με την αίσθηση της ασχολίας με ένα παιχνίδι. Το εικονικό περιβάλλον
της έρευνας αποτελεί ένα εικονικό σπίτι με ένα κεντρικό δωμάτιο στο οποίο
τοποθετήσαμε κάποια αντικείμενα.

Το δωμάτιο αυτό έχει σχήμα παραλληλόγραμμου. Έχοντας ως οπτική
γωνία («View Point») την είσοδο του δωματίου («Entry View»), αντικρίζουμε
αρχικά, μπροστά και αριστερά μας, μία πολύχρωμη καρέκλα και στο βάθος
ένα τραπέζι πάνω στο οποίο βρίσκεται ένας υπολογιστής και μία υδρόγειος
σφαίρα, κάτω από αυτό ένα πατίνι και μπροστά του μία κίτρινη καρέκλα.
Στρίβοντας δεξιά με το ποντίκι, βλέπουμε αριστερά μας και μπροστά από τον
κόκκινο τοίχο τρία γεωμετρικά στερεά σχήματα, τον κώνο, την σφαίρα και
τον κύβο, με φορά από τα αριστερά προς τα δεξιά, και τέλος, μπροστά και
δεξιά μας βλέπουμε ένα ποδήλατο. Τα αντικείμενα τα οποία αναφέρθηκαν
έχουν έντονα χρώματα ώστε να είναι ευδιάκριτα από τα παιδιά και να
κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους. Τέλος, υπάρχουν κάποια άλλα αντικείμενα
τα οποία δεν τα χρησιμοποιούμε στην έρευνά μας, γι’ αυτό και δεν τα
αναφέρουμε.

[15] βλ. Α. Θεωρητικό Μέρος, κεφ. 6.1. Υπόβαθρο και ορισμοί, σελ.55.
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2.10 Κίνητρο
Για να παρακινήσουμε τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν το ΕΠ, τους το

παρουσιάσαμε ως «παιχνίδι». Πιο συγκεκριμένα, στα παιδιά με ελαφρά
νοητική καθυστέρηση (Ν.Κ.), στις ατομικές συναντήσεις ενθαρρύναμε το
κάθε παιδί, λέγοντάς του ότι γνωρίζουμε την ικανότητά του, το πόσο του
αρέσει να χειρίζεται τον Η/Υ και το πόσο καλός είναι σε αυτό, να ασχοληθεί
με το εικονικό περιβάλλον. Στόχος μας ήταν να εξαλείψουμε τις πιθανότητες
επιφυλακτικότητας και άρνησης από μέρους των παιδιών.

Στην ομάδα των παιδιών τυπικής ανάπτυξης, για να τα
κινητοποιήσουμε, σε ένα πρώτο στάδιο, τους μιλήσαμε για την ερευνητική
διαδικασία, τους διευκρινίσαμε δηλαδή ότι δεν πρόκειται για μία διαδικασία
βαθμολόγησης, αλλά για μία διαδικασία την οποία μπορούν να δουν ως
«παιχνίδι», που σκοπό έχει να τους διασκεδάσει και για το οποίο δεν πρέπει
να έχουν κανένα άγχος. Τους τονίσαμε, ότι η διαδικασία αυτή θα είναι πάρα
πολύ απλή και ότι σίγουρα θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε ότι τους
ζητήσουμε.

2.11 Μέσα συλλογής δεδομένων
Τα μέσα συλλογής δεδομένων αποτελούνται πρώτον, από τα έργα, τα

οποία συμπληρώσαν τα παιδιά. Τα έργα αυτά είναι τα εξής: α) η αξιολόγηση
της χωρικής μνήμης, η οποία περιέχει 3 προσόψεις του ΕΠ[16],  και β)  η
αξιολόγηση της χωρικής αντίληψης, η οποία είναι ένα ερωτηματολόγιο που
αποτελείται από 6 ερωτήσεις κλειστού τύπου[17].  Κατά το σχεδιασμό των
έργων για την αξιολόγηση της εξερεύνησης, σκοπός ήταν η εξαγωγή
έγκυρων αποτελεσμάτων. Για το λόγο αυτό, λάβαμε υπόψη μας διάφορες
έρευνες από την βιβλιογραφία που υπάρχει για τα εικονικά περιβάλλοντα. Πιο
συγκεκριμένα, έχουν διεξαχθεί έρευνες που μελετούν αν οι χωρικές
πληροφορίες που αποκτιούνται από το εικονικό περιβάλλον μπορούν να
αναπαρασταθούν στον πραγματικό κόσμο. Οι έρευνες αυτές αποτέλεσαν
σημαντική πηγή πληροφοριών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της
συγκεκριμένης έρευνας.

Δεύτερον, υπάρχουν 3 ερωτηματολόγια, που συμπληρώθηκαν από
εμάς. Τα δύο ερωτηματολόγια στηρίζονται στην παρατήρηση των
υποκειμένων και της συμπεριφοράς τους. Έτσι, το ένα ερωτηματολόγιο
αξιολογεί την λεπτή κινητικότητα[18] του παιδιού και το άλλο αφορά άλλα
χαρακτηριστικά[19], που παρατηρήσαμε σε αυτό κατά την διαδικασία της
συνάντησης. Το τρίτο στηρίζεται σε ένα λογισμικό που ονομάζεται
“Camtasia Studio 4”, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα, που παρέχει την
δυνατότητα βιντεοσκόπησης της επιφάνειας εργασίας. Με τη βοήθεια αυτού
του προγράμματος, συμπληρώσαμε το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης
προσανατολισμού[20], παρακολουθώντας τις βιντεοσκοπημένες κινήσεις του
κάθε παιδιού κατά την εξερεύνησή του στο ΕΠ.  Ο χρόνος διάρκειας της
εξερεύνησης, αποτελεί ένα ακόμα συγκρίσιμο στοιχείο.

 [16] βλ. Παράρτημα Ι, Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της χωρικής μνήμης, σελ. V.
 [17] βλ. Παράρτημα Ι, Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της χωρικής αντίληψης, σελ. VIII.
 [18]  βλ. Παράρτημα Ι,  Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της λεπτής κινητικότητας, σελ. IΧ.
 [19] βλ. Παράρτημα Ι, Ερωτηματολόγιο άλλων χαρακτηριστικών, σελ. ΧΙ
 [20] βλ. Παράρτημα Ι,. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προσανατολισμού, σελ. Χ.
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2.12 Διαδικασία της έρευνας

1ο στάδιο
Πραγματοποιήθηκαν ατομικές συναντήσεις με τα παιδιά, έπειτα από

προκαθορισμένα ραντεβού. Είχαμε μία πρώτη γνωριμία με το παιδί και μία
ολιγόλεπτη συζήτηση, η οποία περιελάμβανε τα κίνητρά μας και μία
υποτυπώδη ενημέρωση για το τι θα κάνουν. Επίσης, μέσω της συζήτησης
προσπαθούσαμε να ανιχνεύσουμε, αν τα παιδιά είχαν τα συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά που μας ενδιέφεραν [χειρισμός ποντικιού, χωρικές έννοιες
(δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω, μπροστά- πίσω), γνώση γεωμετρικών
σχημάτων][21] .

2ο στάδιο
Δόθηκε ένα χρονικό διάστημα 5 λεπτών στο κάθε παιδί για να γίνει μια

πρώτη επαφή με το ΕΠ, να εξοικειωθεί με αυτό και με την χρήση του
ποντικιού, ώστε όταν αρχίσει η διαδικασία της έρευνας να μπορεί να
ανταπεξέλθει σε ικανοποιητικό βαθμό στις οδηγίες μας. Κατά τη διάρκεια
της εξερεύνησης του παιδιού στο ΕΠ, του δίναμε οδηγίες σχετικά με το πώς
να κινηθεί μέσα σε αυτό, ώστε να παρατηρήσει τα συγκεκριμένα αντικείμενα,
τα οποία συμπεριλήφθηκαν στα έργα της αξιολόγησης. Ο ρόλος μας σε
αυτήν την διαδικασία ήταν καθαρά βοηθητικός.

3ο στάδιο
Το παιδί εισήχθη στο ΕΠ έχοντας ως οπτική γωνία («View Point») την

είσοδο του δωματίου («Entry View»). Το πρώτο πράγμα που αντίκριζε ήταν
το τραπέζι με τον υπολογιστή. Κατόπιν, του ζητήσαμε να ακολουθήσει
ορισμένα βήματα, τα οποία βιντεοσκοπούνταν με τη βοήθεια του λογισμικού
“Camtasia Studio 4”, το οποίο κατέγραφε την κάθε κίνηση του παιδιού στο
εικονικό περιβάλλον και αποθήκευε για το κάθε παιδί ένα ξεχωριστό βίντεο.
Το βίντεο αυτό επρόκειτο να αποτελέσει βασική πηγή δεδομένων σε ένα
μετέπειτα στάδιο της έρευνάς μας, αυτό της συμπλήρωσης του
ερωτηματολογίου αξιολόγησης του προσανατολισμού.

Τα βήματα ήταν τα εξής:

1) Κράτησε πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού και στρίψε δεξιά
μέχρι να αντικρίσεις το ποδήλατο,

2) Προχώρησε μπροστά και κατευθύνσου προς το ποδήλατο. Μόλις
φτάσεις στο ποδήλατο σταμάτα,

3) Στρίψε αριστερά, ώστε να βλέπεις τα 3 γεωμετρικά στερεά
σχήματα(κύβος, σφαίρα, κώνος). Παρατηρήστε τα σχήματα και δείξτε
πηγαίνοντας το βελάκι πάνω σε αυτά:

4) Ποιο σχήμα βρίσκεται δεξιά της σφαίρας,
5) Ποιο σχήμα βρίσκεται αριστερά της σφαίρας,

[21] Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων μας με τα παιδιά με ελαφρά νοητική καθυστέρηση διαπιστώσαμε
ότι τα παιδιά δεν γνώριζαν τα γεωμετρικά στερεά σχήματα, κύβο, κώνο, σφαίρα, παρά τα γνώριζαν ως
γεωμετρικά σχήματα, δηλαδή τετράγωνο, τρίγωνο και κύκλο, αντίστοιχα. Έτσι, προχωρήσαμε σε μία
τροποποίηση, μετονομάσαμε δηλαδή τα γεωμετρικά στερεά σχήματα σε γεωμετρικά σχήματα.
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6) Στρίψε αριστερά μέχρι να αντικρίσεις την πολύχρωμη καρέκλα και
κατευθύνσου προς αυτή. Μόλις βρεθείς μπροστά από την πολύχρωμη
καρέκλα σταμάτα,

7) Στρίψε δεξιά μέχρι να σταθείς πίσω από την κίτρινη καρέκλα του
τραπεζιού,

8) Παρατήρησε πού βρίσκεται η κίτρινη καρέκλα σε σχέση με το
τραπέζι(μπροστά από το τραπέζι),

9) Παρατήρησε ποια αντικείμενα βρίσκονται πάνω στο
τραπέζι(υπολογιστής, υδρόγειος σφαίρα),

10)Παρατήρησε τι βρίσκεται κάτω από το τραπέζι(πατίνι).

4ο Στάδιο
Μετά την πραγματοποίηση των 10 βημάτων, τα παιδιά συμπλήρωσαν

τα έργα  που αφορούν:
α) την αξιολόγηση της χωρικής μνήμης, η οποία περιέχει 3 προσόψεις του

ΕΠ. Για τα έργα της αξιολόγησης της χωρικής μνήμης δόθηκε χρόνος
απάντησης 15’. Με τα έργα αυτά ελέγχεται ο βαθμός στον οποίο κατάφεραν
να απομνημονεύσουν τον εικονικό χώρο.

β) την αξιολόγηση της χωρικής αντίληψης. Δώσαμε στα παιδιά έργα,
μέσω των οποίων αποβλέπαμε στην αξιολόγηση του αν μπορούν να
μεταφράσουν την εμπειρία (χωρικές πληροφορίες) που απέκτησαν από το
ΕΠ, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής,
ελέγχοντας έτσι το αν και σε τι βαθμό δημιούργησαν εννοιολογικούς χάρτες
του ΕΠ και αν, και κατά πόσο είναι σε θέση να τους αξιοποιήσουν. Για τα
έργα της αξιολόγησης της χωρικής αντίληψης δώσαμε χρόνο απάντησης
15’[22] .

 Με την ολοκλήρωση των έργων-ερωτηματολογίων, γινόταν μία πρώτη
αξιολόγηση της απόδοσης και εντοπίζονταν πιθανά λάθη του παιδιού, ώστε
αργότερα να διεξαχθεί μία υποτυπώδης ατομική συνέντευξη. Στη
συνέντευξη αυτή, θέτονταν εκ νέου οι ερωτήσεις όπου δόθηκαν
λανθασμένες απαντήσεις, και ζητείτο από τα υποκείμενα, αν μπορούν να μας
αιτιολογήσουν την απάντησή τους. Μέσω καθοδηγητικών ερωτήσεων
προσπαθήσαμε να στρέψουμε τα παιδιά προς τις σωστές απαντήσεις (π.χ.,
Είσαι σίγουρος ότι το πατίνι βρίσκεται πάνω στο τραπέζι;, Μήπως βρίσκεται
κάτω από τραπέζι;). Η συνέντευξη αυτή αποτέλεσε πηγή σχολιασμού του
αιτίας της αποτυχίας τους στα έργα.

 Μετά το πέρας αυτού του σταδίου, τελειώνει και η συμμετοχή των
παιδιών στην ερευνητική διαδικασία.

5ο στάδιο
Στο στάδιο αυτό, συμπληρώθηκαν τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης

που βασίστηκαν στην παρατήρηση του κάθε παιδιού και των
βιντεοσκοπημένων κινήσεών τους στο ΕΠ.

Το πρώτο ερωτηματολόγιο, είναι η αξιολόγηση της λεπτής
κινητικότητας και περιέχει 4 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Οι απαντήσεις τους
αποτελούνται από μία κλίμακα βαθμολόγησης 1-9 με χαμηλότερο βαθμό το 1
και υψηλότερο το 9.

[22] Σε περίπτωση που το παιδί ολοκλήρωνε τα έργα αξιολόγησης της χωρικής μνήμης σε λιγότερο
χρόνο περνούσε κατευθείαν στα επόμενα έργα, δηλαδή στα έργα αξιολόγησης της χωρικής αντίληψης.
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Το δεύτερο ερωτηματολόγιο, είναι η αξιολόγηση του
προσανατολισμού, το οποίο συμπληρωνόταν ενώ παράλληλα
παρακολουθούσαμε τις βιντεοσκοπημένες κινήσεις του κάθε παιδιού στο ΕΠ,
και αποτελείται από 10 ερωτήσεις κλειστού τύπου που ως απαντήσεις έχουν
τις επιλογές «Ναι» και «Όχι».

Με το τρίτο ερωτηματολόγιο, αξιολογήθηκαν άλλα χαρακτηριστικά
των παιδιών, τα οποία αναφέρονται στην παρατηρήσιμη συμπεριφορά που
εκδηλώθηκε στο κάθε παιδί. Περιλαμβάνει 8 ερωτήσεις κλειστού τύπου, οι
απαντήσεις στις οποίες αποτελούνται από μία κλίμακα βαθμολόγησης 1-5, με
χαμηλότερο βαθμό το 1 και υψηλότερο το 5, για τις ερωτήσεις 1, 2, 3, 5, 6,
και με χαμηλότερο βαθμό το 5 και υψηλότερο το1 για τις ερωτήσεις 4, 7, 8.

Η ερευνητική διαδικασία ολοκληρώθηκε μετά τη συμμετοχή όλων των
υποκειμένων των δύο ομάδων σε αυτή και τη συμπλήρωση από μέρους μας
των ερωτηματολογίων αξιολόγησής τους.

2.13 Επεξεργασία δεδομένων
Για την επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν από την

ερευνητική διαδικασία, μελετήθηκαν τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν για
το κάθε υποκείμενο ξεχωριστά. Στα έργα του υποκειμένου, την αξιολόγηση
της χωρικής μνήμης και την αξιολόγηση της χωρικής αντίληψης,
αξιολογήθηκε η απόδοσή του, μετατρέποντας τον αριθμό των σωστών
απαντήσεων σε ατομικά ποσοστά επιτυχίας. Επίσης, ατομικά
επεξεργαστήκαμε και τα δεδομένα του ερωτηματολογίου αξιολόγησης του
προσανατολισμού και βγάλαμε το ποσοστό επιτυχίας του κάθε υποκειμένου.
Στη συνέχεια, για να εξαχθούν τα στατιστικά ποσοστά επιτυχίας της κάθε
ομάδας στην χωρική μνήμη, στην χωρική αντίληψη και στον προσανατολισμό,
προσθέσαμε τα ατομικά ποσοστά όλων των υποκειμένων της κάθε ομάδας
και βγάλαμε το Μ.Ο. για το καθένα από αυτά τα τρία. Έτσι, έχουμε Μ.Ο.
ποσοστών (%) επιτυχίας Χωρικής Μνήμης, Μ.Ο. ποσοστών (%) επιτυχίας
Χωρικής Αντίληψης και Μ.Ο. ποσοστών (%) επιτυχίας Προσανατολισμού για
τις δύο ομάδες. Τα ποσοστά αυτά αποτελούν και τα συγκρίσιμα ποσοστά,
βάσει των οποίων θα επαληθευθούν ή θα απορριφθούν οι υποθέσεις της
έρευνας.

Όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν από το
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της λεπτής κινητικότητας και το
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των άλλων χαρακτηριστικών, τα
επεξεργαστήκαμε συνολικά για την κάθε ομάδα. Λέγοντας συνολικά,
εννοούμε ότι, για παράδειγμα, στην πρώτη ερώτηση του ερωτηματολογίου
αξιολόγησης της λεπτής κινητικότητας, επεξεργαστήκαμε τις βαθμολογίες

όλων των υποκειμένων και βγάλαμε την μέση τιμή x (   x =
ix

i=1

N

å

N
) .  Η

διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε και για τις υπόλοιπες ερωτήσεις και των δύο
ερωτηματολογίων. Η μέση τιμή της κάθε ερώτησης, που προέκυψε για την
ομάδα των παιδιών με Ν.Κ., συγκρίθηκε με την μέση τιμή των παιδιών τυπικής
ανάπτυξης και μας επιτρέπει να γενικεύσουμε τα αποτελέσματα σε
συμπεράσματα και να διαπιστώσουμε την ορθότητα ή μη των υποθέσεών
μας.
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Τέλος, από τους χρόνους διάρκειας της περιήγησης στο ΕΠ, θα
προκύψουν δύο μέσοι όροι, ένας για την κάθε ομάδα. Ο Μ.Ο.Δ.1 θα είναι η
μέση χρονική διάρκεια της περιήγησης των παιδιών τυπικής ανάπτυξης, και ο
Μ.Ο.Δ.2 θα αντιστοιχεί στα παιδιά με Ν.Κ..
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2.14 Στατιστικά αποτελέσματα- γραφήματα

· Συγκρίσεις Μ.Ο. ποσοστών (%) επιτυχίας: α) Χωρικής μνήμης,
β) Χωρικής αντίληψης, γ) Προσανατολισμού.
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α) Ο Μ.Ο.  ποσοστών (%)  επιτυχίας στην χωρική μνήμη των παιδιών με Ν.Κ.
είναι 69,79% (Μ.Ο.Χ.Μ.1=69,79%), και ο Μ.Ο. ποσοστών (%) επιτυχίας στην
χωρική μνήμη των παιδιών τυπικής ανάπτυξης είναι 98,12%
(Μ.Ο.Χ.Μ.2=98,12%).

Οπότε, Μ.Ο.Χ.Μ.1< Μ.Ο.Χ.Μ.2 με μία απόκλιση στα ποσοστά επιτυχίας
s1=28,33%.
β) Ο Μ.Ο. ποσοστών (%) επιτυχίας στην χωρική αντίληψη των παιδιών με
Ν.Κ. είναι 80,6% (Μ.Ο.Χ.Α.1=80,6%), και ο Μ.Ο. ποσοστών (%) επιτυχίας στην
χωρική αντίληψη των παιδιών τυπικής ανάπτυξης είναι 96,68%
(Μ.Ο.Χ.Α.2=96,68%).

Οπότε, Μ.Ο.Χ.Α.1<Μ.Ο.Χ.Α.2 με απόκλιση στα ποσοστά επιτυχίας
s2=16,08%.
γ) Ο Μ.Ο. ποσοστών (%) επιτυχίας στον προσανατολισμό των παιδιών με
Ν.Κ. είναι 66,66% (Μ.Ο.Π.1=66,66%), και ο Μ.Ο. ποσοστών (%) επιτυχίας
στον προσανατολισμό των παιδιών τυπικής ανάπτυξης είναι 87%
(Μ.Ο.Π.2=87%).

Οπότε, Μ.Ο.Π.1< Μ.Ο.Π.2 με μία απόκλιση στα ποσοστά επιτυχίας
s3=20,34%.
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· Σύγκριση μέσων τιμών x   αξιολόγησης λεπτής κινητικότητας:

1) Κράτημα ποντικιού x 1
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Παιδιά τυπικής
ανάπτυξης

Παιδιά με Ν.Κ.

Κράτημα ποντικιού            1

Η μέση τιμή για το κράτημα του ποντικιού στα παιδιά τυπικής

ανάπτυξης είναι 8,5, x 1.1= 8,5 και στα παιδιά με Ν.Κ. είναι 6,5, x 1.2= 6,5.

Άρα, x 1.1 > x 1.2.

2) Χρήση των κουμπιών του ποντικιού
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Χρήση κουμπιών ποντικιού           2

Η μέση τιμή για την χρήση των κουμπιών του ποντικιού στα παιδιά

τυπικής ανάπτυξης είναι 8,3, x 2.1= 8,3 και στα παιδιά με Ν.Κ. είναι 4,5,

x 2.2= 4,5.

Άρα, x 2.1 > x 2.2.
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3) Σύνδεση κίνησης ποντικιού με την κίνηση μέσα στο εικονικό
          περιβάλλον

8,7
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Παιδιά τυπικής
ανάπτυξης

Παιδιά με Ν.Κ.

Σύνδεση κίνησης ποντικιού με την κίνηση μέσα στο
ΕΠ              3

 Η μέση τιμή για την σύνδεση κίνησης ποντικιού με την κίνηση μέσα

στο εικονικό περιβάλλον στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης είναι 8,7, x 3.1= 8,7

και στα παιδιά με Ν.Κ. είναι 5, x 3.2= 5.

Άρα, x 3.1 > x 3.2.

4) Αντιστοιχία κινήσεων με τις οδηγίες που δίνονται
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4

Η μέση τιμή για την αντιστοιχία κινήσεων με τις οδηγίες που δίνονται

στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης είναι 8,6, x 4.1= 8,6 και στα παιδιά με Ν.Κ.

είναι 5,83, x 4.2= 5,83.

Άρα, x 4.1 > x 4.2.
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· Σύγκριση μέσων τιμών x αξιολόγησης άλλων χαρακτηριστικών
των υποκειμένων:

1) Επαγρύπνηση
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Επαγρύπνηση          1

Η μέση τιμή της επαγρύπνησης στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης είναι

4,9, x1.Α=4,9, και στα παιδιά με Ν.Κ. είναι 3,83, x1.Β=4,83. Οπότε, έχουμε

x1.Α > x1.Β που προκύπτει από τη σύγκρισή τους.

2) Ενδιαφέρον

4,3

3,66
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Παιδιά με Ν.Κ.

Ενδιαφέρον       2

Η μέση τιμή του ενδιαφέροντος των παιδιών τυπικής ανάπτυξης είναι

4,3, x2.Α=4,3, ενώ στα παιδιά με Ν.Κ. είναι 3,66, x2.Β=3,66. Επομένως,

συγκρίνοντας τις δύο αυτές τιμές προκύπτει x2.Α  > x2.Β.
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3) Συνεργατικότητα/ Συνεργασιμότητα
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Συνεργατικότητα/ Συνεργασιμότητα     3

Στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης η μέση τιμή της συνεργατικότητας /

συνεργασιμότητας είναι 4,9, x3.Α=4,9,  και στα παιδιά με Ν.Κ. είναι 4,

x3.Β=4. Άρα, από τη μεταξύ τους σύγκριση έχουμε x3.Α  > x3.Β.

4) Ανυπομονησία
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Η μέση τιμή της ανυπομονησίας στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης είναι

1,3, x4.Α=1,3, και στα παιδιά με Ν.Κ. είναι 2,5, x4.Β=2,5. Επομένως, στην
ερώτηση αυτή και για το λόγο ότι η κλίμακα αξιολόγησης είναι αντίστροφη,
δηλαδή ο βαθμός 1 είναι ο υψηλότερος και ο βαθμός 5 ο χαμηλότερος,

έχουμε x4.Α > x4.Β.

5) Επίπεδο ενέργειας/ Δράσης
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Επίπεδο Ενέργειας/ Δράσης          5

Η μέση τιμή του επιπέδου ενέργειας/ δράσης των παιδιών τυπικής

ανάπτυξης είναι 4,8, x5.Α=4,8, και των παιδιών με Ν.Κ. είναι 3,5, x5.Β=3,5.

Οπότε, από τη μεταξύ τους σύγκριση έχουμε x5.Α > x5.Β.

6) Αυτοσυγκέντρωση
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Αυτοσυγκέντρωση       6

Στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης η μέση τιμή της αυτοσυγκέντρωσης

είναι 4,9, x6.Α=4,9, ενώ στα παιδιά με Ν.Κ. είναι 3,5, x6.Β=3,5. Επομένως,

συγκρίνοντας τις δύο τιμές έχουμε x6.Α > x6.Β.
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7) Ανησυχία

1
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Ανησυχία        7

Η μέση τιμή της ανησυχίας στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης είναι 1,

x7.Α=1, και στα παιδιά με Ν.Κ. είναι 2,83, x7.Β=2,83. Επομένως,
συγκρίνοντας τις δύο τιμές στην ερώτηση αυτή και για το λόγο ότι η κλίμακα
αξιολόγησης είναι αντίστροφη, δηλαδή ο βαθμός 1 είναι ο υψηλότερος και ο

βαθμός 5 ο χαμηλότερος, έχουμε x7.Α > x7.Β.

8) Διάσπαση προσοχής
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Διασπαση προσοχής       8

Στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης η μέση τιμή της διάσπασης της

προσοχής είναι 1,1, x8.Α=1,1, και στα παιδιά με Ν.Κ. είναι 3, x8.Β=3.
Οπότε, από τη σύγκριση των δύο τιμών στην ερώτηση αυτή και για το λόγο
ότι η κλίμακα αξιολόγησης είναι αντίστροφη, δηλαδή ο βαθμός 1 είναι ο

υψηλότερος και ο βαθμός 5 ο χαμηλότερος, έχουμε x8.Α > x8.Β.
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· Σύγκριση Μ.Ο. χρόνου διάρκειας εξερεύνησης των δύο ομάδων

Ακολουθούν οι πίνακες με τους χρόνους διάρκειας εξερεύνησης όλων
των υποκειμένων της κάθε ομάδας.

2,23 2,3

1,54
1,29

2,33
2,08 2,04

1,511,45

0,51

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Λεπτά

Χρόνος διάρκειας εξερεύνησης
(παιδιά τυπικής ανάπτυξης)

Υποκείμενο 10
Υποκείμενο 9
Υποκείμενο 8
Υποκείμενο 7
Υποκείμενο 6
Υποκείμενο 5
Υποκείμενο 4
Υποκείμενο 3
Υποκείμενο 2
Υποκείμενο 1

Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, παρατηρούμε ότι ο μικρότερος
χρόνος διάρκειας της εξερεύνησης είναι 0,51’ και ο μεγαλύτερος είναι 2,33’.

6,02

4,28

7,12
6,52

5,24 5,55

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Λεπτά

Χρόνος διάρκειας εξερεύνησης
(παιδιά με Ν.Κ.)

Υποκείμενο 6
Υποκείμενο 5
Υποκείμενο 4
Υποκείμενο 3
Υποκείμενο 2
Υποκείμενο 1

Οι χρόνοι διάρκειας των παιδιών με Ν.Κ. κυμαίνονται από 4,28’, που
είναι ο μικρότερος χρόνος, με 7,12’, που είναι ο μεγαλύτερος χρόνος.



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

- 110 -

1,72

5,78

0
1
2
3
4
5
6

Λεπτά

Μ.Ο. χρόνου διάρκειας εξερεύνησης

Μ.Ο.Δ.1
Μ.Ο.Δ.2

Από την επεξεργασία των ατομικών χρόνων των παιδιών τυπικής
ανάπτυξης προέκυψε Μ.Ο.Δ.1=1,72’, και για τα παιδιά με Ν.Κ. έχουμε
Μ.Ο.Δ.2=5,78’. Οπότε, Μ.Ο.Δ.1< Μ.Ο.Δ.2.

2.15 Εξαγωγή συμπερασμάτων
Τα παραπάνω στατιστικά αποτελέσματα και γραφήματα μας βοήθησαν

να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα, τα οποία μας οδήγησαν στην
επαλήθευση ή στην απόρριψη των υποθέσεων που κάναμε αρχικά στην
έρευνα.

Σύμφωνα με τους Μ.Ο. ποσοστών (%) επιτυχίας των υποκειμένων των
δύο ομάδων στα έργα της χωρικής μνήμης, διαπιστώσαμε ότι η υπόθεσή μας,
«η νοητική ηλικία είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει  την δημιουργία
εννοιολογικών χαρτών, με αποτέλεσμα να μην αποθηκεύονται σωστά οι
χωρικές πληροφορίες στη μνήμη», είναι ορθή. Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται
από τη σύγκριση των Μ.Ο. ποσοστών (%) επιτυχίας, όπου
Μ.Ο.Χ.Μ.1< Μ.Ο.Χ.Μ.2, που μας υποδεικνύει ότι το δείγμα των παιδιών με Ν.Κ.
μειονεκτεί έναντι του δείγματος των παιδιών τυπικής ανάπτυξης στην
απόδοση της χωρικής μνήμης, καθώς δυσκολεύονται να την αξιοποιήσουν.

Λαμβάνοντας υπόψη τους Μ.Ο. ποσοστών (%) επιτυχίας στα έργα της
χωρικής αντίληψης των υποκειμένων των δύο ομάδων, επιβεβαιώσαμε την
δεύτερη υπόθεσή μας, ότι δηλαδή «η χωρική αντίληψη των παιδιών με
ελαφρά νοητική καθυστέρηση (Ν.Κ.) είναι μειωμένη συγκριτικά με τα παιδιά
τυπικής ανάπτυξης». Έτσι, συγκρίνοντας τους Μ.Ο. ποσοστών (%)
επιτυχίας, όπου Μ.Ο.Χ.Α.1<Μ.Ο.Χ.Α.2, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι τα
παιδιά με Ν.Κ. αδυνατούν έναντι των παιδιών τυπικής ανάπτυξης στην
χωρική αντίληψη.

Μία τρίτη υπόθεση ήταν ότι «ο προσανατολισμός στο εικονικό
περιβάλλον είναι πιο εφικτός για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης». Η υπόθεση
αυτή επίσης επαληθεύεται βάσει των στατιστικών αποτελεσμάτων που
προκύπτουν. Λόγω του ότι  Μ.Ο.Π.1< Μ.Ο.Π.2, μπορούμε να ισχυριστούμε και
με αριθμητικά δεδομένα πλέον, ότι τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης
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προσανατολίζονται με μεγαλύτερη επιτυχία στο ΕΠ, γεγονός που
καταδεικνύεται και στο Μ.Ο. ποσοστών (%) επιτυχίας τους.

Σε αυτό το σημείο, κρίναμε απαραίτητο να γίνει μία νύξη όσον αφορά
τις αποκλίσεις, που παρουσιάζονται από τη σύγκριση των Μ.Ο. ποσοστών (%)
επιτυχίας στα παραπάνω. Από τη μία, τα ποσοστά των αποκλίσεων μας
επιτρέπουν να επαληθεύσουμε τις υποθέσεις μας, καθώς μας υποδεικνύουν
τις διαφορές που υπάρχουν στις δύο ομάδες και μας βοηθούν να
γενικεύσουμε σε συμπεράσματα, τη στιγμή που δεν είναι πολύ μικρές ή
αμελητέες (s1=28,33%, s2=16,08%, s3 =20,34%). Από την άλλη, βέβαια,
οδηγούμαστε σε ένα επιπλέον συμπέρασμα. Ότι εάν είχαμε s1, s2, s3 > 50%,
τότε θα λέγαμε ότι τα παιδιά με Ν.Κ. είχαν αποτύχει κατά τη συμμετοχή τους
στην ερευνητική διαδικασία. Αντ΄ αυτού, μπορούμε να πούμε πως οι Μ.Ο.
ποσοστών (%) επιτυχίας τους στην έρευνα είναι ικανοποιητικοί.

 Τέλος, η τέταρτη υπόθεση της έρευνάς μας αναφέρεται στο ότι «τα
παιδιά με ελαφρά νοητική καθυστέρηση (Ν.Κ.) παρουσιάζουν μειωμένη
αντίληψη και ικανότητα χειρισμού των μέσων». Για την διερεύνηση της
υπόθεσης αυτής, χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της
λεπτής κινητικότητας, στο οποίο αξιολογούσαμε τα υποκείμενα των δύο
ομάδων στα εξής: 1) Κράτημα ποντικιού, όπου διαπιστώσαμε ότι η μέση

βαθμολογία που δόθηκε στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης ήταν 8,5 ( x 1.1= 8,5

), και στα παιδιά με Ν.Κ. ήταν 6,5 ( x 1.2= 6,5  ). Συμπερασματικά, λοιπόν,
λέμε ότι τα παιδιά με Ν.Κ. έχουν μειωμένη ικανότητα χειρισμού του
ποντικιού.

2) Χρήση των κουμπιών του ποντικιού, στην ερώτηση αυτή, τα παιδιά

τυπικής ανάπτυξης είχαν μέσο βαθμό 8,3 ( x 2.1= 8,3  ), και τα παιδιά με Ν.Κ.

είχαν μέσο βαθμό 4,5 ( x 2.2= 4,5  ). Η σύγκριση των βαθμών αυτών, μας
δείχνει πως και εδώ τα παιδιά με Ν.Κ. έχουν χαμηλότερη επίδοση.

3) Σύνδεση κίνησης ποντικιού με την κίνηση μέσα στο εικονικό
περιβάλλον, εδώ η μέση τιμή της βαθμολογίας στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης

ήταν 8,7 ( x 3.1=  8,7   ),  και στα παιδιά με Ν.Κ.  ήταν 5  ( x 3.2=  5   ).  Η
διαφορά των δύο μέσων τιμών βαθμολογίας καταδεικνύει ότι τα παιδιά με
Ν.Κ. δυσκολεύονται να συνδέσουν την κίνηση του ποντικιού με την κίνηση
στο ΕΠ, γεγονός που ίσως οφείλεται στη μειωμένη αντίληψη που έχουν για
τα μέσα και στη μειωμένη ικανότητα χειρισμού τους.
4) Αντιστοιχία κινήσεων με τις οδηγίες που δίνονται, η μέση βαθμολογία στα

παιδιά τυπικής ανάπτυξης είναι 8,6 ( x 4.1= 8,6  ), και στα παιδιά με Ν.Κ.

είναι 5,83 ( x 4.2= 5,83  ). Άρα, συμπεραίνουμε ότι η αποτυχία των παιδιών
να αντιστοιχίσουν τις κινήσεις τους με τις οδηγίες που τους δίνονται,
εξαρτάται σε κάποιο βαθμό από την αδυναμία αντίληψης της συνολικής
εικόνας των μέσων.

 Άρα, λόγω των παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι και η
υπόθεση αυτή επαληθεύεται.

Επιπλέον, από τη σχέση των μέσων όρων χρόνου διάρκειας
εξερεύνησης, δηλαδή, Μ.Ο.Δ.1< Μ.Ο.Δ.2, είναι εμφανές πως τα παιδιά με Ν.Κ.
έκαναν μεγαλύτερους χρόνους κατά την εξερεύνηση από τα παιδιά τυπικής
ανάπτυξης. Από τη διαφορά αυτή, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι
ενισχύεται η παραπάνω υπόθεση. Επίσης, η διαφορά αυτών των μέσων όρων
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μπορεί να αιτιολογηθεί από τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου «Άλλα
χαρακτηριστικά», τα οποία αναφέρονται εκτενέστερα ακολούθως.

Στην έρευνά μας, παρατηρήσαμε και μελετήσαμε κάποια γενικά
χαρακτηριστικά της συμπεριφορά των παιδιών και βγάλαμε κάποια
συμπεράσματα για τις δύο ομάδες, που συμμετείχαν στην ερευνητική
διαδικασία, σχετικά με αυτά. Για την εξαγωγή αυτών των συμπερασμάτων,
επεξεργαστήκαμε τα δεδομένα του ερωτηματολογίου αξιολόγησης άλλων
χαρακτηριστικών και τα στατιστικά δεδομένα που προέκυψαν.

Με το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης «Άλλα χαρακτηριστικά»
μελετήσαμε και συμπεράναμε τα ακόλουθα:

1) Επαγρύπνηση, εδώ έχουμε x1.Α > x1.Β, οπότε τα παιδιά τυπικής
ανάπτυξης παρουσίασαν μεγαλύτερο βαθμό επαγρύπνησης από τα παιδιά με
Ν.Κ..
2) Ενδιαφέρον, τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης σε αντίθεση με τα παιδιά με
Ν.Κ. έδειξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην όλη διαδικασία, πράγμα που

προκύπτει από το γεγονός ότι x2.Α  > x2.Β.
3) Συνεργατικότητα/ Συνεργασιμότητα, όσον αφορά αυτό το
χαρακτηριστικό, η διαφορά στη μέση τιμή της βαθμολογίας ήταν μικρή,

έχουμε δηλαδή x3.Α=4,9,  και x3.Β=4. Άρα, η γενική εκτίμηση της
συνεργασίας μας με τις δύο ομάδες είναι ότι η μεν, των παιδιών τυπικής
ανάπτυξης, ήταν πολύ καλή, ενώ η δε, των παιδιών με Ν.Κ., πλησίαζε την
προηγούμενη και ήταν καλή.
4) Ανυπομονησία, τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης παρουσιάσανε πολύ χαμηλά
ποσοστά ανυπομονησίας, καθώς η μέση τιμή βαθμολογίας της

ανυπομονησίας στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης είναι 1,3 ( x4.Α=1,3   ).  Τα
παιδιά με Ν.Κ. ήταν περισσότερο ανυπόμονα με  μέση τιμή βαθμολογίας 2,5 (

x4.Β=2,5  ).
5) Επίπεδο ενέργειας/ Δράσης, το επίπεδο ενέργειας/ δράσης των παιδιών

τυπικής ανάπτυξης ήταν μεγάλο, με τη μέση τιμή να είναι  4,8 ( x5.Α=4,8  ),
και των παιδιών με Ν.Κ. ήταν αρκετά χαμηλότερο με μέση τιμή 3,5 (

x5.Β=3,5  ).
6) Αυτοσυγκέντρωση, τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης παρουσιάσανε
μεγαλύτερη αυτοσυγκέντρωση στην ερευνητική διαδικασία από τα παιδιά με

Ν.Κ., καθώς ήταν σχεδόν απόλυτα προσηλωμένα στη διαδικασία( x6.Α=4,9

> x6.Β=3,5).
7) Ανησυχία, παρουσιάστηκε σχετικά μεγάλο ποσοστό ανησυχίας στα παιδιά

με Ν.Κ. ( x7.Β=2,83  ), σε αντίθεση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης που δεν

εμφάνισαν καθόλου ανησυχία( x7.Α=1).
8) Διάσπαση προσοχής, αυτό το χαρακτηριστικό το συμπεριλάβαμε κυρίως
για τα παιδιά με Ν.Κ., τα οποία χαρακτηρίζονται από αυτό, για να
διαπιστώσουμε εάν όντως ισχύει. Η μέση τιμή βαθμολόγησης της διάσπασης

της προσοχής των παιδιών με Ν.Κ. ήταν 3 ( x8.Β=3  ), γεγονός που
επιβεβαιώνει τον παραπάνω ισχυρισμό. Αντίθετα, στα παιδιά τυπικής
ανάπτυξης δεν διασπάστηκε καθόλου η προσοχή τους κατά τη διαδικασία

της έρευνας ( x8.Α=1,1  ).
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Επίλογος

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκαν εμπεριστατωμένα
θέματα όπως η χωρική αντίληψη, η χωρική μνήμη, ο προσανατολισμός και η
λεπτή κινητικότητα. Σχετικά με τα θέματα αυτά, διερευνήθηκαν μερικά
καίρια ερωτήματα,  τα οποία αποτελούν και το σκοπό της κυρίως έρευνας.
Διαπιστώθηκε ότι, τα παιδιά με Ν.Κ. αδυνατούν να χειριστούν ισοδύναμα με
τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης τις τεχνολογίες, λόγω της μειωμένης
δυνατότητας της λεπτής κινητικότητας, που παρουσιάζουν συγκριτικά με τα
παιδιά τυπικής ανάπτυξης, καθώς αυτή δεν αναπτύσσεται στον ίδιο βαθμό
και στις δύο ομάδες παιδιών. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα
των έργων αξιολόγησης της χωρικής μνήμης, της χωρικής αντίληψης και του
προσανατολισμού, τα παιδιά με Ν.Κ. είχαν χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας,
γεγονός που υποδεικνύει ότι η νοητική ηλικία αποτελεί σημαντικό παράγοντα
στην ανάπτυξη των χωρικών ικανοτήτων και, ομοίως, της ικανότητας του
προσανατολισμού σε εικονικό περιβάλλον. Τέλος, ένας συνολικός
απολογισμός της επίδοσης των παιδιών με Ν.Κ. υπογραμμίζει την αδυναμία
τους να ανακαλέσουν τις χωρικές πληροφορίες από τη χωρική μνήμη, οι
οποίες προσλαμβανόταν κατά την εξερεύνηση του εικονικού περιβάλλοντος,
ώστε να τις μεταφέρουν στο χαρτί (έργα αξιολόγησης χωρικής μνήμης και
χωρικής αντίληψης).

Όσον αφορά τα συμπεράσματα της κυρίως έρευνας, τα οποία
εξήχθησαν από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης της
ομάδας των παιδιών με νοητική καθυστέρηση με την ομάδα των παιδιών
τυπικής ανάπτυξης, οδήγησαν στην επιβεβαίωση όλων των υποθέσεων της
έρευνας.

Εν κατακλείδι, ένα ακόμα συμπέρασμα που αποτελεί το απόσταγμα
της συνολικής εργασίας, είναι ότι τα εικονικά περιβάλλοντα θα μπορούσαν να
ενταχθούν στο πρόγραμμα σπουδών των μαθητών με νοητική καθυστέρηση,
καθώς αποδείχθηκε η καταλληλότητα χρήσης από παιδιά ηλικίας 7-12 ετών.
Επιπλέον, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, που υπάρχει μέχρι στιγμής για τις
εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας, καταδεικνύεται ο παιδαγωγικός και
τεχνολογικά κατάλληλα διαμορφωμένος χαρακτήρας τους. Έτσι, τα εικονικά
περιβάλλοντα θα μπορούσαν, εν δυνάμει, να αποτελέσουν βοηθητική
τεχνολογία στην εκμάθηση χωρικών εννοιών και την βελτίωση των χωρικών
ικανοτήτων.
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II

Παράρτημα Ι

Δείγματα:
1. ερωτηματολογίου πιλοτικής έρευνας,
2. έργων:

2.1. Αξιολόγηση χωρικής μνήμης,
2.2. Αξιολόγησης χωρικής αντίληψης,

3. ερωτηματολογίου αξιολόγησης λεπτής κινητικότητας,
4. ερωτηματολογίου αξιολόγησης προσανατολισμού,
5. ερωτηματολογίου άλλων χαρακτηριστικών
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1. Δείγμα ερωτηματολογίου πιλοτικής έρευνας

Αξιολόγηση εικονικού περιβάλλοντος

Ονοματεπώνυμο:

Φύλο:

Ηλικία:

Ημερομηνία:

Α. Κριτήρια Περιεχομένου

1. Ποια/ ποιες από τις παρακάτω περιγραφές ανταποκρίνεται καλύτερα στο είδος του
προγράμματος;

Ηλεκτρονικό παιχνίδι Εργαλείο
Περιβάλλον προσομοίωσης και
μοντελοποίησης

Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας

Ασκήσεις πρακτικής και εξάσκησης Άλλο(προσδιορίστε):

2. Με βάση την εμπειρία σας από την περιήγησή σας στο περιβάλλον, κρίνετε κατά
πόσο είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για την χρήση από παιδιά ηλικίας 7-12
ετών(στάδιο συγκεκριμένης σκέψης).

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Μη
κατάλληλο

Πολύ
κατάλληλο

3. Τα αντικείμενα του εικονικού περιβάλλοντος είναι συναφή με αυτά του πραγματικού
κόσμου;

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου
συναφή

Πολύ
συναφή

4. Το εικονικό περιβάλλον είναι απαλλαγμένο από βίαια αντικείμενα;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου Πολύ

5. Το εικονικό περιβάλλον ενεργοποιεί και διατηρεί το ενδιαφέρον;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου Πολύ

6. Το εικονικό περιβάλλον αποτρέπει την παθητική χρήση(παθητικότητα);
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου Πολύ

7. Το εικονικό περιβάλλον προάγει την αυτοσυγκέντρωση;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου Πολύ

8. Πόσο εύκολος είναι ο προσανατολισμός στο εικονικό                          περιβάλλον;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου Πολύ
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IV

Β. Κριτήρια που αφορούν τεχνολογικά θέματα

1. Πόσο εύκολη είναι η χρήση του εικονικού περιβάλλοντος;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Δύσκολο Εύκολο

2. Η περιήγηση στο εικονικό περιβάλλον προκαλεί σύγχυση;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Πολύ Καθόλου

3. Υπάρχουν αντικείμενα στο περιβάλλον που αποσπούν την προσοχή;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου Πολύ

4. Ποιότητα χρωμάτων
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Απαράδεκτη Φυσικά

χρώματα

5. Ευκρίνεια αντικειμένων στην οθόνη
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Μη ευκρινή Πολύ

ευκρινή

6. Γενική εκτίμηση
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Απαράδεκτο Εξαιρετικό
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V

2.  Έργα:

2.1. Δείγμα έργων αξιολόγησης χωρικής μνήμης
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VIII

2.2 Δείγμα έργων αξιολόγησης χωρικής αντίληψης

Αξιολόγηση της χωρικής αντίληψης

1) Πού βρισκόταν ο κύβος (ή «τετράγωνο»);

Α) Δεξιά της σφαίρας (ή «κύκλος»)

Β) Αριστερά της σφαίρας (ή «κύκλος»)

Γ) Κάτω από την σφαίρας (ή «κύκλος»)

2) Πού βρισκόταν ο κώνος (ή «τρίγωνο);

Α) Κάτω από την σφαίρα (ή «κύκλος»)

Β) Αριστερά της σφαίρας (ή «κύκλος»)

Γ) Δεξιά της σφαίρας (ή «κύκλος»)

3) Πού βρισκόταν το πατίνι;

Α) Πάνω από το τραπέζι

Β) Κάτω από το τραπέζι

Γ) Κάτω από την καρέκλα

4) Πού βρισκόταν ο υπολογιστής;

Α) Πάνω στην καρέκλα

Β) Πάνω στο πατίνι

Γ) Πάνω στο τραπέζι

5) Πού βρισκόταν η κίτρινη καρέκλα;

Α) Πάνω στο τραπέζι

Β) Μπροστά από το τραπέζι

Γ) Πίσω από τον υπολογιστή

6) Πού βρισκόταν η υδρόγειος;

Α) Πίσω και αριστερά του υπολογιστή

Β) Μπροστά από τον υπολογιστή

Γ) Πίσω και δεξιά του υπολογιστή

Σχόλια:
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IX

3. Δείγμα ερωτηματολογίου αξιολόγησης λεπτής κινητικότητας

Αξιολόγηση λεπτής κινητικότητας

     1. Κράτημα ποντικιού:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

δύσκολο εύκολο

     2. Χρήση των κουμπιών του ποντικιού:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

αδύνατη εύκολη

     3. Σύνδεση κίνησης ποντικιού με την κίνηση μέσα στο εικονικό
         περιβάλλον:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
δύσκολη εύκολη

4. Αντιστοιχία κινήσεων με τις οδηγίες που δίνονται:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ανύπαρκτη πολύ καλή
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X

4. Δείγμα ερωτηματολογίου αξιολόγησης προσανατολισμού

Αξιολόγηση προσανατολισμού

Ν Ο
1) Έστριψε δεξιά μέχρι να αντικρίσει το
     ποδήλατο;

2) Προχώρησε μπροστά και κατευθύνθηκε
     προς το ποδήλατο;

3) Έστριψε αριστερά, ώστε να βλέπει τα 3
     γεωμετρικά στερεά σχήματα(κύβος, σφαίρα,
     κώνος);

4) Έδειξε με το βελάκι το γεωμετρικό
στερεό σχήμα που βρίσκεται δεξιά της

     σφαίρας;

5)Έδειξε με το βελάκι το γεωμετρικό
στερεό σχήμα που βρίσκεται αριστερά της

    σφαίρας;

6) Έστριψε αριστερά και κατευθύνθηκε προς την
πολύχρωμη καρέκλα;

7) Έστριψε δεξιά μέχρι να σταθεί πίσω από την κίτρινη
καρέκλα;

8) Παρατήρησε αν βρίσκεται η κίτρινη καρέκλα μπροστά
από το τραπέζι;

9) Παρατήρησε ποια αντικείμενα βρίσκονται πάνω στο
τραπέζι(υπολογιστής, υδρόγειος σφαίρα);

10) Παρατήρησε ότι το πατίνι βρίσκεται κάτω από το
τραπέζι;

Σχόλια:
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5. Δείγμα ερωτηματολογίου άλλων χαρακτηριστικών

Άλλα χαρακτηριστικά

1) Επαγρύπνηση
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ

2) ενδιαφέρον
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ

3) Συνεργατικότητα/ συνεργασιμότητα
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ καλή

4) Ανυπομονησία
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ

5) Επίπεδο ενέργειας/ δράσης
1 2 3 4 5

Καθόλου Μεγάλο

6) Αυτοσυγκέντρωση
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ

7) Ανησυχία
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ

8) Διάσπαση προσοχής
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ
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Παράρτημα ΙI

v Στοιχεία πιλοτικής έρευνας
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Αξιολόγηση εικονικού περιβάλλοντος

Ονοματεπώνυμο: Στρατηγάκης Κωνσταντίνος

Φύλο: Άρρεν

Ηλικία: 22

Ημερομηνία: 27/07/2007

Α. Κριτήρια Περιεχομένου

1. Ποια/ ποιες από τις παρακάτω περιγραφές ανταποκρίνεται καλύτερα στο είδος του
προγράμματος;

Ηλεκτρονικό παιχνίδι Εργαλείο
Περιβάλλον προσομοίωσης και
μοντελοποίησης

Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας
√

Ασκήσεις πρακτικής και εξάσκησης Άλλο(προσδιορίστε):

2. Με βάση την εμπειρία σας από την περιήγησή σας στο περιβάλλον, κρίνετε κατά
πόσο είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για την χρήση από παιδιά ηλικίας 7-12
ετών(στάδιο της συγκεκριμένης σκέψης).

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Μη
κατάλληλο

√ Πολύ
κατάλληλο

3. Τα αντικείμενα του εικονικού περιβάλλοντος είναι συναφή με αυτά του πραγματικού
κόσμου;

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου
συναφή

√ Πολύ
συναφή

4. Το εικονικό περιβάλλον είναι απαλλαγμένο από βίαια αντικείμενα;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου Πολύ √

5. Το εικονικό περιβάλλον ενεργοποιεί και διατηρεί το ενδιαφέρον;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου √ Πολύ

6. Το εικονικό περιβάλλον αποτρέπει την παθητική χρήση(παθητικότητα);
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου Πολύ √

7. Το εικονικό περιβάλλον προάγει την αυτοσυγκέντρωση;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου √ Πολύ

8. Πόσο εύκολος είναι ο προσανατολισμός στο εικονικό                          περιβάλλον;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου √ Πολύ

Β. Κριτήρια που αφορούν τεχνολογικά θέματα

1. Πόσο εύκολη είναι η χρήση του εικονικού περιβάλλοντος;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Δύσκολο Εύκολο√

2. Η περιήγηση στο εικονικό περιβάλλον προκαλεί σύγχυση;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Πολύ √ Καθόλου
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3. Υπάρχουν αντικείμενα στο περιβάλλον που αποσπούν την προσοχή;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου √ Πολύ

4. Ποιότητα χρωμάτων
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Απαράδεκτη √ Φυσικά

χρώματα

5. Ευκρίνεια αντικειμένων στην οθόνη
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Μη ευκρινή Πολύ √

ευκρινή

6. Γενική εκτίμηση
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Απαράδεκτο √ Εξαιρετικό
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Αξιολόγηση εικονικού περιβάλλοντος

Ονοματεπώνυμο: Οικονόμου Πανωραία

Φύλο: Θήλυ

Ηλικία: 21

Ημερομηνία: 27/07/2007

Α. Κριτήρια Περιεχομένου

1. Ποια/ ποιες από τις παρακάτω περιγραφές ανταποκρίνεται καλύτερα στο είδος
του προγράμματος;
Ηλεκτρονικό παιχνίδι Εργαλείο
Περιβάλλον προσομοίωσης και
μοντελοποίησης

Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας
√

Ασκήσεις πρακτικής και
εξάσκησης

Άλλο(προσδιορίστε):

2. Με βάση την εμπειρία σας από την περιήγησή σας στο περιβάλλον, κρίνετε κατά
πόσο είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για την χρήση από παιδιά ηλικίας 7-12
ετών(στάδιο της συγκεκριμένης σκέψης).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Μη
κατάλληλο

√ Πολύ
κατάλληλο

3. Τα αντικείμενα του εικονικού περιβάλλοντος είναι συναφή με αυτά του
πραγματικού κόσμου;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου
συναφή

√ Πολύ
συναφή

4. Το εικονικό περιβάλλον είναι απαλλαγμένο από βίαια αντικείμενα;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου Πολύ √

5. Το εικονικό περιβάλλον ενεργοποιεί και διατηρεί το ενδιαφέρον;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου √ Πολύ

6. Το εικονικό περιβάλλον αποτρέπει την παθητική χρήση(παθητικότητα);
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου Πολύ √

7. Το εικονικό περιβάλλον προάγει την αυτοσυγκέντρωση;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου √ Πολύ

8. Πόσο εύκολος είναι ο προσανατολισμός στο εικονικό                          περιβάλλον;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου Πολύ √

Β. Κριτήρια που αφορούν τεχνολογικά θέματα

1. Πόσο εύκολη είναι η χρήση του εικονικού περιβάλλοντος;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Δύσκολο √ Εύκολο

2. Η περιήγηση στο εικονικό περιβάλλον προκαλεί σύγχυση;
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Πολύ √ Καθόλου

3. Υπάρχουν αντικείμενα στο περιβάλλον που αποσπούν την προσοχή;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου √ Πολύ

4. Ποιότητα χρωμάτων
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Απαράδεκτη Φυσικά√

χρώματα

5. Ευκρίνεια αντικειμένων στην οθόνη
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Μη ευκρινή √ Πολύ

ευκρινή

6. Γενική εκτίμηση
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Απαράδεκτο √ Εξαιρετικό
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Αξιολόγηση εικονικού περιβάλλοντος

Ονοματεπώνυμο: Μπελίτσου Αγγελική

Φύλο: Θήλυ

Ηλικία: 22

Ημερομηνία: 27/07/2007

Α. Κριτήρια Περιεχομένου

1. Ποια/ ποιες από τις παρακάτω περιγραφές ανταποκρίνεται καλύτερα στο είδος του
προγράμματος;

Ηλεκτρονικό παιχνίδι Εργαλείο
Περιβάλλον προσομοίωσης και
μοντελοποίησης

Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας       √

Ασκήσεις πρακτικής και εξάσκησης Άλλο(προσδιορίστε):

2. Με βάση την εμπειρία σας από την περιήγησή σας στο περιβάλλον, κρίνετε κατά
πόσο είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για την χρήση από παιδιά ηλικίας 7-12
ετών(στάδιο της συγκεκριμένης σκέψης).

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Μη
κατάλληλο

√ Πολύ
κατάλληλο

3. Τα αντικείμενα του εικονικού περιβάλλοντος είναι συναφή με αυτά του πραγματικού
κόσμου;

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου
συναφή

√ Πολύ
συναφή

4. Το εικονικό περιβάλλον είναι απαλλαγμένο από βίαια αντικείμενα;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου √ Πολύ

5. Το εικονικό περιβάλλον ενεργοποιεί και διατηρεί το ενδιαφέρον;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου √ Πολύ

6. Το εικονικό περιβάλλον αποτρέπει την παθητική χρήση(παθητικότητα);
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου Πολύ √

7. Το εικονικό περιβάλλον προάγει την αυτοσυγκέντρωση;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου √ Πολύ

8. Πόσο εύκολος είναι ο προσανατολισμός στο εικονικό                          περιβάλλον;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου √ Πολύ

Β. Κριτήρια που αφορούν τεχνολογικά θέματα

1. Πόσο εύκολη είναι η χρήση του εικονικού περιβάλλοντος;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Δύσκολο Εύκολο√

2. Η περιήγηση στο εικονικό περιβάλλον προκαλεί σύγχυση;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Πολύ √ Καθόλου



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

XVIII

3. Υπάρχουν αντικείμενα στο περιβάλλον που αποσπούν την προσοχή;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου√ Πολύ

4. Ποιότητα χρωμάτων
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Απαράδεκτη √ Φυσικά

χρώματα

5. Ευκρίνεια αντικειμένων στην οθόνη
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Μη ευκρινή Πολύ √

ευκρινή

6. Γενική εκτίμηση
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Απαράδεκτο Εξαιρετικό√
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Αξιολόγηση εικονικού περιβάλλοντος

Ονοματεπώνυμο: Ανδρουλάκης Δημήτριος

Φύλο: Άρρεν

Ηλικία: 21

Ημερομηνία: 29/07/2007

Α. Κριτήρια Περιεχομένου

1. Ποια/ ποιες από τις παρακάτω περιγραφές ανταποκρίνεται καλύτερα στο είδος του
προγράμματος;

Ηλεκτρονικό παιχνίδι Εργαλείο
Περιβάλλον προσομοίωσης και
μοντελοποίησης

Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας       √

Ασκήσεις πρακτικής και εξάσκησης Άλλο(προσδιορίστε):

2. Με βάση την εμπειρία σας από την περιήγησή σας στο περιβάλλον, κρίνετε κατά
πόσο είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για την χρήση από παιδιά ηλικίας 7-12
ετών(στάδιο της συγκεκριμένης σκέψης).

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Μη
κατάλληλο

√ Πολύ
κατάλληλο

3. Τα αντικείμενα του εικονικού περιβάλλοντος είναι συναφή με αυτά του πραγματικού
κόσμου;

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου
συναφή

Πολύ √
συναφή

4. Το εικονικό περιβάλλον είναι απαλλαγμένο από βίαια αντικείμενα;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου Πολύ √

5. Το εικονικό περιβάλλον ενεργοποιεί και διατηρεί το ενδιαφέρον;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου √ Πολύ

6. Το εικονικό περιβάλλον αποτρέπει την παθητική χρήση(παθητικότητα);
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου √ Πολύ

7. Το εικονικό περιβάλλον προάγει την αυτοσυγκέντρωση;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου Πολύ √

8. Πόσο εύκολος είναι ο προσανατολισμός στο εικονικό                          περιβάλλον;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου Πολύ √

Β. Κριτήρια που αφορούν τεχνολογικά θέματα

1. Πόσο εύκολη είναι η χρήση του εικονικού περιβάλλοντος;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Δύσκολο √ Εύκολο

2. Η περιήγηση στο εικονικό περιβάλλον προκαλεί σύγχυση;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Πολύ Καθόλου√
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3. Υπάρχουν αντικείμενα στο περιβάλλον που αποσπούν την προσοχή;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου √ Πολύ

4. Ποιότητα χρωμάτων
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Απαράδεκτη √ Φυσικά

χρώματα

5. Ευκρίνεια αντικειμένων στην οθόνη
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Μη ευκρινή Πολύ √

ευκρινή

6. Γενική εκτίμηση
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Απαράδεκτο √ Εξαιρετικό
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Αξιολόγηση εικονικού περιβάλλοντος

Ονοματεπώνυμο: Ψυχογιός Νικόλαος

Φύλο: Άρρεν

Ηλικία: 23

Ημερομηνία: 10/07/2007

Α. Κριτήρια Περιεχομένου

1. Ποια/ ποιες από τις παρακάτω περιγραφές ανταποκρίνεται καλύτερα στο είδος του
προγράμματος;

Ηλεκτρονικό παιχνίδι Εργαλείο
Περιβάλλον προσομοίωσης και
μοντελοποίησης √

Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας       √

Ασκήσεις πρακτικής και εξάσκησης Άλλο(προσδιορίστε):

2. Με βάση την εμπειρία σας από την περιήγησή σας στο περιβάλλον, κρίνετε κατά
πόσο είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για την χρήση από παιδιά ηλικίας 7-12
ετών(στάδιο της συγκεκριμένης σκέψης).

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Μη
κατάλληλο

√ Πολύ
κατάλληλο

3. Τα αντικείμενα του εικονικού περιβάλλοντος είναι συναφή με αυτά του πραγματικού
κόσμου;

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου
συναφή

Πολύ √
συναφή

4. Το εικονικό περιβάλλον είναι απαλλαγμένο από βίαια αντικείμενα;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου Πολύ √

5. Το εικονικό περιβάλλον ενεργοποιεί και διατηρεί το ενδιαφέρον;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου √ Πολύ

6. Το εικονικό περιβάλλον αποτρέπει την παθητική χρήση(παθητικότητα);
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου √ Πολύ

7. Το εικονικό περιβάλλον προάγει την αυτοσυγκέντρωση;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου √ Πολύ

8. Πόσο εύκολος είναι ο προσανατολισμός στο εικονικό                          περιβάλλον;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου Πολύ √

Β. Κριτήρια που αφορούν τεχνολογικά θέματα

1. Πόσο εύκολη είναι η χρήση του εικονικού περιβάλλοντος;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Δύσκολο √ Εύκολο

2. Η περιήγηση στο εικονικό περιβάλλον προκαλεί σύγχυση;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Πολύ √ Καθόλου
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3. Υπάρχουν αντικείμενα στο περιβάλλον που αποσπούν την προσοχή;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου √ Πολύ

4. Ποιότητα χρωμάτων
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Απαράδεκτη √ Φυσικά

χρώματα

5. Ευκρίνεια αντικειμένων στην οθόνη
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Μη ευκρινή √ Πολύ

ευκρινή

6. Γενική εκτίμηση
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Απαράδεκτο √ Εξαιρετικό
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Αξιολόγηση εικονικού περιβάλλοντος

Ονοματεπώνυμο: Βεληβασάκη Άρτεμις

Φύλο: Θήλυ

Ηλικία: 22

Ημερομηνία: 31/07/2007

Α. Κριτήρια Περιεχομένου

1. Ποια/ ποιες από τις παρακάτω περιγραφές ανταποκρίνεται καλύτερα στο είδος του
προγράμματος;

Ηλεκτρονικό παιχνίδι Εργαλείο
Περιβάλλον προσομοίωσης και
μοντελοποίησης

Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας
√

Ασκήσεις πρακτικής και εξάσκησης Άλλο(προσδιορίστε):

2. Με βάση την εμπειρία σας από την περιήγησή σας στο περιβάλλον, κρίνετε κατά
πόσο είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για την χρήση από παιδιά ηλικίας 7-12
ετών(στάδιο της συγκεκριμένης σκέψης).

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Μη
κατάλληλο

√ Πολύ
κατάλληλο

3. Τα αντικείμενα του εικονικού περιβάλλοντος είναι συναφή με αυτά του πραγματικού
κόσμου;

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου
συναφή

Πολύ √
συναφή

4. Το εικονικό περιβάλλον είναι απαλλαγμένο από βίαια αντικείμενα;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου Πολύ √

5. Το εικονικό περιβάλλον ενεργοποιεί και διατηρεί το ενδιαφέρον;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου √ Πολύ

6. Το εικονικό περιβάλλον αποτρέπει την παθητική χρήση(παθητικότητα);
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου Πολύ √

7. Το εικονικό περιβάλλον προάγει την αυτοσυγκέντρωση;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου √ Πολύ

8. Πόσο εύκολος είναι ο προσανατολισμός στο εικονικό                          περιβάλλον;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου √ Πολύ

Β. Κριτήρια που αφορούν τεχνολογικά θέματα

1. Πόσο εύκολη είναι η χρήση του εικονικού περιβάλλοντος;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Δύσκολο Εύκολο√

2. Η περιήγηση στο εικονικό περιβάλλον προκαλεί σύγχυση;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Πολύ Καθόλου√
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3. Υπάρχουν αντικείμενα στο περιβάλλον που αποσπούν την προσοχή;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου√ Πολύ

4. Ποιότητα χρωμάτων
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Απαράδεκτη √ Φυσικά

χρώματα

5. Ευκρίνεια αντικειμένων στην οθόνη
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Μη ευκρινή √ Πολύ

ευκρινή

6. Γενική εκτίμηση
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Απαράδεκτο √ Εξαιρετικό
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Αξιολόγηση εικονικού περιβάλλοντος

Ονοματεπώνυμο: Τσακουντάκης Νικόλαος

Φύλο: Άρρεν

Ηλικία: 16,5

Ημερομηνία: 01/08/2007

Α. Κριτήρια Περιεχομένου

1. Ποια/ ποιες από τις παρακάτω περιγραφές ανταποκρίνεται καλύτερα στο είδος του
προγράμματος;

Ηλεκτρονικό παιχνίδι Εργαλείο
Περιβάλλον προσομοίωσης και
μοντελοποίησης

Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας √

Ασκήσεις πρακτικής και εξάσκησης Άλλο(προσδιορίστε):

2. Με βάση την εμπειρία σας από την περιήγησή σας στο περιβάλλον, κρίνετε κατά
πόσο είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για την χρήση από παιδιά ηλικίας 7-12
ετών(στάδιο της συγκεκριμένης σκέψης).

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Μη
κατάλληλο

Πολύ √
κατάλληλο

3. Τα αντικείμενα του εικονικού περιβάλλοντος είναι συναφή με αυτά του πραγματικού
κόσμου;

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου
συναφή

√ Πολύ
συναφή

4. Το εικονικό περιβάλλον είναι απαλλαγμένο από βίαια αντικείμενα;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου √ Πολύ

5. Το εικονικό περιβάλλον ενεργοποιεί και διατηρεί το ενδιαφέρον;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου √ Πολύ

6. Το εικονικό περιβάλλον αποτρέπει την παθητική χρήση(παθητικότητα);
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου √ Πολύ

7. Το εικονικό περιβάλλον προάγει την αυτοσυγκέντρωση;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου Πολύ √

8. Πόσο εύκολος είναι ο προσανατολισμός στο εικονικό                          περιβάλλον;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου Πολύ √

Β. Κριτήρια που αφορούν τεχνολογικά θέματα

1. Πόσο εύκολη είναι η χρήση του εικονικού περιβάλλοντος;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Δύσκολο Εύκολο√

2. Η περιήγηση στο εικονικό περιβάλλον προκαλεί σύγχυση;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Πολύ √ Καθόλου
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3. Υπάρχουν αντικείμενα στο περιβάλλον που αποσπούν την προσοχή;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου√ Πολύ

4. Ποιότητα χρωμάτων
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Απαράδεκτη √ Φυσικά

χρώματα

5. Ευκρίνεια αντικειμένων στην οθόνη
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Μη ευκρινή √ Πολύ

ευκρινή

6. Γενική εκτίμηση
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Απαράδεκτο √ Εξαιρετικό
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Αξιολόγηση εικονικού περιβάλλοντος

Ονοματεπώνυμο: Τσιβαλιού Φωτεινή

Φύλο: Θήλυ

Ηλικία: 23

Ημερομηνία: 08/08/2007

Α. Κριτήρια Περιεχομένου

1. Ποια/ ποιες από τις παρακάτω περιγραφές ανταποκρίνεται καλύτερα στο είδος του
προγράμματος;

Ηλεκτρονικό παιχνίδι Εργαλείο
Περιβάλλον προσομοίωσης και
μοντελοποίησης

Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας         √

Ασκήσεις πρακτικής και εξάσκησης Άλλο(προσδιορίστε):

2. Με βάση την εμπειρία σας από την περιήγησή σας στο περιβάλλον, κρίνετε κατά
πόσο είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για την χρήση από παιδιά ηλικίας 7-12
ετών(στάδιο της συγκεκριμένης σκέψης).

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Μη

κατάλληλο
Πολύ √

κατάλληλο

3. Τα αντικείμενα του εικονικού περιβάλλοντος είναι συναφή με αυτά του πραγματικού
κόσμου;

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου
συναφή

√ Πολύ
συναφή

4. Το εικονικό περιβάλλον είναι απαλλαγμένο από βίαια αντικείμενα;
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Καθόλου Πολύ √

5. Το εικονικό περιβάλλον ενεργοποιεί και διατηρεί το ενδιαφέρον;
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Καθόλου √ Πολύ

6. Το εικονικό περιβάλλον αποτρέπει την παθητική χρήση(παθητικότητα);
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Καθόλου √ Πολύ

7. Το εικονικό περιβάλλον προάγει την αυτοσυγκέντρωση;
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Καθόλου Πολύ √

8. Πόσο εύκολος είναι ο προσανατολισμός στο εικονικό                          περιβάλλον;
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Καθόλου √ Πολύ

Β. Κριτήρια που αφορούν τεχνολογικά θέματα

1. Πόσο εύκολη είναι η χρήση του εικονικού περιβάλλοντος;
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Δύσκολο √ Εύκολο

2. Η περιήγηση στο εικονικό περιβάλλον προκαλεί σύγχυση;
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Πολύ √ Καθόλου
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3. Υπάρχουν αντικείμενα στο περιβάλλον που αποσπούν την προσοχή;
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Καθόλου √ Πολύ

4. Ποιότητα χρωμάτων
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Απαράδεκτη Φυσικά√
χρώματα

5. Ευκρίνεια αντικειμένων στην οθόνη
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Μη ευκρινή Πολύ √
ευκρινή

6. Γενική εκτίμηση
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Απαράδεκτο Εξαιρετικό√



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

XXIX

Αξιολόγηση εικονικού περιβάλλοντος

Ονοματεπώνυμο: Κυπαρισσίου Παναγιώτης

Φύλο: Άρρεν

Ηλικία: 23

Ημερομηνία: 08/08/2007

Α. Κριτήρια Περιεχομένου

1. Ποια/ ποιες από τις παρακάτω περιγραφές ανταποκρίνεται καλύτερα στο είδος του
προγράμματος;

Ηλεκτρονικό παιχνίδι Εργαλείο
Περιβάλλον προσομοίωσης και
μοντελοποίησης

Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας       √

Ασκήσεις πρακτικής και εξάσκησης Άλλο(προσδιορίστε):

2. Με βάση την εμπειρία σας από την περιήγησή σας στο περιβάλλον, κρίνετε κατά
πόσο είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για την χρήση από παιδιά ηλικίας 7-12
ετών(στάδιο της συγκεκριμένης σκέψης).

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Μη

κατάλληλο
√ Πολύ

κατάλληλο

3. Τα αντικείμενα του εικονικού περιβάλλοντος είναι συναφή με αυτά του πραγματικού
κόσμου;

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου
συναφή

√ Πολύ
συναφή

4. Το εικονικό περιβάλλον είναι απαλλαγμένο από βίαια αντικείμενα;
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Καθόλου Πολύ √

5. Το εικονικό περιβάλλον ενεργοποιεί και διατηρεί το ενδιαφέρον;
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Καθόλου √ Πολύ

6. Το εικονικό περιβάλλον αποτρέπει την παθητική χρήση(παθητικότητα);
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Καθόλου √ Πολύ

7. Το εικονικό περιβάλλον προάγει την αυτοσυγκέντρωση;
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Καθόλου Πολύ√

8. Πόσο εύκολος είναι ο προσανατολισμός στο εικονικό                          περιβάλλον;
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Καθόλου Πολύ √

Β. Κριτήρια που αφορούν τεχνολογικά θέματα

1. Πόσο εύκολη είναι η χρήση του εικονικού περιβάλλοντος;
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Δύσκολο Εύκολο√

2. Η περιήγηση στο εικονικό περιβάλλον προκαλεί σύγχυση;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Πολύ √ Καθόλου

3. Υπάρχουν αντικείμενα στο περιβάλλον που αποσπούν την προσοχή;
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Καθόλου √ Πολύ

4. Ποιότητα χρωμάτων
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Απαράδεκτη √ Φυσικά
χρώματα

5. Ευκρίνεια αντικειμένων στην οθόνη
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Μη ευκρινή √ Πολύ
ευκρινή

6. Γενική εκτίμηση
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Απαράδεκτο √ Εξαιρετικό
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Αξιολόγηση εικονικού περιβάλλοντος

Ονοματεπώνυμο: Σακελλαρίου Μαρία

Φύλο: Θήλυ

Ηλικία: 21

Ημερομηνία: 06/08/2007

Α. Κριτήρια Περιεχομένου

1. Ποια/ ποιες από τις παρακάτω περιγραφές ανταποκρίνεται καλύτερα στο είδος του
προγράμματος;

Ηλεκτρονικό παιχνίδι Εργαλείο
Περιβάλλον προσομοίωσης και
μοντελοποίησης

Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας       √

Ασκήσεις πρακτικής και εξάσκησης Άλλο(προσδιορίστε):

2. Με βάση την εμπειρία σας από την περιήγησή σας στο περιβάλλον, κρίνετε κατά
πόσο είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για την χρήση από παιδιά ηλικίας 7-12
ετών(στάδιο της συγκεκριμένης σκέψης).

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Μη

κατάλληλο
Πολύ √
κατάλληλο

3. Τα αντικείμενα του εικονικού περιβάλλοντος είναι συναφή με αυτά του πραγματικού
κόσμου;

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου
συναφή

Πολύ √
συναφή

4. Το εικονικό περιβάλλον είναι απαλλαγμένο από βίαια αντικείμενα;
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Καθόλου Πολύ√

5. Το εικονικό περιβάλλον ενεργοποιεί και διατηρεί το ενδιαφέρον;
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Καθόλου √ Πολύ

6. Το εικονικό περιβάλλον αποτρέπει την παθητική χρήση(παθητικότητα);
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Καθόλου √ Πολύ

7. Το εικονικό περιβάλλον προάγει την αυτοσυγκέντρωση;
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Καθόλου √ Πολύ

8. Πόσο εύκολος είναι ο προσανατολισμός στο εικονικό                          περιβάλλον;
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Καθόλου √ Πολύ

Β. Κριτήρια που αφορούν τεχνολογικά θέματα

1. Πόσο εύκολη είναι η χρήση του εικονικού περιβάλλοντος;
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Δύσκολο Εύκολο√

2. Η περιήγηση στο εικονικό περιβάλλον προκαλεί σύγχυση;
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Πολύ √ Καθόλου
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3. Υπάρχουν αντικείμενα στο περιβάλλον που αποσπούν την προσοχή;
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Καθόλου√ Πολύ

4. Ποιότητα χρωμάτων
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Απαράδεκτη √ Φυσικά
χρώματα

5. Ευκρίνεια αντικειμένων στην οθόνη
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Μη ευκρινή Πολύ √
ευκρινή

6. Γενική εκτίμηση
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Απαράδεκτο √ Εξαιρετικό
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Παράρτημα ΙIΙ

v Στοιχεία ερευνητικής διαδικασίας:

1.Ομάδας παιδιών με ελαφρά νοητική καθυστέρηση
(Ν.Κ.),

2. Ομάδας παιδιών τυπικής ανάπτυξης
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1.  Στοιχεία ερευνητικής διαδικασίας ομάδας παιδιών με ελαφρά
νοητική καθυστέρηση (Ν.Κ.)

Στοιχεία υποκειμένου

Όνομα: Μαρία (πλασματικό)

Αριθμός υποκειμένου: 1

Φύλο: Θήλυ

Ηλικία: 10 χρονών

Ημερομηνία γέννησης: 16/07/1997

Ημερομηνία συνάντησης: 02/08/2007

Αξιολόγηση χωρικής μνήμης
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Σχόλια:

· Το παιδί για το ότι κύκλωσε τον κόκκινο τοίχο το δικαιολόγησε λέγοντας, αρχικά
«Δεν πειράζει» και στη συνέχεια «Πώς θα έδειχνα ότι υπήρχαν και τα σκαμπό;».
Αργότερα, συνειδητοποίησε ότι με το να κυκλώσει τον τοίχο συμπεριελάμβανε και το
ρολόι, το οποίο δεν έπρεπε να το κυκλώσει στη συγκεκριμένη πρόσοψη, αφού της
ζητείτο να κυκλώσει μόνο τα αντικείμενα που υπήρχαν στον εικονικό χώρο.
Ουσιαστικά, κύκλωσε τον τοίχο σαν μεμονωμένο αντικείμενο.
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Αξιολόγηση χωρικής αντίληψης

1) Πού βρισκόταν το τετράγωνο;

Α) Δεξιά του κύκλου √

Β) Αριστερά του κύκλου

Γ) Κάτω από τον κύκλο

2) Πού βρισκόταν το τρίγωνο;

Α) Κάτω από τον κύκλο

Β) Αριστερά του κύκλου √

Γ) Δεξιά του κύκλου

3) Πού βρισκόταν το πατίνι;

Α) Πάνω από το τραπέζι

Β) Κάτω από το τραπέζι √

Γ) Κάτω από την καρέκλα

4) Πού βρισκόταν ο υπολογιστής;

Α) Πάνω στην καρέκλα

Β) Πάνω στο πατίνι

Γ) Πάνω στο τραπέζι √

5) Πού βρισκόταν η κίτρινη καρέκλα;

Α) Πάνω στο τραπέζι

Β) Μπροστά από το τραπέζι √

Γ) Πίσω από τον υπολογιστή

6) Πού βρισκόταν η υδρόγειος;

Α) Πίσω και αριστερά του υπολογιστή Χ

Β) Μπροστά από τον υπολογιστή

Γ) Πίσω και δεξιά του υπολογιστή

Σχόλια:

6) Όταν ρωτήθηκε το παιδί αν ήταν σίγουρο ότι η υδρόγειος ήταν πίσω και αριστερά
του υπολογιστή μας είπε «Ναι, γιατί έτσι ήταν, έτσι το είδα».
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Αξιολόγηση προσανατολισμού

Ν Ο
1) Έστριψε δεξιά μέχρι να αντικρίσει το ποδήλατο; √

2) Προχώρησε μπροστά και κατευθύνθηκε προς το
ποδήλατο;

√

3) Έστριψε αριστερά, ώστε να βλέπει τα 3 γεωμετρικά
στερεά σχήματα(κύβος, σφαίρα, κώνος);

√

4) Έδειξε με το βελάκι το γεωμετρικό
στερεό σχήμα που βρίσκεται δεξιά της

     σφαίρας;

√

5) Έδειξε με το βελάκι το γεωμετρικό στερεό σχήμα που
βρίσκεται αριστερά της σφαίρας;

√

6) Έστριψε αριστερά και κατευθύνθηκε προς την
πολύχρωμη καρέκλα;

√

7) Έστριψε δεξιά μέχρι να σταθεί πίσω από την κίτρινη
καρέκλα;

√

8) Παρατήρησε αν βρίσκεται η κίτρινη καρέκλα μπροστά
από το τραπέζι;

√

9) Παρατήρησε ποια αντικείμενα βρίσκονται πάνω στο
τραπέζι(υπολογιστής, υδρόγειος σφαίρα);

√

10) Παρατήρησε ότι το πατίνι βρίσκεται κάτω από το
τραπέζι;

√

Σχόλια:

4) Το παιδί αντί να δείξει με το βελάκι το γεωμετρικό σχήμα που βρισκόταν
    αριστερά της σφαίρας, στράφηκε δεξιά βλέποντας έξω από το σπίτι.
7) Αρχικά, στάθηκε πίσω και δεξιά της καρέκλας. Όμως σε αυτό το σημείο το
    παιδί βγήκε κατά λάθος έξω από τον εικονικό περιβάλλον και χρειάστηκε η
    παρέμβασή μας για να επανέλθουμε στο εικονικό περιβάλλον και να
    παρατηρήσει το παιδί την περιοχή που βρισκόταν το τραπέζι.
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XXXVIII

Αξιολόγηση λεπτής κινητικότητας

     1. Κράτημα ποντικιού:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

δύσκολο √ εύκολο

     2. Χρήση των κουμπιών του ποντικιού:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

αδύνατη √ εύκολη

     3. Σύνδεση κίνησης ποντικιού με την κίνηση μέσα στο εικονικό
         περιβάλλον:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
δύσκολη √ εύκολη

4. Αντιστοιχία κινήσεων με τις οδηγίες που δίνονται:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ανύπαρκτη πολύ √ καλή

Άλλα χαρακτηριστικά

1) Επαγρύπνηση
1 2 3 4 5

Καθόλου √ Πολύ

2) Ενδιαφέρον
1 2 3 4 5

Καθόλου √ Πολύ

3) Συνεργατικότητα/ συνεργασιμότητα
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ καλή √

4) Ανυπομονησία
1 2 3 4 5

Καθόλου √ Πολύ

5) Επίπεδο ενέργειας/ δράσης
1 2 3 4 5

Καθόλου √ Μεγάλο

6) Αυτοσυγκέντρωση
1 2 3 4 5

Καθόλου √ Πολύ

7) Ανησυχία
1 2 3 4 5

Καθόλου √ Πολύ

8) Διάσπαση προσοχής
1 2 3 4 5

Καθόλου √ Πολύ
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XXXIX

Σχόλια- παρατηρήσεις

· Η Μαρία πηγαίνει κανονικό σχολείο. Φέτος τελείωσε την Γ’ τάξη του δημοτικού και

θα πάει Δ’.

· Η διαδικασία συνολικά διήρκησε 40’, από τις 10:55- 11:35, όπου συμπεριλαμβανόταν

και κάποιες συζητήσεις που κάναμε με το παιδί, ώστε να εξοικειωθεί μαζί μας.

· Η διαδικασία της εξερεύνησης διήρκησε 05:55.

· Ενώ το παιδί προσπαθούσε να κουνήσει το ποντίκι, κουνούσε συγχρόνως και το

σώμα του, δηλαδή, όταν ήταν να στρίψει το ποντίκι προς τα αριστερά, έγερνε και το

σώμα του προς τα αριστερά.

· Επειδή, αρχικά, το παιδί είχε κάνει ήδη μία εξερεύνηση 5 λεπτών (για την πρώτη

επαφή με το περιβάλλον), αφού τελείωσε η εξερεύνηση με τις οδηγίες που τους

δίναμε, το παιδί ήθελε να ζωγραφίσει με το πρόγραμμα ζωγραφικής του υπολογιστή.

Βέβαια εμείς του «προτείναμε» να κάνουμε κάτι άλλο και έτσι το παροτρύναμε να

ασχοληθεί με τα έργα (τα έργα για την αξιολόγηση της χωρικής μνήμης και τα έργα

για την αξιολόγηση της χωρικής αντίληψης) που είχαμε σχεδιάσει και άμα

τελειώναμε να ζωγραφίζαμε κιόλας. Έτσι το παιδί δέχτηκε.

· Ήξερε να διαβάζει, οπότε όλα τα έργα τα έκανε μόνη της μόνο με μία μικρή βοήθεια

και παρότρυνση από εμάς στην αρχή.
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XL

Πίνακες ποσοστών (%) επιτυχίας υποκειμένου
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XLI

Στοιχεία υποκειμένου

Όνομα: Μανόλης (πλασματικό)

Αριθμός υποκειμένου: 2

Φύλο: Άρρεν

Ηλικία: 9 χρονών

Ημερομηνία γέννησης: 08/10/1998

Ημερομηνία συνάντησης: 03/08/2007

Αξιολόγηση χωρικής μνήμης

Σχόλια:

· Το παιδί δεν θυμόταν τα αντικείμενα που υπήρχαν πάνω στο τραπέζι.
· Έβαλε σταυρούς στο πάτωμα λέγοντας ότι θυμόταν ότι είχε και κάποια άλλα

αντικείμενα εκεί, αλλά δεν θυμόταν τι ήταν. Στη συνέχεια είπε «Εδώ μπορεί και να
είχε, αλλά δεν είμαι και σίγουρος».
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XLII

Σχόλια:

· Κύκλωσε μόνο το βάζο, γιατί όλα τα υπόλοιπα του φαινόταν γνωστά.

Σχόλια:

· Το παιδί κύκλωσε όλα τα αντικείμενα που υπήρχαν πάνω και κάτω από το τραπέζι και
γύρω από το τραπέζι, θέλοντας να δείξει έτσι ότι όλα αυτά υπήρχαν και στο εικονικό
περιβάλλον.
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XLIII

Αξιολόγηση χωρικής αντίληψης

1) Πού βρισκόταν το τετράγωνο;

Α) Δεξιά του κύκλου √

Β) Αριστερά του κύκλου

Γ) Κάτω από τον κύκλο

2) Πού βρισκόταν το τρίγωνο;

Α) Κάτω από τον κύκλο

Β) Αριστερά του κύκλου √

Γ) Δεξιά του κύκλου

3) Πού βρισκόταν το πατίνι;

Α) Πάνω από το τραπέζι

Β) Κάτω από το τραπέζι √

Γ) Κάτω από την καρέκλα

4) Πού βρισκόταν ο υπολογιστής;

Α) Πάνω στην καρέκλα

Β) Πάνω στο πατίνι

Γ) Πάνω στο τραπέζι √

5) Πού βρισκόταν η κίτρινη καρέκλα;

Α) Πάνω στο τραπέζι

Β) Μπροστά από το τραπέζι √

Γ) Πίσω από τον υπολογιστή

6) Πού βρισκόταν η υδρόγειος;

Α) Πίσω και αριστερά του υπολογιστή

Β) Μπροστά από τον υπολογιστή Χ

Γ) Πίσω και δεξιά του υπολογιστή

Σχόλια:

6) Όταν ρωτήθηκε το παιδί αν ήταν σίγουρο ότι η υδρόγειος ήταν πίσω και αριστερά του
υπολογιστή μας είπε «Μα αφού έτσι το είδα!».
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XLIV

Αξιολόγηση προσανατολισμού

Ν Ο
1) Έστριψε δεξιά μέχρι να αντικρίσει το  ποδήλατο; √

2) Προχώρησε μπροστά και κατευθύνθηκε προς το
ποδήλατο;

√

3) Έστριψε αριστερά, ώστε να βλέπει τα 3 γεωμετρικά
στερεά σχήματα(κύβος, σφαίρα, κώνος);

√

4) Έδειξε με το βελάκι το γεωμετρικό στερεό σχήμα που
βρίσκεται δεξιά της  σφαίρας;

√

5) Έδειξε με το βελάκι το γεωμετρικό στερεό σχήμα που
βρίσκεται αριστερά της σφαίρας;

√

6) Έστριψε αριστερά και κατευθύνθηκε προς την
πολύχρωμη καρέκλα;

√

7) Έστριψε δεξιά μέχρι να σταθεί πίσω από την κίτρινη
καρέκλα;

√

8) Παρατήρησε αν βρίσκεται η κίτρινη καρέκλα μπροστά
από το τραπέζι;

√

9) Παρατήρησε ποια αντικείμενα βρίσκονται πάνω στο
τραπέζι(υπολογιστής, υδρόγειος σφαίρα);

√

10) Παρατήρησε ότι το πατίνι βρίσκεται κάτω από το
τραπέζι;

√

Σχόλια:

6) Το παιδί έστριψε αριστερά, αλλά δεν στάθηκε ακριβώς μπροστά από
την πολύχρωμη καρέκλα, με αποτέλεσμα στο επόμενο βήμα (βήμα 7)

    να στρίψει δεξιά αλλά χωρίς να βρεθεί πίσω από την κίτρινη καρέκλα.
    Έτσι, το τραπέζι βρισκόταν μπροστά κα αριστερά του.
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XLV

Αξιολόγηση λεπτής κινητικότητας

     1. Κράτημα ποντικιού:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

δύσκολο √ εύκολο

     2. Χρήση των κουμπιών του ποντικιού:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

αδύνατη √ εύκολη

     3. Σύνδεση κίνησης ποντικιού με την κίνηση μέσα στο εικονικό
         περιβάλλον:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
δύσκολη √ εύκολη

4. Αντιστοιχία κινήσεων με τις οδηγίες που δίνονται:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ανύπαρκτη √ πολύ καλή

Άλλα χαρακτηριστικά

1) Επαγρύπνηση
1 2 3 4 5

Καθόλου √ Πολύ

2) Ενδιαφέρον
1 2 3 4 5

Καθόλου √ Πολύ

3) Συνεργατικότητα/ συνεργασιμότητα
1 2 3 4 5

Καθόλου √ Πολύ καλή

4) Ανυπομονησία
1 2 3 4 5

Καθόλου √ Πολύ

5) Επίπεδο ενέργειας/ δράσης
1 2 3 4 5

Καθόλου √ Μεγάλο

6) Αυτοσυγκέντρωση
1 2 3 4 5

Καθόλου √ Πολύ

7) Ανησυχία
1 2 3 4 5

Καθόλου √ Πολύ

8) Διάσπαση προσοχής
1 2 3 4 5

Καθόλου √ Πολύ
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XLVI

Σχόλια- παρατηρήσεις

· Ο Μανόλης πηγαίνει κανονικό σχολείο. Φέτος τελείωσε την Β’ τάξη του δημοτικού

και θα πάει Γ’.

· Η διαδικασία συνολικά διήρκησε 50’, από τη 13:00- 13:50 και για να εξοικειωθεί το

παιδί κάναμε συζήτηση για το αν του αρέσει το δωμάτιο, αν του αρέσουν τα

χρώματα, κλπ.

· Η διαδικασία της εξερεύνησης διήρκησε 05:24.

· Επίσης, είδαμε και το υπόλοιπο σπίτι και για να το προτρέψουμε να επιστρέψει στο

δωμάτιο με τα αντικείμενα του είπαμε «Δεν θα ήταν πιο καλά να επιστρέψουμε στο

δωμάτιο που έχει πιο πολλά αντικείμενα και πιο πολλά χρώματα;». Έτσι, το παιδί

συμφώνησε.

· Το παιδί δεν ήξερε πολύ καλή ανάγνωση, οπότε στα έργα του διαβάζαμε εμείς τις

εκφωνήσεις και αναλόγως έπραττε.
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XLVII
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XLVIII

Στοιχεία υποκειμένου

Όνομα: Δημήτρης (πλασματικό)

Αριθμός υποκειμένου: 3

Φύλο: Άρρεν

Ηλικία: 7 χρονών

Ημερομηνία γέννησης: 07/07/2000

Ημερομηνία συνάντησης: 09/08/2007

Αξιολόγηση χωρικής μνήμης

Σχόλια:

· Το παιδί δεν θυμόταν τα αντικείμενα που υπήρχαν στο τραπέζι.
· Έβαλε σταυρό στην κίτρινη καρέκλα παρ’ όλο που υπήρχε στην πρόσοψη.
· Το παιδί μας είπε ότι του έμοιαζε το δωμάτιο στη φωτογραφία με αυτό στον

υπολογιστή, αλλά δεν ήταν το ίδιο αφού δεν είχε τα αντικείμενα.
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XLIX

Σχόλια:

· Του έκανε μεγάλη εντύπωση που έλειπε το τρίγωνο και έτσι κύκλωσε αμέσως το
τηλέφωνο που δεν υπήρχε στο εικονικό περιβάλλον.

· Το βάζο και το ρολόι του φάνηκαν σχετικά οικεία γι’ αυτό και δεν τα κύκλωσε.

Σχόλια:
· Ενώ του τονίσαμε ότι πρέπει να κυκλώσει τα αντικείμενα που υπήρχαν στον εικονικό

χώρο, το παιδί έβαζε σταυρούς θέλοντας να δείξει ότι υπήρχαν τα αντικείμενα αυτά.
· Εκεί που έχει κυκλώσει το τραπέζι με τον υπολογιστή και τις καρέκλες είπε ότι απλά

ήθελε να κυκλώσει το τραπέζι.
· Έβαλε σταυρό πάνω από το τηλέφωνο λέγοντας «Εκεί υπήρχε το τρίγωνο!».
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Αξιολόγηση χωρικής αντίληψης

1) Πού βρισκόταν το τετράγωνο;

Α) Δεξιά του κύκλου √

Β) Αριστερά του κύκλου

Γ) Κάτω από τον κύκλο

2) Πού βρισκόταν το τρίγωνο;

Α) Κάτω από τον κύκλο

Β) Αριστερά του κύκλου √

Γ) Δεξιά του κύκλου

3) Πού βρισκόταν το πατίνι;

Α) Πάνω από το τραπέζι

Β) Κάτω από το τραπέζι √

Γ) Κάτω από την καρέκλα

4) Πού βρισκόταν ο υπολογιστής;

Α) Πάνω στην καρέκλα

Β) Πάνω στο πατίνι Χ

Γ) Πάνω στο τραπέζι

5) Πού βρισκόταν η κίτρινη καρέκλα;

Α) Πάνω στο τραπέζι

Β) Μπροστά από το τραπέζι √

Γ) Πίσω από τον υπολογιστή

6) Πού βρισκόταν η υδρόγειος;

Α) Πίσω και αριστερά του υπολογιστή

Β) Μπροστά από τον υπολογιστή

Γ) Πίσω και δεξιά του υπολογιστή √

Σχόλια:

1) Όταν ρωτήθηκε για το που βρισκόταν το τετράγωνο («κύβος»), μας σχεδίασε όλα τα
σχήματα στην σειρά όπως ακριβώς ήταν στο εικονικό περιβάλλον και όταν τον
ξαναρωτήσαμε που βρισκόταν μας έδειξε προς τα δεξιά.

4) Όταν ρωτήθηκε το παιδί αν ήταν σίγουρο ότι ο υπολογιστής ήταν πάνω στο πατίνι
δεν αιτιολόγησε.
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LI

Αξιολόγηση προσανατολισμού

Ν Ο
1) Έστριψε δεξιά μέχρι να αντικρίσει το  ποδήλατο; √

2) Προχώρησε μπροστά και κατευθύνθηκε προς το ποδήλατο; √

3) Έστριψε αριστερά, ώστε να βλέπει τα 3 γεωμετρικά στερεά
σχήματα(κύβος, σφαίρα, κώνος);

√

4) Έδειξε με το βελάκι το γεωμετρικό στερεό σχήμα που βρίσκεται
δεξιά της  σφαίρας;

√

5) Έδειξε με το βελάκι το γεωμετρικό στερεό σχήμα που βρίσκεται
αριστερά της σφαίρας;

√

6) Έστριψε αριστερά και κατευθύνθηκε προς την πολύχρωμη
καρέκλα;

√

7) Έστριψε δεξιά μέχρι να σταθεί πίσω από την  κίτρινη καρέκλα; √

8) Παρατήρησε αν βρίσκεται η κίτρινη καρέκλα μπροστά από το
τραπέζι;

√

9) Παρατήρησε ποια αντικείμενα βρίσκονται πάνω στο
τραπέζι(υπολογιστής, υδρόγειος σφαίρα);

√

10) Παρατήρησε ότι το πατίνι βρίσκεται κάτω από το τραπέζι; √

Σχόλια:

4) Το παιδί έστριψε αριστερά με αποτέλεσμα να βλέπει μόνο τον κώνο. Μετά κατευθύνθηκε
προς το τραπέζι και προχώρησε πολύ μπροστά μέχρι που βρέθηκε μπροστά από τον καφέ
τοίχο που βρίσκεται αριστερά του τραπεζιού. Έστριψε δεξιά κοιτώντας τον τοίχο που
βρισκόταν πίσω από την πολύχρωμη καρέκλα. Έπειτα έστριψε αριστερά και κατευθύνθηκε
προς το ποδήλατο. Άρχισε να στρίβει προς τα αριστερά και με κάποιο τρόπο βρέθηκε πίσω
από τις καρέκλες που υπήρχαν στο πλάι του ποδηλάτου. Προχώρησε προς τα μπροστά και
έστριψε δεξιά, όπου είδε τα σχήματα και το ποδήλατο, πήγες λίγο πίσω και μετά έστριψε
αριστερά. Κατευθύνθηκε προς τον κόκκινο τοίχο, βγήκε από το δωμάτιο και κρατώντας
σταθερό το αριστερό κουμπί του ποντικιού και στρίβοντας προς τα δεξιά ξαναμπήκε στο
δωμάτιο και βρέθηκε πίσω από τις καρέκλες που είναι στο πλάι του ποδηλάτου. Μετά
κατευθύνθηκε προς το τραπέζι.
6) Δεν χρειάστηκε να στρίψει προς τα αριστερά, αφού δεν ακολούθησε ακριβώς τις
προηγούμενες οδηγίες. Παρ’ όλα αυτά ακολούθησε την οδηγία μας να κατευθυνθεί προς την
πολύχρωμη καρέκλα αν και προχώρησε αρκετά με αποτέλεσμα να βλέπει μόνο τον καφέ
τοίχο που βρισκόταν αριστερά του τραπεζιού.
7) Έστριψε λίγο δεξιά 10)μέχρι που είδε τον υπολογιστή που ήταν πάνω στο τραπέζι, χωρίς
να βλέπει όμως την υδρόγειο σφαίρα. Μετά έστριψε αριστερά και μετά πάλι δεξιά σε πολύ
μικρό χρονικά διάστημα, που σημαίνει ότι δεν σχημάτιζε καν γωνία 180° με τη στροφή που
έκανε. Στη συνέχεια έκανε πάλι τις προηγούμενες κινήσεις και στάθηκε στα αριστερά του
τραπεζιού βλέποντας μπροστά του όλο το δωμάτιο. Κατευθύνθηκε προς τον κόκκινο τοίχο
και μετά πήγε λίγο πίσω και δεξιά, δηλαδή στάθηκε μπροστά και αριστερά της πολύχρωμης
καρέκλας παρατηρώντας το πατίνι, το τραπέζι, το κώνο και την σφαίρα. Ουσιαστικά, έκανε
αυτό που έπρεπε να κάνει στο βήμα 9. Έστριψε λίγο δεξιά και κατευθύνθηκε προς το
ποδήλατο. Πέρασε τον τοίχο που βρισκόταν στο πλάι του ποδηλάτου, δηλαδή πίσω από τις
καρέκλες και βγήκε έξω από το δωμάτιο. Περιηγήθηκε λίγο σε άλλους χώρους του
«εικονικού σπιτιού». Βγήκε τελείως από το σπίτι πατώντας συνεχόμενα το αριστερό κουμπί
και στρίβοντας το ποντίκι προς τα δεξιά.
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Αξιολόγηση λεπτής κινητικότητας

     1. Κράτημα ποντικιού:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

δύσκολο √ εύκολο

     2. Χρήση των κουμπιών του ποντικιού:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

αδύνατη √ εύκολη

     3. Σύνδεση κίνησης ποντικιού με την κίνηση μέσα στο εικονικό
         περιβάλλον:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
δύσκολη √ εύκολη

4. Αντιστοιχία κινήσεων με τις οδηγίες που δίνονται:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ανύπαρκτη √ πολύ καλή

Άλλα χαρακτηριστικά

1) Επαγρύπνηση
1 2 3 4 5

Καθόλου √ Πολύ

2) Ενδιαφέρον
1 2 3 4 5

Καθόλου √ Πολύ

3) Συνεργατικότητα/ συνεργασιμότητα
1 2 3 4 5

Καθόλου √ Πολύ καλή

4) Ανυπομονησία
1 2 3 4 5

Καθόλου √ Πολύ

5) Επίπεδο ενέργειας/ δράσης
1 2 3 4 5

Καθόλου √ Μεγάλο

6) Αυτοσυγκέντρωση
1 2 3 4 5

Καθόλου √ Πολύ

7) Ανησυχία
1 2 3 4 5

Καθόλου √ Πολύ

8) Διάσπαση προσοχής
1 2 3 4 5

Καθόλου √ Πολύ
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LIII

Σχόλια- παρατηρήσεις

· Ο Δημήτρης θα πάει στην Α’ τάξη του δημοτικού σε Σχολείο Ένταξης.

· Η διαδικασία συνολικά διήρκησε 1 ώρα, από τις 10:50- 11:50,

· Η διαδικασία της εξερεύνησης διήρκησε 06:52.

· Το παιδί δεν ήξερα να διαβάζει καθόλου γι’ αυτό και όλες τις εκφωνήσεις των έργων

του τις διαβάζαμε εμείς.

· Θα πρέπει να τονίσουμε ότι το παιδί δεν ήταν ιδιαίτερα ομιλητικό, γι’ αυτό και δεν

πήραμε και πολλές αιτιολογήσεις για τις απαντήσεις που έδινε.

· Δεν γνώριζε πιο πριν το τρίγωνο («την σφαίρα»), αλλά παρ’ όλα αυτά, αφού του

είπαμε τι σχήμα ήταν, το θυμόταν τις επόμενες φορές.

· Στο ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της χωρικής αντίληψης δεν ήθελε να τα

κυκλώσει αυτός, γι’ αυτό του κάναμε τις ερωτήσεις προφορικά και ανάλογα με τις

απαντήσεις που μας έδινε, εμείς κυκλώναμε.

· Δεν είχε πλήρη γνώση του δεξιά- αριστερά. Για να το βοηθήσουμε του είπαμε ότι

αφού κάνουμε με το δεξί μας χεράκι το σταυρό μας τότε όταν λέμε «Θα πάμε προς

τα δεξιά» σημαίνει ότι θα πρέπει να στρίψουμε το ποντίκι προς τη μεριά του δεξιού

χεριού μας.

· Παρ’ όλο που έλεγε ότι του άρεσε το εικονικό δωμάτιο και πιο πολύ επειδή είχε το

ποδήλατο, έβγαινε πολύ συχνά από αυτό και περιφερόταν στο υπόλοιπο σπίτι.

· Δεν μπορούσε να πιάσει το blanco για να σημειώσει πάνω στις προσόψεις, έτσι

αρχικά τον βοηθήσαμε.

· Αρκετές φορές όταν λέγαμε για παράδειγμα να στρίψει προς τα δεξιά, αυτός

πατούσε συνεχόμενα το αριστερό κουμπί του ποντικιού με αποτέλεσμα να

περιστρέφεται αρκετή ώρα.
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Πίνακες ποσοστών (%) επιτυχίας υποκειμένου
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Στοιχεία υποκειμένου

Όνομα: Γιάννης (πλασματικό)

Αριθμός υποκειμένου: 4

Φύλο: Άρρεν

Ηλικία: 10 χρονών

Ημερομηνία γέννησης: 30/01/1997

Ημερομηνία συνάντησης: 10/08/2007

Αξιολόγηση χωρικής μνήμης

Σχόλια:

· Θυμόταν μόνο το ποδήλατο και το τρίγωνο («κώνος»).
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Σχόλια για τις προσόψεις 2 και 3:
· Το παιδί αρνιόταν να συμπληρώσει τις προσόψεις 2 και 3
· Προσπαθήσαμε μέσα από συζητήσεις να δούμε αν το παιδί θυμόταν ποια αντικείμενα

δεν υπήρχαν (πρόσοψη 2), για παράδειγμα μπορεί να τον ρωτούσαμε αν υπήρχε το
ποδήλατο και αυτός να μας απαντούσε «Ναι». Όμως, επίσης «Ναι» μας έλεγε και
όταν τον ρωτούσαμε για το αν υπήρχε το βάζο. Παρ’ όλη την συζήτηση δεν
καταφέραμε να τον ενθαρρύνουμε να συμπληρώσει αυτές τις 2 προσόψεις.
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Αξιολόγηση χωρικής αντίληψης

1) Πού βρισκόταν το τετράγωνο;

Α) Δεξιά του κύκλου √

Β) Αριστερά του κύκλου

Γ) Κάτω από τον κύκλο

2) Πού βρισκόταν το τρίγωνο;

Α) Κάτω από τον κύκλο

Β) Αριστερά του κύκλου

Γ) Δεξιά του κύκλου                                 Χ

3) Πού βρισκόταν το πατίνι;

Α) Πάνω από το τραπέζι                          Χ

Β) Κάτω από το τραπέζι

Γ) Κάτω από την καρέκλα

4) Πού βρισκόταν ο υπολογιστής;

Α) Πάνω στην καρέκλα

Β) Πάνω στο πατίνι

Γ) Πάνω στο τραπέζι √

5) Πού βρισκόταν η κίτρινη καρέκλα;

Α) Πάνω στο τραπέζι

Β) Μπροστά από το τραπέζι √

Γ) Πίσω από τον υπολογιστή

6) Πού βρισκόταν η υδρόγειος;

Α) Πίσω και αριστερά του υπολογιστή

Β) Μπροστά από τον υπολογιστή             Χ

Γ) Πίσω και δεξιά του υπολογιστή

Σχόλια:

· Γενικότερα, δεν υπήρχε αιτιολόγηση στις απαντήσεις.
· Γνώριζε το δεξιά και όχι το αριστερά (γι’ αυτό και στην ερώτηση δύο απάντησε

το Γ).
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Αξιολόγηση προσανατολισμού

Ν Ο
1) Έστριψε δεξιά μέχρι να αντικρίσει το
     ποδήλατο;

√

2) Προχώρησε μπροστά και κατευθύνθηκε
     προς το ποδήλατο;

√

3) Έστριψε αριστερά, ώστε να βλέπει τα 3
     γεωμετρικά στερεά σχήματα(κύβος, σφαίρα,
     κώνος);

√

4) Έδειξε με το βελάκι το γεωμετρικό
στερεό σχήμα που βρίσκεται δεξιά της

       σφαίρας;

√

5) Έδειξε με το βελάκι το γεωμετρικό
στερεό σχήμα που βρίσκεται αριστερά της

        σφαίρας;

√

6) Έστριψε αριστερά και κατευθύνθηκε προς την
πολύχρωμη καρέκλα;

√

7) Έστριψε δεξιά μέχρι να σταθεί πίσω από την κίτρινη
καρέκλα;

√

8) Παρατήρησε αν βρίσκεται η κίτρινη καρέκλα μπροστά
από το τραπέζι;

√

9) Παρατήρησε ποια αντικείμενα βρίσκονται πάνω στο
τραπέζι(υπολογιστής, υδρόγειος σφαίρα);

√

10) Παρατήρησε ότι το πατίνι βρίσκεται κάτω από το
τραπέζι;

√

Σχόλια:

1) Αρχικά, έστριψε δεξιά αλλά όχι τόσο ώστε να αντικρύσει το ποδήλατο,
μετά όμως έστριψε λίγο ακόμα και το είδε.

3) Έστριψε αριστερά αλλά και πάλι δεν έστριψε αρκετά, οπότε πάλι έκανε
     περίπου το ίδιο πράγμα με πριν, δηλαδή έστριψε λίγο αριστερά μετά έκανε
     λίγο πίσω και ξανάκανε λίγο αριστερά μέχρι να δει τα σχήματα. Μετά
     έστριψε πάλι δεξιά όπου έβλεπε το ποδήλατο. Προχώρησε προς το
     ποδήλατο. Μετά έστριψε προς τα αριστερά μέχρι που αντίκρισε την
     πολύχρωμη καρέκλα. Έστριψε δεξιά και αντίκρισε πάλι το ποδήλατο,
     έκανε αριστερά και είδε το τραπέζι.
7) Δεν έφτασε μπροστά από την πολύχρωμη καρέκλα και έτσι βρέθηκε πίσω
    και δεξιά από την κίτρινη καρέκλα.
8)-10) Δεν παρατήρησε και πολύ τι υπήρχε πάνω και κάτω από το τραπέζι,
    ούτε έδωσε σημασία στην κίτρινη καρέκλα που ήταν μπροστά από το
    τραπέζι, παρ’ όλο που είχε σταθεί πολύ ώρα σε εκείνο το σημείο.

Γενικότερα, η διαδικασία της εξερεύνησης διήρκησε πολύ ώρα λόγω του ότι το παιδί
έκανε αρκετές παύσεις και αποσυντονιζόταν πολύ εύκολα, παρ’ όλο που δεν υπήρχε κάτι
άλλο να του αποσπάσει την προσοχή.



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

LIX

Αξιολόγηση λεπτής κινητικότητας

     1. Κράτημα ποντικιού:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

δύσκολο √ εύκολο

     2. Χρήση των κουμπιών του ποντικιού:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

αδύνατη √ εύκολη

     3. Σύνδεση κίνησης ποντικιού με την κίνηση μέσα στο εικονικό
         περιβάλλον:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
δύσκολη √ εύκολη

4. Αντιστοιχία κινήσεων με τις οδηγίες που δίνονται:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ανύπαρκτη √ πολύ καλή

Άλλα χαρακτηριστικά

1) Επαγρύπνηση
1 2 3 4 5

Καθόλου √ Πολύ

2) Ενδιαφέρον
1 2 3 4 5

Καθόλου √ Πολύ

3) Συνεργατικότητα/ συνεργασιμότητα
1 2 3 4 5

Καθόλου √ Πολύ καλή

4) Ανυπομονησία
1 2 3 4 5

Καθόλου √ Πολύ

5) Επίπεδο ενέργειας/ δράσης
1 2 3 4 5

Καθόλου √ Μεγάλο

6) Αυτοσυγκέντρωση
1 2 3 4 5

Καθόλου √ Πολύ

7) Ανησυχία
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ√

8) Διάσπαση προσοχής
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ √
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Σχόλια- παρατηρήσεις

· Ο Γιάννης έχει τελειώσει την Γ’ τάξη του Δημοτικού και πηγαίνει σε Σχολείο

Υποδοχής (για μετανάστες).

· Η διαδικασία συνολικά διήρκησε 40’, από τις 11:30- 12:10.

· Η διαδικασία της εξερεύνησης διήρκησε 07:12.

· Έκανε κάποιες προσπάθειες να διαβάσει αλλά δεν τα κατάφερνε και πολύ καλά, γι’

αυτό του λέγαμε εμείς προφορικά τις εκφωνήσεις των έργων.

· Κάποια πράγματα που έκανε δεν ερχόταν σε αντιστοιχία με τις οδηγίες που του

δίναμε, μόνο παρέμβαλλε άλλες κινήσεις- βήματα που ήθελε αυτός από μόνος του.

· Γενικότερα το παιδί έδειχνε μία ανησυχία και συγχρόνως μία κούραση που ίσως ο

συνδυασμός αυτών των δύο να τον οδήγησε στην άρνηση να συμπληρώσει τις

προσόψεις 2 και 3.

· Γνώριζε το δεξιά, αλλά όχι το αριστερά.

· Το παιδί αυτό έχει πιο βαριάς μορφής διάσπαση σε σχέση με τα άλλα παιδιά χωρίς

όμως να σημαίνει ότι κατατάσσεται στην κατηγορία της βαριάς νοητικής

καθυστέρησης.

· Τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της χωρικής αντίληψης δεν

τις αιτιολογούσε, απλά έλεγε την απάντηση που πίστευε ότι ήταν σωστή και στην

απορία μας «Α, δηλαδή, θυμάσαι ότι το πατίνι ήταν πάνω από το τραπέζι;» το παιδί

απαντούσε «Ναι». Το ίδιο συνέβη και στην ερώτηση με την υδρόγειο σφαίρα.

· Πρέπει, βέβαια, να επισημάνουμε ότι το παιδί μέχρι κάποιο σημείο της εξερεύνησης

τα κατάφερνε μια χαρά.
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Πίνακες ποσοστών (%) επιτυχίας υποκειμένου
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Στοιχεία υποκειμένου

Όνομα: Κατερίνα (πλασματικό)

Αριθμός υποκειμένου: 5

Φύλο: Θήλυ

Ηλικία: 12 χρονών (παρά 4 μήνες)

Ημερομηνία γέννησης: 10/01/1996

Ημερομηνία συνάντησης: 10/08/2007

Αξιολόγηση χωρικής μνήμης

Σχόλια:

· Οι σταυροί που έβαλε πάνω στο τραπέζι μας είπε ότι ο ένας είναι για τον
υπολογιστή, ο άλλος για την υδρόγειο σφαίρα, ο άλλος για το ποντίκι και ο άλλος για
το βιβλίο.
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Σχόλια:
· Το μόνο λάθος που έκανε ήταν να κυκλώσει το «τετράγωνο» (κύβος) που βρισκόταν

μπροστά από το ποδήλατο, κάτι το οποίο όμως εμείς δεν το λαμβάναμε υπόψη στα
αντικείμενα που θεωρούσαμε ότι έπρεπε να κυκλώσει. Έτσι, στη συνέχεια είπε «Α,
και αυτό το «τετράγωνο» (κύβος).

Σχόλια:
· Στον κύκλο τον μεγάλο μας εξήγησε ότι μέσα σε αυτόν είχε βάλει τον υπολογιστή,

την πολύχρωμη καρέκλα, την κίτρινη καρέκλα, την υδρόγειο σφαίρα και το τραπέζι.
· Κύκλωσε ξεχωριστά το πατίνι.
· Στον άλλο μεγάλο κύκλο συμπεριέλαβε το ποδήλατο και το κόκκινο «τετράγωνο»

(κύβος) που ήταν μπροστά από το ποδήλατο.
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Αξιολόγηση χωρικής αντίληψης

1) Πού βρισκόταν το τετράγωνο;

Α) Δεξιά του κύκλου √

Β) Αριστερά του κύκλου

Γ) Κάτω από τον κύκλο

2) Πού βρισκόταν το τρίγωνο;

Α) Κάτω από τον κύκλο

Β) Αριστερά του κύκλου √

Γ) Δεξιά του κύκλου

3) Πού βρισκόταν το πατίνι;

Α) Πάνω από το τραπέζι

Β) Κάτω από το τραπέζι √

Γ) Κάτω από την καρέκλα

4) Πού βρισκόταν ο υπολογιστής;

Α) Πάνω στην καρέκλα

Β) Πάνω στο πατίνι

Γ) Πάνω στο τραπέζι √

5) Πού βρισκόταν η κίτρινη καρέκλα;

Α) Πάνω στο τραπέζι

Β) Μπροστά από το τραπέζι √

Γ) Πίσω από τον υπολογιστή

6) Πού βρισκόταν η υδρόγειος;

Α) Πίσω και αριστερά του υπολογιστή

Β) Μπροστά από τον υπολογιστή

Γ) Πίσω και δεξιά του υπολογιστή √

Σχόλια: Όλες οι απαντήσεις που έδωσε ήταν σωστές.
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Αξιολόγηση προσανατολισμού

Ν Ο
1) Έστριψε δεξιά μέχρι να αντικρίσει το
     ποδήλατο;

√

2) Προχώρησε μπροστά και κατευθύνθηκε
     προς το ποδήλατο;

√

3) Έστριψε αριστερά, ώστε να βλέπει τα 3
     γεωμετρικά στερεά σχήματα(κύβος, σφαίρα,
     κώνος);

√

4) Έδειξε με το βελάκι το γεωμετρικό
στερεό σχήμα που βρίσκεται δεξιά της

     σφαίρας;

√

5) Έδειξε με το βελάκι το γεωμετρικό
στερεό σχήμα που βρίσκεται αριστερά της

    σφαίρας;

√

6) Έστριψε αριστερά και κατευθύνθηκε προς την
πολύχρωμη καρέκλα;

√

7) Έστριψε δεξιά μέχρι να σταθεί πίσω από την κίτρινη
καρέκλα;

√

8) Παρατήρησε αν βρίσκεται η κίτρινη καρέκλα μπροστά
από το τραπέζι;

√

9) Παρατήρησε ποια αντικείμενα βρίσκονται πάνω στο
τραπέζι(υπολογιστής, υδρόγειος σφαίρα);

√

10) Παρατήρησε ότι το πατίνι βρίσκεται κάτω από το
τραπέζι;

√

Σχόλια:

2) Ενώ το είδε το ποδήλατο και πήγε να προχωρήσει προς τα μπροστά δεν
     κατευθύνθηκε προς το ποδήλατο. Έστριψε λίγο το ποντίκι με αποτέλεσμα
     να βρεθεί μπροστά στα σχήματα. Έκανε, δηλαδή την κίνηση που
     ουσιαστικά θα ήταν η επόμενη οδηγία- βήμα που θα τις δίναμε.
4) Άφησε το ποντίκι και μας έδειξε με το χέρι της που βρισκόταν το κάθε
    σχήμα ανάλογα με τις οδηγίες που της δίναμε.
7) Δεν στάθηκε ακριβώς πίσω από την κίτρινη καρέκλα. Στάθηκε πίσω και
    δεξιά της.
10) Έτσι, για να παρατηρήσει το πατίνι έκανε λίγο πίσω, γιατί το είχε
       παρατηρήσει από πριν στο βήμα 6 που έλεγε να στρίψει αριστερά μέχρι
       να αντικρίσει την πολύχρωμη καρέκλα.
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Αξιολόγηση λεπτής κινητικότητας

     1. Κράτημα ποντικιού:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

δύσκολο √ εύκολο

     2. Χρήση των κουμπιών του ποντικιού:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

αδύνατη √ εύκολη

     3. Σύνδεση κίνησης ποντικιού με την κίνηση μέσα στο εικονικό
         περιβάλλον:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
δύσκολη √ εύκολη

4. Αντιστοιχία κινήσεων με τις οδηγίες που δίνονται:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ανύπαρκτη √ πολύ καλή

Άλλα χαρακτηριστικά

1) Επαγρύπνηση
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ  √

2) Ενδιαφέρον
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ √

3) Συνεργατικότητα/ συνεργασιμότητα
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ καλή √

4) Ανυπομονησία
1 2 3 4 5

Καθόλου√ Πολύ

5) Επίπεδο ενέργειας/ δράσης
1 2 3 4 5

Καθόλου Μεγάλο √

6) Αυτοσυγκέντρωση
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ √

7) Ανησυχία
1 2 3 4 5

Καθόλου√ Πολύ

8) Διάσπαση προσοχής
1 2 3 4 5

Καθόλου √ Πολύ
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Σχόλια- παρατηρήσεις

· Η Κατερίνα πηγαίνει κανονικό σχολείο. Φέτος τελείωσε την Ε’ τάξη του δημοτικού

και θα πάει Στ’.

· Η διαδικασία συνολικά διήρκησε 25’, από τις 12:10- 12:35

· Η διαδικασία της εξερεύνησης διήρκησε 04:28.

· Ήξερε να διαβάζει, οπότε όλα τα έργα τα έκανε μόνη της.

· Είχε ξαναδεί υδρόγειο σφαίρα, αλλά δεν ήξερε πως την έλεγαν. Μάλιστα είπε «Αυτή

που έχει πάνω την Κρήτη».

· Αρχικά, όταν βρέθηκε στο εικονικό περιβάλλον όταν της είπαμε να πάει δεξιά

ρώτησε «Πού; Από δω;», δείχνοντάς μας προς τα δεξιά.

· Είχε πολύ καλή μνήμη και παρατηρούσε ακόμα και τις λεπτομέρειες, π.χ. ότι είχε ένα

βιβλίο πάνω στο τραπέζι πέρα από τα υπόλοιπα αντικείμενα.

· Μας έδωσε την εντύπωση ότι δεν ήξερε το «τρίγωνο» (κώνος), αλλά μόλις της

είπαμε ότι το λένε «τρίγωνο» (κώνος) το θυμόταν και τις υπόλοιπες φορές που την

ρωτήσαμε.

· Η εξερεύνηση στο εικονικό περιβάλλον διήρκησε την λιγότερη ώρα από όλα τα

παιδιά, καθώς και ολόκληρη η διαδικασία.
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Στοιχεία υποκειμένου

Όνομα: Κώστας (πλασματικό)

Αριθμός υποκειμένου: 6

Φύλο: Άρρεν

Ηλικία: 10 χρονών (παρά 4 μηνών)

Ημερομηνία γέννησης: 16/12/1997

Ημερομηνία συνάντησης: 21/08/2007

Αξιολόγηση χωρικής μνήμης

Σχόλια:
· Έβαλε σταυρούς ακόμα και στα αντικείμενα που υπήρχαν στην φωτογραφία, γιατί

είπε ότι «Αφού εδώ» (στην εκφώνηση δηλαδή) «λέει να βάλω σταυρό στα
αντικείμενα που υπήρχαν στο δωμάτιο, θα βάλω σταυρό και στις καρέκλες». Μετά
από λίγη ώρα το ξανασκέφτηκε και είπε «Αν και υπάρχουν εδώ…».

· Μας εξήγησε ότι ο σταυρός που είναι στο πάτωμα είναι για το ποδήλατο, αλλά μας
είπε ότι δεν μπορούσε να τον βάλει πιο πάνω.

· Δεν θυμόταν ότι υπήρχε η υδρόγειος σφαίρα, παρ’ όλο που είχε δώσει ιδιαίτερη
έμφαση όταν παρατηρούσε τα αντικείμενα που υπήρχαν πάνω στο τραπέζι. Γι’ αυτό
και ο ένας από τους δύο σταυρούς που έχει βάλει πάνω στο τραπέζι είναι για το
βιβλίο, ενώ ο άλλος για τον υπολογιστή.

· Επίσης, οι σταυροί που έχει βάλει κάτω από το σκαμπό είναι για τα σχήματα . Και
όταν τον ρωτήσαμε γιατί έβαλε σταυρούς κάτω από τα σκαμπό μας είπε ότι δεν
μπορούσε να βάλει πιο πάνω.
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Σχόλια:

· Θυμόταν ότι στη θέση του τηλεφώνου υπήρχε το «τρίγωνο» (κώνος) και ήταν το
πρώτο πράγμα που παρατήρησε, ότι δηλαδή έλειπε το «τρίγωνο» (κώνος) και στη
θέση του είχε μπει το τηλέφωνο.

Σχόλια:

· Αρχικά, στη μεριά που ήταν το ποδήλατο κύκλωσε τις καρέκλες, μετά τα σχήματα
και μετά το ποδήλατο.

· Το παιδί είχε παρατηρήσει όλες τις λεπτομέρειες του δωματίου, ακόμα και τα
αντικείμενα που εμείς δεν είχαμε δώσει έμφαση (π.χ. τα σχήματα που υπήρχαν κάτω
από το ποδήλατο).



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

LXXI

Αξιολόγηση χωρικής αντίληψης

1) Πού βρισκόταν το τετράγωνο;

Α) Δεξιά του κύκλου √

Β) Αριστερά του κύκλου

Γ) Κάτω από τον κύκλο

2) Πού βρισκόταν το τρίγωνο;

Α) Κάτω από τον κύκλο

Β) Αριστερά του κύκλου √

Γ) Δεξιά του κύκλου

3) Πού βρισκόταν το πατίνι;

Α) Πάνω από το τραπέζι

Β) Κάτω από το τραπέζι √

Γ) Κάτω από την καρέκλα

4) Πού βρισκόταν ο υπολογιστής;

Α) Πάνω στην καρέκλα

Β) Πάνω στο πατίνι

Γ) Πάνω στο τραπέζι √

5) Πού βρισκόταν η κίτρινη καρέκλα;

Α) Πάνω στο τραπέζι

Β) Μπροστά από το τραπέζι √

Γ) Πίσω από τον υπολογιστή

6) Πού βρισκόταν η υδρόγειος;

Α) Πίσω και αριστερά του υπολογιστή

Β) Μπροστά από τον υπολογιστή Χ

Γ) Πίσω και δεξιά του υπολογιστή

Σχόλια:

7) Όταν ρωτήθηκε το παιδί αν ήταν σίγουρο ότι η υδρόγειος ήταν μπροστά από τον
υπολογιστή μας είπε «Ναι, έτσι νομίζω».
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Αξιολόγηση προσανατολισμού

Ν Ο
1) Έστριψε δεξιά μέχρι να αντικρίσει το
     ποδήλατο;

√

2) Προχώρησε μπροστά και κατευθύνθηκε
     προς το ποδήλατο;

√

3) Έστριψε αριστερά, ώστε να βλέπει τα 3
     γεωμετρικά στερεά σχήματα(κύβος, σφαίρα,
     κώνος);

√

4) Έδειξε με το βελάκι το γεωμετρικό
στερεό σχήμα που βρίσκεται δεξιά της

     σφαίρας;

√

5) Έδειξε με το βελάκι το γεωμετρικό
στερεό σχήμα που βρίσκεται αριστερά της

    σφαίρας;

√

6) Έστριψε αριστερά και κατευθύνθηκε προς την
πολύχρωμη καρέκλα;

√

7) Έστριψε δεξιά μέχρι να σταθεί πίσω από την κίτρινη
καρέκλα;

√

8) Παρατήρησε αν βρίσκεται η κίτρινη καρέκλα μπροστά
από το τραπέζι;

√

9) Παρατήρησε ποια αντικείμενα βρίσκονται πάνω στο
τραπέζι(υπολογιστής, υδρόγειος σφαίρα);

√

10) Παρατήρησε ότι το πατίνι βρίσκεται κάτω από το
τραπέζι;

√

Σχόλια:

4,5) Το παιδί μας έδειξε με το χέρι του ποιο γεωμετρικό σχήμα βρισκόταν
     αριστερά του «κύκλου» (σφαίρα) και ποιο δεξιά της, καθώς το παιδί
     δυσκολευόταν να χειριστεί το ποντίκι εξαιτίας του κινητικού
     προβλήματος.
6) Έστριψε αριστερά, αλλά κατευθύνθηκε προς την κίτρινη καρέκλα και όχι
    προς την πολύχρωμη, αν και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την
    πολύχρωμη.
7) Έστριψε λίγο δεξιά, αλλά επειδή δεν βρισκόταν ακριβώς μπροστά από την
     πολύχρωμη καρέκλα, έκανε λίγο δεξιά και πίσω ώστε να βλέπει καλύτερα
     και να παρατηρήσει την περιοχή που βρισκόταν το τραπέζι και τα
     αντικείμενα που υπήρχαν πάνω, κάτω και μπροστά από αυτό.
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Αξιολόγηση λεπτής κινητικότητας

     1. Κράτημα ποντικιού:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

δύσκολο √ εύκολο

     2. Χρήση των κουμπιών του ποντικιού:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

αδύνατη √ εύκολη

     3. Σύνδεση κίνησης ποντικιού με την κίνηση μέσα στο εικονικό
         περιβάλλον:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
δύσκολη √ εύκολη

4. Αντιστοιχία κινήσεων με τις οδηγίες που δίνονται:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ανύπαρκτη √ πολύ καλή

Άλλα χαρακτηριστικά

1) Επαγρύπνηση
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ √

2) Ενδιαφέρον
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ √

3) Συνεργατικότητα/ συνεργασιμότητα
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ καλή √

4) Ανυπομονησία
1 2 3 4 5

Καθόλου√ Πολύ

5) Επίπεδο ενέργειας/ δράσης
1 2 3 4 5

Καθόλου √ Μεγάλο

6) Αυτοσυγκέντρωση
1 2 3 4 5

Καθόλου √ Πολύ

7) Ανησυχία
1 2 3 4 5

Καθόλου√ Πολύ

8) Διάσπαση προσοχής
1 2 3 4 5

Καθόλου√ Πολύ
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Σχόλια- παρατηρήσεις

· Ο Κώστας θα πάει στην Γ’ τάξη του Δημοτικού .

· Η διαδικασία συνολικά διήρκησε 45’, από τις 10:25- 11:10.

· Η διαδικασία της εξερεύνησης διήρκησε 06:02.

· Το επίπεδο ανάγνωσης ήταν πολύ καλό γι’ αυτό και όλα τα έργα τα έκανε μόνος του

με μία μικρή βοήθεια από εμάς μόνο στην αρχή.

· Το παιδί ήταν πολύ πρόθυμο στο να ασχοληθεί με το εικονικό περιβάλλον.

· Πέρα από την ελαφριά νοητική καθυστέρηση πού έχει, έχει και κινητικό πρόβλημα,

γι’ αυτό και είχε πρόβλημα στον χειρισμό του ποντικιού.

· Μπερδευόταν στην αρχή με το δεξιά- αριστερά, αλλά αφού του εξηγήσαμε με

έμμεσο τρόπο ποιό είναι το αριστερά και ποιο το δεξιά, ακολουθούσε αρκετά καλά

τις οδηγίες μας. (Τον ρωτήσαμε ότι αφού κάνουμε το σταυρό μας με το δεξί μας το

χεράκι, όταν λέμε να πάμε δεξιά, προς τα πού πρέπει να πάμε.)

· Ήθελε να ανακαλύψει και το υπόλοιπο σπίτι.

· Μπορεί το παιδί να είχε πρόβλημα στο χειρισμό του ποντικιού, από την πλευρά της

μνήμης όμως δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Θυμόταν ακόμα και κάποιες

λεπτομέρειες (π.χ. βιβλίο).
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Πίνακες ποσοστών (%) επιτυχίας υποκειμένου
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2. Στοιχεία ερευνητικής διαδικασίας ομάδας παιδιών τυπικής
ανάπτυξης

Στοιχεία  υποκειμένου

Όνομα: Αλέξανδρος

Αριθμός υποκειμένου:1

Φύλο: Άρρεν

Ηλικία: 10

Ημερομηνία γέννησης: 23-10-1996

Ημερομηνία συνάντησης: 09-08-2007

Αξιολόγησης της χωρικής μνήμης
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Αξιολόγηση της χωρικής αντίληψης

1) Πού βρίσκεται ο κύβος;

Α) Δεξιά της σφαίρας √

Β) Αριστερά της σφαίρας

Γ) Κάτω από την σφαίρας

2) Πού βρίσκεται ο κώνος;

Α) Κάτω από την σφαίρα

Β) Αριστερά της σφαίρας √

Γ) Δεξιά της σφαίρας

3) Πού βρίσκεται το πατίνι;

Α) Πάνω από το τραπέζι

Β) Κάτω από το τραπέζι √

Γ) Κάτω από την καρέκλα

4) Πού βρίσκεται ο υπολογιστής;

Α) Πάνω στην καρέκλα

Β) Πάνω στο πατίνι

Γ) Πάνω στο τραπέζι √

5) Πού βρίσκεται η κίτρινη καρέκλα;

Α) Πάνω στο τραπέζι

Β) Μπροστά από το τραπέζι √

Γ) Πίσω από τον υπολογιστή

6) Πού βρίσκεται η υδρόγειος;

Α) Πίσω και αριστερά του υπολογιστή

Β) Μπροστά από τον υπολογιστή

Γ) Πίσω και δεξιά του υπολογιστή √

Σχόλια απαντήσεων(αιτιολόγηση λαθών από τα παιδιά):
Δεν υπήρξαν λάθη, η διαδικασία ήταν κατανοητή από το παιδί και

ανταποκρίθηκε σε όλα τα ζητήματα και τα έργα με επιτυχία.
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Αξιολόγηση προσανατολισμού

Ν Ο
1) Έστριψε δεξιά μέχρι να αντικρίσει το ποδήλατο; √

2) Προχώρησε μπροστά και κατευθύνθηκε προς το
ποδήλατο;

√

3) Έστριψε αριστερά, ώστε να βλέπει τα 3 γεωμετρικά
στερεά σχήματα(κύβος, σφαίρα, κώνος);

√

4) Έδειξε με το βελάκι το γεωμετρικό στερεό σχήμα που
βρίσκεται δεξιά της σφαίρας;

√

5) Έδειξε με το βελάκι το γεωμετρικό σχήμα που
βρίσκεται αριστερά της σφαίρας;

√

6) Έστριψε αριστερά και κατευθύνθηκε προς τη
χρωματιστή καρέκλα;

√

7) Έστριψε δεξιά μέχρι να σταθεί πίσω από την κίτρινη
καρέκλα;

√

8) Παρατήρησε αν βρίσκεται η κίτρινη καρέκλα μπροστά
από το τραπέζι;

√

9) Παρατήρησε ποια αντικείμενα βρίσκονται πάνω στο
τραπέζι(υπολογιστής, υδρόγειος σφαίρα);

√

10) Παρατήρησε ότι το πατίνι βρίσκεται κάτω από το
τραπέζι;

√



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

LXXX

Αξιολόγηση λεπτής κινητικότητας

     1. Κράτημα ποντικιού:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

δύσκολο εύκολο √

     2. Χρήση των κουμπιών του ποντικιού:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

αδύνατη εύκολη √

     3. Σύνδεση κίνησης ποντικιού με την κίνηση μέσα στο εικονικό
         περιβάλλον:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
δύσκολη εύκολη √

4. Αντιστοιχία κινήσεων με τις οδηγίες που δίνονται:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ανύπαρκτη πολύ καλή √

Άλλα χαρακτηριστικά

1) Επαγρύπνηση
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ √

2) Ενδιαφέρον
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ √

3) Συνεργατικότητα/ συνεργασιμότητα
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ καλή √

4) Ανυπομονησία
1 2 3 4 5

Καθόλου√ Πολύ

5) Επίπεδο ενέργειας/ δράσης
1 2 3 4 5

Καθόλου Μεγάλο √

6)Αυτοσυγκέντρωση
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ √

7) Ανησυχία
1 2 3 4 5

Καθόλου√ Πολύ

8) Διάσπαση προσοχής
1 2 3 4 5

Καθόλου√ Πολύ



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

LXXXI

Σχόλια-Παρατηρήσεις

· Ο Αλέξανδρος φέτος τελείωσε την Ε΄ τάξη Δημοτικού και θα φοιτήσει στη Στ’ τάξη

τη νέα σχολική χρονιά.

· Ο χρόνος διάρκειας της συνάντησής μας ήταν 12’. Η ώρα έναρξης ήταν στις 21.12

και η ώρα λήξης ήταν στις 21.24.

· Η διαδικασία της εξερεύνησης στο ΕΠ διήρκησε 51,6’’.

· Είχε προηγούμενη εμπειρία χρήσης Η/Υ, καθώς έχει το ίδιο στο σπίτι του

υπολογιστή, τον οποίο χρησιμοποιεί κυρίως για να παίζει παιχνίδια και όχι για κάποιο

άλλο σκοπό.

· Κατά τη διάρκεια της εξερεύνησης το μόνο σημείο στο οποίο ζήτησε επεξήγηση

ήταν, όταν ερωτήθηκε «Πού βρίσκεται η κίτρινη καρέκλα σε σχέση με το τραπέζι;».

Το παιδί δεν κατάλαβε τι ρωτούσαμε ακριβώς και του εξηγήσαμε «Βρίσκεται πίσω ή

μπροστά από το τραπέζι;», και τότε απάντησε με ευκολία.

· Από τα αντικείμενα που βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο του άρεσε το ποδήλατο(«Γιατί

ήταν μπλε») και το πατίνι, απλά και μόνο για το λόγο ότι είναι παιχνίδια.



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

LXXXII

Πίνακες ποσοστών (%) επιτυχίας υποκειμένου
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Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

LXXXIII

Στοιχεία υποκειμένου

Όνομα: Γιώργος

Αριθμός υποκειμένου:2

Φύλο: Άρρεν

Ηλικία: 12

Ημερομηνία γέννησης: 22-04-1995

Ημερομηνία συνάντησης: 10-08-2007

Αξιολόγηση της χωρικής μνήμης



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

LXXXIV



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

LXXXV

Αξιολόγηση της χωρικής αντίληψης

1) Πού βρίσκεται ο κύβος;

Α) Δεξιά της σφαίρας √

Β) Αριστερά της σφαίρας

Γ) Κάτω από την σφαίρας

2) Πού βρίσκεται ο κώνος;

Α) Κάτω από την σφαίρα

Β) Αριστερά της σφαίρας √

Γ) Δεξιά της σφαίρας

3) Πού βρίσκεται το πατίνι;

Α) Πάνω από το τραπέζι

Β) Κάτω από το τραπέζι √

Γ) Κάτω από την καρέκλα

4) Πού βρίσκεται ο υπολογιστής;

Α) Πάνω στην καρέκλα

Β) Πάνω στο πατίνι

Γ) Πάνω στο τραπέζι √

5) Πού βρίσκεται η κίτρινη καρέκλα;

Α) Πάνω στο τραπέζι

Β) Μπροστά από το τραπέζι √

Γ) Πίσω από τον υπολογιστή

6) Πού βρίσκεται η υδρόγειος;

Α) Πίσω και αριστερά του υπολογιστή

Β) Μπροστά από τον υπολογιστή

Γ) Πίσω και δεξιά του υπολογιστή √

Σχόλια απαντήσεων(αιτιολόγηση λαθών από τα παιδιά):
Οι απαντήσεις του παιδιού ήταν όλες σωστές. Η διαδικασία της έρευνας ήταν

ευχάριστη και δεν κούρασε καθόλου το παιδί, σύμφωνα τα λεγόμενά του.



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

LXXXVI

Αξιολόγηση προσανατολισμού

Ν Ο
1) Έστριψε δεξιά μέχρι να αντικρίσει το ποδήλατο; √

2) Προχώρησε μπροστά και κατευθύνθηκε προς το
ποδήλατο;

√

3) Έστριψε αριστερά, ώστε να βλέπει τα 3 γεωμετρικά
στερεά σχήματα(κύβος, σφαίρα, κώνος);

√

4) Έδειξε με το βελάκι το γεωμετρικό στερεό σχήμα που
βρίσκεται δεξιά της σφαίρας;

√

5) Έδειξε με το βελάκι το γεωμετρικό σχήμα που
βρίσκεται αριστερά της σφαίρας;

√

6) Έστριψε αριστερά και κατευθύνθηκε προς χρωματιστή
καρέκλα;

√

7) Έστριψε δεξιά μέχρι να σταθεί πίσω από την κίτρινη
καρέκλα;

√

8) Παρατήρησε αν βρίσκεται η κίτρινη καρέκλα μπροστά
από το τραπέζι;

√

9) Παρατήρησε ποια αντικείμενα βρίσκονται πάνω στο
τραπέζι(υπολογιστής, υδρόγειος σφαίρα);

√

10) Παρατήρησε ότι το πατίνι βρίσκεται κάτω από το
τραπέζι;

√



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

LXXXVII

Αξιολόγηση λεπτής κινητικότητας

     1. Κράτημα ποντικιού:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

δύσκολο εύκολο √

     2. Χρήση των κουμπιών του ποντικιού:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

αδύνατη εύκολη √

     3. Σύνδεση κίνησης ποντικιού με την κίνηση μέσα στο εικονικό
         περιβάλλον:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
δύσκολη εύκολη √

4. Αντιστοιχία κινήσεων με τις οδηγίες που δίνονται:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ανύπαρκτη πολύ καλή √

Άλλα χαρακτηριστικά

1) Επαγρύπνηση
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ √

2) Ενδιαφέρον
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ √

3) Συνεργατικότητα/ συνεργασιμότητα
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ καλή √

4) Ανυπομονησία
1 2 3 4 5

Καθόλου√ Πολύ

5) Επίπεδο ενέργειας/ δράσης
1 2 3 4 5

Καθόλου Μεγάλο √

6) Αυτοσυγκέντρωση
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ √

7) Ανησυχία
1 2 3 4 5

Καθόλου√ Πολύ

8) Διάσπαση προσοχής
1 2 3 4 5

Καθόλου
√

Πολύ



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

LXXXVIII

Σχόλια-παρατηρήσεις

· Ο Γιώργος φέτος τελείωσε την Στ’ τάξη Δημοτικού και θα φοιτήσει στην Α’ τάξη του

Γυμνασίου.

· Η συνολική διάρκεια της ερευνητικής διαδικασία ήταν 11’, με ώρα έναρξης 11.50π.μ.

και ώρα λήξης 12.01μ.μ.

· Η διάρκεια της εξερεύνησης ήταν 1’ 45’’.

· Το υποκείμενο ζήτησε επεξήγηση κατά τη διάρκεια της περιήγησης στο σημείο όπου

ερωτήθηκε «Πού βρίσκεται η κίτρινη καρέκλα σε σχέση με το τραπέζι;». Δεν

κατανόησε ακριβώς το ίδιο σημείο με το πρώτο υποκείμενο της έρευνας. Απάντησε

σωστά μόνο όταν του δόθηκε επεξήγηση, ίδια με αυτή που δόθηκε και στο πρώτο

υποκείμενο. (Στο σημείο αυτό αποφασίσαμε να διαφοροποιήσουμε την ερώτηση

«Πού βρίσκεται η κίτρινη καρέκλα σε σχέση με το τραπέζι;» σε «Πού βρίσκεται η

κίτρινη καρέκλα πίσω ή μπροστά από το τραπέζι;», για να είναι πιο κατανοητή από τα

παιδιά)

· Το υποκείμενο είχε προηγούμενη εμπειρίας χρήσης Η/Υ, καθώς έχει το ίδιο στο σπίτι

του υπολογιστή, τον οποίο χρησιμοποιεί κυρίως για να παίζει παιχνίδια και όχι για

κάποιο άλλο σκοπό.

· Το παιδί μας σχολίασε πως από τα αντικείμενα που βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο του

άρεσε το ποδήλατο.



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

LXXXIX

Πίνακες ποσοστών (%) επιτυχίας υποκειμένου
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Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

XC

Στοιχεία υποκειμένου

Όνομα: Παναγιώτης

Αριθμός υποκειμένου: 3

Φύλο: Άρρεν

Ηλικία: 10

Ημερομηνία γέννησης: 23-10-1996

Ημερομηνία συνάντησης: 10-08-2007

Αξιολόγηση της χωρικής μνήμης



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

XCI



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

XCII

Αξιολόγηση της χωρικής αντίληψης

1) Πού βρίσκεται ο κύβος;

Α) Δεξιά της σφαίρας √

Β) Αριστερά της σφαίρας

Γ) Κάτω από την σφαίρας

2) Πού βρίσκεται ο κώνος;

Α) Κάτω από την σφαίρα

Β) Αριστερά της σφαίρας X

Γ) Δεξιά της σφαίρας

3) Πού βρίσκεται το πατίνι;

Α) Πάνω από το τραπέζι

Β) Κάτω από το τραπέζι √

Γ) Κάτω από την καρέκλα

4) Πού βρίσκεται ο υπολογιστής;

Α) Πάνω στην καρέκλα

Β) Πάνω στο πατίνι

Γ) Πάνω στο τραπέζι √

5) Πού βρίσκεται η κίτρινη καρέκλα;

Α) Πάνω στο τραπέζι

Β) Μπροστά από το τραπέζι √

Γ) Πίσω από τον υπολογιστή

6) Πού βρίσκεται η υδρόγειος;

Α) Πίσω και αριστερά του υπολογιστή

Β) Μπροστά από τον υπολογιστή

Γ) Πίσω και δεξιά του υπολογιστή √

Σχόλια απαντήσεων(αιτιολόγηση λαθών από τα παιδιά):
 Το παιδί έκανε δύο λάθη. Το πρώτο λάθος το έκανε στο ερωτηματολόγιο για την

αξιολόγηση της χωρικής μνήμης, στη δεύτερη ερώτηση. Δεν κύκλωσε ένα αντικείμενο
(ρολόι) που είχαμε προσθέσει εμείς στην πρόσοψη. Το παιδί μας εξήγησε ότι το λάθος του
οφείλεται στη βιασύνη του και πως δεν παρατήρησε καλά την πρόσοψη.

Το δεύτερο λάθος το έκανε στο ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της χωρικής
αντίληψης, στη δεύτερη ερώτηση, όπου απάντησε ότι ο κώνος βρίσκεται δεξιά της σφαίρας.
Για το λάθος αυτό, μας έδωσε την ίδια αιτιολόγηση με το προηγούμενο, ότι δηλαδή
βιαζόταν.

Δεν υπήρξαν άλλα λάθη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

XCIII

Αξιολόγηση προσανατολισμού

Ν Ο
1) Έστριψε δεξιά μέχρι να αντικρίσει το ποδήλατο; √

2) Προχώρησε μπροστά και κατευθύνθηκε προς το
ποδήλατο;

√

3) Έστριψε αριστερά, ώστε να βλέπει τα 3 γεωμετρικά
στερεά σχήματα(κύβος, σφαίρα, κώνος);

√

4) Έδειξε με το βελάκι το γεωμετρικό στερεό σχήμα που
βρίσκεται δεξιά της σφαίρας;

√

5) Έδειξε με το βελάκι το γεωμετρικό σχήμα που
βρίσκεται αριστερά της σφαίρας;

√

6) Έστριψε αριστερά και κατευθύνθηκε προς χρωματιστή
καρέκλα;

√

7) Έστριψε δεξιά μέχρι να σταθεί πίσω από την κίτρινη
καρέκλα;

√

8) Παρατήρησε αν βρίσκεται η κίτρινη καρέκλα μπροστά
από το τραπέζι;

√

9) Παρατήρησε ποια αντικείμενα βρίσκονται πάνω στο
τραπέζι(υπολογιστής, υδρόγειος σφαίρα);

√

10) Παρατήρησε ότι το πατίνι βρίσκεται κάτω από το
τραπέζι;

√

Σχόλια:

3) Το παιδί δεν έστριψε κατευθείαν αριστερά, κατάλαβε όμως τη μεριά προς την οποία
έπρεπε να στρίψει, απλά δυσκολεύτηκε να στρίψει λόγω κακού χειρισμού του ποντικιού.



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

XCIV

Αξιολόγηση λεπτής κινητικότητας

1. Κράτημα ποντικιού:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

δύσκολο εύκολο √

     2. Χρήση των κουμπιών του ποντικιού:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

αδύνατη √ εύκολη

     3. Σύνδεση κίνησης ποντικιού με την κίνηση μέσα στο εικονικό
         περιβάλλον:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
δύσκολη εύκολη √

4. Αντιστοιχία κινήσεων με τις οδηγίες που δίνονται:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ανύπαρκτη πολύ καλή √

Άλλα χαρακτηριστικά

1) Επαγρύπνηση
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ √

2) ενδιαφέρον
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ √

3) Συνεργατικότητα/ συνεργασιμότητα
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ καλή √

4) Ανυπομονησία
1 2 3 4 5

Καθόλου √ Πολύ

5) Επίπεδο ενέργειας/ δράσης
1 2 3 4 5

Καθόλου Μεγάλο √

6) Αυτοσυγκέντρωση
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ √

7) Ανησυχία
1 2 3 4 5

Καθόλου√ Πολύ

8) Διάσπαση προσοχής
1 2 3 4 5

Καθόλου√ Πολύ



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

XCV

Σχόλια-παρατηρήσεις

· Ο Παναγιώτης φέτος τελείωσε την Ε΄ τάξη Δημοτικού και θα φοιτήσει στη Στ’ τάξη

τη νέα σχολική χρονιά.

· Ο χρόνος διάρκειας της συνάντησής μας ήταν 7’. Η ώρα έναρξης ήταν στις

20.45μ.μ. και η ώρα λήξης ήταν στις 20.52μ.μ..

· Η διαδικασία της εξερεύνησης στο ΕΠ διήρκησε 1’51’’

· Το παιδί βιαζόταν λίγο κατά τη διάρκεια των απαντήσεων, με αποτέλεσμα να δώσει

δύο λανθασμένες απαντήσεις.

· Γενικά, στο παιδί άρεσε η διαδικασία και μάλιστα ζήτησε επανάληψή της.

· Από τα αντικείμενα του περιβάλλοντος έδειξε προτίμηση στον ηλεκτρονικό

υπολογιστή.

· Όσον αφορά την προηγούμενη εμπειρία χρήσης υπολογιστή, το παιδί γνώριζε πώς

να χειρίζεται τον υπολογιστή και δεν χρειάστηκε κάποια επεξήγηση σχετικά.



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

XCVI

Πίνακες ποσοστών (%) επιτυχίας υποκειμένου

Χωρική μνήμη
93,76

Χωρική αντίληψη
83,4

Προσανατολισμός
90

0 20 40 60 80 100

1

Ποσοστά(%) επιτυχίας

89

11

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Συνολικό ποσοστό
επιτυχίας

Συνολικό ποσοστό
αποτυχίας



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

XCVII

Στοιχεία υποκειμένου

Όνομα: Άννα

Αριθμός υποκειμένου: 4

Φύλο: Θήλυ

Ηλικία: 11

Ημερομηνία γέννησης: 30-06-1995

Ημερομηνία συνάντησης: 10-08-2007

Αξιολόγηση της χωρικής μνήμης



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

XCVIII
Αξιολόγηση της χωρικής αντίληψης



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

XCIX

1) Πού βρίσκεται ο κύβος;

Α) Δεξιά της σφαίρας √

Β) Αριστερά της σφαίρας

Γ) Κάτω από την σφαίρας

2) Πού βρίσκεται ο κώνος;

Α) Κάτω από την σφαίρα

Β) Αριστερά της σφαίρας √

Γ) Δεξιά της σφαίρας

3) Πού βρίσκεται το πατίνι;

Α) Πάνω από το τραπέζι

Β) Κάτω από το τραπέζι √

Γ) Κάτω από την καρέκλα

4) Πού βρίσκεται ο υπολογιστής;

Α) Πάνω στην καρέκλα

Β) Πάνω στο πατίνι

Γ) Πάνω στο τραπέζι √

5) Πού βρίσκεται η κίτρινη καρέκλα;

Α) Πάνω στο τραπέζι

Β) Μπροστά από το τραπέζι √

Γ) Πίσω από τον υπολογιστή

6) Πού βρίσκεται η υδρόγειος;

Α) Πίσω και αριστερά του υπολογιστή

Β) Μπροστά από τον υπολογιστή

Γ) Πίσω και δεξιά του υπολογιστή √

Σχόλια απαντήσεων(αιτιολόγηση λαθών από τα παιδιά):
 Το παιδί δεν έκανε λάθη στις απαντήσεις των έργων και δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα

σε κάποιο σημείο.



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

C

Αξιολόγηση προσανατολισμού

Ν Ο
1) Έστριψε δεξιά μέχρι να αντικρίσει το ποδήλατο; √

2) Προχώρησε μπροστά και κατευθύνθηκε προς το
ποδήλατο;

√

3) Έστριψε αριστερά, ώστε να βλέπει τα 3 γεωμετρικά
στερεά σχήματα(κύβος, σφαίρα, κώνος);

√

4) Έδειξε με το βελάκι το γεωμετρικό στερεό σχήμα που
βρίσκεται δεξιά της σφαίρας;

√

5) Έδειξε με το βελάκι το γεωμετρικό σχήμα που
βρίσκεται αριστερά της σφαίρας;

√

6) Έστριψε αριστερά και κατευθύνθηκε προς χρωματιστή
καρέκλα;

√

7) Έστριψε δεξιά μέχρι να σταθεί πίσω από την κίτρινη
καρέκλα;

√

8) Παρατήρησε αν βρίσκεται η κίτρινη καρέκλα μπροστά
από το τραπέζι;

√

9) Παρατήρησε ποια αντικείμενα βρίσκονται πάνω στο
τραπέζι(υπολογιστής, υδρόγειος σφαίρα);

√

10) Παρατήρησε ότι το πατίνι βρίσκεται κάτω από το
τραπέζι;

√

Σχόλια:

1) Το υποκείμενο έκανε περιστροφή 180ο , λόγω λάθους χειρισμού και όχι επειδή δεν γνώριζε
να στρίψει δεξιά.



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

CI

Αξιολόγηση λεπτής κινητικότητας

     1. Κράτημα ποντικιού:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

δύσκολο εύκολο √

     2. Χρήση των κουμπιών του ποντικιού:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

αδύνατη √ εύκολη

     3. Σύνδεση κίνησης ποντικιού με την κίνηση μέσα στο εικονικό
         περιβάλλον:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
δύσκολη εύκολη √

4. Αντιστοιχία κινήσεων με τις οδηγίες που δίνονται:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ανύπαρκτη πολύ καλή √

Άλλα χαρακτηριστικά

1) Επαγρύπνηση
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ √

2) Ενδιαφέρον
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ √

3) Συνεργατικότητα/ συνεργασιμότητα
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ καλή √

4) Ανυπομονησία
1 2 3 4 5

Καθόλου √ Πολύ

5) Επίπεδο ενέργειας/ δράσης
1 2 3 4 5

Καθόλου Μεγάλο √

6) Αυτοσυγκέντρωση
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ √

7) Ανησυχία
1 2 3 4 5

Καθόλου√ Πολύ

8) Διάσπαση προσοχής
1 2 3 4 5

Καθόλου√ Πολύ



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

CII

Σχόλια-παρατηρήσεις

· Η Άννα τελείωσε φέτος την Στ’ τάξη Δημοτικού και θα φοιτήσει στην Α’ τάξη του

Γυμνασίου τη νέα σχολική χρονιά.

· Η συνολική διάρκεια της ερευνητικής διαδικασία ήταν 9’, με ώρα έναρξης 21.15μ.μ.

και ώρα λήξης 21.24μ.μ.

· Η διάρκεια της εξερεύνησης ήταν 2’.

· Πριν την έναρξη της διαδικασίας, δήλωσε ότι ήταν πολύ αγχωμένη, αλλά

ανταπεξήλθε γρήγορα και χωρίς χρονοτριβές.

· Το μοναδικό σημείο στο οποίο ζήτησε διευκρίνιση ήταν κατά τη διάρκεια της

περιήγησης, όταν της ζητήθηκε να δείξει ποιο αντικείμενο βρίσκεται δεξιά της

σφαίρας. Στο σημείο αυτό ρώτησε αν εννοούσαμε δεξιά όπως είμαστε και εμείς.

· Κάποια μικρά λάθη έγιναν κατά τη διάρκεια της περιήγησης στο εικονικό δωμάτιο,

λόγω μη προηγούμενης εμπειρίας κίνησης μέσα σε εικονικό χώρο.

· Η διαδικασία της έρευνας ήταν ευχάριστη για το υποκείμενο και ζήτησε επανάληψή

της.



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

CIII

Πίνακες ποσοστών (%) επιτυχίας υποκειμένου
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Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

CIV

Στοιχεία υποκειμένου

Όνομα: Κλειώ

Αριθμός υποκειμένου: 5

Φύλο: Θήλυ

Ηλικία: 7

Ημερομηνία γέννησης: 04-04-2000

Ημερομηνία συνάντησης: 11-08-2007

Αξιολόγηση της χωρικής μνήμης



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

CV



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

CVI

Αξιολόγηση της χωρικής αντίληψης

1) Πού βρίσκεται ο κύβος;

Α) Δεξιά της σφαίρας √

Β) Αριστερά της σφαίρας

Γ) Κάτω από την σφαίρας

2) Πού βρίσκεται ο κώνος;

Α) Κάτω από την σφαίρα

Β) Αριστερά της σφαίρας √

Γ) Δεξιά της σφαίρας

3) Πού βρίσκεται το πατίνι;

Α) Πάνω από το τραπέζι

Β) Κάτω από το τραπέζι √

Γ) Κάτω από την καρέκλα

4) Πού βρίσκεται ο υπολογιστής;

Α) Πάνω στην καρέκλα

Β) Πάνω στο πατίνι

Γ) Πάνω στο τραπέζι √

5) Πού βρίσκεται η κίτρινη καρέκλα;

Α) Πάνω στο τραπέζι

Β) Μπροστά από το τραπέζι √

Γ) Πίσω από τον υπολογιστή

6) Πού βρίσκεται η υδρόγειος;

Α) Πίσω και αριστερά του υπολογιστή

Β) Μπροστά από τον υπολογιστή

Γ) Πίσω και δεξιά του υπολογιστή √

Σχόλια απαντήσεων(αιτιολόγηση λαθών από τα παιδιά):
Το παιδί έκανε ένα λάθος, στην πρώτη ερώτηση του ερωτηματολόγιου για την

αξιολόγηση της χωρικής μνήμης. Δεν σημείωσε με σταυρό τη θέση όπου βρισκόταν το
ποδήλατο, αλλά αυτό ίσως οφείλεται στην φωτογραφία του εικονικού δωματίου.



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

CVII

Αξιολόγηση προσανατολισμού

Ν Ο
1) Έστριψε δεξιά μέχρι να αντικρίσει το ποδήλατο; √

2) Προχώρησε μπροστά και κατευθύνθηκε προς το
ποδήλατο;

√

3) Έστριψε αριστερά, ώστε να βλέπει τα 3 γεωμετρικά
στερεά σχήματα(κύβος, σφαίρα, κώνος);

√

4) Έδειξε με το βελάκι το γεωμετρικό στερεό σχήμα που
βρίσκεται δεξιά της σφαίρας;

√

5) Έδειξε με το βελάκι το γεωμετρικό σχήμα που
βρίσκεται αριστερά της σφαίρας;

√

6) Έστριψε αριστερά και κατευθύνθηκε προς την
χρωματιστή καρέκλα;

√

7) Έστριψε δεξιά μέχρι να σταθεί πίσω από την κίτρινη
καρέκλα;

√

8) Παρατήρησε αν βρίσκεται η κίτρινη καρέκλα μπροστά
από το τραπέζι;

√

9) Παρατήρησε ποια αντικείμενα βρίσκονται πάνω στο
τραπέζι(υπολογιστής, υδρόγειος σφαίρα);

√

10) Παρατήρησε ότι το πατίνι βρίσκεται κάτω από το
τραπέζι;

√

Σχόλια:

1) Έστριψε δεξιά, αλλά δεν σταμάτησε μόλις είδε το ποδήλατο.



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

CVIII

Αξιολόγηση λεπτής κινητικότητας

1. Κράτημα ποντικιού:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

δύσκολο √ εύκολο

     2. Χρήση των κουμπιών του ποντικιού:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

αδύνατη √ εύκολη

     3. Σύνδεση κίνησης ποντικιού με την κίνηση μέσα στο εικονικό
         περιβάλλον:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
δύσκολη √ εύκολη

4. Αντιστοιχία κινήσεων με τις οδηγίες που δίνονται:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ανύπαρκτη √ πολύ καλή

Άλλα χαρακτηριστικά

1) Επαγρύπνηση
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ √

2) Ενδιαφέρον
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ √

3) Συνεργατικότητα/ συνεργασιμότητα
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ καλή √

4) Ανυπομονησία
1 2 3 4 5

Καθόλου√ Πολύ

5) Επίπεδο ενέργειας/ δράσης
1 2 3 4 5

Καθόλου Μεγάλο √

6) Αυτοσυγκέντρωση
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ √

7) Ανησυχία
1 2 3 4 5

Καθόλου√ Πολύ

8) Διάσπαση προσοχής
1 2 3 4 5

Καθόλου√ Πολύ



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

CIX

Σχόλια-παρατηρήσεις

· Η Κλειώ φέτος τελείωσε την Α΄ τάξη Δημοτικού και θα φοιτήσει στη Β’ τάξη τη νέα

σχολική χρονιά.

· Ο χρόνος διάρκειας της συνάντησής μας ήταν 20’. Η ώρα έναρξης ήταν στις

20.00μ.μ. και η ώρα λήξης ήταν στις 20.20μ.μ..

· Η διαδικασία της εξερεύνησης στο ΕΠ διήρκησε 2’8’’.

· Το παιδί δεν είχε προηγούμενη εμπειρία χρήσης Η/Υ, ούτε στο σχολείο ούτε στο

σπίτι. Δεν γνώριζε πώς να κρατάει το ποντίκι και πώς να χρησιμοποιεί τα κουμπιά

του. Για το λόγο αυτό, αρχικά της δείξαμε πώς να χρησιμοποιεί το ποντίκι για να

κινηθεί μέσα στο εικονικό περιβάλλον. Το παιδί κατανόησε τον τρόπο και

ανταποκρίθηκε γρήγορα και με χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

· Κατανόησε και απόλαυσε τη διαδικασία της έρευνας.

· Για να βοηθήσουμε και να διευκολύνουμε το παιδί, της διαβάζαμε τις ερωτήσεις,

γιατί διαφορετικά μπερδευότανε. Στις ερωτήσεις απαντούσε πριν ακούσει τις

πιθανές απαντήσεις, κ μάλιστα πάντα σωστά.

· Από τα αντικείμενα του εικονικού δωματίου της άρεσε η υδρόγειος σφαίρα, την

οποία γνώριζε από το σχολείο, γιατί έχει πάνω της τις χώρες.



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

CX
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Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

CXI

Στοιχεία υποκειμένου

Όνομα: Ανδρέας

Αριθμός υποκειμένου: 6

Φύλο: Άρρεν

Ηλικία: 8

Ημερομηνία γέννησης: 19-11-1998

Ημερομηνία συνάντησης: 12-08-2007

Αξιολόγηση της χωρικής μνήμης



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

CXII



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

CXIII

Αξιολόγηση της χωρικής αντίληψης

1) Πού βρίσκεται ο κύβος;

Α) Δεξιά της σφαίρας √

Β) Αριστερά της σφαίρας

Γ) Κάτω από την σφαίρας

2) Πού βρίσκεται ο κώνος;

Α) Κάτω από την σφαίρα

Β) Αριστερά της σφαίρας √

Γ) Δεξιά της σφαίρας

3) Πού βρίσκεται το πατίνι;

Α) Πάνω από το τραπέζι

Β) Κάτω από το τραπέζι √

Γ) Κάτω από την καρέκλα

4) Πού βρίσκεται ο υπολογιστής;

Α) Πάνω στην καρέκλα

Β) Πάνω στο πατίνι

Γ) Πάνω στο τραπέζι √

5) Πού βρίσκεται η κίτρινη καρέκλα;

Α) Πάνω στο τραπέζι

Β) Μπροστά από το τραπέζι √

Γ) Πίσω από τον υπολογιστή

6) Πού βρίσκεται η υδρόγειος;

Α) Πίσω και αριστερά του υπολογιστή

Β) Μπροστά από τον υπολογιστή

Γ) Πίσω και δεξιά του υπολογιστή √

Σχόλια απαντήσεων(αιτιολόγηση λαθών από τα παιδιά):
 Το παιδί δεν έκανε λάθη στα έργα.



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

CXIV

Αξιολόγηση προσανατολισμού

Ν Ο
1) Έστριψε δεξιά μέχρι να αντικρίσει το ποδήλατο; √

2) Προχώρησε μπροστά και κατευθύνθηκε προς το
ποδήλατο;

√

3) Έστριψε αριστερά, ώστε να βλέπει τα 3 γεωμετρικά
στερεά σχήματα(κύβος, σφαίρα, κώνος);

√

4) Έδειξε με το βελάκι το γεωμετρικό στερεό σχήμα που
βρίσκεται δεξιά της σφαίρας;

√

5) Έδειξε με το βελάκι το γεωμετρικό σχήμα που
βρίσκεται αριστερά της σφαίρας;

√

6) Έστριψε αριστερά και κατευθύνθηκε προς την
χρωματιστή καρέκλα;

√

7) Έστριψε δεξιά μέχρι να σταθεί πίσω από την κίτρινη
καρέκλα;

√

8) Παρατήρησε αν βρίσκεται η κίτρινη καρέκλα μπροστά
από το τραπέζι;

√

9) Παρατήρησε ποια αντικείμενα βρίσκονται πάνω στο
τραπέζι(υπολογιστής, υδρόγειος σφαίρα);

√

10)  Παρατήρησε ότι το πατίνι βρίσκεται κάτω από το
τραπέζι;

√

Σχόλια:

3) Ενώ έστριψε σωστά, δεν σταμάτησε μόλις αντίκρισε τα τρία γεωμετρικά στερεά γιατί
κούνησε το ποντίκι λίγο περισσότερο από όσο έπρεπε.

4) Το παιδί σε αυτή την ερώτηση έδειχνε λανθασμένα τον κώνο. Όμως, όταν το
ρωτούσαμε «Δεξιά από εσένα ποιο γεωμετρικό σχήμα βρίσκεται;», μου έδειχνε σωστά με το
χέρι του τον κύβο. Κατά την επανάληψη της πρώτης ερώτησης μας έδειχνε πάλι λάθος
σχήμα. Αυτό το λάθος οφειλόταν στο ότι αντιλαμβανόταν διαφορετικά το δεξιά από τον
εαυτό του από το δεξιά της σφαίρας.



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

CXV

Αξιολόγηση λεπτής κινητικότητας

     1. Κράτημα ποντικιού:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

δύσκολο εύκολο √

     2. Χρήση των κουμπιών του ποντικιού:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

αδύνατη εύκολη √

     3. Σύνδεση κίνησης ποντικιού με την κίνηση μέσα στο εικονικό
         περιβάλλον:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
δύσκολη εύκολη √

4. Αντιστοιχία κινήσεων με τις οδηγίες που δίνονται:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ανύπαρκτη √ πολύ καλή

Άλλα χαρακτηριστικά

1) Επαγρύπνηση
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ √

2) Ενδιαφέρον
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ √

3) Συνεργατικότητα/ συνεργασιμότητα
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ καλή √

4) Ανυπομονησία
1 2 3 4 5

Καθόλου√ Πολύ

5) Επίπεδο ενέργειας/ δράσης
1 2 3 4 5

Καθόλου √ Μεγάλο

6) Αυτοσυγκέντρωση
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ √

7) Ανησυχία
1 2 3 4 5

Καθόλου√ Πολύ

8) Διάσπαση προσοχής
1 2 3 4 5

Καθόλου√ Πολύ



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

CXVI

Σχόλια-παρατηρήσεις

· Ο Ανδρέας αποφοίτησε από την Γ’ τάξη του Δημοτικού και τη νέα σχολική χρονιά θα

φοιτήσει στην Δ’ Τάξη Δημοτικού.

· Η ερευνητική διαδικασία άρχισε στις 20.40μ.μ. και τελείωσε στις 20.51μ.μ.. Η

συνολική διάρκεια της έρευνας ήταν 11’.

· Η εξερεύνηση είχε διάρκεια 2’33’’.

· Γενικά, δεν υπήρξαν πολλές δυσκολίες. Στο παιδί άρεσε η διαδικασία της έρευνας,

και έδειξε προτίμηση στον Η/Υ.

· Το παιδί γνώριζε πώς να χειρίζεται το ποντίκι και πώς να κινείται μέσα σε ένα

εικονικό περιβάλλον, καθώς έχει Η/Υ στο σπίτι του και παίζει σε αυτόν παιχνίδια.



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

CXVII

Πίνακες ποσοστών (%) επιτυχίας υποκειμένου
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Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

CXVIII

Στοιχεία υποκειμένου

Όνομα: Μαίρη

Αριθμός υποκειμένου: 7

Φύλο: Θήλυ

Ηλικία: 12

Ημερομηνία γέννησης: 19-03-1995

Ημερομηνία συνάντησης: 13-08-2007

Αξιολόγηση της χωρικής μνήμης



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

CXIX



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

CXX

Αξιολόγηση της χωρικής αντίληψης

1) Πού βρίσκεται ο κύβος;

Α) Δεξιά της σφαίρας √

Β) Αριστερά της σφαίρας

Γ) Κάτω από την σφαίρας

2) Πού βρίσκεται ο κώνος;

Α) Κάτω από την σφαίρα

Β) Αριστερά της σφαίρας √

Γ) Δεξιά της σφαίρας

3) Πού βρίσκεται το πατίνι;

Α) Πάνω από το τραπέζι

Β) Κάτω από το τραπέζι √

Γ) Κάτω από την καρέκλα

4) Πού βρίσκεται ο υπολογιστής;

Α) Πάνω στην καρέκλα

Β) Πάνω στο πατίνι

Γ) Πάνω στο τραπέζι √

5) Πού βρίσκεται η κίτρινη καρέκλα;

Α) Πάνω στο τραπέζι

Β) Μπροστά από το τραπέζι √

Γ) Πίσω από τον υπολογιστή

6) Πού βρίσκεται η υδρόγειος;

Α) Πίσω και αριστερά του υπολογιστή

Β) Μπροστά από τον υπολογιστή

Γ) Πίσω και δεξιά του υπολογιστή √

Σχόλια απαντήσεων(αιτιολόγηση λαθών από τα παιδιά):
 Δεν υπήρξαν λάθη, η διαδικασία ήταν κατανοητή από το παιδί και ανταποκρίθηκε σε

όλα τα ζητήματα και τα έργα με επιτυχία.



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

CXXI

Αξιολόγηση προσανατολισμού

Ν Ο
1) Έστριψε δεξιά μέχρι να αντικρίσει το ποδήλατο; √

2) Προχώρησε μπροστά και κατευθύνθηκε προς το
ποδήλατο;

√

3) Έστριψε αριστερά, ώστε να βλέπει τα 3 γεωμετρικά
στερεά σχήματα(κύβος, σφαίρα, κώνος);

√

4) Έδειξε με το βελάκι το γεωμετρικό στερεό σχήμα που
βρίσκεται δεξιά της σφαίρας;

√

5) Έδειξε με το βελάκι το γεωμετρικό σχήμα που
βρίσκεται αριστερά της σφαίρας;

√

6) Έστριψε αριστερά και κατευθύνθηκε προς τη
χρωματιστή καρέκλα;

√

7) Έστριψε δεξιά μέχρι να σταθεί πίσω από την κίτρινη
καρέκλα;

√

8) Παρατήρησε αν βρίσκεται η κίτρινη καρέκλα μπροστά
από το τραπέζι;

√

9) Παρατήρησε ποια αντικείμενα βρίσκονται πάνω στο
τραπέζι(υπολογιστής, υδρόγειος σφαίρα);

√

10) Παρατήρησε ότι το πατίνι βρίσκεται κάτω από το
τραπέζι;

√



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

CXXII

Αξιολόγηση λεπτής κινητικότητας

     1. Κράτημα ποντικιού:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

δύσκολο εύκολο √

     2. Χρήση των κουμπιών του ποντικιού:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

αδύνατη εύκολη √

     3. Σύνδεση κίνησης ποντικιού με την κίνηση μέσα στο εικονικό
         περιβάλλον:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
δύσκολη εύκολη √

4. Αντιστοιχία κινήσεων με τις οδηγίες που δίνονται:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ανύπαρκτη πολύ καλή √

Άλλα χαρακτηριστικά

1) Επαγρύπνηση
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ √

2) ενδιαφέρον
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ √

3) Συνεργατικότητα/ συνεργασιμότητα
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ καλή √

4) Ανυπομονησία
1 2 3 4 5

Καθόλου√ Πολύ

5) Επίπεδο ενέργειας/ δράσης
1 2 3 4 5

Καθόλου Μεγάλο √

6) Αυτοσυγκέντρωση
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ √

7) Ανησυχία
1 2 3 4 5

Καθόλου√ Πολύ

8) Διάσπαση προσοχής
1 2 3 4 5

Καθόλου√ Πολύ



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

CXXIII

Σχόλια-παρατηρήσεις

· Η Μαίρη αποφοίτησε από το δημοτικό και θα φοιτήσει στην Α’ τάξη του Γυμνασίου.

· Η ερευνητική διαδικασία άρχισε στις 11.00π.μ. ως τις 11.10π.μ.. Η συνολική διάρκειά

της ήταν δηλαδή 10’.

· Η διάρκεια της εξερεύνησης του ΕΠ ήταν 1’ 29’’.

· Δεν έκανε κανένα λάθος, μάλιστα, χαρακτήρισε ως εύκολη τη διαδικασία της

έρευνας.

· Τα αντικείμενα του εικονικού δωματίου στα οποία έδειξε προτίμηση, ήταν η

χρωματιστή καρέκλα και το ποδήλατο.

· Το υποκείμενο είχε εμπειρία χρήσης Η/Υ, καθώς το ίδιο διαθέτει Η/Υ στο σπίτι.

Χρησιμοποιεί τον Η/Υ για εργασίες του σχολείου, αλλά και για ψυχαγωγικά παιχνίδια.



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

CXXIV

Πίνακες ποσοστών (%) επιτυχίας υποκειμένου
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Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

CXXV

Στοιχεία υποκειμένου

Όνομα: Χρυσάνθη

Αριθμός υποκειμένου: 8

Φύλο: Θήλυ

Ηλικία: 12

Ημερομηνία γέννησης: 26-07-1995

Ημερομηνία συνάντησης: 14-08-2007

Αξιολόγηση της χωρικής μνήμης



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

CXXVI



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

CXXVII

Αξιολόγηση της χωρικής αντίληψης

1) Πού βρίσκεται ο κύβος;

Α) Δεξιά της σφαίρας √

Β) Αριστερά της σφαίρας

Γ) Κάτω από την σφαίρας

2) Πού βρίσκεται ο κώνος;

Α) Κάτω από την σφαίρα

Β) Αριστερά της σφαίρας √

Γ) Δεξιά της σφαίρας

3) Πού βρίσκεται το πατίνι;

Α) Πάνω από το τραπέζι

Β) Κάτω από το τραπέζι √

Γ) Κάτω από την καρέκλα

4) Πού βρίσκεται ο υπολογιστής;

Α) Πάνω στην καρέκλα

Β) Πάνω στο πατίνι

Γ) Πάνω στο τραπέζι √

5) Πού βρίσκεται η κίτρινη καρέκλα;

Α) Πάνω στο τραπέζι

Β) Μπροστά από το τραπέζι √

Γ) Πίσω από τον υπολογιστή

6) Πού βρίσκεται η υδρόγειος;

Α) Πίσω και αριστερά του υπολογιστή

Β) Μπροστά από τον υπολογιστή

Γ) Πίσω και δεξιά του υπολογιστή √

Σχόλια απαντήσεων(αιτιολόγηση λαθών από τα παιδιά):
Δεν έκανε λάθη και δεν δυσκολεύτηκε σε κανένα σημείο της ερευνητικής

διαδικασίας.



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

CXXVIII

Αξιολόγηση προσανατολισμού

Ν Ο
1) Έστριψε δεξιά μέχρι να αντικρίσει το ποδήλατο; √

2) Προχώρησε μπροστά και κατευθύνθηκε προς το
ποδήλατο;

√

3) Έστριψε αριστερά, ώστε να βλέπει τα 3 γεωμετρικά
στερεά σχήματα(κύβος, σφαίρα, κώνος);

√

4) Έδειξε με το βελάκι το γεωμετρικό στερεό σχήμα που
βρίσκεται δεξιά της σφαίρας;

√

5) Έδειξε με το βελάκι το γεωμετρικό σχήμα που
βρίσκεται αριστερά της σφαίρας;

√

6) Έστριψε αριστερά και κατευθύνθηκε προς τη
χρωματιστή καρέκλα;

√

7) Έστριψε δεξιά μέχρι να σταθεί πίσω από την κίτρινη
καρέκλα;

√

8) Παρατήρησε αν βρίσκεται η κίτρινη καρέκλα μπροστά
από το τραπέζι;

√

9) Παρατήρησε ποια αντικείμενα βρίσκονται πάνω στο
τραπέζι(υπολογιστής, υδρόγειος σφαίρα);

√

10) Παρατήρησε ότι το πατίνι βρίσκεται κάτω από το
τραπέζι;

√

Σχόλια:

8) Μπερδεύτηκε και μου είπε ότι η καρέκλα βρίσκεται αριστερά του τραπεζιού, γιατί δεν
βοηθούσε η οπτική γωνία από την οποία έβλεπε το εικονικό δωμάτιο, και γιατί δεν είχαμε
ρωτήσει ακόμα αν βρίσκεται μπροστά ή πίσω από το τραπέζι.



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

CXXIX

Αξιολόγηση λεπτής κινητικότητας

1. Κράτημα ποντικιού:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

δύσκολο εύκολο √

     2. Χρήση των κουμπιών του ποντικιού:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

αδύνατη εύκολη √

     3. Σύνδεση κίνησης ποντικιού με την κίνηση μέσα στο εικονικό
         περιβάλλον:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
δύσκολη εύκολη √

4. Αντιστοιχία κινήσεων με τις οδηγίες που δίνονται:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ανύπαρκτη πολύ καλή √

Άλλα χαρακτηριστικά

1) Επαγρύπνηση
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ √

2) ενδιαφέρον
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ √

3) Συνεργατικότητα/ συνεργασιμότητα
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ καλή √

4) Ανυπομονησία
1 2 3 4 5

Καθόλου√ Πολύ

5) Επίπεδο ενέργειας/ δράσης
1 2 3 4 5

Καθόλου Μεγάλο √

6)Αυτοσυγκέντρωση
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ √

7) Ανησυχία
1 2 3 4 5

Καθόλου√ Πολύ

8) Διάσπαση προσοχής
1 2 3 4 5

Καθόλου√ Πολύ



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

CXXX

Σχόλια-παρατηρήσεις

· Η Χρυσάνθη έιναι μαθήτρια της Στ’ τάξης Δημοτικού και θα φοιτήσει στην Α’

Γυμνασίου.

· Η ερευνητική διαδικασία είχε διάρκεια 12’, με ώρα έναρξης στις 20.40μ.μ. και ώρα

λήξης στις 20.52μ.μ..

· Η διάρκεια της εξερεύνησης ήταν 1’54’’.

· Γνώριζε πώς να χειρίζεται Η/Υ και πώς να κινείται μέσα στο εικονικό δωμάτιο.

· Δεν έχει η ίδια Η/Υ στο σπίτι της, αλλά έχει πρόσβαση σε Η/Υ.

· Η διαδικασία της έρευνας της ήταν κατανοητή και εύκολη.



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

CXXXI

Πίνακες ποσοστών (%) επιτυχίας υποκειμένου
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Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

CXXXII

Στοιχεία υποκειμένου

Όνομα: Δέσποινα

Αριθμός υποκειμένου: 9

Φύλο: Θήλυ

Ηλικία: 8

Ημερομηνία γέννησης: 14-05-1999

Ημερομηνία συνάντησης: 14-08-2007

Αξιολόγηση της χωρικής μνήμης



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

CXXXIII



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

CXXXIV

Αξιολόγηση της χωρικής αντίληψης

1) Πού βρίσκεται ο κύβος;

Α) Δεξιά της σφαίρας √

Β) Αριστερά της σφαίρας

Γ) Κάτω από την σφαίρας

2) Πού βρίσκεται ο κώνος;

Α) Κάτω από την σφαίρα

Β) Αριστερά της σφαίρας √

Γ) Δεξιά της σφαίρας

3) Πού βρίσκεται το πατίνι;

Α) Πάνω από το τραπέζι

Β) Κάτω από το τραπέζι √

Γ) Κάτω από την καρέκλα

4) Πού βρίσκεται ο υπολογιστής;

Α) Πάνω στην καρέκλα

Β) Πάνω στο πατίνι

Γ) Πάνω στο τραπέζι √

5) Πού βρίσκεται η κίτρινη καρέκλα;

Α) Πάνω στο τραπέζι

Β) Μπροστά από το τραπέζι √

Γ) Πίσω από τον υπολογιστή

6) Πού βρίσκεται η υδρόγειος;

Α) Πίσω και αριστερά του υπολογιστή

Β) Μπροστά από τον υπολογιστή

Γ) Πίσω και δεξιά του υπολογιστή √

Σχόλια απαντήσεων(αιτιολόγηση λαθών από τα παιδιά):
Το παιδί έκανε ένα λάθος, στην πρώτη ερώτηση του ερωτηματολόγιου για την

αξιολόγηση της χωρικής μνήμης. Δεν θυμήθηκε την υδρόγειο σφαίρα και δεν σημείωσε τη
θέση της. Γενικά δεν έκανε άλλα λάθη.



Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

CXXXV

Αξιολόγηση προσανατολισμού

Ν Ο
1) Έστριψε δεξιά μέχρι να αντικρίσει το ποδήλατο; √

2) Προχώρησε μπροστά και κατευθύνθηκε προς το
ποδήλατο;

√

3) Έστριψε αριστερά, ώστε να βλέπει τα 3 γεωμετρικά
στερεά σχήματα(κύβος, σφαίρα, κώνος);

√

4) Έδειξε με το βελάκι το γεωμετρικό στερεό σχήμα που
βρίσκεται δεξιά της σφαίρας;

√

5) Έδειξε με το βελάκι το γεωμετρικό σχήμα που
βρίσκεται αριστερά της σφαίρας;

√

6) Έστριψε αριστερά και κατευθύνθηκε προς τη
χρωματιστή καρέκλα;

√

7) Έστριψε δεξιά μέχρι να σταθεί πίσω από την κίτρινη
καρέκλα;

√

8) Παρατήρησε αν βρίσκεται η κίτρινη καρέκλα μπροστά
από το τραπέζι;

√

9) Παρατήρησε ποια αντικείμενα βρίσκονται πάνω στο
τραπέζι(υπολογιστής, υδρόγειος σφαίρα);

√

10)  Παρατήρησε ότι το πατίνι βρίσκεται κάτω από το
τραπέζι;

√

Σχόλια:

3) Μπερδεύτηκε και έστριψε δεξιά αρχικά.
5) Έδειξε το ποδήλατο ότι βρίσκεται αριστερά της σφαίρας.
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Αξιολόγηση λεπτής κινητικότητας

1. Κράτημα ποντικιού:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

δύσκολο εύκολο √

     2. Χρήση των κουμπιών του ποντικιού:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

αδύνατη εύκολη √

     3. Σύνδεση κίνησης ποντικιού με την κίνηση μέσα στο εικονικό
         περιβάλλον:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
δύσκολη εύκολη √

4. Αντιστοιχία κινήσεων με τις οδηγίες που δίνονται:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ανύπαρκτη πολύ καλή √

Άλλα χαρακτηριστικά

1) Επαγρύπνηση
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ √

2) ενδιαφέρον
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ √

3) Συνεργατικότητα/ συνεργασιμότητα
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ καλή √

4) Ανυπομονησία
1 2 3 4 5

Καθόλου√ Πολύ

5) Επίπεδο ενέργειας/ δράσης
1 2 3 4 5

Καθόλου Μεγάλο √

6) Αυτοσυγκέντρωση
1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ √

7) Ανησυχία
1 2 3 4 5

Καθόλου√ Πολύ

8) Διάσπαση προσοχής
1 2 3 4 5

Καθόλου√ Πολύ
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Σχόλια-παρατηρήσεις

· Η Δέσποινα ήταν μαθήτρια της Β’ τάξης Δημοτικού και θα φοιτήσει στην Γ’ τάξη τη

νέα σχολική χρονιά.

· Η ερευνητική διαδικασία διήρκησε 11’, η ώρα έναρξης ήταν στις 20.55μ.μ. και η ώρα

λήξης στις 21.06μ.μ.μ

· Η εξερεύνηση διήρκησε 2’30’’

· Χρησιμοποιούσε πολύ καλά το ποντίκι και είχε γνώση χρήσης Η/Υ, καθώς διαθέτει

Η/Υ στο σπίτι της και τον χρησιμοποιεί για να παίζει παιχνίδια.

· Λόγω ηλικίας δεν γνώριζε τα γεωμετρικά στερεά σχήματα ως σφαίρα, κύβο και

κώνο, αλλά γνώριζε τα γεωμετρικά σχήματα κύκλο, τετράγωνο και τρίγωνο.

· Της άρεσε η διαδικασία της έρευνας, αν και ήταν λίγο επιφυλακτική πριν αρχίσουμε

σχετικά με το τι επρόκειτο να της ζητηθεί να κάνει.

· Από τα αντικείμενα του εικονικού χώρου της άρεσε η πολύχρωμη καρέκλα.
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Πίνακες ποσοστών (%) επιτυχίας υποκειμένου
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Στοιχεία υποκειμένου

Όνομα: Μιχάλης

Αριθμός υποκειμένου: 10

Φύλο: Άρρεν

Ηλικία: 7

Ημερομηνία γέννησης: 17-08-2000

Ημερομηνία συνάντησης: 20-08-2007

Αξιολόγηση της χωρικής μνήμης
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Αξιολόγηση της χωρικής αντίληψης

1) Πού βρίσκεται ο κύβος;

Α) Δεξιά της σφαίρας

Β) Αριστερά της σφαίρας X

Γ) Κάτω από την σφαίρας

2) Πού βρίσκεται ο κώνος;

Α) Κάτω από την σφαίρα

Β) Αριστερά της σφαίρας √

Γ) Δεξιά της σφαίρας

3) Πού βρίσκεται το πατίνι;

Α) Πάνω από το τραπέζι

Β) Κάτω από το τραπέζι √

Γ) Κάτω από την καρέκλα

4) Πού βρίσκεται ο υπολογιστής;

Α) Πάνω στην καρέκλα

Β) Πάνω στο πατίνι

Γ) Πάνω στο τραπέζι √

5) Πού βρίσκεται η κίτρινη καρέκλα;

Α) Πάνω στο τραπέζι

Β) Μπροστά από το τραπέζι √

Γ) Πίσω από τον υπολογιστή

6) Πού βρίσκεται η υδρόγειος;

Α) Πίσω και αριστερά του υπολογιστή

Β) Μπροστά από τον υπολογιστή

Γ) Πίσω και δεξιά του υπολογιστή √

Σχόλια απαντήσεων(αιτιολόγηση λαθών από τα παιδιά):
Το υποκείμενο έκανε ένα λάθος, στην πρώτη ερώτηση του ερωτηματολόγιου για την

αξιολόγηση της χωρικής αντίληψης, όπου απάντησε ότι ο κύβος βρισκόταν αριστερά της
σφαίρας. Σύμφωνα με την αιτιολόγηση του παιδιού για το λάθος του, μπερδεύτηκε και δεν
θυμόταν καλά τη θέση του κύβου.
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Αξιολόγηση προσανατολισμού

Ν Ο
1) Έστριψε δεξιά μέχρι να αντικρίσει το ποδήλατο; √

2) Προχώρησε μπροστά και κατευθύνθηκε προς το
ποδήλατο;

√

3) Έστριψε αριστερά, ώστε να βλέπει τα 3 γεωμετρικά
στερεά σχήματα(κύβος, σφαίρα, κώνος);

√

4) Έδειξε με το βελάκι το γεωμετρικό στερεό σχήμα που
βρίσκεται δεξιά της σφαίρας;

√

5) Έδειξε με το βελάκι το γεωμετρικό σχήμα που
βρίσκεται αριστερά της σφαίρας;

√

6) Έστριψε αριστερά και κατευθύνθηκε προς τη
χρωματιστή καρέκλα;

√

7) Έστριψε δεξιά μέχρι να σταθεί πίσω από την κίτρινη
καρέκλα;

√

8) Παρατήρησε αν βρίσκεται η κίτρινη καρέκλα μπροστά
από το τραπέζι;

√

9) Παρατήρησε ποια αντικείμενα βρίσκονται πάνω στο
τραπέζι(υπολογιστής, υδρόγειος σφαίρα);

√

10) Παρατήρησε ότι το πατίνι βρίσκεται κάτω από το
τραπέζι;

√

Σχόλια:

3) Ναι μεν έστριψε αριστερά, αλλά έβλεπε μόνο τα δύο γεωμετρικά στερεά σχήματα.
Έστριψε σωστά μετά από υπόδειξη.
4) Είπε προφορικά την απάντηση και δεν έδειξε με το βελάκι αυτό που του ζητήθηκε.
5) Ομοίως με το προηγούμενο, απάντησε προφορικά.
6) Έστριψε αριστερά, αλλά σταμάτησε μόλις είδε το τραπέζι με τον Η/Υ και μετά από
υπόδειξη έστριψε έτσι ώστε να δει την πολύχρωμη καρέκλα.
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Αξιολόγηση λεπτής κινητικότητας

     1. Κράτημα ποντικιού:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

δύσκολο √ εύκολο

     2. Χρήση των κουμπιών του ποντικιού:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

αδύνατη √ εύκολη

     3. Σύνδεση κίνησης ποντικιού με την κίνηση μέσα στο εικονικό
         περιβάλλον:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
δύσκολη √ εύκολη

4. Αντιστοιχία κινήσεων με τις οδηγίες που δίνονται:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ανύπαρκτη √ πολύ καλή

Άλλα χαρακτηριστικά

1) Επαγρύπνηση
1 2 3 4 5

Καθόλου √ Πολύ

2) ενδιαφέρον
1 2 3 4 5

Καθόλου √ Πολύ

3) Συνεργατικότητα/ συνεργασιμότητα
1 2 3 4 5

Καθόλου √ Πολύ καλή

4) Ανυπομονησία
1 2 3 4 5

Καθόλου√ Πολύ

5) Επίπεδο ενέργειας/ δράσης
1 2 3 4 5

Καθόλου √ Μεγάλο

6) Αυτοσυγκέντρωση
1 2 3 4 5

Καθόλου √ Πολύ

7) Ανησυχία
1 2 3 4 5

Καθόλου√ Πολύ

8) Διάσπαση προσοχής
1 2 3 4 5

Καθόλου √ Πολύ
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Σχόλια-παρατηρήσεις

· Ο Μιχάλης τελείωσε την Α’ τάξη Δημοτικού και θα πάει στη Β’ τάξη Δημοτικού.

· Η συνάντησή μας είχε διάρκεια 14’, άρχισε στις 20.00μ.μ. και έληξε στις 20.14μ.μ..

· Η εξερεύνηση διήρκησε 2’23’’.

· Λόγω ηλικίας δεν γνώριζε τα γεωμετρικά στερεά σχήματα (σφαίρα, κύβο, κώνο),

αλλά γνώριζε τα γεωμετρικά σχήματα κύκλο, τετράγωνο και τρίγωνο.

· Το παιδί κατάφερε να περιηγηθεί στο εικονικό δωμάτιο, κάνοντας λίγους λάθος

χειρισμούς.

· Βαρέθηκε λίγο κατά τη διάρκεια της περιήγησης στο εικονικό δωμάτιο. Γενικά όμως

του άρεσε η ερευνητική διαδικασία.

· Από τα αντικείμενα του εικονικού δωματίου προτίμησε το πατίνι, καθότι παιχνίδι.

· Του διαβάσαμε τις ερωτήσεις για να το βοηθήσουμε και να το διευκολύνουμε, γιατί

διαφορετικά μπερδευότανε και καθυστερούσε.

· Δεν έχει Η/Υ στο σπίτι του για να εξασκείται στη χρήση του.
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Πίνακες ποσοστών (%) επιτυχίας υποκειμένου
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Παράρτημα ΙV

v Φωτογραφίες υποκειμένων κατά την διάρκεια της
ερευνητικής διαδικασίας
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Ομάδα ελέγχου (παιδιά τυπικής ανάπτυξης)

Ο Αλέξανδρος (1), ετών 11, εξερευνά το ΕΠ.

Ο Γιώργος (2), 12 ετών, εξερευνά το ΕΠ.

Ο Παναγιώτης (3), 11 ετών, συμπληρώνει τα έργα αξιολόγησης της χωρικής μνήμης.
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Η Άννα (4), 11 ετών, συμπληρώνει τα έργα αξιολόγησης της χωρικής μνήμης.

Η Κλειώ (5), 7 ετών, συμπληρώνει τα έργα αξιολόγησης της χωρικής μνήμης.

Ο Ανδρέας (6), 8 ετών, εξερευνά το εικονικό περιβάλλον.
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Η Μαίρη (7), 12 ετών, εξερευνά το εικονικό περιβάλλον.

Η Δέσποινα (9), 8 ετών, εξερευνά το εικονικό περιβάλλον.

Πειραματική Ομάδα (παιδιά με Ν.Κ.)

Ο Γιάννης (4), 9 ετών, εξερευνά το ΕΠ.
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Παράρτημα V

v Ιστορικό ίδρυσης του Π.Α.Κ.
v Τρόπος λειτουργίας του Π.Α.Κ.
v Συνάντηση με Κοινωνική Λειτουργό

http://www.pak-heraklion.com/index.htm
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v Ιστορικό ίδρυσης του Π.Α.Κ.

Π.Ι.Κ.Π.Α.
Παρ/μα Ηρακλείου

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΑΡ/ΤΟΣ ΠΙΚΠΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το 1981 Διεθνές έτος Αναπήρων η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης θεμελίωσε, σε
οικόπεδο του Ιερού Ναού Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, που είχε παραχωρηθεί από την κα.
Σοφία Φραγκούλη, Κτίριο με προορισμό τη λειτουργία σ' αυτό Ιδρύματος Χρονιών Παθήσεων
Παίδων.

Η χρηματοδότηση του έργου έγινε από τα Κρατικά Λαχεία με φορέα την Ιερά
Αρχιεπισκοπή.

Η ίδρυση του Θεραπευτηρίου Χρονιών Παθήσεων Παίδων (Θ.Χ.Π.Π.) με Π.Δ.
(608/85) έγινε με σκοπό την υλοποίηση της βούλησης, τόσο του Σεβασμιότατου
Αρχιεπισκόπου Κρήτης Τιμόθεου όσο και της Πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και
Πρόνοιας.

Από τότε το Δ.Σ. του Ιδρύματος συνεργάζεται με την Ιερά Αρχιεπισκοπή και
καταβάλει κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση του σκοπού του.

Το 1987 το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας αναγνωρίζει την εμπειρία του Π.Ι.Κ.Π.Α.
για την λειτουργία Κέντρων Παιδικής Προστασίας και αποφασίζει να ζητήσει από τον
Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο την Παραχώρηση του Κτιρίου στο Π.Ι.Κ.Π.Α.,  ως φορέα
υλοποίησης προγραμμάτων για ειδικές ομάδες ατόμων.

Το οριστικό Συμβόλαιο Παραχώρησης υπογράφεται το 1992.
Στόχος   του Δ.Σ. του  Π.Ι.Κ.Π.Α., ήταν να λειτουργήσει κέντρο αποκατάστασης

ανάπηρων παιδιών , Κέντρο που θα έχει σκοπό την πρόληψη, την πρώιμη διάγνωση και την
αποκατάσταση παιδιών με προβλήματα στη ψυχοκινητική τους ανάπτυξη και τη σύσταση
Κέντρου Οικογένειας.

Τη χρονική περίοδο 1994-1996 από το Δ.Σ. ΠΙΚΠΑ έγιναν όλες οι απαραίτητες
επισκευαστικές εργασίες και η προμήθεια εξοπλισμού με σύγχρονες προδιαγραφές
προκειμένου να εξυπηρετεί το σημερινό σκοπό λειτουργίας του κτιρίου.

Το 1996 προσλαμβάνεται προσωπικό (14 άτομα) για την έναρξη λειτουργίας του
Κέντρου.

Μέχρι σήμερα συνεχίζονται οι προσπάθειες του Δ.Σ. του ΠΙΚΠΑ, με σκοπό την
ολοκλήρωση του εξοπλισμού του κτιρίου, και την πρόσληψη όλου του απαραίτητου
προσωπικού, ώστε σύντομα να αναπτυχθεί πλήρως το Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο και   να
γίνει πραγματικότητα η λειτουργία μιας σύγχρονης μονάδας για παιδιά με ειδικές ανάγκες,
που τόσο λείπει από το νησί της Κρήτης.

Από το   Δ.Σ.
Παρ/τος   ΠΙΚΠΑ
Ηρακλείου
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v Τρόπος λειτουργίας του Π.Α.Κ.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΠΑΚ)

Οδός: Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου
Τ.Κ. 71410, Ηράκλειο, Κρήτης
Τηλ. (2810) 325220, 324032, 235553
Fax. (2810)325220
E- mail: Pak@otenet.gr

Το Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο αποτελεί ειδική υπηρεσία της Υγειονομικής
Περιφέρειας Κρήτης, με σκοπό την πρόληψη, την πρώιμη Διάγνωση, την εκπαίδευση και την
αποκατάσταση παιδιών με προβλήματα στην ψυχοκινητική τους ανάπτυξη.

Στόχοι του Κέντρου είναι:
·  Η προαγωγή της ιδέας της πρόληψης της παιδικής Βλάβης και η πρώιμη εξειδικευμένη

διάγνωση σε Συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ. για ειδικές εξετάσεις.
· Η ημερήσια αγωγή με κατάλληλα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά

προσχολικής και σχολικής ηλικίας με προβλήματα στην ψυχοκινητική τους ανάπτυξη
(εγκεφαλική παράλυση, άλλες νευρολογικές βλάβες, διανοητική καθυστέρηση, διάχυτη
αναπτυξιακή διαταραχή, διαταραχές λόγου και ομιλίας, ειδικοί τόποι μαθησιακών
δυσκολιών, κλπ.) με στόχο την προετοιμασία τον παιδιών αυτών για την ένταξη τους στο
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

· Η δημιουργική απασχόληση των παιδιών με ειδικά προβλήματα ώστε να μπορούν οι
γονείς να αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους δίπλα στα παιδιά.

· Η υποστήριξη (ψυχολογική κλπ.) της οικογένειας για την κατανόηση και αντιμετώπιση
του προβλήματος και  η εκπαίδευσή της με μεθόδους αγωγής του παιδιού της.

· Η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινότητας για την αλλαγή νοοτροπίας και
στάσης ώστε το παιδί που γεννήθηκε με βλάβη ή απόκτησε μια βλάβη, όπως και η
οικογένεια του, να έχουν την κατάλληλη αποδοχή και υποστήριξη σαν ισότιμα μέλη της.

· Η συνεχής προσπάθεια για την προώθηση και ένταξη του παιδιού με το πρόβλημα στα
προγράμματα προσχολικής και σχολικής αγωγής για φυσιολογικά παιδιά.

Το Π.Α.Κ. αναπτύσσει τις παρακάτω δραστηριότητες:

· Αγωγή σε παιδιά ηλικίας έως 18 ετών, με προγράμματα:
§ Φυσικοθεραπείας
§ Εργοθεραπείας
§ Λογοπεδικής
§ Ειδικής εκπαίδευσης
§ Δημιουργικής απασχόλησης

· Προγράμματα συμβουλευτικής και παρέμβασης
§ Στην οικογένεια, με κατ’ οίκον κοινωνικές έρευνες/ επισκέψεις και συνεδρίες στο

χώρο του Κέντρου.
α) Για την κατανόηση του προβλήματος, τη ρεαλιστική αντιμετώπιση,

                τη συνεργασία για τον προσδιορισμό της πορείας της
                αποκατάστασης καθώς και τη ψυχολογική και λοιπή υποστήριξη.
    β) Για την κατεύθυνση της οικογένειας σε άλλα υποστηρικτικά
                προγράμματα ή προγράμματα άλλα κατάλληλα για την αγωγή του
                παιδιού.
    γ) Για τη βοήθεια της οικογένειας να βγει από την κοινωνική της
               απομόνωση.
    δ) Για την εκπαίδευση της οικογένειας σε απλούς τρόπους αγωγής
                του παιδιού με απλά και προσιτά μέσα με τελικό στόχο τη μέγιστη
                δυνατή κοινωνικοποίησή και ανεξαρτητοποίησή του (π.χ. εφαρμογή
                προγράμματος Portage).

§ Στην κοινότητα, για την κινητοποίησή της με την κατάλληλη πληροφόρηση, ώστε
να εξασφαλισθεί η αλλαγή νοοτροπίας και η απαραίτητη υποστήριξη των
οικογενειών προκειμένου να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν από
την αναπηρία των παιδιών τους.
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· Η ομάδα εργασίας του Π.Α.Κ. συνίσταται από :
§    Βρεφονηπιοκόμο
§    Ειδική Παιδαγωγό
§    Εργοθεραπευτή
§    Κοινωνική Λειτουργό
§    Λογοθεραπευτή
§    Παιδίατρο
§    Ψυχολόγο
§    Ψυσικοθεραπευτές (2)

Η σύσταση της παρούσας υπηρεσίας προσδοκεί να καλύψει τις ανάγκες αρχικά της περιοχής
του Ηρακλείου και μελλοντικά της περιφέρειας της Κρήτης. Αισιοδοξεί δε, να υλοποιήσει ένα
χρόνιο αίτημα παροχής υπηρεσιών σε άτομα με ειδικές ανάγκες, δίνοντας τους τη
δυνατότητα ανάπτυξης των ικανοτήτων τους. Ο αριθμός των παιδιών που συμμετέχουν
αυτή την στιγμή στο πρόγραμμα του Κέντρου μας είναι 40, ενώ λόγω έλλειψης προσωπικού
εκκρεμούν 30 αιτήσεις γονέων που επιθυμούν να συμμετέχουν τα παιδιά τους στο
πρόγραμμα αποκατάστασης του Παιδικού Αναπτυξιακού Κέντρου.

v Συνάντηση με την κοινωνική λειτουργό

Αρχικά έγινε μία πρώτη συνάντηση με την κοινωνική λειτουργό, την κα. Λυγερούδη,
για να μας ενημερώσει για το πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο κέντρο. Εμείς από την πλευρά
μας την ενημερώσαμε σχετικά με την έρευνά μας και στη συνέχεια μας έδωσε κάποιες
πληροφορίες οι οποίες θα ήταν χρήσιμες για την διεξαγωγή της.

Πρώτα μας ανέφερε ότι τα παιδιά μπορεί να δυσκολεύονταν με το δεξιά- αριστερά
και σκεφτήκαμε ότι ίσως ήταν πιο εύκολο αν γράφαμε στα αντίστοιχα χέρια των παιδιών τα
αρχικά των λέξεων Δεξιά- Αριστερά. Έπειτα, μας είπε ότι μπορεί να μην καταλάβουν τα
γεωμετρικά στερεά σχήματα και έτσι σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσαμε να τα μετονομάσουμε
σε γεωμετρικά σχήματα, δηλαδή τον κύβο να τον πούμε τετράγωνο, τον κώνο τρίγωνο και
την σφαίρα κύκλο. Επίσης, μας τόνισε ότι κάποια από αυτά τα παιδιά πηγαίνουν κανονικό
σχολείο. Επιπλέον, λόγω του ότι κάποια παιδιά μπορεί να δυσκολεύονταν στην ανάγνωση
των ερωτηματολογίων, μας πρότεινε ότι θα ήταν καλύτερο να τους τα διαβάζαμε και να μας
λένε την σωστή απάντηση και έτσι να γίνεται κατά κάποιο τρόπο συγχρόνως και η
συνέντευξη.

Η κοινωνική λειτουργός μας εξήγησε, επίσης, ότι θα είναι ίσως λίγο δύσκολο να
προσελκύσουμε αυτά τα παιδιά, ώστε να ασχοληθούν με το εικονικό περιβάλλον και την
υπόλοιπη διαδικασία της έρευνας. Μας πρότεινε, λοιπόν, να τους το παρουσιάζαμε σαν
παιχνίδι, προτρέποντας τους έτσι να ασχοληθούν με τον υπολογιστή και συγκεκριμένα να
προσπαθήσουν να εξερευνήσουν το εικονικό περιβάλλον.

Θα θέλαμε να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι οι συναντήσεις με τα παιδιά ήταν
κανονισμένες από την κοινωνική λειτουργό και ότι ήταν αυτή που μας πρότεινε να
εφαρμόσουμε την έρευνά μας ατομικά, δηλαδή στο κάθε παιδί ξεχωριστά, καθώς αφενός θα
μπορούσαμε να γνωριστούμε καλύτερα με το κάθε παιδί και να εξοικειωθεί μαζί μας, και
αφετέρου λόγω της καλοκαιρινής περιόδου δεν πήγαιναν όλα τα παιδιά τις ίδιες ώρες ώστε
να πραγματοποιούσαμε την έρευνα συγχρόνως σε όλα τα παιδιά. Για τον τελευταίο λόγο,
μας είπε, μάλιστα, ότι πολλές φορές μπορεί να ερχόμασταν σε επαφή με ένα παιδί τη μέρα.
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Παράρτημα VI

v Ένας πρώτος σχεδιασμός της διπλωματικής εργασίας
v Ένας πρώτος σχεδιασμός της ερευνητικής διαδικασίας
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v Ένας πρώτος σχεδιασμός της διπλωματικής εργασίας

ΘΕΜΑ:
Η αντίληψη του χώρου σε εικονικά περιβάλλοντα με αλληλεπιδραστικό περιεχόμενο σε
παιδιά με νοητική καθυστέρηση και παιδιά τυπικής ανάπτυξης.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ:
Το πρόβλημα που θα εξετάσουμε είναι η ύπαρξη του προσανατολισμού στα εικονικά
περιβάλλοντα.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
Πώς οικοδομείται η γνώση σχετικά με τον προσανατολισμό σύμφωνα με τον δομισμό
(εποικοδομισμό) σε ένα εικονικό περιβάλλον;

α)  Πώς εφαρμόζονται οι αρχές του δομισμού (εποικοδομισμού) σε
      μαθησιακές και διδακτικές διαδικασίες σε διαδραστικά εικονικά
      περιβάλλοντα;
β)  Σε τι βαθμό και με ποιο τρόπο ισχύουν οι αρχές του δομισμού
     για τα άτομα νοητικής καθυστέρησης και για άτομα τυπικής
     ανάπτυξης;
γ)  Πώς πρέπει να εφαρμόζεται η θεωρία του δομισμού ώστε να
     επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα;

Υφίσταται διαφορετικός τρόπος αντίληψης του χώρου σε εικονικά περιβάλλοντα των
παιδιών με νοητική καθυστέρηση σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης;

α) Χειρίζονται τον ηλεκτρονικό υπολογιστή οι δύο κατηγορίες
    παιδιών με την ίδια ευκολία/ ευχέρεια;
β) Πώς χειρίζονται τις τεχνολογίες των ισχυρά διαδραστικών
    εικονικών περιβαλλόντων τα παιδιά νοητικής καθυστέρησης και
    πώς τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης;
γ) Αναπτύσσεται η λεπτή κινητικότητα στον ίδιο βαθμό στα παιδιά
    με νοητική καθυστέρηση και στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης;
    Κατά πόσο εξυπηρετεί στη χρήση ενός λογισμικού εικονικού
    περιβάλλοντος;

                δ) Τι ρόλο παίζει η πνευματική ηλικία του παιδιού στην αντίληψη
                    του χώρου;

ε) Διαδραστικά λογισμικά εικονικού περιβάλλοντος: Κατά πόσο
    μπορεί ένα λογισμικό τέτοιου τύπου να αναπτύξει σε ένα άτομο
    την ικανότητα αντίληψης του χώρου; Υπάρχει μεγάλος βαθμός
    απόκλισης μεταξύ των παιδιών νοητικής καθυστέρησης και των
    παιδιών τυπικής ανάπτυξης;

ΥΠΟΘΕΣΗ:
Υποθέτω ότι υφίσταται διαφορετικός τρόπος αντίληψης του χώρου σε εικονικά
περιβάλλοντα των παιδιών με νοητική καθυστέρηση σε σχέση με τα παιδιά τυπικής
ανάπτυξης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ:

- Παιδιά με νοητική καθυστέρηση: τα παιδιά των οποίων η ανάπτυξη
παρεμποδίζεται από μία νοητική αναπηρία, δεν αναπτύσσονται, γνωστικά και
κοινωνικά, με τον κατάλληλο ρυθμό και το κατάλληλο επίπεδο για την ηλικία
τους.

- Παιδιά τυπικής ανάπτυξης: παιδιά με επαρκή νοητική ανάπτυξη
- Εικονικό περιβάλλον: περιβάλλον που υποδύεται την

πραγματικότητα(αναπαράσταση της πραγματικότητας) με τη βοήθεια
λογισμικού και ανάλογων συσκευών

- Πνευματική ηλικία: νοητική ανάπτυξη που αντιστοιχεί σε μια ηλικία
- Λεπτή κινητικότητα: η ικανότητα του ατόμου να πραγματοποιεί λεπτές

κινήσεις, π.χ. χρήση μολυβιού/ ποντικιού
- Μαθησιακές διαδικασίες: οι σχετικές με τη μάθηση διαδικασίες
- Διδακτικές διαδικασίες: οι σχετικές με τη διδασκαλία διαδικασίες
- Διαδραστικό/Αλληλεπιδραστικό περιεχόμενο: το περιεχόμενο στο οποίο

πραγματοποιείται αμοιβαία επενέργεια [www.spedulab.100freemb.com]

www.spedulab.100freemb.com


Διπλωματική Εργασία: Βοηθητική Τεχνολογία Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές με Ελαφρά Ν.Κ..

CLVII

- Λογισμικό: το σύνολο των προγραμμάτων, δεδομένων κ.τ.λ. που
χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία ενός συστήματος

- Διαδραστικό λογισμικό: το λογισμικό που επιτρέπει την αμοιβαία δράση
μεταξύ δυο παραγόντων και αλληλεπίδραση για την επίτευξη ενός στόχου

- Δομισμός: η θεωρία μάθησης, σύμφωνα με την οποία τα παιδιά συμβάλλουν
ενεργά στη δική τους γνωστική ανάπτυξη∙ δεν είναι παθητικοί οργανισμοί
που διαμορφώνονται μόνον με αμοιβές και τιμωρίες. Έχει ενεργό και
παιδοκεντρική εστίαση, καθώς το παιδί συνεχώς «οικοδομεί» μια κατανόηση
του κόσμου.

- Προσανατολισμός: α)ο καθορισμός της θέσης, της πορείας ή της
κατεύθυνσης κάποιου, β)ο εντοπισμός των σημείων του ορίζοντα, του τόπου
που βρίσκεται κανείς, γ)η εύρεση της κατεύθυνσης που πρέπει να
ακολουθήσει κανείς.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ:

   Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί σε δύο διαφορετικά σχολεία. Το ένα θα είναι ένα ειδικό
γυμνάσιο και το άλλο ένα γυμνάσιο για παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Τα παιδιά που θα
συμμετέχουν στην έρευνα θα είναι ηλικίας 12-15 χρονών, δηλαδή θα βρίσκονται στο στάδιο
τυπικής αφαιρετικής σκέψης.
   Η έρευνα θα είναι μελέτη περίπτωσης με μη συμμετοχική παρατήρηση, καθώς σκοπός μας
είναι να εξερευνήσουμε και να αναλύσουμε πως προσανατολίζονται τα παιδιά των δύο
κατηγοριών σε εικονικό περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια της παρατήρησης θα κρατάμε
σημειώσεις που θα μας χρησιμεύσουν για να απαντήσουμε στα ερωτήματα του
ερωτηματολογίου που θα έχουμε φτιάξει.
   Στην έρευνα θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε αν η υπόθεση επαληθεύεται μέσα από
τα αποτελέσματα που θα πάρουμε. Η μελέτη θα είναι ποιοτική. Τα άτομα που θα
συμμετάσχουν θα είναι 30 από το κάθε σχολείο.

Μεθοδολογία:
    Αρχικά, θα δώσουμε στα παιδιά ένα λογισμικό εικονικού περιβάλλοντος, όπου θα τα
αφήσουμε να ασχοληθούν με αυτό και να πειραματιστούν. Εμείς απ’ την μεριά μας, θα
παρατηρήσουμε κατά πόσο καταφέρνουν να προσανατολιστούν με επιτυχία μέσα σε αυτό.
Συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο που έχουμε δημιουργήσει, κάνοντας επεξεργασία και
αναλύοντας τα δεδομένα που θα συλλεχθούν, θα δούμε αν η υπόθεση που κάναμε είναι
ορθή.

     ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

· Cohen L., Manion L. (1994). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα:
Μεταίχμιο.

· Ξηρομερίτη Α. (1997). Ειδική Εκπαίδευση, Θεωρητικές Αρχές-Ερευνητικά δεδομένα
και Διδακτική παρέμβαση. Πάτρα: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών.

· Lloyd P. (1998). Γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
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v Ένας πρώτος σχεδιασμός της ερευνητικής διαδικασίας

  Σχεδιασμός της έρευνας

Για τον σχεδιασμό της έρευνας θα ακολουθήσουμε τα βήματα που πρέπει να
πραγματοποιήσει ένας ερευνητής σύμφωνα με τη μελέτη περίπτωσης. Η μελέτη που θα
πραγματοποιήσουμε θα είναι ποιοτική.

Αρχικά, ανιχνεύσαμε και ορίσαμε το πρόβλημα της έρευνας που θα μελετήσουμε σε
αυτή. Το ερευνητικό πρόβλημα που θα μας απασχολήσει είναι η βοηθητική τεχνολογία
προγράμματος σπουδών για μαθητές με ελαφρά νοητική καθυστέρηση. Σκοπός της
εργασίας είναι η διερεύνηση των ακόλουθων: α) Πώς χειρίζονται τις τεχνολογίες τα παιδιά
με νοητική καθυστέρηση και πώς τα παιδιά χωρίς Ν.Κ.;, β) Τι ρόλο παίζει η νοητική ηλικία του
παιδιού στην αντίληψη των μέσων;, γ) Χειρίζονται τον ηλεκτρονικό υπολογιστή οι δύο
κατηγορίες παιδιών με την ίδια ευκολία / ευχέρεια;, δ) Αναπτύσσεται η λεπτή κινητικότητα
στον ίδιο βαθμό στα παιδιά με νοητική καθυστέρηση και στα παιδιά χωρίς Ν.Κ.;.

Έπειτα, διαμορφώσαμε μια υπόθεση την οποία επιθυμούμε να ελέγξουμε.
Υποθέτουμε, λοιπόν, ότι τα παιδιά με ελαφρά νοητική καθυστέρηση παρουσιάζουν μειωμένη
αντίληψη και ικανότητα χειρισμού των μέσων. Ακόμη, η νοητική ηλικία είναι ένας
παράγοντας που επηρεάζει  την δημιουργία εννοιολογικών χαρτών, με αποτέλεσμα να μην
αποθηκεύονται σωστά οι χωρικές πληροφορίες στη μνήμη.

Η έρευνά μας θα πραγματοποιηθεί σε μαθητές ηλικίας γυμνασίου (12-15 ετών), που
θα προέρχονται από ένα Κέντρο Ειδικής Αγωγής και από ένα τυχαίο δείγμα κανονικών
παιδιών. Ο αριθμός των υποκειμένων της έρευνας θα είναι 10 παιδιά, 5 άτομα κανονικά και 5
με ελαφρά νοητική καθυστέρηση.

Θα ακολουθήσουν οι φάσεις διεξαγωγής της έρευνας.

Πρώτη φάση:
Διαδικασία πιλοτικής εφαρμογής προγράμματος

Πριν τη διεξαγωγή της έρευνας κρίναμε ότι ήταν απαραίτητη αρχικά μία πιλοτική
εφαρμογή του προγράμματος για να διαπιστωθεί ο βαθμός ευχρηστίας του και για να
καταλάβουμε εάν είναι δυνατή η εφαρμογή του στην έρευνά μας. Για το λόγο αυτό
συγκεντρώσαμε μέσω τυχαίας επιλογής 10 άτομα, τα οποία αποτελούν και την πιλοτική
ομάδα. Τα υποκείμενα της πιλοτικής διαδικασίας έχουν ηλικία 16-23 ετών, μεγαλύτερη των
υποκειμένων της κύριας έρευνας, λόγω του ότι η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην
αξιολόγηση του προγράμματος από μία ομάδα ανεξάρτητη από αυτή της έρευνας. Στην
ομάδα αυτή θα δοθεί το ίδιο πρόγραμμα (εικονικό περιβάλλον), τα υποκείμενα θα
περιηγηθούν και θα εξερευνήσουν το περιβάλλον και θα τους δοθούν γραπτές οδηγίες, οι
οποίες θα είναι γενικές και θα είναι τυπωμένες σε καρτέλα. Οι οδηγίες στοχεύουν σε μία
ολοκληρωμένη περιήγηση στο περιβάλλον και τη δημιουργία μιας εμπεριστατωμένης άποψης
για αυτό από τα υποκείμενα. Η καρτέλα των οδηγιών θα έχει ως εξής:

1) Κράτησε πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικού
και περιηγήσου στο δωμάτιο.

2) Προσπάθησε να κινηθείς ευθεία μέσα στο χώρο, να
στρίψεις δεξιά ή να στρίψεις αριστερά.

3) Παρατήρησε τα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα
στο χώρο κατά τη διάρκεια της περιήγησης.

4) Πάτησε το δεξί κουμπί του ποντικιού και
χρησιμοποίησε τις επιλογές:

        α) Άλλαξε την οπτική γωνία
            του περιβάλλοντος,
        β) Άλλαξε τον τρόπο κίνησης
            μέσα στο περιβάλλον, π.χ.
            μπορώ να περπατώ, να κυλώ,
            να εξετάζω,
        γ) Άλλαξε την ταχύτητα, π.χ.
            πολύ αργά, αργά, μέτρια,
            γρήγορα, πολύ γρήγορα,
        δ) Επέλεξε αν ο Avatar θέλεις
            να είναι ορατός ή όχι.
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5) Βρες το κουμπί, που εξαφανίζει τα αντικείμενα, που
βρίσκονται στον εικονικό χώρο.

6) Επανέφερε τα κρυμμένα αντικείμενα.
7) Βρες το κουμπί που εμφανίζει τον Brat(παιδί) και

ενεργοποιεί την κίνησή του.
8) Δες τι επιλογές έχει η σφαίρα και αν μπορείς να τις

χρησιμοποιήσεις.

Η περιήγηση των υποκειμένων στο εικονικό περιβάλλον θα έχει διάρκεια από 15-20
λεπτά, ώστε ο χρόνος να είναι επαρκής για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων
ενεργειών που αναφέρθηκαν παραπάνω. Μετά το πέρας της περιήγησης, στα υποκείμενα θα
δοθούν ερωτηματολόγια αξιολόγησης του προγράμματος τα οποία θα αποτελέσουν την
πηγή από την οποία θα εξάγουμε αποτελέσματα και συμπεράσματα για το πόσο εύχρηστο
είναι το εικονικό περιβάλλον. Η αξιολόγηση θα γίνει σε μία κλίμακα 1-9, με χαμηλότερο
βαθμό το 1 και υψηλότερο το 9. Το ερωτηματολόγιο θα έχει την εξής μορφή:

Αξιολόγηση εικονικού περιβάλλοντος
Ονοματεπώνυμο:

Φύλο:

Ηλικία:

Ημερομηνία:
Α. Κριτήρια Περιεχομένου

1. Ποια/ ποιες από τις παρακάτω περιγραφές ανταποκρίνεται καλύτερα στο είδος του
προγράμματος;

Ηλεκτρονικό παιχνίδι Εργαλείο
Περιβάλλον προσομοίωσης και
μοντελοποίησης

Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας

Ασκήσεις πρακτικής και εξάσκησης Άλλο(προσδιορίστε):

2. Με βάση την εμπειρία σας από την περιήγησή σας στο περιβάλλον, κρίνετε κατά
πόσο είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για την χρήση από παιδιά ηλικίας 12-15
ετών(στάδιο τυπικής σκέψης).

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Μη
κατάλληλο

Πολύ
κατάλληλο

3. Τα αντικείμενα του εικονικού περιβάλλοντος είναι συναφή με αυτά του πραγματικού
κόσμου;

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Καθόλου
συναφή

Πολύ
συναφή

4. Το εικονικό περιβάλλον είναι απαλλαγμένο από βίαια αντικείμενα;
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Καθόλου Πολύ

5. Το εικονικό περιβάλλον ενεργοποιεί και διατηρεί το ενδιαφέρον;
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Καθόλου Πολύ

6. Το εικονικό περιβάλλον αποτρέπει την παθητική χρήση(παθητικότητα);
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Καθόλου Πολύ

7. Το εικονικό περιβάλλον προάγει την αυτοσυγκέντρωση;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Καθόλου Πολύ

8. Πόσο εύκολος είναι ο προσανατολισμός στο εικονικό                          περιβάλλον;
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Καθόλου Πολύ

Β. Κριτήρια που αφορούν τεχνολογικά θέματα

1. Πόσο εύκολη είναι η χρήση του εικονικού περιβάλλοντος;
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Δύσκολο Εύκολο

2.  Η περιήγηση στο εικονικό περιβάλλον προκαλεί σύγχυση;
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Πολύ Καθόλου

3. Υπάρχουν αντικείμενα στο περιβάλλον που αποσπούν την προσοχή;
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Καθόλου Πολύ

4. Ποιότητα χρωμάτων
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Απαράδεκτη Φυσικά
χρώματα

5. Ευκρίνεια αντικειμένων στην οθόνη
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Μη ευκρινή Πολύ
ευκρινή

6. Γενική εκτίμηση
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Απαράδεκτο Εξαιρετικό

Δεύτερη φάση:
Διαδικασία εξερεύνησης (περιήγησης) στον εικονικό χώρο

Πριν την έναρξη της διαδικασίας, τα παιδιά θα έχουν ενημερωθεί για το τι πρόκειται
να κάνουν και για το σκοπό της έρευνας. Έπειτα, θα δώσουμε ένα χρονικό διάστημα 5
λεπτών για να γίνει μια πρώτη επαφή με το εικονικό περιβάλλον, να εξοικειωθούν με αυτό και
με την χρήση του ποντικιού, ώστε όταν αρχίσει η διαδικασία της έρευνας να μπορούν να
ανταπεξέλθουν σε ικανοποιητικό βαθμό στις οδηγίες μας. Κατά τη διάρκεια της
εξερεύνησης των παιδιών στο εικονικό περιβάλλον, θα τους δίνονται οδηγίες σχετικά με το
πώς θα κινηθούν μέσα σε αυτό, ώστε να παρατηρήσουν τα συγκεκριμένα αντικείμενα, τα
οποία θα συμπεριληφθούν στα έργα της αξιολόγησης.

Αρχικά, εισάγονται τα παιδιά στο εικονικό περιβάλλον από την είσοδο(πόρτα) του
δωματίου και το πρώτο πράγμα που θα αντικρίσουν θα είναι το τραπέζι με τον υπολογιστή.
Έπειτα, θα τους ζητήσουμε να ακολουθήσουν ορισμένα βήματα, τα οποία θα
βιντεοσκοπούνται με τη βοήθεια του λογισμικού “Camtasia”(λογισμικό βιντεοσκόπησης
επιφάνειας εργασίας), το οποίο θα καταγράφει την κάθε κίνηση του παιδιού στο εικονικό
περιβάλλον και θα αποθηκεύεται για το κάθε παιδί ένα ξεχωριστό βίντεο. Το βίντεο αυτό θα
αποτελέσει ένα από τα βασικά μας εργαλεία στην έκτη φάση της έρευνάς μας, αυτή της
εξαγωγής αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων.

Τα βήματα θα είναι τα εξής:

1) Κράτησε πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού και στρίψε δεξιά μέχρι να
αντικρίσεις το ποδήλατο,

2) Προχώρησε μπροστά και κατευθύνσου προς το ποδήλατο. Μόλις φτάσεις στο
ποδήλατο σταμάτα,
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3) Στρίψε αριστερά, ώστε να βλέπεις τα 3 γεωμετρικά σχήματα(κύβος, σφαίρα, κώνος).
Παρατηρήστε τα σχήματα και δείξτε πηγαίνοντας το βελάκι πάνω σε αυτά:

4) Ποιο σχήμα βρίσκεται δεξιά της σφαίρας,
5) Ποιο σχήμα βρίσκεται αριστερά της σφαίρας,
6) Στρίψε αριστερά μέχρι να αντικρίσεις την πολύχρωμη καρέκλα και κατευθύνσου

προς αυτή. Μόλις βρεθείς μπροστά από την πολύχρωμη καρέκλα σταμάτα,
7) Στρίψε δεξιά μέχρι να σταθείς πίσω από το καρεκλάκι του τραπεζιού,
8) Παρατήρησε πού βρίσκεται το καρεκλάκι σε σχέση με το τραπέζι(μπροστά από το

τραπέζι),
9) Παρατήρησε ποια αντικείμενα βρίσκονται πάνω στο τραπέζι(υπολογιστής, υδρόγειος

σφαίρα),
10) Παρατήρησε τι βρίσκεται κάτω από το τραπέζι(πατίνι).

Στο σημείο αυτό τελειώνει η διαδικασία της εξερεύνησης.

Αξιολόγηση λεπτής κινητικότητας

Οι ερευνητές συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο τριών ερωτήσεων που αφορούν
την λεπτή κινητικότητα, που έχει αναπτύξει το κάθε παιδί, δηλαδή αν καταφέρνει να
χειριστεί το ποντίκι και αν αναπτύσσεται η λεπτή κινητικότητα στον ίδιο βαθμό στα
παιδιά με νοητική καθυστέρηση και στα παιδιά χωρίς ν.κ.

Η μορφή που θα πάρει το ερωτηματολόγιο είναι η εξής:

Αξιολόγηση λεπτής κινητικότητας
Όνομα:

Αριθμός υποκειμένου:

Φύλο:

Ηλικία:

Ημερομηνία:

     1. Κράτημα ποντικιού:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

δύσκολο εύκολο

     2. Χρήση των κουμπιών του ποντικιού:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

αδύνατη εύκολη

     3. Σύνδεση κίνησης ποντικιού με την κίνηση μέσα στο εικονικό
         περιβάλλον:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
δύσκολη εύκολη
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4. Αντιστοιχία κινήσεων με τις οδηγίες που δίνονται:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ανύπαρκτη πολύ καλή

Τρίτη φάση:
Έργα για την αξιολόγηση της εξερεύνησης

Όταν σχεδιάστηκαν τα έργα για την αξιολόγηση της εξερεύνησης, σκοπός ήταν η
εξαγωγή έγκυρων αποτελεσμάτων. Για το λόγο αυτό λάβαμε υπόψη μας διάφορες έρευνες
από την βιβλιογραφία που υπάρχει για τα εικονικά περιβάλλοντα. Πιο συγκεκριμένα, έχουν
διεξαχθεί έρευνες για το αν οι χωρικές πληροφορίες που αποκτιούνται από το εικονικό
περιβάλλον μπορούν να αναπαρασταθούν στον πραγματικό κόσμο.

Στη μελέτη “Is it possible to learn and transfer spatial information  from virtual to real
world?” , η χωρική συμπεριφορά αξιολογήθηκε από τη χρήση ενός εικονικού περιβάλλοντος
υπολογιστών γραφείου και ενός κινητήριου στόχου λαβυρίνθου. Στην πρώτη φάση του
πειράματος, δύο ομάδες υγιών συμμετεχόντων μέσης ηλικίας έπρεπε να μάθουν και να
θυμηθούν 5 από τις 20 θέσεις στόχων, είτε σε έναν "πραγματικό" κινητήριο λαβύρινθο είτε
μια ισοδύναμη εικονική έκδοση αυτού του λαβυρίνθου. Η ομάδα με την εικονική κατάρτιση
ήρθε αντιμέτωπη επίσης με το στόχο στον πραγματικό λαβύρινθο μετά την κατάκτηση ενός
κριτηρίου εκμάθησης. Αν και τα ποσοστά αποκτήσεων ήταν ευρέως ισοδύναμα στο εικονικό
περιβάλλον  και στις κινητήριες ομάδες, οι συμμετέχοντες του εικονικού περιβάλλοντος
είχαν περισσότερα προβλήματα μαθαίνοντας το λαβύρινθο στις αρχικές δοκιμές εκμάθησης.
Η καλή μεταφορά επιτεύχθηκε από την εικονική στην πραγματική έκδοση του λαβυρίνθου
από αυτήν την ομάδα και ήταν σημαντικά καλύτεροι στη φάση αποκτήσεων του κινητήριου
στόχου από την ομάδα που δεν είχε λάβει την κατάρτιση σε εικονικό περιβάλλον. Στη
δεύτερη φάση του πειράματος - τις δοκιμές ελέγχων - όταν άλλαξε η διαμόρφωση του
συνθήματος η ομάδα με την κατάρτιση σε εικονικό περιβάλλον φάνηκε να έχει συγκεκριμένα
προβλήματα. Ένας σημαντικός αριθμός συμμετεχόντων αυτής της ομάδας δεν ήταν ικανός
να μεταφέρει τις πληροφορίες.

Έργα για την αξιολόγηση της χωρικής μνήμης

Αρχικά, θα δοθούν στα παιδιά 3 έργα με τα οποία θα ελέγξουμε την χωρική μνήμη.
Για τα έργα της αξιολόγησης της χωρικής μνήμης θα δοθούν 10’. Δηλαδή, αν κατάφεραν να
απομνημονεύσουν τον εικονικό χώρο με επιτυχία. Τα έργα αυτά θα είναι τα ακόλουθα:

1) Δίνεται στα παιδιά μία πρόσοψη του χώρου που εξερεύνησαν, όπου στην πρόσοψη
θα απεικονίζονται τα «ουδέτερα» αντικείμενα του χώρου(π.χ. σκαμπό, ποδήλατο),
και τους ζητείται να υποδείξουν βάζοντας ένα σταυρό πού βρισκόταν τα αντικείμενα
στο χώρο.(έλεγχος χωρικής μνήμης)

2) Δίνεται στα παιδιά μία πρόσοψη του χώρου που εξερεύνησαν, όπου στον χώρο αυτό
θα υπάρχουν κάποια αντικείμενα που δεν βρισκόταν στον εικονικό χώρο και
αντικείμενα που υπήρχαν, και τους ζητείται να κυκλώσουν τα αντικείμενα που δεν
βρισκόταν στον εικονικό χώρο. (έλεγχος χωρικής μνήμης)

3) Δίνεται στα παιδιά μία πρόσοψη του χώρου που εξερεύνησαν, όπου στον χώρο αυτό
θα υπάρχουν κάποια αντικείμενα που δεν βρισκόταν στον εικονικό χώρο και
αντικείμενα που υπήρχαν, και τους ζητείται να κυκλώσουν τα αντικείμενα που
βρισκόταν στον εικονικό χώρο. (έλεγχος χωρικής μνήμης)

Έργα για την αξιολόγηση της χωρικής αντίληψης

 Θα δοθούν στα παιδιά έργα μέσω των οποίων αποβλέπουμε στην αξιολόγηση του
προσανατολισμού με βάση την κίνησή τους στο ΕΠ. Δηλαδή, αν μπορούν να μεταφράσουν
την εμπειρία (χωρικές πληροφορίες) που απέκτησαν από τον εικονικό χώρο επιλέγοντας τη
σωστή απάντηση των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής που θα τους δοθούν, ελέγχοντας έτσι
το αν και σε τι βαθμό δημιούργησαν εννοιολογικό χάρτη του εικονικού χώρου και αν, και
κατά πόσο είναι σε θέση να τον αξιοποιήσουν.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω τα έργα θα έχουν τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής
επιλογής και θα είναι τα εξής:
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1)Πού βρίσκεται ο κύβος;

Α) Δεξιά της σφαίρας

Β) Αριστερά της σφαίρας

Γ) Κάτω από την σφαίρας

2) Πού βρίσκεται ο κώνος;

Α) Κάτω από την σφαίρα

Β) Αριστερά της σφαίρας

Γ) Δεξιά της σφαίρας

3) Πού βρίσκεται το πατίνι;

Α) Πάνω από το τραπέζι

Β) Κάτω από το τραπέζι

Γ) Κάτω από την καρέκλα

4) Πού βρίσκεται ο υπολογιστής;

Α) Πάνω στην καρέκλα

Β) Πάνω στο πατίνι

Γ) Πάνω στο τραπέζι

5) Πού βρίσκεται η καρέκλα;

Α) Πάνω στο τραπέζι

Β) Μπροστά από το τραπέζι

Γ) Πίσω από τον υπολογιστή

6) Πού βρίσκεται η υδρόγειος;

Α) Πίσω και αριστερά του υπολογιστή

Β) Μπροστά από τον υπολογιστή

Γ) Πίσω και δεξιά του υπολογιστή

Σχόλια απαντήσεων(αιτιολόγηση λαθών από τα παιδιά):

Μόλις τα παιδιά ολοκληρώσουν τα έργα-ερωτηματολόγια, αυτά θα συγκεντρωθούν
για μία πρώτη αξιολόγηση της απόδοσης και τον εντοπισμό των πιθανών λαθών των παιδιών,
ώστε στην επόμενη φάση να διεξαχθεί ατομική συνέντευξη όπου θα γίνει μία συζήτηση πάνω
στα λάθη.

Διεξαγωγή ατομικών συνεντεύξεων

Στη συγκεκριμένη φάση, θα παίρνουμε ξεχωριστά το κάθε παιδί και μέσα από τη
συνέντευξη(συζήτηση) θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε την αιτία των λανθασμένων
απαντήσεων. Θα θέτουμε εκ νέου τις ερωτήσεις όπου δώσανε λανθασμένες απαντήσεις, και
θα τους ζητάμε αν μπορούν να μας αιτιολογήσουν την απάντησή τους. Μέσω ερωτήσεων θα
προσπαθήσουμε να στρέψουμε τα παιδιά προς τις σωστές απαντήσεις(π.χ., Είσαι σίγουρος
ότι το πατίνι βρίσκεται πάνω στο τραπέζι;, Μήπως βρίσκεται κάτω από τραπέζι;). Η
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συνέντευξη αυτή θα αποτελέσει πηγή σχολιασμού και συμπερασμάτων σχετικά με τα έργα
και την επιτυχία των παιδιών σε αυτά ή τη διευκρίνιση του λόγου της μη επιτυχίας τους σε
αυτά.

Τέταρτη φάση:
Αξιολόγηση προσανατολισμού

Ν Ο Α
1) Έστριψε δεξιά μέχρι να αντικρίσει το ποδήλατο;

2) Προχώρησε μπροστά και κατευθύνθηκε προς το ποδήλατο;

3) Έστριψε αριστερά, ώστε να βλέπει τα 3 γεωμετρικά
σχήματα(κύβος, σφαίρα, κώνος);

4) Έδειξε με το βελάκι το γεωμετρικό σχήμα που βρίσκεται
δεξιά της σφαίρας;

5) Έδειξε με το βελάκι το γεωμετρικό σχήμα που βρίσκεται
αριστερά της σφαίρας;

6) Έστριψε αριστερά και κατευθύνθηκε προς το ράφι;

7) Έστριψε δεξιά μέχρι να σταθεί πίσω από την καρέκλα;

8) Παρατήρησε αν βρίσκεται η καρέκλα μπροστά από το
τραπέζι;

9) Παρατήρησε ποια αντικείμενα βρίσκονται πάνω στο
τραπέζι(υπολογιστής, υδρόγειος σφαίρα);

10) Παρατήρησε ότι το πατίνι βρίσκεται κάτω από το τραπέζι;

Πέμπτη φάση: Επεξεργασία δεδομένων

Έκτη φάση: Σύγκριση αποτελεσμάτων για την εξαγωγή
                                          συμπερασμάτων

Έβδομη φάση: Εξαγωγή συμπερασμάτων
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