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Abstract 

This research presents issues that arise in the area of interactive multimedia e-learning systems 
destined for students with communication difficulties. Today many instructional systems that 
utilise multimedia content and transfer of information through multiple communication 
channels may be categorised as “closed” or “fixed” as they restrict the addition of new content 
or may not be freely extended. Our approach introduces the development of an open system 
that allows students to interact with underlying content, while parents may extend the system, 
furnishing it with new content. Our design also targets the issue of parental education, through 
the development of specific parent-oriented courses designed to aid in continuing home-
education. 
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1. Εισαγωγή 
Ο ρυθµός ανάπτυξης των Τεχνολογιών Πληροφορίας, Επικοινωνίας και Πολυµέσων 
και η εξάπλωση τους σε όλες σχεδόν τις ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν πάρει 
εντυπωσιακές διαστάσεις στις µέρες µας. Η ενσωµάτωση των τεχνολογιών της 
πληροφορικής και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο σχολείο συµβάλλει στον 
εκσυγχρονισµό και την ποιοτική αναβάθµιση της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας, 
κάνοντας τη µάθηση ευκολότερη και πιο φυσική µε την απόκτηση νέων δεξιοτήτων 
και τη δηµιουργία µιας προσωπικής αντίληψης για τον κόσµο. Τα πολυµέσα 
(multimedia) αποτελούν πλέον ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της σύγχρονης 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παραδοσιακές µορφές µάθησης έχουν περάσει µε 
επιτυχία στην ψηφιακή εποχή, γεγονός που δεν µπορεί να υποστηριχθεί όµως για τα 
ειδικά σχολεία, και τους µαθητές µε προβλήµατα επικοινωνίας. Το αντικείµενο της 
παρούσας ερευνητικής εργασίας επικεντρώνεται στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη 
ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διαδραστικών πολυµέσων για χρήση από άτοµα µε 
µαθησιακές δυσκολίες που βασίζεται στη διεθνώς αποδεκτή µέθοδο MAKATON [3] 
που χρησιµοποιείται σήµερα στα ειδικά σχολεία [4]. Πιο συγκεκριµένα, ο βασικός 
στόχος της εργασίας επικεντρώνεται στην εξέλιξη του διαδραστικού εκπαιδευτικού 



 

 

λογισµικού που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στο Τµήµα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, 
σε συνεργασία µε καθηγητές ειδικής αγωγής. Το συγκεκριµένο σύστηµα έχει 
δοκιµαστεί επιτυχώς σε σχολικές τάξεις και πραγµατικές συνθήκες µε τη συµµετοχή 
οµάδων παιδιών µε δυσκολίες στην επικοινωνία (µαθητές µε σύνδροµο Down και 
αυτισµό). Η τελευταία έκδοση που εξελίχθηκε µετά την παραπάνω έρευνα στον εν 
λόγω τοµέα έχει ήδη παρουσιασθεί σε διεθνές συνέδριο λαµβάνοντας ιδιαίτερα 
θετικές κριτικές σχετικά µε τα αποτελέσµατα [1].  

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η παρουσίαση της διαδικασίας σχεδιασµού και 
εµπλουτισµού ενός πρωτότυπου συστήµατος ηλεκτρονικής µάθησης για µαθητές µε 
προβλήµατα επικοινωνίας. Οι νέες προηγµένες λειτουργίες που παρέχονται 
συµπεριλαµβάνουν µια βάση δεδοµένων πολυµέσων που επιτρέπει την αποθήκευση 
προφίλ χρηστών µε στοιχεία χρήσης επιτρέποντας την παρακολούθηση την πρόοδο 
του παιδιού τους και την καθοδήγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας µέσω της 
εκπαιδευτικής εφαρµογής πολυµέσων, και υποσύστηµα διάδρασης πολλαπλών 
χρήσεων που παρακολουθεί τη χρήση της βάσης Το σύστηµα απευθύνεται 
παράλληλα και στους γονείς, καθώς υποστηρίζει την ανάπτυξη ειδικών 
προγραµµάτων εκπαίδευσης τους, µε στόχο να συµµετέχουν και οι ίδιοι στην 
συνεχιζόµενη εκπαιδευτική διαδικασία τις ώρες που οι µαθητές βρίσκονται εκτός 
σχολικού περιβάλλοντος. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά επιλεγµένων υλοποιήσεων 
πολυµέσων οι οποίες χρησιµοποιούνται σήµερα κατά τη διδασκαλία και 
προορίζονται για χρήση από παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες. Η εξέταση της 
λειτουργικότητας και των δυνατοτήτων των υλοποιήσεων αποτελούν στοιχεία που 
χρησιµοποιήθηκαν ως βάση για το σχεδιασµό του νέου συστήµατος.  

2. Λειτουργικότητα Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Μάθησης 
Σύστηµα: Multimak 
Ένα από τα πρώτα συστήµατα πολυµέσων που αναπτύχθηκε πάνω στην γλώσσα 
συµβόλων ΜΑΚΑΤΟΝ αποτελεί το Multimak: A multimedia system for teaching of 
sign language το οποίο δηµιουργήθηκε από τον George Lee Stuart στο Southern 
Cross University, Lismore NSW. Απώτερος σκοπός του συστήµατος είναι η 
διδασκαλία του βασικού λεξιλογίου της γλώσσας ΜΑΚΑΤΟΝ σε παιδιά µε 
µαθησιακές δυσκολίες και κατ’επέκταση να καλύψει την ανάγκη που υπήρχε στον 
χώρο της ειδικής αγωγής για εκπαιδευτικό λογισµικό. Πρόκειται ουσιαστικά για µία 
ψηφιοποίηση του λεξιλογίου της ΜΑΚΑΤΟΝ. Το σύστηµα χρησιµοποιεί κείµενο, 
σχέδια και video µέσω της τεχνολογίας QUICKTIME. Η κεντρική οθόνη του 
συστήµατος χωρίζεται σε δύο µέρη, αριστερά εµφανίζεται το πτυσσόµενο µενού µε 
τις λέξεις προς επιλογή και στη δεξιά το video µε το νόηµα της επιλεγµένης λέξης.  
Η εξέταση του λογισµικού δείχνει πως το συγκεκριµένο παράδειγµα αποτελεί ένα 
λεξικό µε χρήση πολυµέσων, χρησιµοποιώντας µόνο σύµβολα και video. Έχει στόχο 



  

 

να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο αναφοράς αντί διδασκαλίας καθώς δεν διδάσκει το 
µαθητή µια έννοια και δεν εξετάζει κατά πόσο έγινε κατανοητή η έννοια αυτή.  
Σύστηµα: Multimedia And Virtual Reality In The Rehabilitation Of Autistic 
Children 
Το συγκεκριµένο σύστηµα [10] σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε µε στόχο την 
αποκατάσταση των αδυναµιών που αντιµετωπίζουν τα παιδιά µε αυτισµό στην 
καθηµερινή τους ζωή. Πιο συγκεκριµένα το λογισµικό στοχεύει στην βελτίωση των 
περιοχών που είναι απαραίτητες και στοιχειώδεις για την ενήλικη ζωή των ατόµων µε 
αυτισµό και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η εκπαιδευτική θεµατολογία του λογισµικού 
έχει να κάνει µε την συµπεριφορά και τα ψώνια στο supermarket, την διδασκαλία της 
κατάλληλης ένδυσης µε βάση τις καιρικές συνθήκες αλλά και την εκµάθηση τρόπων 
συµπεριφοράς που σχετίζονται µε τις δηµόσιες συγκοινωνίες. 

 

 
Εικόνα 1. Εικονικός χώρος supermarket 

Το εικονικό περιβάλλον στην εφαρµογή είναι απόλυτα ελεγχόµενο οριοθετώντας τις 
κινήσεις του µαθητή. Η συγκεκριµένη παράµετρος είναι άκρως ενδιαφέρουσα και 
σηµαντική καθώς επιτρέπει έτσι στους µαθητές να µάθουν από τα λάθη τους 
αλληλεπιδρώντας µε τον εικονικό κόσµο πριν ακόµη βρεθούν στον πραγµατικό χώρο, 
µειώνοντας έτσι το ενδεχόµενο να υποστούν τις ταπεινωτικές και επικίνδυνες 
συνέπειες των πράξεων τους. Το εικονικό λοιπόν περιβάλλον µε οπτικά και 
ακουστικά ερεθίσµατα προσοµοιώνει τον πραγµατικό κόσµο και προτρέπει τον 
µαθητή να λειτουργήσει και να βιώσει την εµπειρία όπως στην πραγµατικότητα. Η 
εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται σε στόχους που πρέπει να κατακτήσουν οι 
µαθητές. Αρχικά ο µαθητής καλείται µε λεκτική προσφώνηση να γνωρίσει το 
περιβάλλον και να κατανοήσει τον τρόπο πλοήγησης στο χώρο. Έπειτα πάλι µε 
ακουστικό ερέθισµα καλείται να αντεπεξέλθει σωστά σ’αυτό που του ζήτα το 
σύστηµα. Σε περίπτωση σωστής επιλογής υπάρχει επιβράβευση, στην αντίθετη 
περίπτωση προειδοποίηση για περισσότερη προσοχή. Η λεκτική καθοδήγηση έχει ως 
στόχο την ελαχιστοποίηση του ρόλου του δασκάλου. Το συγκεκριµένο σύστηµα 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι. 
Σύστηµα: Signs Workshop CDROM 
Το εν λόγω σύστηµα [11] αποτελεί την ανάπτυξη µίας εφαρµογής πολυµέσων (CD-
ROM) µε κύριο αντικειµενικό σκοπό αρχικά την έρευνα και στην συνέχεια την 



 

 

ερµηνεία και υλοποίηση µιας τελικής αλληλεπιδραστικής εφαρµογής µε 
παραδείγµατα καθηµερινών χειρονοµιών από την Πορτογαλική κουλτούρα η οποία 
θα απευθύνεται σε παιδιά µε σύνδροµο Down. Πρόκειται ουσιαστικά για µια 
εφαρµογή που παρουσιάζει καθηµερινές χειρονοµίες οι οποίες χρησιµοποιούνται 
ευρέως από το Πορτογαλικό κοινό σε ένα υπολογιστικό περιβάλλον, παρουσιάζοντας 
την κάθε χειρονοµία µε συνδυασµό video, εικόνας, κείµενου, γραφής.  

 
Εικόνα 2. Η διεπιφάνεια της εφαρµογής 

Σύστηµα: Το σπίτι µου, Το σχολείο µου 
Το συγκεκριµένο σύστηµα απευθύνεται σε παιδιά µε νοητική καθυστέρηση και 
αυτισµό. Το λογισµικό Το Σπίτι Μου-Το Σχολείο Μου προσφέρει αναλυτικά 
οµιλούντα διερευνητικά περιβάλλοντα όπου τα παιδιά µαθαίνουν για αντικείµενα και 
δραστηριότητες που συναντούν στις καθηµερινές τους συνήθειες τόσο στο χώρο του 
σχολείου όσο και στον χώρο του σπιτιού τους. Αυξάνει τις γλωσσικές τους 
δεξιότητες και τους βοηθά να αποκτήσουν την αυτονοµία τους. Αναλυτικότερα το 
πρόγραµµα χωρίζεται σε δύο ενότητες παρουσιασµένες ως σκηνικά: Το Σπίτι Μου 
και Το Σχολείο Μου όπως φαίνεται και στη εικόνα 3.  

  
Εικόνα 3. Σύστηµα: Το σπίτι µου, Το σχολείο µου, Αρχική Οθόνη 

Διαλέγοντας ένα από τα δύο το παιδί έχει την δυνατότητα να διδαχθεί περισσότερα 
από 100 λήµµατα του λεξιλογίου που µπορεί να συναντήσει κανείς στον εκάστοτε 
χώρο. Για παράδειγµα αν επιλέξουµε την επιλογή Το Σπίτι Μου ερχόµαστε σε επαφή 
µε το λεξιλόγιο που συναντάµε σε τέσσερα διαφορετικά δωµάτια ενός σπιτιού, 
σαλόνι, κουζίνα, κρεβατοκάµαρα και µπάνιο. Για κάθε περιβάλλον η διδασκαλία 
γίνεται µε τις εξής δραστηριότητες : α) ανακάλυψη ονοµασιών (ο µαθητής διαλέγει 
ένα αντικείµενο κ ο υπολογιστής του λέει τι είναι), β) ανακάλυψη λειτουργιών (ο 
µαθητής διαλέγει ένα αντικείµενο και ο υπολογιστής περιγράφει την συγκεκριµένη 
λειτουργία του αντικειµένου), γ) αναγνώριση ονοµασιών (ο υπολογιστής ζητά από 
τον µαθητή να βρει αντικείµενα µε βάση την ονοµασία τους), δ) αναγνώριση 
λειτουργιών (ο υπολογιστής ζητά από τον µαθητή να βρει ένα αντικείµενο µε βάση 



  

 

την λειτουργία ή την περιγραφή του). Όπως γίνεται αντιληπτό το πρόγραµµα διαθέτει 
δυο φάσεις λειτουργίας, αρχίζοντας µε τη διδασκαλία της έννοιας και συνεχίζει µε 
την αξιολόγηση του µαθητή για το κατά πόσο απάντησε σωστά στις ερωτήσεις. Σε 
επίπεδο παραµετροποίησης, παρέχεται η δυνατότητα στον δάσκαλο να ορίσει ο ίδιος 
το λεξιλόγιο που θα διδαχθεί ο µαθητής. 
Σύστηµα: Η γλώσσα µου µε τα µάτια µου 
Το παρόν σύστηµα απευθύνεται στην καλλιέργεια της γλώσσας και της λογοτεχνίας 
σε κωφούς και βαρήκοους µαθητές. Το εκπαιδευτικό περιεχόµενο του λογισµικού 
είναι δοµηµένο σε τρία επίπεδα κειµένων Α Β Γ, ένα για κάθε µία από τις πρώτες 
τάξεις του δηµοτικού σχολείου όπως φαίνεται και στην εικόνα 4 (εισαγωγική οθόνη).  

 
Εικόνα 4. Σύστηµα: Η γλώσσα µου µε τα µάτια µου 

Σε κάθε επίπεδο υπάρχει συγκεκριµένος αριθµός κειµένων τα οποία διδάσκονται στα 
παιδιά µε προβλήµατα ακοής. Η θεµατολογία των κειµένων αντλείται κυρίως από την 
Ελληνική και Ξένη λογοτεχνία αλλά και από την Ελληνική λαϊκή παράδοση. Τα 
κείµενα αναφέρονται στην οικογένεια, την αγάπη και τη φιλία. Ο µαθητής αφού 
διαλέξει επίπεδο (τάξη) αντικρίζει το κεντρικό µενού της εφαρµογής, στο οποίο 
αριστερά υπάρχει το κείµενο ή το ποίηµα και δεξιά πάνω το video µε τον 
νοηµατιστή. Κάθε κεφάλαιο αποτελείται από δύο µέρη. Το πρώτο µέρος 
περιλαµβάνει το κείµενο που έχει επιλεγεί και το δεύτερο µέρος τις δραστηριότητες 
που αφορούν την επεξεργασία του κειµένου. Στο πρώτο µέρος γίνεται παρουσίαση 
του κειµένου και δίνονται κάποιες πληροφορίες για το συγγραφέα µε τη µορφή 
γραπτού και νοηµατικού λόγου στην Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα.  

2.1 Συζήτηση 
Κατά την διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας για τον επανασχεδιασµό και την 
υλοποίηση της δοκιµαστικής έκδοσης συλλέχθηκαν και µελετήθηκαν µία σειρά 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων τόσο από την ελληνική πραγµατικότητα όσο και από 
την ξένη. Πιο αναλυτικά έγινε εκτεταµένη µελέτη των CD-ROM που εξέδωσε το 
Υπουργείο Παιδείας στα πλαίσια του προγράµµατος «Δράσεις Υποστήριξης µαθητών 
ΑΜΕΑ» αλλά και ξένων συγγραµµάτων. 

Η λειτουργική αξιολόγηση των παραπάνω συστηµάτων καταδεικνύει µια σειρά από 
χαρακτηριστικά τα οποία περιορίζουν τη λειτουργικότητα και ανάπτυξη τους 
σύµφωνα µε τις ανάγκες του χρήστη. Η κλειστή φύση τους επιτρέπει µόνο σε 



 

 

ορισµένες περιπτώσεις την περιορισµένη επέκταση του περιεχοµένου και 
παραµετροποίηση του περιβάλλοντος, αποτελούν αρνητικά χαρακτηριστικά. Αυτό 
οφείλεται κυρίως από το γεγονός πως τα συστήµατα επικεντρώνονται σε ένα 
συγκεκριµένο θέµα, για παράδειγµα παρουσιάζοντας τις λέξεις που χρησιµοποιούνται 
αποκλειστικά και µόνο στο σπίτι, προτρέποντας το χρήστη να προµηθευτεί άλλο 
πακέτο για εκµάθηση των λέξεων στο σχολείο. Ως αποτέλεσµα, γονείς που έχουν τη 
διάθεση και τη δυνατότητα να ασχοληθούν µε τη συνέχιση της εκπαίδευσης των 
παιδιών τους µετά το σχολείο, περιορίζονται στο ήδη ανεπτυγµένο περιεχόµενο, το 
οποίο ίσως να µην τους καλύπτει πλήρως, ενώ δεν παρέχεται η δυνατότητα 
επέκτασης και διαµοιρασµού του µε άλλους χρήστες.  

3. Σχεδιάζοντας ένα νέο σύστηµα διαδραστικής µάθησης µε 
χρήση πολυµέσων για παιδιά µε µαθησιακές ανάγκες 
Ο κύριος άξονας της εφαρµογής και του σχεδιασµού βασίζεται στον αναλογικό τρόπο 
µάθησης της µεθόδου MAKATON και προσοµοιώνει την µέθοδο στην οθόνη του 
υπολογιστή µε χρήση πολυµέσων και διάδρασης. Στον παραδοσιακό τρόπο 
διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός κάθεται απέναντι από το µαθητή, στο ίδιο ύψος και στη 
µέση υπάρχει ένα τραπέζι όπου τοποθετούνται οι κάρτες, οι λέξεις και τα σύµβολα 
της γλώσσας. Στην περίπτωση του διαδραστικού συστήµατος πολυµέσων, τον ρόλο 
των εποπτικών µέσων παίρνει ο υπολογιστής καθώς τοποθετείται αντικριστά µε το 
µαθητή, ενώ ο καθηγητής ελέγχει την διαδικασία επεµβαίνοντας όπου χρειάζεται. 
Αυτό που ουσιαστικά επιτυγχάνεται είναι να µετατραπεί το τραπέζι σε οθόνη 
υπολογιστή , όπου εκεί εµφανίζονται πλέον οι λέξεις, τα σύµβολα, οι φωτογραφίες 
και ο µαθητής έρχεται σε επαφή µε την εφαρµογή µε χρήση εικόνας, ήχου, βίντεο και 
συνδυασµό τους σε ροές πολυµέσων. Μέσα από την ερευνητική διαδικασία και τις 
δοκιµές της εφαρµογής στους µαθητές αναδείχθηκαν κάποιοι σηµαντικοί περιορισµοί 
του συστήµατος αλλά και επιπλέον χαρακτηριστικά που ταυτίζονται µε τις ανάγκες 
και τις ιδιαιτερότητες των µαθητών.  

3.2 Παλαιό Σύστηµa (Δοκιµαστική Έκδοση) 

Η ανάπτυξη της υπάρχουσας δοκιµαστικής εκπαιδευτικής εφαρµογής εστίασε σε 
παιδιά προσχολικής ηλικίας µε σύνδροµο Down που διδάσκονταν ήδη την Μέθοδο 
ΜΑΚΑΤΟΝ στο σχολείο τους µε τον παραδοσιακό τρόπο. Η εφαρµογή ξεκινά µε την 
επιλογή «Αγόρι ή Κορίτσι» όπως φαίνεται και στην εικόνα 5α. Στην εικόνα 5β 
φαίνεται την διάταξη των µέσων στο περιβάλλον της εφαρµογής. Η τοποθέτηση των 
στοιχείων βασίστηκε στον τρόπο και στους κανόνες µε τους οποίους διδάσκεται η 
µέθοδος ΜΑΚΑΤΟΝ. Η προκαθορισµένη σειρά εµφάνισης των εννοιών στις 
καρτέλες ακολουθεί την παρακάτω σειρά: πρώτα εµφανίζεται η φωτογραφία, στη 
συνέχεια το video µε το νόηµα της έννοιας, ακολουθεί το σύµβολο της MAKATON 
και τέλος η λέξη σε µορφή κειµένου.  



  

 

  
Εικόνα 5α, 5β. Επιλογή Φύλου και Διάταξη Στοιχείων 

Αφού οι µαθητές επιλέξουν το φύλο από την εισαγωγική οθόνη (Αγόρι ή Κορίτσι) 
ξεκινά η εκπαιδευτική διαδικασία η οποία αποτελείται από τρία επίπεδα: την 
παρουσίαση-διδασκαλία της έννοιας, τον έλεγχο εκµάθησης µέσω λεκτικής 
καθοδήγησης προτρέποντας το µαθητή να επαναλάβει τη χρήση της έννοιας και 
τέλος ακολουθεί η εξέταση όπου µε οπτικοακουστικό ερέθισµα ο µαθητής καλείται 
να κάνει τις σωστές αντιστοιχίες των εννοιών. Στην εικόνα 6α φαίνονται τα τρία 
βήµατα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ας σηµειωθεί πως όσον αφορά το χρονισµό, 
στο πρώτο στάδιο η εµφάνιση των τεσσάρων στοιχείων γίνεται µε χρονική διαφορά 2 
δευτερολέπτων προκειµένου ο µαθητής να έχει χρόνο να κατανοήσει την έννοια που 
του παρουσιάζεται 

.   

Εικόνα 6α, 6β. Διδασκαλία έννοιας µε την σειρά εµφάνισης των στοιχείων και στάδιο 
εξέτασης 

Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο (εικόνα 6β) και αφού ο µαθητής έχει περάσει από το 
επίπεδο του ελέγχου καλείται να αντιστοιχίσει ορθά την έννοια µε τις οδηγίες του 
νοηµατιστή. Σε περίπτωση πρώτου λάθους το σύστηµα επισηµαίνει στο µαθητή να 
είναι περισσότερο προσεκτικός. Εάν αυτό επαναληφθεί και δεύτερη και τρίτη φόρα 
τότε το σύστηµα ξεκινά από την αρχή και ο µαθητής επαναλαµβάνει την 
εκπαιδευτική διαδικασία. Η βιντεοσκόπηση του ηθοποιού-νοηµατιστή έγινε υπό την 
επίβλεψη εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής δίνοντας οδηγίες για την ορθή παρουσίαση 
των εννοιών. Επιλέχθηκε να είναι παιδί προκειµένου να υπάρχει περισσότερη 
αµεσότητα µε τους µαθητές. 

 

 



 

 

3.3 Νέο Σύστηµα – Πρωτότυπος Σχεδιασµός και Επιπρόσθετες Λειτουργίες  

Ο σχεδιασµός του συστήµατος διαδραστικής µάθησης που προτείνεται βασίζεται σε 
τέσσερις άξονες, στην παγκόσµια βιβλιογραφική έρευνα, στις ελλείψεις των 
συστηµάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω (ενότητα 2.1), στις αναλύσεις των 
αποτελεσµάτων που προέκυψαν από την χρήση της δοκιµαστικής εφαρµογής αλλά 
και στα ιδιαίτερα γνωρίσµατα και ιδιαιτερότητες που έχουν τα άτοµα µε σύνδροµο 
Down. Αναλυτικά ο επανασχεδιασµός του νέου συστήµατος σχεδιάσθηκε έτσι ώστε 
να υποστηρίζει τη δυνατότητα προτυποποίησης και επέκτασης των εννοιών της 
γλώσσας MAKATON µε χρήση βάσεων δεδοµένων πολυµέσων. Η χρήση βάσης 
δεδοµένων επιτρέπει την επέκταση του συστήµατος µε νέο περιεχόµενο. Η 
δυνατότητα εµπλουτισµού του συστήµατος, µε τις κατάλληλες προδιαγραφές 
περιεχοµένου επιτρέπει την εθελοντική αύξηση του περιεχοµένου από τους 
ενδιαφερόµενους, στοχεύοντας σε ένα σύστηµα ελεύθερης πρόσβασης και χρήσης: 
public-domain. 

Η παρούσα εφαρµογή αποτελεί ένα δοκιµαστικό πλάνο που χρησιµοποιήθηκε πάνω 
σε µία οµάδα παιδιών. Σκοπός την επέκτασης είναι η δηµιουργία πλήρους 
ανεξάρτητου διαδραστικού περιβάλλοντος το οποίο θα είναι εργαλείο στα χέρια 
οποιουδήποτε εκπαιδευτικού προσαρµοσµένο στις ανάγκες των παιδιών που 
εκπαιδεύει. Με άλλα λόγια ο δάσκαλός έχει την δυνατότητα να δηµιουργεί ο ίδιος το 
προφίλ του µαθητή και στην συνέχεια ο µαθητής να ασχολείται µε την εκπαιδευτική 
εφαρµογή. Σηµαντικός τοµέας βελτίωσης του συστήµατος είναι ο τοµέας της 
αισθητικής. Ο επανασχεδιασµός της επιφάνειας διεπαφής µε γνώµονα πάντοτε της 
ιδιαιτερότητες και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα παιδιά µε σύνδροµο Down, 
επικεντρωµένη χρήση οπτικής και ακουστικής πληροφορίας, οπτικοακουστική 
βοήθεια και επιβράβευση, προηγµένη διάδραση µε βάση το περιεχόµενο, καλύτερη 
ευκρίνεια των κειµένων, ποιότητα ήχου και video αλλά επανασχεδιασµός και στον 
τοµέα της ανατροφοδότησης µε βάση την επάρκεια του χρόνου αντίδρασης του 
µαθητή. Σηµαντική ωστόσο επέκταση κρίνεται η προσβασιµότητα και διάθεση της 
εφαρµογής µέσω του διαδικτύου µε στόχο την δηµιουργία ενός ισχυρού e-learning 
συστήµατος.  

Τέλος αξίζει να αναφέρουµε έναν σηµαντικό παράγοντα που πρέπει να ληφθεί κατά 
τον σχεδιασµό του νέου συστήµατος. Η προηγούµενη ερευνητική διαδικασία σε 
παιδιά µε σύνδροµο Down αλλά και συνοµιλίες µε δασκάλους εκπαιδευτικής αγωγής 
έδειξε ότι η συνέχιση της µάθησης σε παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες και σε ώρες 
έκτος σχολείου είναι µεγάλης σηµασίας για την εκπαίδευση του παιδιού. Στην πράξη 
οι γονείς µπορούν να ενισχύσουν τη µαθησιακή διαδικασία µε πληθώρα µεθόδων 
παρόµοιων µε τις µεθόδους διδασκαλίας που ακολουθούνται στο σχολείο. Στόχος του 
περιβάλλοντος πολυµέσων είναι η εκπαίδευση των γονέων στη σωστή χρήση της 
µεθόδου MAKATON, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα στα παιδιά να 



  

 

ασχοληθούν µε την εκπαιδευτική εφαρµογή και σε ώρες έκτος σχολείου, χωρίς την 
παρουσία του δασκάλου.  

4. Συµπεράσµατα – περαιτέρω έρευνα 
Η εστίαση της έρευνας µας σε παιδιά µε µαθησιακές ανάγκες, έδειξε ότι η χρήση 
διαδραστικών πολυµέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία της ειδικής αγωγής σε 
οµάδες µαθητών µε σύνδροµο Down και αυτισµό αποτελεί χρήσιµο εργαλείο στα 
χέρια των δασκάλων και είχε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσµατα, επιτυγχάνοντας κυρίως 
καλό επίπεδο συγκέντρωσης των µαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και 
ενδιαφέρον για µάθηση.  

Κανένα από τα παραδείγµατα που εµφανίζονται στη βιβλιογραφία δεν ασχολείται µε 
την εκπαίδευση των γονέων, ένα ιδιαίτερα σηµαντικό χαρακτηριστικό για την 
εξέλιξη του παιδιού. Η διερεύνηση των συστηµάτων δείχνει πως ο τοµέας της 
παραγωγής οπτικοακουστικών και διαλογικών συστηµάτων πολυµέσων δεν καλύπτει 
πλήρως τις ανάγκες των µαθητών και των γονέων, καθώς εντοπίζονται ελλείψεις σε 
ολοκληρωµένες µεθόδους διδασκαλίας και παράλληλα το περιεχόµενο είναι ιδιαίτερα 
περιορισµένο, σε σχέση µε άλλα συστήµατα e-learning γενικής χρήσης που 
περιγράφονται στη βιβλιογραφία. Όπως είδαµε από τις παραπάνω περιπτώσεις, τα 
συστήµατα καλύπτουν τις χρήσεις για τις οποίες είναι σχεδιασµένα, δεν µπορούν 
όµως να γενικευθούν και να χρησιµοποιηθούν ως εργαλείο γενικής χρήσης. Η 
ανάπτυξη ενός συστήµατος e-learning για άτοµα µε προβλήµατα επικοινωνίας 
αποτελεί τον απώτερο στόχο της συγκεκριµένης προσπάθειας. Η εκπαίδευση των 
γονέων καλύπτεται επίσης από το ίδιο σύστηµα. Επιτρέπει την απόκτηση 
απαραίτητων δεξιοτήτων σχετικά µε την χρήση ορθών πρακτικών εκπαίδευσης των 
παιδιών, συµπληρώνοντας την προσπάθεια που συντελείται στο σχολείο.  
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