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Προγράμματα και εφαρμογές για παιδιά με και χωρίς 

μαθησιακές δυσκολίες: Αξίζουν; (και μερικές χρήσιμες 

συμβουλές) – 1ο μέρος από συνολικά 4 

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν σήμερα στην Ελλάδα ένα μεγάλο 

ορατό αλλά και αόρατο κομμάτι του συνολικού μαθητικού πληθυσμού. Ορατό στα 

ειδικά σχολεία αλλά και στις ειδικές διευθετήσεις στη γενική αγωγή, όπως η 

παράλληλη στήριξη και τα τμήματα ένταξης και αόρατο σε μυριάδες αδιάγνωστες 

περιπτώσεις. Φυσικά, οι εκπαιδευτικοί της τάξης τις αντιλαμβάνονται από την πρώτη 

στιγμή. Εκπαιδευτικοί και γονείς αγωνίζονται να αναπληρώσουν όσες από αυτές τις 

δυσκολίες μπορούν. Άλλοτε είναι καθαρά μαθησιακές και άλλοτε, πολύ συχνά, 

περιλαμβάνουν και προβλήματα συμπεριφοράς. 

Το υλικό για να εργαστεί κανείς με ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες εξαρτάται 

φυσικά από την κάθε περίπτωση, αλλά εκπαιδευτικοί και γονείς ας κρατήσουν αυτό: 

Είναι επιστημονικά ορθή και παιδαγωγικά ωφέλιμη η χρήση υλικού που 

ανταποκρίνεται στη νοητική ηλικία και το μαθησιακό επίπεδο του παιδιού, αντί της 

βιολογικής ηλικίας του. Αυτό ισχύει είτε μιλάμε για παιδιά με μαθησιακές είτε χωρίς 

δυσκολίες. 

Θα ερωτήσει κανείς εδώ πού θα μπορούσε να βρει κατάλληλο υλικό για να δουλέψει 

με ένα παιδί με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Η απάντηση είναι ότι ευτυχώς στις 

μέρες μας το υλικό για τόσο για την ειδική όσο και την γενική αγωγή και τα παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες έχει εμπλουτιστεί σημαντικά, σε σχέση με το άγονο τοπίο προ 

ολίγων μόνον δεκαετιών. Υπάρχουν ακόμη και ειδικά βιβλία, που έχουν 

δημιουργηθεί από την πολιτεία και είναι προσβάσιμα ακόμη και μέσω του ιστοχώρου 

του υπουργείου και του παιδαγωγικού ινστιτούτου αλλά και ιδιωτικές προσπάθειες 

φυσικά. 

Όταν λέμε εφαρμογές, με τις οποίες θα ασχοληθούμε εδώ, εννοούμε προγράμματα 

ή αλλιώς λογισμικό, που «τρέχουν», δηλαδή δουλεύουν, σε κινητά τηλέφωνα, 

ταμπλέτες και υπολογιστές. Μιλάμε για ένα τεράστιο πεδίο που είναι αδύνατο να 

αναπτυχθεί σε ένα και μόνο άρθρο. Έτσι, η συζήτησή μας θα απλωθεί σε συνέχειες, 

για αυτό, έχετε του νου σας αγαπητοί αναγνώστες στα φύλλα της εφημερίδας με τις 

δημοσιεύσεις. Θα παρουσιάσουμε πολλές εφαρμογές που τις βρίσκουμε στα ειδικά 

ηλεκτρονικά καταστήματα των εταιρειών των οποίων το σύστημα υπάρχει στο 

τηλέφωνο ή στην ταμπλέτα μας ή διαδικτυακά ή ακόμη σε CD. Για να πάμε στα 

ηλεκτρονικά καταστήματα, αρκεί ένα πάτημα ενός εικονιδίου στη συσκευή μας. Για 

παράδειγμα, για συσκευές android, όπως οι Samsung, Xiaomi, Huawei κτλ. το 

κατάστημα που θα το δείτε στην οθόνη σας να υπάρχει ήδη είναι το playstore ενώ 

για τις συσκευές apple είναι το app store. Μόλις πατήσετε το αντίστοιχο εικονίδιο θα 

ανοίξει η εφαρμογή του καταστήματος. Εκεί, μπορείτε να ψάξετε είτε βάζοντας λέξεις 

κλειδιά, όπως special education, είτε το ίδιο το όνομα κάποιας εφαρμογής (θα 
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αναφέρουμε παρακάτω μερικές). Επίσης, σχετικό δωρεάν λογισμικό προσφέρει το 

υπουργείο παιδείας. 

 

Εικόνα 1: Αριστερά το εικονίδιο της Apple για εφαρμογές και δεξιά των συσκευών 
Android. Θα τα βρείτε κάπου στις οθόνες σας. Μέσα από εκεί θα ψάξετε και θα 
εγκαταστήσετε τις εφαρμογές που συζητάμε. 

Ο τρόπος που έχουμε δομήσει τη σειρά αυτή των άρθρων, είναι ο εξής: 

Θα παρουσιάζουμε ορισμένες εφαρμογές σε κάθε άρθρο παράλληλα με ορισμένα 

«μυστικά», συμβουλές ή χρήσιμες πληροφορίες, ώστε το ενδιαφέρον να παραμένει 

ζωντανό. Κάθε παρουσίαση εφαρμογής θα συνοδεύεται και από χαρακτηριστικά 

στιγμιότυπα, ώστε να αποκτάτε μία ιδέα για την αισθητική της. 

Εφαρμογή νο 1: Gcompris 

Το GCompris προσφέρει δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 2 έως 10 ετών. Μερικές 

δραστηριότητες έχουν παιγνιώδη προσανατολισμό, παρόλα αυτά όμως διατηρούν 

τον εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα. 

Προσφέρεται τόσο ως λογισμικό για υπολογιστή όσο και ως εφαρμογή για κινητά και 

ταμπλέτες. Υπάρχει δωρεάν έκδοση με πολλές από τις δραστηριότητες ελεύθερες, 99 

από τις 152. Τα γραφικά δεν είναι πάντα της καλύτερης δυνατής ποιότητας. Επίσης, 

η τεχνική υλοποίηση σε μερικές δραστηριότητες (λ.χ. τις προγραφικές ασκήσεις που 

πρέπει ένα παιδί να ακολουθήσει με το δάκτυλο τελείες για το σχηματισμό 

γράμματος) δεν είναι επαρκής. Ωστόσο, η τεράστια ποικιλία δραστηριοτήτων θα σας 

ανταμείψει. Ένα άλλο θετικό είναι ότι πρόκειται για πλήρως εξελληνισμένο 

πρόγραμμα, από τα ελάχιστα όπως έχουμε πει. Με λουκετάκι βλέπετε τις 

κλειδωμένες δραστηριότητες που θα πρέπει να πληρώσετε για να έχετε πρόσβαση 

σε αυτές. 
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Εικόνα 2: Η αρχική οθόνη του GCompris. Οι εικονιζόμενες δραστηριότητες είναι αυτές 
της λογικής που ανοίγουν αν πατήσουμε πάνω στον πιγκουίνο. Η επάνω σειρά όπως 
βλέπετε έχει και πολλές άλλες ομάδες δραστηριοτήτων. 

 

Εικόνα 3: Μια δραστηριότητα σειροθέτησης με τρόπο «σύρε και άσε». 

Μπορείτε να κατεβάσετε την έκδοση για υπολογιστή εδώ: 

https://gcompris.net/index-el.html 

Το κόστος της πλήρους έκδοσης είναι 9€ για υπολογιστή, ενώ για την εφαρμογή για 

κινητά και ταμπλέτες 8,49€. 

 

https://gcompris.net/index-el.html
https://gcompris.net/index-el.html
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Συμβουλή  1η:  Οι εφαρμογές είναι πάμπολλες και 

χρησιμοποιούνται με πολλούς τρόπους επίσης 

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν πολύ ετερόκλητες δυσκολίες, 

σε τέτοιο βαθμό που κάθε μαθητής είναι μία ξεχωριστή περίπτωση, ακόμη και αν 

φέρει την ίδια ακριβώς διάγνωση με κάποιον άλλο. Αυτό φυσικά ισχύει και για όλα 

τα παιδιά. Υπάρχουν νοητικές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς, κινητικές και 

αισθητηριακές αναπηρίες, προβλήματα κοινωνικής διαντίδρασης κτλ. σε 

διαφορετικούς βαθμούς και συνδυασμούς. Έτσι, οι συνταγές είναι πραγματικά 

αδύνατες. Σε αυτό το άρθρο δίνουμε ιδέες για τη χρήση των εφαρμογών και μία 

βασική πληροφόρηση. Από εκεί και μετά το ποια εφαρμογή θα χρησιμοποιηθεί και ο 

τρόπος που θα χρησιμοποιηθεί η κάθε εφαρμογή θα βασιστεί στην εμπειρία σας με 

το παιδί. Ο παρών οδηγός είναι εδώ για να σας βοηθήσει! 

Εφαρμογή νο 2: Μικροί καλλιτέχνες σε δράση Β΄ 

Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, που κινείται σε ένα πλαίσιο στο οποίο 

θεωρείται ότι ο μαθητής με την ενεργό συμμετοχή του στη διαδικασία κατανόησης 

και δημιουργίας τέχνης αναπτύσσει παράλληλα τη δυνατότητα αυτοέκφρασης, το 

συναισθηματικό του κόσμο και τη δημιουργική του σκέψη. Η προσέγγιση προσπαθεί 

να συμβάλλει σε τρεις άξονες: Στην προσωπική πλήρωση μέσω της τέχνης, στην 

εκτίμηση της καλλιτεχνικής κληρονομιάς και στη συνειδητοποίηση του κοινωνικού 

ρόλου της τέχνης. Η διαδικασία αυτή έχει δομηθεί σε 17 εκπαιδευτικά σενάρια που 

περιγράφονται στο βιβλίο καθηγητή (σχέδια μαθημάτων) και το τετράδιο μαθητή 

(φύλλα εργασίας) και υποστηρίζονται από το ψηφιακό εκπαιδευτικό και 

υποστηρικτικό υλικό. Οι μαθητές εργάζονται άλλοτε ατομικά και άλλοτε ομαδικά – 

συνεργατικά, χρησιμοποιώντας άλλοτε υλικά χρώματα και άλλοτε εργαλεία των ΤΠΕ. 

Βρείτε όλο το υλικό δωρεάν εδώ: 

http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/223?locale=el 

 

http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/223?locale=el
http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/223?locale=el
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Εικόνα 4: Η οθόνη του Μικροί Καλλιτέχνες σε Δράση 

Συμβουλή  2η:  Πειραματιστείτε! Δεν κοστίζει χρήματα ή κοστίζει 

ελάχιστα! 

Κατεβάστε δωρεάν εφαρμογές και ασχοληθείτε πρώτα εσείς λίγο να δείτε κατά πόσο 

ταιριάζει στο παιδί σας. Δοκιμάστε 5-10 εφαρμογές πριν ξεκινήσετε οτιδήποτε. 

Αφουγκραστείτε τη λογική τους, τις δραστηριότητες που προσφέρουν, το επίπεδο 

στο οποίο απευθύνονται, την αισθητική τους. Το καλό είναι ότι συνήθως κοστίζουν 

ελάχιστα, αν κοστίζουν κάτι, η δε δοκιμαστική τους έκδοση στην περίπτωση 

εφαρμογών που απαιτούν αγορά, είναι πάντα δωρεάν. Συνήθως μιλάμε για  άπαξ 

ποσό της τάξεως των 5-10€ και άλλοτε μηνιαία ή ετήσια συνδρομή ως μερικές 

δεκάδες ευρώ στην περίπτωση της δεύτερης. Κοινώς, δεν χάνετε και τίποτα. 

Εφαρμογή νο 3: Sen Face Games 

Μία εφαρμογή αναγνώρισης συναισθημάτων, ηλικιών κτλ. Τα πρόσωπα έχουν 

δημιουργηθεί από ειδικά προγράμματα που συνδυάζουν φυλές κτλ. Είναι ίσως λίγο 

δύσκολο για παιδιά με σοβαρές δυσκολίες αλλά αξίζει μια ματιά. 

Διαθέσιμο δωρεάν για υπολογιστή εδώ: 

https://www.senteacher.org/download/7/FaceGames.html 

 

https://www.senteacher.org/download/7/FaceGames.html
https://www.senteacher.org/download/7/FaceGames.html
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Εικόνα 5: Η αρχική οθόνη επιλογών δραστηριοτήτων του Face Games. 

 

 

Εικόνα 6: Η οδηγία στα ελληνικά θα μπορούσε να είναι «το πρόσωπο που βλέπεις 
είναι καλό ή κακό;» ή «σε κάνει κι εσένα χαρούμενο ή όχι;». 

Λίγα λόγια για το συγγραφέα του άρθρου και το ειδικό δημοτικό 
σχολείο Αγριάς  

Ονομάζομαι Αργύρης Μπίρης. Είμαι ψυχολόγος με εμπειρία σε γενικά νοσοκομεία, 

κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα διάγνωσης, ειδικά σχολεία, σωφρονιστικές δομές, 

ενώ έχω εργαστεί και ιδιωτικά επί σειρά ετών στον τομέα της απεξάρτησης από 
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ουσίες, ανάπτυξης ειδικών εφαρμογών για την ψυχολογία και ως εισηγητής 

σεμιναρίων. 

Διαθέτω σπουδές στην παιδαγωγική, την ψυχολογία και την κοινωνική 

ανθρωπολογία, ενώ κατέχω και μεταπτυχιακούς τίτλους στη διοίκηση μονάδων 

υγείας, του Ελληνικού ανοικτού πανεπιστημίου και στην επεξεργασία λόγου και 

γλώσσας του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, όπου σπούδασα με υποτροφία του 

Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. 

Μεθόδους σαν αυτές που περιγράφουμε και άλλες στις οποίες θα αναφερθούμε σε 

επόμενα άρθρα χρησιμοποιούμε στο πρωτοποριακό μας ειδικό δημοτικό σχολείο 

«Παίδων Πόλις», στην Παιδόπολη Αγριάς (ιστοσελίδα: http://dim-eid-

agrias.mag.sch.gr/), όπου εργάζομαι αυτό τον καιρό. Για να μας γνωρίσετε και να 

φέρετε το παιδί σας με μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο μας, επικοινωνήστε στο 

2428097055 ή μέσω e-mail στο mail@dim-eid-agrias.mag.sch.gr, προκειμένου να 

ορίσουμε μία συνάντηση στους χώρους μας, όπου θα γνωρίσετε και το προσωπικό 

μας. 

  

http://dim-eid-agrias.mag.sch.gr/
http://dim-eid-agrias.mag.sch.gr/
http://dim-eid-agrias.mag.sch.gr/
http://dim-eid-agrias.mag.sch.gr/
mailto:mail@dim-eid-agrias.mag.sch.gr
mailto:mail@dim-eid-agrias.mag.sch.gr
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Προγράμματα και εφαρμογές για παιδιά με και χωρίς 

μαθησιακές δυσκολίες: Αξίζουν; (και μερικές χρήσιμες 

συμβουλές) – 2ο μέρος από συνολικά 4 

Συνεχίζουμε σήμερα την παρουσίαση που ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα 

για λογισμικό και εφαρμογές για την ειδική αλλά και τη γενική αγωγή. Για όσους 

αναγνώστες δεν πρόλαβαν το 1ο μέρος, ο τρόπος που είναι δομημένα τα άρθρα μας 

έχει ως εξής: Σύντομη παρουσίαση κάποιων εφαρμογών και διάσπαρτες συμβουλές, 

ώστε όχι απλώς να εργαστείτε με κάποιο εκπαιδευτικό λογισμικό αλλά να το κάνετε 

και σωστά. 

Εφαρμογή νο 4: Khan Kids 

Η «Ακαδημία του Χαν» ή επί το αγγλικό, Khan Academy και μάλιστα η έκδοση kids, 

δεν προορίζεται συγκεκριμένα για την ειδική αγωγή. Όμως, αυτή η εφαρμογή είναι 

τόσο ευρεία και τόσο καλά φτιαγμένη που πολλές από τις δραστηριότητες που 

προσφέρει κάλλιστα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες. Άλλωστε, περιλαμβάνει όλες τις ηλικίες και όπως προείπαμε, δεν μας 

ενδιαφέρει η βιολογική αλλά η νοητική ηλικία του παιδιού. 

Ο δημιουργός, Salman Khan, ξεκίνησε αρχικώς με δωρεάν διαδικτυακά βίντεο για τη 

διδασκαλία μαθηματικών αλλά πλέον, με βραβεία και ευτυχώς τη χρηματοδότηση 

των αμερικανικών κολοσσών Google και AT&T έχει δημιουργήσει ευρύτατο 

περιεχόμενο που προσφέρεται δωρεάν και καλύπτει πάρα πολλές περιοχές της 

ακαδημαϊκής γνώσης. Η επίσης δωρεάν εφαρμογή για παιδιά όμως που 

παρουσιάζουμε εδώ, δεν είναι κυρίως βίντεο, αλλά και δραστηριότητες, 

προγραφικές και προμαθηματικές ασκήσεις, ακουστικά και κειμενικά βιβλία, 

ζωγραφική, ασκήσεις λογικής και άλλα ωραία υπό παιγνιώδη πάντα μορφή και με τις 

απαραίτητες λεκτικές επιβραβεύσεις. Δυστυχώς, η όλη εφαρμογή είναι στα αγγλικά, 

οπότε θα πρέπει ο βοηθός του παιδιού να μεταφράζει τα ζητούμενα. Η γλώσσα όμως 

δεν είναι δύσκολη, άλλωστε απευθύνεται σε παιδιά. Στην αρχή, αφού κάνετε μία 

απλή εγγραφή, θα δώσετε ηλικία παιδιού ή παιδιών (προτιμήστε τη νοητική για 

ειδική αγωγή, να μην πούμε γενικώς ότι αυτή θα έπρεπε να είναι η νόρμα) και όνομα 

και μετά είστε έτοιμοι να δουλέψετε με το παιδί. Τόσο απλά και έτσι συμβαίνει με 

όλες τις εφαρμογές. 
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Εικόνα 7: Η οθόνη επιλογών δραστηριοτήτων της εφαρμογής Khan Kids 

 

Εικόνα 8: Δραστηριότητες προγραφικές και προμαθηματικές. Δεν έχει σημασία αν το 
G ανήκει στο ελληνικό αλφάβητο, είναι μία καλή εξάσκηση. Εν ανάγκη, προχωρήστε 
στο επόμενο γράμμα που μοιραζόμαστε με το λατινικό αλφάβητο. 
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Συμβουλή  3η:  Δημιουργήστε έναν χωριστό λογαριασμό 

Οι υπολογιστές αλλά και πολλές φορητές συσκευές επιτρέπουν τη δημιουργία ενός 

χωριστού λογαριασμού, δηλαδή ενός ειδικού λογαριασμού μέσω του οποίου 

μπορούν να χρησιμοποιούν άλλα άτομα τη συσκευή, όπως τα παιδιά σας, χωρίς να 

μπορούν να εγκαταστήσουν ή να απεγκαταστήσουν προγράμματα. Αυτός ο 

λογαριασμός μπορεί να προστατεύεται από κωδικό, ακόμη και να έχει συγκεκριμένες 

ώρες χρήσης ανά ημέρα και επίπεδα καταλληλότητας περιεχομένου (δηλαδή, λ.χ. το 

παιδί να μην έχει πρόσβαση σε ακατάλληλα για την ηλικία του παιχνίδια, εφαρμογές, 

ιστότοπους, ταινίες, κτλ.). Θα προτείναμε πριν από τη χρήση κάθε εφαρμογής ή 

προγράμματος που προτείνουμε, να δημιουργήσετε έναν τέτοιο λογαριασμό στον 

υπολογιστή σας ή τη φορητή συσκευή σας και εκεί να εγκαταστήσετε αυτά που 

προτιμάτε για το παιδί σας. Είναι σημαντικό να πούμε ότι από αυτό τον λογαριασμό 

οι χρήστες δεν θα έχουν πρόσβαση στις δικές σας εφαρμογές και τα δικά σας 

προσωπικά δεδομένα και αρχεία. Έχει δηλαδή ο καθένας το δικό του χώρο εργασίας, 

καθαρά και τακτοποιημένα, μόνο με τις εφαρμογές που χρησιμοποιεί. Η 

εγκατάσταση στο χώρο εργασίας του παιδιού γίνεται μόνο από εσάς, ως διαχειριστές 

του συστήματος. 

Εφαρμογή νο 5: MITA 

Η εφαρμογή αυτή είναι καλοσχεδιασμένη για την ειδική αγωγή και βασίζεται στην 

Καλλιέργεια (ή εκπαίδευση) Καίριων Δεξιοτήτων (Pivotal Response Treatment-PRT), 

μία τεκμηριωμένη επιστημονικά μέθοδο για τον αυτισμό και τις διάχυτες 

αναπτυξιακές διαταραχές. Η εφαρμογή βασίζεται σε προσαρμοστικό αλγόριθμο. 

Δηλαδή, ανάλογα με την επιτυχία του παιδιού στην απόκριση στα ζητούμενα, 

δυσκολεύει ή γίνεται πιο εύκολη, για αυτό, αν πειραματιστείτε, δημιουργήστε δικό 

σας λογαριασμό. 

Οι δεξιότητες καλλιεργούν τρεις από τις τέσσερις κρίσιμες περιοχές ανάπτυξης: 

Απόκριση σε πολλαπλά ερεθίσματα, κινητοποίηση και αυτοδιαχείριση ή αυτοέλεγχο. 

Η εφαρμογή παρακολουθεί την πρόοδο του παιδιού, παράγει αναφορές, ακόμη και 

στοιχεία για επιστημονική χρήση που αποστέλλει (χωρίς όνομα παιδιού και ακριβή 

ηλικία ή άλλα στοιχεία ταυτοποίησης) αυτόματα. Έχει εκτενέστατες οδηγίες επίσης. 

Είναι δυστυχώς στα αγγλικά (προσφέρονται και αρκετές ακόμη γλώσσες πλην 

ελληνικών), αλλά πραγματικά αξίζει μία δοκιμή. 
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Εικόνα 9: Η καθημερινή δραστηριότητα στο MITA παρουσιάζεται εποπτικά ως 
μονοπάτι. 

 

Εικόνα 10:Μία τυπική δραστηριότητα στο ΜΙΤΑ. Είναι πολύ χαμηλού επιπέδου (στις 
πρώτες 5 ας πούμε από 200 περίπου επίπεδα, για τη συγκεκριμένη. Υπάρχουν 
δεκάδες διαφορετικές. 

Διαθέσιμο από το playstore στα 21,99€ το χρόνο. Μπορείτε να διακόψετε τη 

συνδρομή ανά πάσα στιγμή, ενώ διαθέτει και δοκιμαστική περίοδο μίας εβδομάδας. 
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Εφαρμογή νο 6: Cause & Effect Sensory Light box 

Ένα πρόγραμμα αλλά και εφαρμογή πλέον για κινητά και ταμπλέτες που επιτρέπει 

στοιχειώδη αλληλεπίδραση με τον υπολογιστή με όμορφα και απλά γραφικά είναι το 

Cause & Effect Sensory Light box που θα μπορούσε να μεταφραστεί ως Αισθητηριακό 

Φωτεινό Κουτί για [την εκμάθηση] Δράσης και Αποτελέσματος. Αυτό που κάνει είναι 

να παρουσιάζει διάφορες οθόνες επιλογής σας, που το παιδί μπορεί να αγγίζει (ή να 

κινεί το δείκτη του ποντικιού πάνω τους) και να δημιουργεί διάφορα φωτεινά εφέ 

επίσης δικής σας επιλογής, παίζοντας παράλληλα διάφορα μουσικά μοτίβα. Όπως 

καταλαβαίνετε είναι μια απλή εφαρμογή για χαμηλότερης νοητικής ηλικίας παιδιά 

που θα απολαύσουν κάποια ευχαρίστηση από αυτή τη δραστηριότητα ή θα κάνουν 

τα πρώτα βήματά τους στη χρήση την οθόνης αφής ή της κατάδειξης με το ποντίκι. 

Δωρεάν για τον υπολογιστή και μόνο 2,79€ για την εφαρμογή. 

Εικόνα 11: Η αρχική οθόνη του Light Box. Υπάρχουν πολλές όμορφες επιλογές. 
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Συμβουλή  4η:  Καλύτερα μέσω οθονών αφής 

Η αλληλεπίδραση του χρήστη, του μαθητή εν προκειμένω, με τη συσκευή είναι 

σημαντική: Αυτή μπορεί να γίνει με το ποντίκι, την επιφάνεια αφής, οθόνη αφής, 

μοχλό, κουμπιά, ειδικά πληκτρολόγια, συσκευές που ανιχνεύουν κινήσεις των 

ματιών, κινήσεις του σώματος, ακόμη και μέσω αναγνώρισης φωνής. Η εμπειρία μας 

δείχνει ότι εάν δεν παρεμβάλλονται κινητικές και αισθητηριακές δυσκολίες, η πιο 

βολική μέθοδος είναι αυτή της αφής σε μία οθόνη, όπως ενός κινητού τηλεφώνου ή 

μίας ταμπλέτας. Αυτό διότι κάθε άλλη συσκευή κατάδειξης παρεμβάλλει ένα ακόμα 

στάδιο αφηρημένης σκέψης (δηλαδή λ.χ. «πρέπει να κινήσω το ποντίκι που κινεί το 

δείκτη στην οθόνη») αλλά και μεταφοράς του επιπέδου του γραφείου όπου κινείται 

ένα ποντίκι στο επίπεδο και τις διαστάσεις ή αλλιώς την κλίμακα της οθόνης, που 

δυσκολεύει τα παιδιά με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες. Δηλαδή, ενώ στην άμεση 

κατάδειξη πάνω σε μία οθόνη ενός αντικειμένου ο μαθητής κάνει άμεσα τη 

συσχέτιση της ενέργειάς του αυτής (λ.χ. να πατήσει πάνω στη σωστή απάντηση, 

εικόνα κτλ.) στην περίπτωση της χρήσης ποντικιού ή πληκτρολογίου χρειάζεται να 

σκεφθεί ποιο πλήκτρο θα κάνει τι και πώς θα κινήσει το ποντίκι ώστε να πετύχει αυτό 

που θέλει, κάτι που μπορεί να τον παρεμποδίσει από τον τελικό στόχο που είναι να 

σκεφθεί και να δώσει μία απάντηση σε κάποιο ερώτημα ή να αποκριθεί σε μία 

δραστηριότητα. 

Εικόνα 12: : Κάτι τέτοιο θα δει το παιδί καθώς θα κινεί το δείκτη του ποντικιού ή το 
δάκτυλο στην οθόνη του Light Box. Όμορφο και χαλαρωτικό. 
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Λίγα λόγια για το συγγραφέα του άρθρου και το ειδικό δημοτικό 
σχολείο Αγριάς  

Ονομάζομαι Αργύρης Μπίρης. Είμαι ψυχολόγος με εμπειρία σε γενικά νοσοκομεία, 

κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα διάγνωσης, ειδικά σχολεία, σωφρονιστικές δομές, 

ενώ έχω εργαστεί και ιδιωτικά επί σειρά ετών στον τομέα της απεξάρτησης από 

ουσίες, ανάπτυξης ειδικών εφαρμογών για την ψυχολογία και ως εισηγητής 

σεμιναρίων. 

Διαθέτω σπουδές στην παιδαγωγική, την ψυχολογία και την κοινωνική 

ανθρωπολογία, ενώ κατέχω και μεταπτυχιακούς τίτλους στη διοίκηση μονάδων 

υγείας, του Ελληνικού ανοικτού πανεπιστημίου και στην επεξεργασία λόγου και 

γλώσσας του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, όπου σπούδασα με υποτροφία του 

Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. 

Μεθόδους σαν αυτές που περιγράφουμε και άλλες στις οποίες θα αναφερθούμε σε 

επόμενα άρθρα, χρησιμοποιούμε στο πρωτοποριακό μας ειδικό δημοτικό σχολείο 

«Παίδων Πόλις», στην Παιδόπολη Αγριάς (ιστοσελίδα: http://dim-eid-

agrias.mag.sch.gr/), όπου εργάζομαι αυτό τον καιρό. Για να μας γνωρίσετε και να 

φέρετε το παιδί σας με μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο μας, επικοινωνήστε στο 

2428097055 ή μέσω e-mail στο mail@dim-eid-agrias.mag.sch.gr, προκειμένου να 

ορίσουμε μία συνάντηση στους χώρους μας, όπου θα γνωρίσετε και το προσωπικό 

μας. 

  

http://dim-eid-agrias.mag.sch.gr/
http://dim-eid-agrias.mag.sch.gr/
http://dim-eid-agrias.mag.sch.gr/
http://dim-eid-agrias.mag.sch.gr/
mailto:mail@dim-eid-agrias.mag.sch.gr
mailto:mail@dim-eid-agrias.mag.sch.gr
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Προγράμματα και εφαρμογές για παιδιά με και χωρίς 

μαθησιακές δυσκολίες: Αξίζουν; (και μερικές χρήσιμες 

συμβουλές) – 3ο μέρος από συνολικά 4 

Συνεχίζοντας το αφιέρωμά μας σε εφαρμογές και λογισμικό για την ειδική αλλά και 

τη γενική αγωγή, παρουσιάζουμε και εδώ τα πιο ενδιαφέροντα που βρήκαμε 

παράλληλα με χρήσιμες συμβουλές. 

Εφαρμογή νο 7: Otsimo 

Άλλη εφαρμογή, επί πληρωμή αλλά και με δωρεάν έκδοση περιορισμένων 

δυνατοτήτων, είναι αυτή της Otsimo. Το Otsimo είναι μια εφαρμογή για κινητά που 

περιλαμβάνει εκπαιδευτικά παιχνίδια. Δημιουργός του είναι ο Hasan Zafer Elcik του 

οποίου ο αδελφός έχει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Σύμφωνα με την ηλικία και την εκπαιδευτική κατάσταση του παιδιού, τα παιχνίδια 

ανοίγονται διαδοχικά και η εκπαίδευση διαμορφώνεται ανάλογα με την κατάσταση 

του παιδιού. Όλα τα παιχνίδια βασίζονται στην «Εφαρμοσμένη ανάλυση 

συμπεριφοράς» (Applied Behavioral Analysis-ABA), μία διαδομένη μέθοδο κυρίως 

στον αυτισμό. 

Η οικογένεια Otsimo είναι μια πλατφόρμα όπου οι οικογένειες μπορούν να έχουν 

πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και τις επιλογές που σχετίζονται με το παιδί τους 

και την εφαρμογή τους. Οι οικογένειες έχουν πρόσβαση σε συστάσεις και στατιστικές 

που προκύπτουν από ανάλυση της συμπεριφοράς των παιδιών τους. Χάρη στην 

τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργείται μια ειδική μέθοδος μάθησης για τα παιδιά. 

Η πλήρης έκδοση κοστίζει 15€/μήνα ή ένα τσουχτερούτσικο 240€ για πάντα. 

 

Εικόνα 13: Η επιλογή δραστηριοτήτων. 
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Εικόνα 14: Στατιστικά χρήσης της εφαρμογής Otsimo. 

 

Συμβουλή  5η:  Οι πιο πολλές εφαρμογές είναι στα αγγλικά-αλλά 

μην απογοητεύεστε! 

Το 99% των εφαρμογών και λογισμικού είναι ξένης προέλευσης και γλώσσας και 

κυρίως φυσικά της αγγλικής. Οι γονείς και εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν μία μέση 

λειτουργική κατοχή κάποιας εκ των γλωσσών της εφαρμογής, ώστε να μεταφράζουν 

τις οδηγίες, προφορικές ή γραπτές, προς το παιδί. Επίσης, αυτό σημαίνει ότι 

ορισμένες δραστηριότητες, όπως οι προγραφικές ασκήσεις, θα εμπεριέχουν στοιχεία 

λ.χ. του λατινικού αλφαβήτου. Αυτό όμως πραγματικά δεν είναι τόσο αρνητικό. Ας 

μάθει το παιδί να κινεί το χέρι του για να δημιουργήσει εργονομικά ένα γράμμα και 

ας είναι αυτό το γράμμα Q. Η λογική σχηματισμού γραμμάτων στα αλφαβητικά 

γραφικά συστήματα είναι η ίδια, ούτως ή άλλως. 

Εφαρμογή νο 8: Το Δελφίνι 

Οι μαθητές με αυτισμό ή Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος παρουσιάζουν ιδιαίτερα 

μαθησιακά χαρακτηριστικά και δυσκολίες στον τομέα του λόγου και της 

επικοινωνίας. Οι δυσκολίες αυτές αφορούν τον προφορικό όσο και το γραπτό λόγο. 

Είναι πολύ δύσκολο να ενσωματώσουν στη γλώσσα το συναισθηματικό περιεχόμενο 

που κρύβεται μέσα στα νοήματα και να καταλάβουν τον κοινωνικό κόσμο και να 
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κατανοήσουν ένα αφηγηματικό κείμενο. Με σκοπό την αντιμετώπιση των δυσκολιών 

αυτών και την προσαρμογή της διδακτικής πράξης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

μαθητών με ΔΑΦ, υλοποιήθηκε το παρόν υλικό, που είναι προσβάσιμο δωρεάν εδώ: 

http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/gia-mathites-me-metria-kai-elafria-nohtikh-

kathysterhsh/to-delfini 

Βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης! 

Πρόκειται δηλαδή για ιστορίες με εικονογράμματα, σκίτσα ή εικόνες (επιλέγετε εσείς 

τον τρόπο). Το λογισμικό, μόνο για υπολογιστή, είναι δωρεάν. 

 

Εικόνα 15: Η οθόνη επιλογής ιστοριών στο λογισμικό «Το Δελφίνι». 

 

Εικόνα 16: Μία ιστορία με έγχρωμα σκίτσα. Μπορείτε να επιλέγετε εικονογράμματα 
επίσης, ασπρόμαυρα ή έγχρωμα ή εικόνες. 

http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/gia-mathites-me-metria-kai-elafria-nohtikh-kathysterhsh/to-delfini
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/gia-mathites-me-metria-kai-elafria-nohtikh-kathysterhsh/to-delfini
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/gia-mathites-me-metria-kai-elafria-nohtikh-kathysterhsh/to-delfini
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/gia-mathites-me-metria-kai-elafria-nohtikh-kathysterhsh/to-delfini
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Συμβουλή  6η:  Πάντα πρέπει να είναι κάποιος δίπλα στο παιδί 

Ακόμη και αν η εφαρμογή είναι ελληνική ή εξελληνισμένη ή ακόμη και αν η 

δραστηριότητα δεν περιλαμβάνει λεκτικές οδηγίες και καθοδήγηση, είναι το εξής: Ο 

εκπαιδευτικός και ο γονέας πρέπει να βρίσκονται δίπλα στο παιδί κατά τη διάρκεια 

της χρήσης της εφαρμογής. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να αφεθεί το παιδί 

μπροστά στην οθόνη να αλληλεπιδρά μόνο του, χωρίς καθοδήγηση ακόμη και 

επιβράβευση, πέραν αυτής που προσφέρουν συνήθως οι εφαρμογές, οπτικές 

(οθόνες με αστεράκια, μπαλόνια κτλ.), συμβολικές (λ.χ. να δίνουν ένα εικονικό 

βραβείο) και ακουστικές (λ.χ. να ακούγονται επευφημίες, ήχοι ή καταφάσεις). Αυτό 

ισχύει για διάφορους λόγους. Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες συχνά δεν έχουν 

μεγάλο εύρος προσοχής και βαριούνται γρήγορα. Επίσης, ο εκπαιδευτικός πρέπει να 

διακρίνει ποιες δραστηριότητες που προσφέρει η εφαρμογή είναι πολύ εύκολες και 

ποιες πολύ δύσκολες για το παιδί. Δεν προσφέρει τίποτα μια δραστηριότητα την 

οποία το παιδί εκτελεί με μεγάλη ευκολία, έστω και αν κάθεται ήσυχα μπροστά στην 

οθόνη. Σκοπός δεν είναι να περάσει την ώρα του αλλά να μάθει. Πρέπει να σημειωθεί 

ότι σε αντίθεση με άλλα παιδιά, συχνά τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ίσως 

εκτελούν ένα επαναλαμβανόμενο καθήκον χωρίς να διαμαρτυρηθούν ότι 

βαριούνται. Αυτό μοιάζει αντιφατικό σε σχέση με την παρατήρηση για το μικρό εύρος 

προσοχής που είπαμε παραπάνω, αλλά επίσης αναφέραμε ότι κάθε παιδί είναι μία 

ξεχωριστή περίπτωση και συχνά τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες απολαμβάνουν 

ηρεμία από τέτοιες ρουτίνες που όμως εδώ δεν την αποτελεί στόχο. 

Εφαρμογή νο 9: Το Σπίτι μου, το Σχολείο μου 

Το λογισμικό Το Σπίτι μου και το Σχολείο μου προσφέρει αναλυτικά, διερευνητικά 

περιβάλλοντα, όπου τα παιδιά με βαριά νοητική καθυστέρηση, γλωσσικές και 

αναπτυξιακές διαταραχές, μαθαίνουν για αντικείμενα και δραστηριότητες που 

συναντά κανείς στις καθημερινές του συνήθειες. Το λογισμικό αυτό δομεί τις 

λειτουργικές γλωσσικές τους δεξιότητες και τα βοηθά να αναπτύξουν την αυτονομία 

τους. Το λογισμικό είναι λίγο παρωχημένης αισθητικής και τεχνολογίας. 

Μπορείτε να το βρείτε δωρεάν εδώ: http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/gia-mathites-

me-metria-kai-elafria-nohtikh-kathysterhsh/to-spiti-mou-kai-to-sxoleio-mou 

Βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης! 

http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/gia-mathites-me-metria-kai-elafria-nohtikh-kathysterhsh/to-spiti-mou-kai-to-sxoleio-mou
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/gia-mathites-me-metria-kai-elafria-nohtikh-kathysterhsh/to-spiti-mou-kai-to-sxoleio-mou
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/gia-mathites-me-metria-kai-elafria-nohtikh-kathysterhsh/to-spiti-mou-kai-to-sxoleio-mou
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/gia-mathites-me-metria-kai-elafria-nohtikh-kathysterhsh/to-spiti-mou-kai-to-sxoleio-mou
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Εικόνα 17: Η οθόνη επιλογών του λογισμικού. 

 

Εικόνα 18: Περιβάλλον σπιτιού. Όταν ο δείκτης πάει πάνω σε κάθε αντικείμενο, 
εμφανίζεται όνομα και γίνεται αναγγελία του ονόματος επίσης. 
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Εφαρμογή νο 10: Jele 

Το jele είναι μία δωρεάν, ελληνική, εξολοκλήρου διαδικτυακή εφαρμογή (που δεν 

απαιτεί να κατεβάσετε κάτι δηλαδή). Αφορά στις πρώτες τρεις τάξεις του δημοτικού. 

Είναι μία αξιόλογη προσπάθεια, με καλές ηχογραφήσεις, απλά και κατανοητά σχέδια 

και δραστηριότητες που ταιριάζουν τόσο στη γενική όσο και στην ειδική αγωγή. 

Καλύπτουν δε ένα μεγάλο φάσμα δεξιοτήτων. 

Μπορείτε να το βρείτε εδώ: http://www.jele.gr/ 

 

Εικόνα 19: Η αρχική οθόνη του jele. 

 

Εικόνα 20: Δραστηριότητα με περιγραφή καιρού και ερώτηση: "Τι πρέπει να 

φορέσω;". Όταν ο δείκτης βρίσκεται πάνω από το αντικείμενο αυτό εκφωνείται, 

προσφέροντας ένα ακόμη κανάλι επικοινωνίας, εκτός από το οπτικό. 

http://www.jele.gr/
http://www.jele.gr/
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Εφαρμογή νο 11: Fungooms 

Το fungooms είναι μία ιστοσελίδα με πολύ καλά δραστηριότητες. Ευχάριστες, 

διδακτικές, ενδιαφέρουσες και με σωστά ορισμένα επίπεδα δυσκολίας στις 

περισσότερες περιπτώσεις. Είναι δωρεάν. Διαλέγετε χαρακτήρα και ολοκληρώνετε 

τις δραστηριότητες του καθένα. Ο χειρισμός είναι απλός, ό,τι πρέπει για την ειδική 

αγωγή. Το παιδί μαζεύει αστεράκια για κάθε δραστηριότητα που ολοκληρώνει. 

Εκτιμούμε ότι η οθόνη αφής είναι και εδώ ο πλέον πρόσφορος τρόπος 

αλληλεπίδρασης. 

Θα βρείτε την ιστοσελίδα εδώ: https://www.fungooms.com/ 

 

Εικόνα 21: Η αρχική οθόνη του fungooms. Πολλές και διαφορετικές ομάδες. Η 
αριστερή ομάδα είναι τα fungooms, οι άλλες είναι διάφορες όμορφες συλλογές. 

 

Εικόνα 22: Η οθόνη επιλογής χαρακτήρων και δραστηριοτήτων. 

https://www.fungooms.com/
https://www.fungooms.com/
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Εικόνα 23: Μία απλή δραστηριότητα που απαιτεί μόνο πάτημα στην οθόνη ή κλικ με 

το ποντίκι. 

Συμβουλή  7η:  Μην βιαστείτε να απορρίψετε! 

Συχνά οι εφαρμογές έχουν δραστηριότητες που δεν ταιριάζουν στο δικό σας παιδί: 

Μπορεί να είναι πολύ δύσκολες, πολύ εύκολες ή απλώς αδιάφορες. Μην βιάζεστε να 

τις απορρίψετε. Πρέπει να δοκιμάσετε αρκετές δραστηριότητες και σε διαφορετικά 

επίπεδα (πολλές εφαρμογές προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία που 

δηλώνουμε, άρα δοκιμάστε να δηλώσετε διάφορες ηλικίες κοντά στη νοητική ηλικία 

του παιδιού σας, όπως προείπαμε) πριν αποκτήσετε μία σαφή εικόνα για το αν αξίζει 

κάτι ή όχι. 

Λίγα λόγια για το συγγραφέα του άρθρου και το ειδικό δημοτικό 
σχολείο Αγριάς  

Ονομάζομαι Αργύρης Μπίρης. Είμαι ψυχολόγος με εμπειρία σε γενικά νοσοκομεία, 

κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα διάγνωσης, ειδικά σχολεία, σωφρονιστικές δομές, 

ενώ έχω εργαστεί και ιδιωτικά επί σειρά ετών στον τομέα της απεξάρτησης από 

ουσίες, ανάπτυξης ειδικών εφαρμογών για την ψυχολογία και ως εισηγητής 

σεμιναρίων. 

Διαθέτω σπουδές στην παιδαγωγική, την ψυχολογία και την κοινωνική 

ανθρωπολογία, ενώ κατέχω και μεταπτυχιακούς τίτλους στη διοίκηση μονάδων 

υγείας, του Ελληνικού ανοικτού πανεπιστημίου και στην επεξεργασία λόγου και 

γλώσσας του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, όπου σπούδασα με υποτροφία του 

Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. 

Μεθόδους σαν αυτές που περιγράφουμε και άλλες στις οποίες θα αναφερθούμε σε 

επόμενα άρθρα, χρησιμοποιούμε στο πρωτοποριακό μας ειδικό δημοτικό σχολείο 
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«Παίδων Πόλις», στην Παιδόπολη Αγριάς (ιστοσελίδα: http://dim-eid-

agrias.mag.sch.gr/), όπου εργάζομαι αυτό τον καιρό. Για να μας γνωρίσετε και να 

φέρετε το παιδί σας με μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο μας, επικοινωνήστε στο 

2428097055 ή μέσω e-mail στο mail@dim-eid-agrias.mag.sch.gr, προκειμένου να 

ορίσουμε μία συνάντηση στους χώρους μας, όπου θα γνωρίσετε και το προσωπικό 

μας. 

 

  

http://dim-eid-agrias.mag.sch.gr/
http://dim-eid-agrias.mag.sch.gr/
http://dim-eid-agrias.mag.sch.gr/
mailto:mail@dim-eid-agrias.mag.sch.gr
mailto:mail@dim-eid-agrias.mag.sch.gr
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Προγράμματα και εφαρμογές για παιδιά με και χωρίς 

μαθησιακές δυσκολίες: Αξίζουν; (και μερικές χρήσιμες 

συμβουλές) – 4ο μέρος - τελευταίο 

Το σημερινό μας άρθρο είναι το τελευταίο του μεγάλου μας αφιερώματος σε 

εφαρμογές και λογισμικό για την ειδική αλλά και τη γενική αγωγή. Για όσους 

αναγνώστες δεν γνωρίζουν, παρουσιάζουμε μερικές από τις εφαρμογές 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα μαζί με κάποια σχόλια, ώστε να δώσουμε σε 

εκπαιδευτικούς και γονείς ιδέες για το πώς θα αξιοποιήσουν υπολογιστές και 

φορητές συσκευές προς όφελος των παιδιών τους. Παραλλήλως, παρέχουμε μερικές 

σημαντικές ελπίζουμε συμβουλές. 

Εφαρμογή νο 12: Επιτελώ 

Ακόμη ένα από τα δωρεάν λογισμικά που είναι στα ελληνικά, μόνο για υπολογιστή. 

Αφορά κυρίως σε παιδιά με ελλειμματική προσοχή και συγκέντρωση. Το Επιτελώ 

είναι πρόγραμμα εκπαίδευσης-εξάσκησης της προσοχής και της συγκέντρωσης το 

οποίο κατασκευάστηκε με στόχο να ενισχύσει τις λειτουργίες εκείνες που ρυθμίζουν 

και κατευθύνουν διαφορετικές πτυχές της συμπεριφοράς των παιδιών στην 

καθημερινότητά τους. Οι λειτουργίες αυτές, που ονομάζονται επιτελικές λόγω του 

κεντρικού τους ρόλου στην οργάνωση, το συντονισμό και την εκτέλεση των 

γνωστικών έργων, είναι συχνά ελλειμματικές σε παιδιά με προβλήματα προσοχής και 

συγκέντρωσης. Έχουμε την εντύπωση πάντως ότι λάθη στο σχεδιασμό το καθιστούν 

κάπως δύσχρηστο, ενώ χρειάζεται και μία ανανέωση συνολική. 

Μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ: http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/epitelw 

Βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης! 

http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/epitelw
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/epitelw
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Εικόνα 24: Η οθόνη επιλογών δραστηριοτήτων του «Επιτελώ». Προσέξτε στον αριθμό 
επαναλήψεων και στο χρόνο εμφάνισης. Οι προεπιλεγμένες 20 είναι μάλλον πολλές 
ενώ τα 2 δευτερόλεπτα ίσως δυσκολέψουν πολλά παιδιά, σίγουρα αυτά της ειδικής 
αγωγής. 

 

Εικόνα 25: Μία δραστηριότητα του «Επιτελώ». Ενδιαφέρουσα η μπάρα προόδου. 

Εφαρμογή νο 13: RamKid 

Από αυτή την αναφορά δεν θα μπορούσε να λείπει η μνημειώδης προσπάθεια του 

περιοδικού Ram που κυκλοφόρησε μερικές θαυμάσιες σειρές, όπως «Πέρης και 

Κάτια», «RamKid», «KIDePEDIA», «Babypedia», κτλ. Έχει δημιουργηθεί για τη γενική 
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αγωγή αλλά όπως έχουμε πει αρκετές φορές σε αυτή την αναφορά, διαλέγοντας με 

βάση τη νοητική ηλικία του παιδιού θα είστε μια χαρά. 

Το λογισμικό κυκλοφόρησε κατά καιρούς δωρεάν με εφημερίδες κτλ. Το υλικό 

συναποτελείται από CD και βιβλία. Βεβαίως, είναι λίγο παρωχημένης τεχνολογίας ως 

λογισμικό για υπολογιστές και μόνον, αλλά με μία αισθητική προσεγμένη και καλή 

λειτουργικότητα. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σχολικής γνώσης και δραστηριοτήτων. 

Τα βιβλία είναι χρήσιμα αλλά όχι απολύτως απαραίτητα. 

Δυστυχώς, δεν μπορούμε να δώσουμε κάποιο αποθετήριο για να κατεβάσετε το 

λογισμικό, αλλά εάν ψάξετε είναι σίγουρο ότι θα βρείτε τρόπο να το αποκτήσετε. Να 

πούμε επίσης ότι είναι πιθανό πολλοί γονείς να πουλάνε σε πολύ χαμηλή τιμή τις 

σειρές με τα βιβλία και τα CD. 

Ένας ιστότοπος που βρήκαμε ότι πωλεί τα βιβλία και τα CD είναι αυτός: 

http://www.radkid.gr/About.htm, στην τιμή των 4,95€ ανά τεύχος και CD μαζί. 

 

 

Εικόνα 26: ΗKidePedia προσφέρει μία πολύ μεγάλη γκάμα περιοχών γνώσεων. 

http://www.radkid.gr/About.htm
http://www.radkid.gr/About.htm
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Εικόνα 27: Μία από τις δραστηριότητες της BabyPedia. Όπως βλέπετε στις οδηγίες 
που φυσικά ακούγονται, χρειάζεται το βιβλίο, αλλά με μέθοδο δοκιμής και λάθους το 
πρόβλημα ξεπερνιέται. Όμως, το βιβλίο είναι πραγματικά χρήσιμο. 

Συμβουλή  8η:  Οι εφαρμογές λειτουργούν συμπληρωματικά 

Σε καμία περίπτωση οι εφαρμογές δεν αντικαθιστούν τις δραστηριότητες στον 

πραγματικό κόσμο. Είναι για παράδειγμα άλλο πράγμα ένα εικονικό παζλ και άλλο 

αυτό με χαρτόνι. Στην πρώτη περίπτωση τα κομμάτια έχουν συνήθως ήδη τη σωστή 

φορά και τα δάκτυλα, ο δείκτης για την ακρίβεια, πέρα από μία κίνηση τύπου «σύρε 

και άσε» στην οθόνη δεν έχουν να εκτελέσουν άλλες κινήσεις λεπτής κινητικότητας, 

να πιάσουν, να αναποδογυρίσουν, τα συνταιριάξουν. Κι ακόμη, να πιάσουν γραφίδα, 

μολύβι κτλ. για να σχηματίσουν γράμματα, να ζωγραφίσουν, να φτιάξουν σχήματα 

αντί απλώς να ακολουθήσουν γραμμές ή τελείες στην οθόνη. Έτσι, η κλασική 

διδασκαλία, η εργοθεραπεία, η λογοθεραπεία κτλ. χρησιμοποιούν τις εφαρμογές 

συμπληρωματικά ως βοήθημα και όχι ως υποκατάσταση. 

Εφαρμογή νο 14: SENict 

Πρόκειται για μία θαυμάσια συλλογή εφαρμογών που μπορείτε να προσπελάσετε 

τόσο διαδικτυακά, δηλαδή μπαίνοντας στην ιστοσελίδα 

(https://www.ianbean.co.uk/senict-topics-routines/). Εάν κάνετε τη δωρεάν 

https://www.ianbean.co.uk/senict-topics-routines/
https://www.ianbean.co.uk/senict-topics-routines/
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εγγραφή, μπορείτε και να τις κατεβάσετε στον υπολογιστή σας. Είναι φτιαγμένες για 

την ειδική αγωγή από τον Ίαν Μπιν που ήταν επίσης δάσκαλος στην ειδική αγωγή. Η 

συγκεκριμένη ομάδα εφαρμογών περιλαμβάνει και πολλές εξειδικευμένες για παιδιά 

που χρησιμοποιούν μόνο ένα κουμπί ή μοχλό ή ελέγχουν μόνο τα μάτια τους (απαιτεί 

ειδική συσκευή). Ψάξτε για τα ειδικά χειριστήρια στην αγορά, στην περίπτωση που 

το παιδί σας έχει σοβαρές κινητικές και αισθητηριακές δυσκολίες. Αυτά τα 

χειριστήρια δεν αφορούν μόνο τις εφαρμογές του SENict αλλά ουσιαστικά 

λειτουργούν ως ειδικοί τύποι ποντικιού. 

Θεωρούμε κάπως προβληματικό που κάθε εφαρμογή απαιτεί χωριστό κατέβασμα 

αντί να βρίσκονται όλες μέσα σε μία ως συλλογή. 

 

 

Εικόνα 28: Η οθόνη επιλογής εφαρμογών. Πηγαίνοντας πάνω ή κάτω θα δούμε και 
πλήθος άλλες, ομαδοποιημένες. Να σημειώσουμε επίσης ότι υπάρχει εικονίδιο 
επιλογής γλώσσας κάτω δεξιά στην οθόνη αλλά ουσιαστικά αφορά σε μία μηχανική 
μετάφραση μέσω google αντί μία κανονική μετάφραση. Και πάλι, είναι αρκετά 
βοηθητικό. Όμως, οι ίδιες οι δραστηριότητες είναι στα αγγλικά, αν και πολλές δεν 
χρησιμοποιούν καν γλώσσα. 
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Εικόνα 29: Στην αρχή σε κάθε εφαρμογή επιλέγουμε μέθοδο αλληλεπίδρασης: 
Κουμπί εξωτερικό στον υπολογιστή, αφή, ποντίκι, ανίχνευση βλέμματος (απαιτεί 
επίσης ειδική συσκευή) κοκ. 

 

Εικόνα 30: Οι εφαρμογές είναι απλές και υπό μορφή εποπτικού υλικού για 

διδασκαλία. Εδώ λ.χ. «Τα ζώα της ζούγκλας». 

Εφαρμογή νο 15: Ακτίνες 

Μία εφαρμογή για υπολογιστή είναι οι Ακτίνες που προσφέρονται δωρεάν, λ.χ. εδώ: 

http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/gia-mathites-me-metria-kai-elafria-nohtikh-

kathysterhsh/aktines-gia-metria-kai-elafria-nohtikh-kathisterhsh. Βεβαιωθείτε ότι θα 

διαβάσετε τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης! 

http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/gia-mathites-me-metria-kai-elafria-nohtikh-kathysterhsh/aktines-gia-metria-kai-elafria-nohtikh-kathisterhsh
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/gia-mathites-me-metria-kai-elafria-nohtikh-kathysterhsh/aktines-gia-metria-kai-elafria-nohtikh-kathisterhsh
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/gia-mathites-me-metria-kai-elafria-nohtikh-kathysterhsh/aktines-gia-metria-kai-elafria-nohtikh-kathisterhsh
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/gia-mathites-me-metria-kai-elafria-nohtikh-kathysterhsh/aktines-gia-metria-kai-elafria-nohtikh-kathisterhsh
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Ειδικά σχεδιασμένη για μαθητές με ελαφρά και μέτρια νοητική καθυστέρηση, 

προσφέρει μία ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων, όπως αναγνώριση μερών του 

σώματος, διδαχή εννοιών, ζωγραφική κτλ. Δυστυχώς, η εφαρμογή έχει μείνει στην 

δωρεάν έκδοση 4.0- s που είναι για Windows XP και σε Windows 10 Pro, 64 bit που 

δοκιμάστηκε, δυστυχώς δεν έτρεχε, παρά τις ειδικές ρυθμίσεις που κάναμε για 

συμβατότητα. Η αισθητική και ο χειρισμός είναι επίσης παρωχημένα. Εκτιμούμε για 

εσάς που έχετε παλαιότερο υπολογιστή ότι αξίζει μία προσπάθεια. Είναι πολύ κρίμα 

που δεν δόθηκε συνέχεια σε ένα από τα ελάχιστα σοβαρά εργαλεία που μιλούν τη 

γλώσσα μας. Ωστόσο, μπορείτε να βρείτε πλέον την έκδοση 6.0 επί πληρωμή (372€) 

εδώ: http://www.axd.gr/product_info.php?products_id=8449 

Συμβουλή  9η:  Οι εφαρμογές είναι θελκτικές 

Η οθόνη με τα ζωντανά χρώματα, τους ήχους, τις εναλλασσόμενες εικόνες και 

δραστηριότητες, αλλά και την απεριόριστη αναμονή απάντησης, την συχνά χρήσιμη 

επανάληψη, την παρακολούθηση της προόδου και την ορθή καταγραφή των 

αντιδράσεων του μαθητή, παρέχει ένα ουσιαστικά διαφορετικό και πολύ ενδιαφέρον 

για τα παιδιά εργαλείο εκπαίδευσης. Παιδιά με διάσπαση προσοχής, παιδιά που 

κουράζονται από τη συνήθη δραστηριότητα στην τάξη, από το αναμάσημα 

ενδεχομένως ίδιων δραστηριοτήτων, παιδιά με νοητική καθυστέρηση που απαιτεί 

περισσότερη επανάληψη, παιδιά με αυτισμό και μάλλον όλα τα παιδιά εδώ που τα 

λέμε, έχουν πράγματι να ωφεληθούν. Είτε το θέλουμε είτε όχι, τα παιδιά (και οι 

μεγάλοι!) γοητεύονται από τα καλά γραφικά μιας εφαρμογής. Πρέπει λοιπόν να 

τολμήσετε, διότι μόνο με τη δική σας παρέμβαση θα αποκτήσουν τα ερεθίσματα που 

προσλαμβάνουν τα παιδιά κάποιο εκπαιδευτικό νόημα. 

Επίλογος 

Εδώ τελείωσε το αφιέρωμά μας στις διάφορες εκπαιδευτικές εφαρμογές και 

προγράμματα για την ειδική αγωγή. Οι εφαρμογές είναι βέβαια πολύ περισσότερες. 

Γνωρίσαμε ένα μικρό αλλά χαρακτηριστικό και ελπίζουμε αντιπροσωπευτικό δείγμα. 

Διαρκώς εξελίσσονται, διαρκώς αναπτύσσονται νέες. Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς 

παροτρύνονται να δοκιμάζουν και να πειραματίζονται. Θα το εκτιμούσαμε αν μας 

στέλνατε τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας μέσω της εφημερίδας καθώς και 

τις εμπειρίες σας με την εφαρμογή τους στα παιδιά σας. Σε περίπτωση που αρκετοί 

εκφράσετε κάποιο ειδικό ενδιαφέρον (λ.χ. για εφαρμογές και συσκευές ελεγχόμενες 

με το βλέμμα ή εφαρμογές πιο ειδικές για αυτισμό κτλ.), θα προσπαθήσουμε να το 

καλύψουμε. Θα επανέλθουμε με άλλα, επίσης ενδιαφέροντα ελπίζουμε, θέματα για 

την ειδική αλλά και τη γενική αγωγή. 

http://www.axd.gr/product_info.php?products_id=8449
http://www.axd.gr/product_info.php?products_id=8449
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Λίγα λόγια για το συγγραφέα του άρθρου και το ειδικό δημοτικό 
σχολείο Αγριάς  

Ονομάζομαι Αργύρης Μπίρης. Είμαι ψυχολόγος με εμπειρία σε γενικά νοσοκομεία, 

κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα διάγνωσης, ειδικά σχολεία, σωφρονιστικές δομές, 

ενώ έχω εργαστεί και ιδιωτικά επί σειρά ετών στον τομέα της απεξάρτησης από 

ουσίες, ανάπτυξης ειδικών εφαρμογών για την ψυχολογία και ως εισηγητής 

σεμιναρίων. 

Διαθέτω σπουδές στην παιδαγωγική, την ψυχολογία και την κοινωνική 

ανθρωπολογία, ενώ κατέχω και μεταπτυχιακούς τίτλους στη διοίκηση μονάδων 

υγείας, του Ελληνικού ανοικτού πανεπιστημίου και στην επεξεργασία λόγου και 

γλώσσας του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, όπου σπούδασα με υποτροφία του 

Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. 

Μεθόδους σαν αυτές που περιγράφουμε και άλλες στις οποίες θα αναφερθούμε σε 

επόμενα άρθρα, χρησιμοποιούμε στο πρωτοποριακό μας ειδικό δημοτικό σχολείο 

«Παίδων Πόλις», στην Παιδόπολη Αγριάς (ιστοσελίδα: http://dim-eid-

agrias.mag.sch.gr/), όπου εργάζομαι αυτό τον καιρό. Για να μας γνωρίσετε και να 

φέρετε το παιδί σας με μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο μας, επικοινωνήστε στο 

2428097055 ή μέσω e-mail στο mail@dim-eid-agrias.mag.sch.gr, προκειμένου να 

ορίσουμε μία συνάντηση στους χώρους μας, όπου θα γνωρίσετε και το προσωπικό 

μας. 

http://dim-eid-agrias.mag.sch.gr/
http://dim-eid-agrias.mag.sch.gr/
http://dim-eid-agrias.mag.sch.gr/
http://dim-eid-agrias.mag.sch.gr/
mailto:mail@dim-eid-agrias.mag.sch.gr
mailto:mail@dim-eid-agrias.mag.sch.gr

