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Ευχαριστήριο 

 Θερμά ευχαριστήρια οφείλουμε στον σύλλογο «Σωτήρ», και ιδιαίτερα στον 

διευθυντή του συλλόγου, κύριο Λιακόπουλο Γιώργο, για την αποδοχή της 

συνεργασίας. Επίσης, ευχαριστούμε τους εκπαιδευτές του φορέα και ιδιαίτερα την 

εκπαιδεύτρια του διαμερίσματος ημι-αυτόνομης διαβίωσης και την υπεύθυνη 

καθαριότητας του διαμερίσματος, για την άψογη συνεργασία τους κατά τη διάρκεια 

του προγράμματος. Τέλος, ευχαριστούμε τους συμμετέχοντες και τις οικογένειές 

τους, που μας επέτρεψαν να πραγματοποιήσουμε την παρούσα έρευνα.  

Εισαγωγή 

 Η παρούσα εργασία αποτελεί μια ερευνητική προσπάθεια για κάποιους από 

τους τομείς του αυτοπροσδιορισμού, οι οποίοι συνδέονται άμεσα με την αυτόνομη 

διαβίωση των ατόμων με ελαφρά και μέτρια νοητική καθυστέρηση. Εξετάζεται ποιοι 

είναι οι τομείς αυτοί που επηρεάζουν την ικανότητα των ατόμων να ζήσουν αυτόνομα 

και κατά πόσο τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν, αν διδαχθούν στα άτομα, να 

βελτιώσουν ή όχι την ικανότητά τους για αυτόνομη διαβίωση. 

Στο πρώτο μέρος, γίνεται μια σύντομη αναφορά στον ορισμό και τη φύση της 

νοητικής καθυστέρησης. Έμφαση δίνεται στην έννοια της λειτουργικότητας και στα 

προγράμματα παρέμβασης που χρησιμοποιούνται για τα ενήλικα άτομα με νοητική 

καθυστέρηση και αποσκοπούν στην απόκτηση αυτονομίας. Όλα τα παραπάνω 

παρατίθενται σύμφωνα με την 10η έκδοση της Αμερικανικής Ένωσης για τη Νοητική 

Καθυστέρηση (AAMR,2002). Στη συνέχει γίνεται μια εκτενής αναφορά στον 

αυτοπροσδιορισμό και τις εκφάνσεις του, στα όργανα αξιολόγησης του 

αυτοπροσδιορισμού και στα ερευνητικά δεδομένα που υπάρχουν για τον 

αυτοπροσδιορισμό. Τέλος, μια σύντομη αναφορά γίνεται στις έννοιες μετάβαση, 

αυτόνομη διαβίωση και ποιότητα ζωής.  

 Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, στο ερευνητικό κομμάτι, αναλύονται τα 

αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης, περιγράφονται οι συμμετέχοντες και η 

διαδικασία και δίνονται οι στόχοι που τέθηκαν. Επίσης, αναλύονται οι τεχνικές, οι 

στρατηγικές και η πορεία της παρέμβασης, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα της 

τελικής αξιολόγησης. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα κεφάλαιο με τα συμπεράσματα της 
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έρευνας και η εργασία ολοκληρώνεται με το παράρτημα, το οποίο περιλαμβάνει 

στοιχεία των αξιολογήσεων των συμμετεχόντων και όλα τα εργαλεία αξιολόγησης.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ‐ Νοητική καθυστέρηση 

1.1 Ορισμός και φύση 

Η νοητική καθυστέρηση αποτελεί ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, με πολλές 

μορφές και διακυμάνσεις. Τα αίτια της νοητικής καθυστέρησης, η μορφή της, οι 

συνέπειές της και τα χαρακτηριστικά της ποικίλουν από περίπτωση σε περίπτωση. 

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για τη φύση της νοητικής καθυστέρησης. Οι τρεις πιο 

σημαντικοί και πιο περιεκτικοί αναφέρονται παρακάτω. Ο πρώτος αφορά σε ορισμό 

με βάση το δείκτη νοημοσύνης, ο δεύτερος είναι αυτός του G. Doll και ο τρίτος είναι 

ο ορισμός της Αμερικανικής Εταιρίας για τη νοητική καθυστέρηση, AAMR.  

Το κριτήριο που συνήθως χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της νοητικής 

καθυστέρησης είναι η επίδοση σε τεστ  νοημοσύνης. Η επίδοση αυτή εκφράζεται 

αριθμητικά με δύο ψυχομετρικούς δείκτες: το νοητικό πηλίκο και τη νοητική ηλικία. 

Το νοητικό πηλίκο, που είναι γνωστό και ως δείκτης νοημοσύνης, εκφράζει το ρυθμό 

της νοητικής ανάπτυξης του ατόμου, και παραμένει, σχετικά, σταθερό κατά τη 

διάρκεια της ζωής ενός ατόμου.  

Πολλοί ερευνητές έχουν κατακρίνει το ρόλο του δείκτη νοημοσύνης, στην 

κατηγοριοποίηση των ατόμων ως νοητικά υστερούντα. Αναφέρουν ότι υπάρχουν 

αρκετοί παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν το νοητικό πηλίκο, χωρίς να έχουν άμεση 

σχέση με αυτό. Επίσης, αναφέρουν ότι είναι αρκετές εκείνες οι φορές που το νοητικό 

πηλίκο αλλάζει από ηλικία σε ηλικία, και έχει σημαντική διαφορά από τη γέννηση 

μέχρι την ενηλικίωση του ατόμου. Ο δείκτης νοημοσύνης είναι χρήσιμος όταν 

λαμβάνεται υπόψη συνετά και κατανοητά, και όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό 

και με άλλες πληροφορίες για το άτομο (Πολυχρονοπούλου, 2003). 

Ο ψυχολόγος Edgar Doll, για πολλά χρόνια κατείχε τα πρωτεία του αποδεκτού 

ορισμού για τη νοητική καθυστέρηση, διατυπώνοντας τα ακόλουθα κριτήρια 

νοητικής καθυστέρησης:  

1. εμφανίζεται νωρίς στη ζωή του ατόμου, ή κατά τη γέννηση, 

2. οφείλεται σε ανεπαρκή νοητική ανάπτυξη,  
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3. χαρακτηρίζεται από φτωχή ικανότητα κοινωνικής προσαρμογής, 

4. καταλήγει σε κοινωνική ανεπάρκεια κατά την ωριμότητα,  

5. είναι οργανικής αιτίας    και 

6. είναι βασικά αθεράπευτη. (Πολυχρονοπούλου, 2003). 

Ο αποδεκτός, πλέον, ορισμός είναι αυτός που δίνει η Αμερικάνικη Εταιρία για τη 

Νοητική Καθυστέρηση (American Association for Mental Retardation, 2002).  «Ο 

όρος νοητική καθυστέρηση, λοιπόν, αναφέρεται στη γενική νοητική λειτουργία που 

χαρακτηρίζεται από σημαντικούς περιορισμούς και στη νοητική λειτουργία και στην 

προσαρμοστική συμπεριφορά, όπως εκφράζεται μέσα από τις γνωστικές, κοινωνικές 

και πρακτικές, προσαρμοστικές δεξιότητες. Η αναπηρία πρέπει να εμφανίζεται πριν 

την ηλικία των 18 ετών.» 

Για να ισχύει ο παραπάνω ορισμός, πρέπει να ισχύουν και οι παρακάτω 5 αρχές: 

1. «Οι περιορισμοί της παρούσας λειτουργικότητας πρέπει να αξιολογείται 

μέσα στα πλαίσια του κοινωνικού περιβάλλοντος, το οποίο είναι τυπικό 

για τους συνομηλίκους και την κουλτούρα του ατόμου. 

2. Η έγκυρη αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τις γλωσσικές και κοινωνικές 

διαφορές, καθώς επίσης και την επικοινωνία, τους αισθητηριακούς, 

κινητικούς και συμπεριφορικούς παράγοντες. 

3. Σε κάθε άτομο οι περιορισμοί, συχνά, συνυπάρχουν με δυνατότητες. 

4. Ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο περιγράφονται οι περιορισμοί είναι 

για να αναπτυχθεί ένα προφίλ για τις επιπρόσθετες υπηρεσίες που είναι 

απαραίτητες. 

5. Με τις κατάλληλες ατομικές υποστηρικτικές υπηρεσίες για μια 

συγκεκριμένη περίοδο, η λειτουργικότητα του ατόμου με νοητική 

καθυστέρηση, γενικά, θα βελτιωθεί» (AAMR, 2002). 

Επίσης, κάποιοι ερευνητές δίνουν και ορισμένες άλλες αρχές που πρέπει να 

τηρούνται:    

1. Τεστ νοημοσύνης κάτω από το μέσο όρο: η βαθμολογία που πετυχαίνει το 

άτομο σε ένα σταθμισμένο τεστ νοημοσύνης είναι μικρότερη από αυτή 

που αποκτά το 96-97% των ατόμων της ίδιας ηλικίας, 

2. χαρακτηρίζεται από ανεπάρκεια (από νόσο, τραύμα ή ανωμαλία) 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς: αδυναμία του ατόμου να προσαρμοστεί 

στις απαιτήσεις του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, 

 
 

5 



 
 

επιδεικνύοντας αυτονομία και κοινωνική υπευθυνότητα, σύμφωνα με την 

ηλικία του και την κοινωνική ομάδα όπου ανήκει, η αδυναμία αυτή 

αντανακλάται από το ρυθμό ωρίμανσης, μάθησης και κοινωνικής 

προσαρμογής   και 

3. εκδηλώνεται κατά την περίοδο της ανάπτυξης: όπου αυτή κυμαίνεται από 

τη στιγμή της γέννησης του ατόμου μέχρι την  ηλικία των 16 ή 18 χρόνων 

(Πολυχρονοπούλου 2003, Αγγελοπούλου – Σακαντάμη, 2004). 

Επίσης, η AAMR (2002), αναφέρει ότι η διάγνωση γίνεται με σταθμισμένα 

τεστ νοημοσύνης και τεστ προσαρμοστικής συμπεριφοράς, σε συνδυασμό με τις 

παρατηρήσεις της ομάδας και την κλινική παρατήρηση. Για την ταξινόμηση 

αναφέρει, ότι αυτή μπορεί να γίνει ανάλογα με την περίπτωση με βάση τις 

υποστηρικτικές ανάγκες που απαιτούνται, είτε το εύρος του δείκτη νοημοσύνης, είτε 

με τους περιορισμούς που θέτει η προσαρμοστική συμπεριφορά, είτε με όλα αυτά τα 

στοιχεία, συνδυαστικά (AAMR, 2002). 

Περισσότερα από 23 συστήματα ταξινόμησης έχουν προταθεί. Τα 

περισσότερα από αυτά έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Λαμβάνουν υπόψη τους: 

1. τη σοβαρότητα της κατάστασης, 

2. την αιτιολογία     και 

3. την Γράφημα των συμπτωμάτων ή του συνδρόμου. 

Το σύστημα ταξινόμησης που ισχύει και προτείνεται από την AAMR, χωρίζει 

τη νοητική καθυστέρηση σε 4 βαθμίδες: 

            Κατηγορία νοητικής καθυστέρησης                   Δείκτης Νοημοσύνης 

• Ελαφρά νοητική καθυστέρηση :                      50-55 μέχρι 70 

• Μέτρια νοητική καθυστέρηση:                         35-40 μέχρι 50-55 

• Σοβαρή νοητική καθυστέρηση:                        20-25 μέχρι 35-40 

• Βαριά νοητική καθυστέρηση:   κάτω από 20-25 (Πολυχρονοπούλου, 

2003). 

Η νοητική καθυστέρηση είναι μια από τις συχνά εμφανιζόμενες αναπηρίες. 

Σήμερα οι διεθνείς εκτιμήσεις, βασισμένες σε κοινωνιολογικούς παράγοντες όπως, 

ηλικία, φύλο, οικονομική κατάσταση κ.λπ., αναφέρουν ότι το ποσοστό των παιδιών 

με νοητική καθυστέρηση είναι 3-5%, με πιο συχνό ποσοστό το 3%. Το ποσοστό 3% 
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αναφέρεται στα άτομα με ελαφρά και μέτρια νοητική καθυστέρηση, ενώ το 5% στα 

άτομα με σοβαρή και βαριά νοητική καθυστέρηση (Πολυχρονοπούλου, 2003, 

Αγγελοπούλου – Σακαντάμη, 2004). 

 

Ως αιτιολογία της νοητικής καθυστέρησης αναφέρονται δύο είδη: 

1. Οργανική – βιολογική               ή  

2. Περιβαλλοντική – μη οργανική. 

Τα γενετικά αίτια οφείλονται κυρίως, σε ανωμαλίες των χρωμοσωμάτων ή του 

μεταβολισμού. Χωρίζονται σε προγεννητικά, περιγεννητικά και μεταγεννητικά.  

Κάποια από αυτά τα αίτια είναι: 

• Προγεννητικά: βλάβες του Κ.Ν.Σ. που δημιουργούνται κατά τη διάπλαση, 

ενδομήτριες λοιμώξεις, τερατογόνα, δυσλειτουργία πλακούντα, τοξιναιμία 

κατά την κύηση, κάκωση εγκύου, ακτινοβολία, συναισθηματικές 

διαταραχές εγκύου, κ.λπ. 

• Περιγεννητικά: πρόωρος τοκετός και επιπλοκές, μικρό βάρος νεογνού, 

υποξία, τραύμα κατά τον τοκετό, μηνιγγίτιδα, αγγειακά εγκεφαλικά 

επεισόδια, κ.λπ. 

• Μεταγεννητικά: λοιμώξεις Κ.Ν.Σ., εγκεφαλική κάκωση, ακτινοβολία 

νεογνού, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, δηλητηριάσεις, σπασμοί, 

υποθρεψία, εγκεφαλοπάθειες, κ.λπ. (Αγγελοπούλου – Σακαντάμη, 2004). 

Τα περιβαλλοντικά αίτια μπορεί να είναι: κοινωνικά, εκπαιδευτικά, οικονομικά, 

συναισθηματικές διαταραχές, κ.λπ. Όταν η νοητική καθυστέρηση οφείλεται σε 

περιβαλλοντικά αίτια, θεωρείται δευτερογενής (Πολυχρονοπούλου, 2003, 

Αγγελοπούλου – Σακαντάμη, 2004). 

Η διάγνωση της νοητικής καθυστέρησης βασίζεται: 

• στα σωματικά χαρακτηριστικά του ατόμου,  

• στην αναπτυξιακή του πορεία,  

• στην ύπαρξη συνοδών συμπτωμάτων,  

• στην κλινική εξέταση,  

• στον πλήρη νευρολογικό έλεγχο                          και 
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•  στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων των  αναπτυξιακών τεστ (για να 

διαπιστωθεί ο βαθμός νοητικής καθυστέρησης και να αναπτύσσεται το 

κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα) (Αγγελοπούλου – Σακαντάμη, 

2004) 

 

Πολύ σημαντική είναι η πρόληψη που αποσκοπεί στη φυσιολογική ανάπτυξη του 

παιδιού, ώστε να αναπτυχθεί πλήρως ο οργανισμός και ειδικά ο εγκέφαλός του. Τα 

σημερινά επιστημονικά δεδομένα επιτρέπουν τη διάγνωση της νοητικής 

καθυστέρησης από τα πρώτα στάδια της κύησης. Επίσης, ασθένειες στις οποίες 

μπορεί να οφείλεται η νοητική καθυστέρηση, μπορούν να ελεχθούν χάρη στην 

ύπαρξη κατάλληλων εμβολίων. Αυτή η πρόληψη ονομάζεται ιατροβιολογική ή 

προγεννητική. Στα πλαίσια της ιατροβιολογικής πρόληψης εντάσσεται και η γενετική 

καθοδήγηση, η οποία πρέπει να υπάρχει και να δίνεται σε εφήβους και νεαρά 

ζευγάρια, που θα πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση ναρκωτικών, αλκοόλ και άλλων 

ουσιών, να προβαίνουν στον έλεγχο κληρονομικών νοσημάτων κ.λπ. 

Η περιγεννητική πρόληψη αναφέρεται στον έλεγχο των συνθηκών τοκετού και 

της ύπαρξης όλων των απαραίτητων ιατρικών ειδικοτήτων που απαιτούνται για την 

πραγματοποίηση ενός τοκετού. Μεταγεννητικά, πρέπει να παρακολουθείται στενά το 

νεογνό και να υπάρχει σωστή και συνεχής φροντίδα του παιδιού.  

Η μεταγεννητική πρόληψη, ονομάζεται και ψυχοκοινωνική. Τα κυριότερα μέτρα 

πρόληψης που αναφέρονται εδώ είναι η διαφώτιση του κοινού σχετικά με τα 

γεννητικά και περιβαλλοντικά αίτια της νοητικής καθυστέρησης, η καθοδήγηση και 

συμβουλευτική των γονέων σε θέματα που αφορούν στην ανατροφή και υγιεινή 

διαβίωση ατόμων με νοητική καθυστέρηση, η υποστήριξη της οικογένειας του 

ατόμου με νοητική καθυστέρηση και η έγκαιρη αναγνώριση και εκπαίδευση των 

παιδιών με νοητική καθυστέρηση (Πολυχρονοπούλου, 2003, Αγγελοπούλου – 

Σακαντάμη, 2004).  

1.2 Η έννοια της λειτουργικότητας 

 Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η σύγχρονη τάση για τη νοητική 

καθυστέρηση αποβλέπει στην αξιολόγηση των δυνατοτήτων του ατόμου, στην ένταξη 

των προγραμμάτων και του ίδιου του ατόμου στην καθημερινή ζωή, στην κοινότητα 
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και στη συμμετοχή των σημαντικών άλλων και του κοινωνικού περιβάλλοντος για 

την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του ατόμου, ως κοινωνικού όντος, πλήρως ενταγμένου 

στο κοινωνικό σύνολο.  

 Η Αμερικανική Εταιρία για τη Νοητική Καθυστέρηση (AAMR, 2002) δίνει 

πολύ μεγάλη σημασία στις υποστηρικτικές υπηρεσίες για το άτομο, υπηρεσίες που 

προέρχονται και καταλήγουν στην κοινότητα, στην έννοια της λειτουργικότητας και 

στην προσαρμοστική συμπεριφορά (τόσο σε επίπεδο αξιολόγησης, όσο κι σε επίπεδο 

παρέμβασης). Έτσι, ορίζει ως περιοχές μεγίστης σημασίας, την ανεξαρτητοποίηση 

του ατόμου με νοητική καθυστέρηση, το σύνολο των σχέσεών του, τις 

αλληλεπιδράσεις του, τη συμμετοχή στο σχολείο και στην κοινότητα και το 

προσωπικό ευ-ζην.  

 Για την αξιολόγηση και ανάπτυξη των παραπάνω τομέων αναφέρει διάφορα 

εργαλεία αξιολόγησης, τυπικά και μη – τυπικά, όπως είναι προσωπο-κεντρικά 

εργαλεία σχεδιασμού, εργαλεία για την αξιολόγηση των αντικειμενικών συνθηκών 

ζωής, εξατομικευμένα  προγράμματα μάθησης, κ.λπ. Επίσης, αξιολογούνται οι 

επικοινωνιακές δεξιότητες, το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, οι δεξιότητες αυτόνομης 

διαβίωσης, οι κοινωνικές δεξιότητες καθώς και η κοινωνικοποίηση και κοινωνική  

αλληλεπίδραση του ατόμου (AAMR, 2002). 

 Τονίζεται ιδιαίτερα η έννοια της προσαρμοστικής συμπεριφοράς. Ως 

προσαρμοστική συμπεριφορά νοείται το σύνολο των αντιληπτικών, κοινωνικών και 

πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για να μπορέσει κάποιο άτομο να 

λειτουργήσει στην καθημερινή ζωή. Οι περιορισμοί στην προσαρμοστική 

συμπεριφορά επηρεάζουν τόσο την καθημερινή ζωή του ατόμου, όσο και την 

ικανότητά του να ανταποκρίνεται στις αλλαγές της ζωής και τις περιβαλλοντικές 

απαιτήσεις. Η αξιολόγησή της πρέπει να βασίζεται στην επίδοση του ατόμου σε 

δραστηριότητες τις καθημερινής του ζωής και σε περιπτώσεις αλλαγών (AAMR, 

2002).  

 Στο ίδιο εγχειρίδιο τονίζεται, επίσης, και η έννοια του περιεχομένου, η οποία 

αναφέρεται στις συνθήκες που απαρτίζουν την καθημερινή ζωή των ατόμων (AAMR, 

2002). Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι υπάρχει, πλέον μα άρρηκτη σύνδεση της ζωής του 

ατόμου με την κοινότητα και τον κοινωνικό περίγυρο, και κατ’ επέκταση με τα άτομα 

που συμμετέχουν σε αυτό και που το απαρτίζουν. Έμφαση δίνεται στους κοινωνικούς 

ρόλος που καλείται το άτομο να διαδραματίσει μέσα στον κοινωνικό περίγυρο, σο 

 
 

9 



 
 

κοινωνικό status του ατόμου μέσα στο κοινωνικό σύνολο, και στη συμμετοχή του 

μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον (AAMR, 2002).   

 Επίσης, η έννοια της λειτουργικότητας γίνεται φανερή και από τις 

προαπαιτούμενες πρακτικές δεξιότητες, που ενυπάρχουν στην έννοια της 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς. Ενδεικτικά αναφέρονται:  

• δραστηριότητες καθημερινής ζωής, όπως το φαγητό, η μετακίνηση, η 

προσωπική υγιεινή και ο προσωπικός καλλωπισμός, 

• δραστηριότητες αυτόνομης διαβίωσης, όπως προετοιμασία γευμάτων, 

δουλειές σπιτιού, διαχείριση χρημάτων, χρήση τηλεφώνου, 

• επαγγελματικές δεξιότητες 

• δεξιότητες διατήρησης ασφαλούς περιβάλλοντος (AAMR, 2002). 

Τέλος, αν ρίξουμε μια ματιά στα συστήματα υποστήριξης των ατόμων με 

νοητική καθυστέρηση θα δούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος το κατέχει η οικογένεια 

του ατόμου. Η οικογένεια, και γενικά οι σημαντικοί άλλοι, συμμετέχουν σε όλες 

τις εκφάνσεις εκπαίδευσης του ατόμου και είναι αυτή που φροντίζει να υπάρχει 

συνοχή μεταξύ εκπαίδευσης – κοινωνικής ζωής – προσωπικού οφέλους (AAMR, 

2002).  

1.3 Εκπαίδευση ατόμων με νοητική καθυστέρηση  

Το πιο κοινό χαρακτηριστικό της νοητικής καθυστέρησης είναι η αναπτυξιακή 

καθυστέρηση, που συνήθως αφορά σε όλους τους τομείς ανάπτυξης. Τα περισσότερα 

παιδιά παρουσιάζουν καθυστέρηση και στον κινητικό τομέα. Στην παιδική ηλικία τα 

παιδιά με νοητική καθυστέρηση είναι, συνήθως, αδέξια, παρουσιάζουν προβλήματα 

στη λεπτή και αδρή κινητικότητα, δυσκολίες στην ομιλία, στην αντίληψη, στην 

κοινωνική συμπεριφορά, στις συναισθηματικές εκδηλώσεις. Επίσης, τις περισσότερες 

φορές, κατά τη διάρκεια της σχολικής ηλικίας παρουσιάζουν διάσπαση προσοχής, 

υπερκινητικότητα και δυσκολίες μάθησης (Αγγελοπούλου – Σακαντάμη, 2004). 

Κάποιες συγκεκριμένες περιοχές δεξιοτήτων, αποτελούν προτεραιότητα για τα 

διδακτικά προγράμματα, ανεξάρτητα από τον τύπο σχολείου στο οποίο φοιτά το παιδί 

(ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης, παράλληλη στήριξη κ.λπ.). Αυτές οι περιοχές είναι: 

• επικοινωνία, 

• αυτοεξυπηρέτηση και δεξιότητες διαβίωσης,  
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• κοινωνικές δεξιότητες,  

• βασικές ακαδημαϊκές δεξιότητες (γλώσσα, μαθηματικά), 

• αυτορύθμιση και αυτό-καθοδήγηση, 

• αυτόνομη λειτουργικότητα στην κοινότητα        και 

• δεξιότητες εργασίας.  

Ιδιαίτερες δυσκολίες παρουσιάζουν στη συγκέντρωση της προσοχής, στη 

μνήμη και τη γενίκευση, περιοχές οι οποίες αποτελούν πρωταρχικό και ξεχωριστό 

τμήμα διδασκαλίας (Westwood, 2007).  

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, είναι αυτό της γλώσσας. Τα παιδιά με 

νοητική καθυστέρηση παρουσιάζουν γενικές γλωσσικές ελλείψεις  και ειδικά 

προβλήματα στην κατανόηση και τη χρήση της γλώσσας (Πολυχρονοπούλου, 2003) 

Σε ό,τι αφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με τη γλώσσα, 

είναι απαραίτητα να δίνεται η ευκαιρία στο παιδί να εκφράζει τις ανάγκες και τις 

επιθυμίες του στους άλλους, με το δικό του τρόπο, να υπάρχουν νοητές 

αναπαραστάσεις με εικόνες, σύμβολα και σχήματα των πραγμάτων που θέλουμε το 

παιδί να πει, και να ενθαρρύνουμε το παιδί να αλληλεπιδρά και να επικοινωνεί, με 

δική του πρωτοβουλία (Westwood, 2007). 

Οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν την εκπαιδευτική διαδικασία είναι:  

• «η διδασκαλία να απορρέει από σαφείς και διδακτικές εποπτείες, οι 

οποίες θα πλαισιώνονται από συγκεκριμένο / απλό λόγο και θα 

βασίζονται στους εποπτικούς μηχανισμούς που διαθέτει ο μαθητής . 

• Για να κατανοήσει ο μαθητής τι του ζητείται, πρέπει να υπάρχει ομαλή 

μετάβαση από τη μια δραστηριότητα στην άλλη και συνεπής και 

συστηματική εφαρμογή ενός καλά δομημένου εκπαιδευτικού 

πλαισίου. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η δυσκολία συγκέντρωσης της 

προσοχής και μαθαίνει να οργανώνει και να επεξεργάζεται, γρήγορα 

και σωστά, τις πληροφορίες που λαμβάνει από το περιβάλλον. 

• Έμφαση στη μάθηση συγκεκριμένων γνωστικών λειτουργιών, όπως 

για παράδειγμα η τεχνική της εσωτερικής επανάληψης, με την οποία 

μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα μνήμης 

που απασχολούν τα άτομα αυτά. Επίσης είναι σημαντικό ο δάσκαλος 

να κατανοήσει το είδος της μνήμης που αποτελεί το δυνατό σημείο του 

μαθητή, π.χ. ακουστική, οπτική, οπτικο-χωρική κ.λπ. και να την 
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«εκμεταλλευτεί». Ο μαθητής πρέπει να αναπτύξει δυνατές στρατηγικές 

βραχύχρονης και μακρόχρονης μνήμης.   

• Ιδιαίτερη προσοχή στο προσωπικό ρυθμό εργασίας των μαθητών, με 

έμφαση στην καλλιέργεια της αντίληψης» (Βλάχου – Μπαλαφούτη, 

στο Ζώνιου – Σιδέρη, 2000, σελ.177-187).  

Επίσης, είναι σημαντικό να τους δίνονται πολλές και διαφορετικές νύξεις, για 

να επιτύχουν το κάθε βήμα μιας δραστηριότητας, να μάθουν να δουλεύουν σε ομάδες 

και να διδαχθούν δεξιότητες συνεργασίας, να γίνονται συχνές επαναλήψεις, να 

συμμετέχουν και άλλοι στη διαδικασία μάθησης (γονείς, φίλοι, ειδικότητες) και να 

τίθενται ρεαλιστικές, αλλά όχι υποτιμητικές, προσδοκίες για το κάθε παιδί 

(Westwood, 2007). 

Επίσης, για να είναι επιτυχημένη η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να: 

• ξεκινά όσο το δυνατό συντομότερα, 

• αντιμετωπίζονται και τα συνοδά προβλήματα του παιδιού    και 

• αντιμετωπίζονται τα προβλήματα μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας 

(Αγγελοπούλου – Σακαντάμη, 2004). 

Οι σκοποί της εκπαίδευσης που προσφέρεται σε αυτά τα παιδιά πρέπει να είναι: 

• η παροχή στοιχειωδών σχολικών γνώσεων,  

• η βελτίωση και ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού, 

• η ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων και ταλέντων του παιδιού   και 

• ο επαγγελματικός του προσανατολισμός (Αγγελοπούλου – Σακαντάμη, 2004). 

Η διδασκαλία των παιδιών με νοητική καθυστέρηση πρέπει να είναι μια 

σταδιακή διαδικασία, να αποτελείται δηλαδή από 4 στάδια, όπως αναφέρουν και οι 

Martin & Miller, (1999):  

• Στάδιο εξερεύνησης 

• Στάδιο σχεδιασμού 

• Στάδιο εφαρμογής     και 

• Στάδιο κριτικής ανασκόπησης των πεπραγμένων. 

Οι δύο βασικοί άξονες σχεδιασμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι το «τι 

διδάσκεται» και το «πως διδάσκεται». Επίσης ο δάσκαλος είναι αυτός που θα 

διαφοροποιήσει το αναλυτικό πρόγραμμα, ανάλογα με το δυναμικό της τάξης του 

(Βλάχου – Μπαλαφούτη, στο Ζώνιου – Σιδέρη, 2000). 
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Τα προγράμματα παρέμβασης, γενικά, πρέπει να απορρέουν από την άποψη 

«οι μαθητές μαθαίνουν κάνοντας». Τα παιδιά χρειάζονται κάποιον με τον οποίο θα 

αλληλεπιδρούν και που μέσω αυτού, θα φτάσουν στη μαθησιακή εμπειρία. Η κύρια 

προτεραιότητα είναι η διδασκαλία να βασίζεται στην εμπειρία και να διενεργείται 

μέσα σε πραγματικές συνθήκες. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές με νοητική 

καθυστέρηση, μπορούν να φτάσουν ευκολότερα στη γενίκευση των δραστηριοτήτων, 

περιοχή στην οποία παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα (Westwood, 2007).  

Αφού ολοκληρώσαμε τη σύντομη ανασκόπηση στο φαινόμενο της νοητικής 

καθυστέρησης και στη σύνδεσή του με την έννοια της λειτουργικότητας του ατόμου, 

και πριν περάσουμε στο ερευνητικό μέρος της εργασίας, πρέπει να ακολουθήσει η 

παρουσίαση της θεωρίας του αυτοπροσδιορισμού, καθώς και η σύνδεσή της με την 

αυτόνομη διαβίωση, την έννοια της ποιότητας ζωής και της μετάβασης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ‐ Αυτοπροσδιορισμός 

2.1 Ορισμός και θεωρία αυτοπροσδιορισμού 

Ο αυτοπροσδιορισμός είναι ένας συνδυασμός δεξιοτήτων, γνώσεων και 

αξιώσεων τα οποία επιτρέπουν σε ένα άτομο να εκφράζει αυτόνομη, 

αυτοκατευθυνόμενη και προσανατολισμένη σε κάποιο σκοπό, συμπεριφορά. Η 

κατανόηση των δυνατοτήτων και των περιορισμών κάποιου, σε συνδυασμό με την 

θέαση του ίδιου του ατόμου ως ικανού και αποτελεσματικού, είναι απαραίτητες στον 

αυτοπροσδιορισμό. Όταν κάποιος δρα σύμφωνα με αυτές τις δεξιότητες και 

συμπεριφορές, τα άτομα μπορούν να πάρουν τον έλεγχο των ζωών τους και να 

συμπεριφερθούν ως επιτυχημένοι ενήλικες (Karvonen, Test, Wood, Browder & 

Algozzine, 2004). 

Ο πρώτος ορισμός που δόθηκε για τον αυτοπροσδιορισμό, δόθηκε από τον 

Nirje (1972), «Ένας βασικός παράγοντας της κανονικότητας είναι η δημιουργία 
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συνθηκών, μέσω των οποίων, ένα [ανάπηρο] άτομο έχει την εμπειρία του κανονικού 

σεβασμού, τον οποίο κάθε άνθρωπος γεύεται. Έτσι, οι επιλογές, οι επιθυμίες και οι 

φιλοδοξίες ενός [ανάπηρου] ατόμου πρέπει να λαμβάνονται, όσο το δυνατόν, υπόψη, 

σε δραστηριότητες που τα επηρεάζουν. Έτσι, ο δρόμος για τον αυτοπροσδιορισμό 

είναι δύσκολος και πολύ σημαντικός για ένα άνθρωπο με κάποια αναπηρία» 

(Wehmeyer & Schwartz, 1998). 

Ο Wehmeyer (1998), αναφέρεται στον αυτοπροσδιορισμό σαν μια ικανότητα 

του [ανάπηρου] ατόμου να δρα σαν τον πρωταρχικό παράγοντα στη ζωή του και να 

κάνει επιλογές και να παίρνει αποφάσεις σε σχέση με την ποιότητα ζωής του, 

απελευθερωμένος από εξωτερικές επιρροές ή παρεμβάσεις (Wehmeyer & Schwartz, 

1998). 

Κάποιοι άλλοι ερευνητές (Faw, Davis, Peck 1996), αναφέρονται στον 

αυτοπροσδιορισμό ως την ικανότητα να επιλέγει κανείς κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι 

επιλογές του να καθορίζουν τις πράξεις του (Καρτασίδου, 2007). 

Με μία φράση ο αυτοπροσδιορισμός είναι μια δεξιότητα στην οποία τα άτομα 

με νοητική καθυστέρηση πρέπει να εκπαιδευτούν και η οποία αναφέρεται στο πώς τα 

άτομα αυτά θα αναλάβουν τον έλεγχο της ζωής τους.   

Η θεωρία του αυτοπροσδιορισμού, βασίζεται στην αρχή της κανονικότητας, 

της αυτόνομης διαβίωσης και στα κινήματα για τα δικαιώματα της αναπηρίας των 

δεκαετιών 1960 και 1970 (Nirje, 1969; Wolfensberger, 1972) και στα κινήματα της 

ενδυνάμωσης του 1980 (Driedger, 1989 & Ward, 1996). Ο όρος αυτοπροσδιορισμός, 

ιστορικά, αναφέρεται στο δικαίωμα των εθνών της αυτοδιάθεσης. Με παρόμοιο 

τρόπο υιοθετήθηκε από τα κινήματα των αναπήρων, για να δηλώσει το δικαίωμα των 

ανάπηρων ατόμων να έχουν τον έλεγχο της ζωής τους (Nirje, 1972; Williams, 1989) 

(Wehmeyer & Schwartz, 1998). 

Η αυξανόμενη εμφάνιση των ανάπηρων ατόμων στην κοινωνία, γίνεται 

φανερή από τη νομοθεσία που αναπτύσσεται στις Η.Π.Α., η οποία αναφέρεται στη 

δυνατότητα επιλογών και στην ανάμειξη των ατόμων αυτών στις διαδικασίες και στις 

υπηρεσίες που αναφέρονται στους ίδιους. Για παράδειγμα, η Δράση για τους 

Αμερικανούς με Αναπηρίες (Americans With Disabilities Act) και η Εκπαιδευτική 

Δράση Τροποποίησης για τα Άτομα με Αναπηρία του 1997 (Individuals With 

Disabilities Education Act Amendments of 1997), συμπεριλαμβάνουν συγκεκριμένες 

προβλέψεις που προάγουν και στηρίζουν τον αυτοπροσδιορισμό για τα άτομα με 

αναπηρία. Κάποια από τα προγράμματα που αναπτύχθηκαν είναι: the School – to – 
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Work Opportunities, the Goals 2000 κ.λπ. Η Αμερικάνικη Εκπαιδευτική Δράση, 

έθεσε επίσης, προσδοκίες για τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία. Η νομοθεσία, 

γενικά, στηρίζει τον αυτοπροσδιορισμό και τα θέματα ενδυνάμωσης των ατόμων με 

αναπηρία (Field, Martin, Miller, Ward & Wehmeyer, 1998). 

Μια σημαντική πρωτοβουλία, αναπτύχθηκε από το Τμήμα Εκπαίδευσης των 

Η.Π.Α., το γραφείο Ειδικής Αγωγής και των Αναμορφωτικών Υπηρεσιών, τα οποία 

χρηματοδότησαν 26 σχέδια επίδειξης αυτοπροσδιορισμού, παρέχοντας έτσι μια 

διαφορετική προώθηση στον αυτοπροσδιορισμό (Field, Martin, Miller, Ward & 

Wehmeyer 1998). 

Τέσσερις ήταν οι ερευνητές, που οδήγησαν στη σημερινή θέαση του 

αυτοπροσδιορισμού και οδήγησαν στον ορισμό που αποδεχόμαστε σήμερα. Ο κάθε 

ερευνητής προτείνει και μια θεωρία. Οι θεωρίες, αν και σε αρκετά και βασικά σημεία 

διαφορετικές, παρουσιάζουν και κάποια κοινά στοιχεία. 

Ο Abery (1993) πρότεινε ένα οικολογικό μοντέλο για την κατανόηση και την 

αντίληψη του αυτοπροσδιορισμού, στο οποίο: «ο αυτοπροσδιορισμός μπορεί να γίνει 

αντιληπτός σαν το αποτέλεσμα μιας συνεχούς αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα άτομα 

και τα πολλαπλά περιβάλλοντα, μέσα στο οποία λειτουργούν» (σελ.372).  Αυτή η 

ανάλυση ξεκινά με τα προσωπικά χαρακτηριστικά, που είναι απαραίτητα για τον 

αυτοπροσδιορισμό, συνεχίζει με τις δεξιότητες, τις σχετιζόμενες με τον 

αυτοπροσδιορισμό και φτάνει να ερευνήσει τις επιρροές του αυτοπροσδιορισμού σε 

τέσσερα οικολογικά επίπεδα: στο μικροσύστημα, στο μεσοσύστημα, στο εξωσύστημα 

και στο μακροσύστημα (Wehmeyer & Bolding, 2001). 

Ο Mithaug (1993) προτείνει ότι ο αυτοπροσδιορισμός είναι μια ιδιαίτερη 

μορφή αυτορύθμισης, η οποία είναι απελευθερωμένη από εξωτερικές επιρροές. 

Υποστηρίζει ότι άνθρωποι που έχουν υψηλά επίπεδα αυτοπροσδιορισμού, ρυθμίζουν 

τις επιλογές τους και τις πράξεις τους, πολύ πιο εύκολα και αποτελεσματικά από 

άλλους. Επίσης, προτείνει ότι τα άτομα είναι, συχνά, ρευστά ανάμεσα σε υπάρχουσες 

καταστάσεις και στόχους ή επιθυμητές καταστάσεις. Με την συνειδητοποίηση του 

προβλήματος, το άτομο είναι πιθανό να αρχίσει τη στοχοθεσία της επιθυμητής 

κατάστασης. Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα άτομα με αναπηρία, λόγω της μαθημένης 

παραλυσίας/αβοηθησίας (learning helplessness) ή της αίσθησης αδυναμίας ή του 

βεβαρημένου ιστορικού αποτυχίας, κάνουν ελάχιστα πράγματα για να αλλάξουν την 

κατάστασή τους. Οι προσδοκίες τους είτε είναι πολύ χαμηλές, είτε πολύ υψηλές. 

Αυτές οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες, είναι αποτέλεσμα φτωχής  αυτό- αξιολόγησης. 
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Τα άτομα πρέπει να εκπαιδευτούν να έχουν κατάλληλες προσδοκίες, πράγμα το οποίο 

μπορεί να γίνει πραγματικότητα μόνο αν καταφέρουν να συνδυάσουν τις ικανότητές 

τους με τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Ο όρος ικανότητα αναφέρεται στην 

αξιολόγηση των ατόμων με βάση τις υπάρχουσες πηγές, και ο όρος ευκαιρίες, 

αναφέρεται στις επιδράσεις της υπάρχουσας κατάστασης, συχνά του περιβάλλοντος, 

που θα επιτρέψουν στο άτομο να πετύχει τον επιθυμητό στόχο (Wehmeyer & 

Bolding, 2001). 

Ο Powers και οι συνεργάτες του (1996) θεώρησαν τον αυτοπροσδιορισμό ως 

μια λειτουργία κινήτρου και προσδοκιών αυτό-δραστικότητας. Το κίνητρο 

χαρακτηρίζεται από την αυτό-εκτίμηση, την ικανότητα εσωτερικού ελέγχου και την 

εσωτερίκευση στόχων και αμοιβών. Ο αυτοπροσδιορισμός αναφέρεται ως 

«προσωπικές συμπεριφορές και ικανότητες, οι οποίες επιδεικνύουν την αναγνώριση 

των στόχων και την επιμονή των ατόμων σε αυτούς». Η προώθηση του 

αυτοπροσδιορισμού, είναι αποτέλεσμα εμπειριών και προσπαθειών, οι οποίες 

ελαττώνουν την μαθημένη παραλυσίας/αβοηθησίας (learning helplessness) και 

προωθούν τα κίνητρα και τις προσδοκίες αυτό-εκτίμησης. Γενικά, ο 

αυτοπροσδιορισμός παρουσιάζεται ως μια ικανότητα που πρέπει κανείς να 

αποκτήσει και η οποία, χαρακτηρίζεται από αυτορυθμιζόμενες και 

προσανατολισμένες προς ένα στόχο, συμπεριφορές. Αν και η θεωρία αυτή δεν δίνει 

μεγάλη έμφαση στο περιβάλλον, όπως έκαναν οι προηγούμενες δύο, αναφέρει έναν 

σημαντικό αριθμό περιβαλλοντικών συνθηκών που επηρεάζουν τον 

αυτοπροσδιορισμό. Οι ίδιοι περιβαλλοντικοί παράγοντες, ευθύνονται, άλλωστε, και 

για την μαθημένη παραλυσίας/αβοηθησίας (learning helplessness) (Wehmeyer & 

Bolding, 2001). 

Τέλος, ο Wehmeyer και οι συνεργάτες του (1997) πρότειναν ένα λειτουργικό 

μοντέλο για τον αυτοπροσδιορισμό. Ο αυτοπροσδιορισμός, εδώ, ορίζεται ως: η 

δραστηριοποίηση του ατόμου σαν να είναι ο μοναδικός παράγοντας στη ζωή του 

και η πραγματοποίηση επιλογών και αποφάσεων ανάλογα με την ποιότητα ζωής 

του ατόμου, απελευθερωμένου από υπερβολικές εξωτερικές επιρροές ή 

επιδράσεις. Συμπεριφορές που βασίζονται στον αυτοπροσδιορισμό, αναγνωρίζονται 

με βάση τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά:  

• το άτομο δρα αυτόνομα,  

• η συμπεριφορά είναι αυτό-ρυθμιζόμενη,  
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• το άτομο ανταποκρίθηκε στα γεγονότα με έναν ψυχολογικά ενδυναμωμένο 

τρόπο (ενδυνάμωση)                          και  

• το άτομο δρα με ένα τρόπο που έχει συνειδητοποιήσει μόνο του 

(αυτοπραγμάτωση).  

Έτσι, ένα άτομο χαρακτηρίζεται αυτό-προσδιοριζόμενο αν οι συμπεριφορές του και 

οι πράξεις του βασίζονται στα παραπάνω, τέσσερα στοιχεία. Σύμφωνα με αυτή τη 

θεωρία το άτομο είναι αυτό που αφήνει πράγματα που επιλέγει να συμβαίνουν στη 

ζωή του. Ο αυτοπροσδιορισμός αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια ζωής του παιδιού και 

του ενηλίκου, καθώς μαθαίνει νέες δεξιότητες και αναπτύσσει συμπεριφορές, που του 

επιτρέπουν να προσανατολίζει τη ζωή του. Η συγκεκριμένη θεωρία του 

αυτοπροσδιορισμού, αναλύεται παρακάτω  (Wehmeyer & Bolding, 2001). 

2.1.1 Η Θεωρία του Wehmeyer  

Το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο που δίνει ο Wehmeyer, για τον 

αυτοπροσδιορισμό, συμπληρώνεται και από άλλα στοιχεία και αρχές. Έτσι, σε αυτή 

τη θεωρία, μια πράξη κρίνεται αυτό-προσδιοριζόμενη αν αντικατοπτρίζει τα τέσσερα, 

βασικά, χαρακτηριστικά που ήδη αναφέρθηκαν. Πιο αναλυτικά:   

(1) «Αυτόνομο είναι ένα άτομο, αν δρα σύμφωνα με τις δικές του επιθυμίες, 

τα δικά του ενδιαφέροντα και τις δικές του ικανότητες και ανεξάρτητα, 

απελευθερωμένος από εξωτερικές παρεμβάσεις.  

(2) Η αυτό-ρυθμιζόμενη συμπεριφορά, αναφέρεται όταν το άτομο αποφασίζει 

ποιες δεξιότητες θα χρησιμοποιήσει σε κάθε περίσταση, εξετάζει την 

ζητούμενη δραστηριότητα καθώς, και το φάσμα των επιλογών που έχει, 

και σχεδιάζει και εφαρμόζει ένα σχέδιο δράσης, με τις απαραίτητες 

αλλαγές. 

(3) Η ψυχολογική ενδυνάμωση εμφανίζεται όταν το άτομο δρα βασιζόμενο 

στην πίστη του ότι κατέχει τις δεξιότητες που απαιτούνται, κάθε φορά με 

σκοπό να επιφέρει κάποια αλλαγή στο περιβάλλον του και όταν μπορεί να 

προβλέψει τα αποτελέσματα των πράξεών του. 

(4) Η αυτοπραγμάτωση εμφανίζεται όταν το άτομο δρα γνωρίζοντας τη 

γνώση του εαυτού του, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του, και 

χρησιμοποιεί αυτή τη γνώση του με έναν ωφέλιμο τρόπο (Wehmeyer & 

Schwartz, 1998,  Wehmeyer, Kelehner & Richards, 1996)» (σελ. 5 & 632-

33 
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 Τα συστατικά στοιχεία των ερευνητικών μοντέλων για τον αυτοπροσδιορισμό, 

είναι τα ακόλουθα: 

• Δυνατότητα Επιλογών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Επίλυση προβλήματος 

• Καθορισμός και επίτευξη στόχων 

• Αυτοπαρατήρηση, αυτοαξιολόγηση και αυτοενίσχυση 

• Εσωτερικό σημείο ελέγχου 

• Θετικά γνωρίσματα αποτελεσματικότητας και αναμονής 

• Αυτοαντίληψη και αυτογνωσία 

• Αυτουπεράσπιση και η  

• Ανεξαρτησία, ανάληψη ρίσκων και ασφάλεια 

Δυνατότητα Επιλογών: Οι Shevin & Klein, (1984) πρότειναν ότι θα πρέπει να 

υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία, στα εκπαιδευτικά προγράμματα επιλογών: 

(1) ομάδα γνωστικών δεξιοτήτων,  

(2) ομάδα προσποιητών δεξιοτήτων και  

(3) γενίκευση των δεξιοτήτων σε πραγματικές συνθήκες και εμπειρίες.  

Επίσης, εντόπισαν πέντε «κλειδιά» για την ισορροπία μεταξύ της ευθύνης των 

επαγγελματιών  και της επιλογής των μαθητών, σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά 

προγράμματα:  

(1) να ενσωματωθεί η επιλογή των μαθητών, στο αρχικό στάδιο της μορφωτικής 

διαδικασίας,  

(2) να αυξάνεται ο αριθμός των αποφάσεων, που σχετίζονται με κάποια 

δραστηριότητα, των μαθητών, 

(3) να αυξάνεται ο αριθμός των περιοχών στις οποίες πρέπει να ληφθούν 

αποφάσεις,  

(4) να αυξάνεται η σπουδαιότητα των επιλογών που κάνουν οι μαθητές, 

ανεξάρτητα από το ρίσκο και τις μακροπρόθεσμες συνέπειες και  

(5) να υπάρχει καθαρή και άμεση επικοινωνία με τον μαθητή, για τις περιοχές 

μιας δυνατής επιλογής, και καθορισμός των ορίων που έχουν οι επιλογές.     

Οι Guess, Benson & Siegel-Causey (1985) πρότειναν τρία επίπεδα δυνατότητας 

επιλογών:  

(1) η επιλογή υποδηλώνει τις προτιμήσεις,  
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(2) η επιλογή σαν διαδικασία λήψης αποφάσεων και  

(3) η επιλογή ως έκφραση αυτονομίας και αξιοπρέπειας.  

Οι Reid, Parsons & Green (1991) αναγνώρισαν στη διαδικασία επιλογής δύο βασικά 

χαρακτηριστικά:  

(1) την πράξη της επιλογής και  

(2) την αναγνώριση της προτίμησης.    

Λήψη αποφάσεων: Η λήψη αποφάσεων αναφέρεται στη διαδικασία επιλογής 

μεταξύ εναλλακτικών λύσεων, βασισμένων στα ενδιαφέροντα του ατόμου. Οι Beyth-

Marom, Fischhoff, Jacobs Quadrel & Furby (1991) πρότειναν, για τα περισσότερα 

μοντέλα λήψης αποφάσεων, τα ακόλουθα βήματα:  

(1) να υπάρχει μια λίστα των σχετικών εναλλακτικών δράσεων,  

(2) να διαπιστώνονται οι πιθανές συνέπειες αυτών των δράσεων,  

(3) να γίνεται εκτίμηση των συνεπειών που υπήρξαν (αν η δράση εφαρμόστηκε),  

(4) να γίνεται συσχέτιση της σημαντικότητας της κάθε συνέπειας και  

(5) να υπάρχει αποτίμηση των αξιών και των πιθανοτήτων, ώστε να εντοπίζεται η 

καταλληλότερη λύση.    

Επίλυση προβλήματος: Ως πρόβλημα χαρακτηρίζεται «μια συγκεκριμένη 

κατάσταση ή μια ομάδα καταστάσεων, στην οποία το άτομο πρέπει να ανταποκριθεί, 

ώστε να δράσει αποτελεσματικά στο περιβάλλον του». (D’Zurilla & Goldfried, 1971) 

Η επίλυση προβλήματος έχει εστιάσει στην επίλυση προβλημάτων που έχουν να 

κάνουν με δύο τομείς: επίλυση προσωπικών προβλημάτων και επίλυση 

διαπροσωπικών ή κοινωνικών προβλημάτων. Η επίλυση των κοινωνικών 

προβλημάτων, είναι πολύ σημαντική για την επίτευξη μιας συμπεριφοράς 

αυτοπροσδιορισμού. Οι οδηγίες που συνήθως δίνονται σε μια τέτοια διαδικασία 

περιέχουν τρία βήματα:  

(1) αναγνώριση του προβλήματος,  

(2) σαφήνεια του προβλήματος και ανάλυση και  

(3) επίλυση του προβλήματος.  

Οι οδηγίες αυτές πρέπει να δίνονται πάντα σε σχέση με το περιβάλλον, μέσα στο 

οποίο ζει και αναπτύσσεται το άτομο.    

Καθορισμός και επίτευξη στόχων: Ο όρος στόχος περιγράφεται από τους 

Locke & Latham (1990), ως εξής: περικλείει τις απαραίτητες σημασίες των όρων 

σκοπός, καθήκον, προθεσμία, αιτία, τέλος και αντικείμενο. Όλοι αυτοί οι όροι έχουν 

κοινό το στοιχείο ότι υπάρχει κάτι που το άτομο θέλει να πετύχει. Οι δράσεις πρέπει 
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να είναι προσανατολισμένες σε ένα στόχο. Η επίτευξη των στόχων είναι το 

αποτέλεσμα της συνειδητής και σκόπιμης δράσης. Ο Martino (1993) αναγνώρισε 

εφτά σημαντικούς παράγοντες για την αναγνώριση και την προσφορά των στόχων. 

Επομένως, οι στόχοι πρέπει:  

(1) να είναι συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι,  

(2) να είναι εφικτοί,  

(3) να αντικατοπτρίζουν κάτι που ο μαθητής θέλει να βελτιώσει,  

(4) να έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης και τέλους,  

(5) να είναι γραπτοί,  

(6) να δηλώνονται ανεξάρτητα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα και  

(7) να μπορούν οι μαθητές, οπτικά, να παρακολουθούν την πρόοδό τους (σε ο,τι 

αφορά στο συγκεκριμένο στόχο).   

Αυτοπαρατήρηση, αυτοαξιολόγηση και αυτοενίχυση: Τα τρία αυτά 

χαρακτηριστικά, περικλείονται στην έννοια της αυτορύθμισης. Η Whitman (1990) 

αναφέρει ότι για να επιδείξει ένα άτομο δυναμική αυτορύθμιση πρέπει να παίρνει 

αποφάσεις με βάση το ποιες δεξιότητες μπορεί να χρησιμοποιήσει σε κάθε 

περίπτωση, να εξετάζει τη δραστηριότητα και τις στρατηγικές της και να διατυπώνει, 

να εφαρμόζει και να αξιολογεί το σχέδιο δράσης, με τις απαραίτητες κάθε φορά 

αλλαγές. Η αυτορύθμιση απαιτεί εστιασμένη προσοχή και συνεχή λήψη αποφάσεων. 

Η αυτορύθμιση περιλαμβάνει τις δεξιότητες της αυτοπαρατήρησης (παρατήρηση του 

κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος του ατόμου), της αυτοαξιολόγησης (κρίση 

για την καταλληλότητα της συγκεκριμένης συμπεριφοράς, μέσα από τη σύγκριση δύο 

καταστάσεων: τι κάνει το άτομο και τι θα έπρεπε να κάνει) και της αυτοενίχυσης 

(ανάλογα με τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης).   

Εσωτερικό σημείο ελέγχου: Σε μια συμπεριφορά αυτοπροσδιορισμού, είναι 

σημαντικό να υπάρχει η πίστη ότι το άτομο έχει τον έλεγχο των αποτελεσμάτων που 

είναι σημαντικά για τη ζωή του. Ο Rotter (1966) εξήγησε τον εσωτερικό έλεγχο ως 

τον βαθμό στον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται τις ενδεχόμενες συσχετίσεις των 

πράξεών του και των αποτελεσμάτων τους. Οι Mercer & Snell (1977) εξήγησαν: 

Όταν το άτομο θεωρεί την επιτυχία του ως συνέπεια των δικών του δράσεων, έχει 

εσωτερικό σημείο ελέγχου. Ενώ, όταν το άτομο θεωρεί την επιτυχία του ως συνέπεια 

άλλων παραγόντων (π.χ. τύχη, μοίρα, ευκαιρία κ.λπ.), έχει εξωτερικό σημείο ελέγχου. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι μαθητές με εσωτερικό σημείο ελέγχου έχουν καλύτερα 

αποτελέσματα, σε όλες σχεδόν τις δραστηριότητες, από ό,τι μαθητές με εξωτερικό 
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σημείο ελέγχου. Γενικά, αν και τα ερευνητικά δεδομένα είναι περιορισμένα, 

θεωρείται ότι τα άτομα με αναπηρία τείνουν να έχουν εξωτερικό σημείο ελέγχου.  

Θετικά γνωρίσματα αποτελεσματικότητας και αναμονής: Η αυτό-

αποτελεσματικότητα και οι προσδοκίες της είναι δύο σχετιζόμενα χαρακτηριστικά, 

όπως αναφέρεται από τον Bandura (1977). Ο όρος αυτο-αποτελεσματικότητα 

αναφέρεται στην πεποίθηση ότι κάποιος μπορεί επιτυχημένα να εκτελέσει τη 

συμπεριφορά που απαιτείται, ώστε να παράγει ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι 

προσδοκίες των αποτελεσμάτων αναφέρονται στην πίστη του ατόμου ότι αν μια 

συγκεκριμένη συμπεριφορά γίνει πράξη, θα οδηγήσει στα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα. Το άτομο πρέπει να πιστεύει σε δύο πράγματα:  

(1) ότι μπορεί να εφαρμόσει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά που απαιτείται για 

να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα και  

(2) ότι αν αυτή η συμπεριφορά γίνει πράξη, θα επιτευχθούν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα.   

Αυτοαντίληψη και αυτογνωσία: Μια βασική δεξιότητα για την ανάπτυξη του 

αυτοπροσδιορισμού είναι, το άτομο να κατανοεί τις δυνατότητές του, τις αδυναμίες 

του, τις ικανότητές του και τους περιορισμούς του. Επίσης, πρέπει να είναι σε θέση 

να γνωρίζει πώς να χρησιμοποιεί αυτά τα μοναδικά γνωρίσματα για να επηρεάσει 

προς το καλύτερο την ποιότητα ζωής του. Το άτομο για να το επιτύχει αυτό πρέπει να 

έχει την αίσθηση της διαφορετικότητας από τους άλλους και μια σταθερή και μόνιμη 

ταυτότητα. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, το άτομο δεν μπορεί να 

πετύχει τον αυτοπροσδιορισμό του. Οι μαθητές μπορούν να διδαχθούν αυτά τα δύο 

χαρακτηριστικά από την αλληλεπίδρασή τους με τα γεγονότα και τις εμπειρίες     

(Wehmeyer, 1995). 

 Επιπρόσθετα, σε ορισμένες έρευνες αναφέρονται δύο ακόμη συστατικά 

στοιχεία. Αυτά είναι: η αυτουπεράσπιση και η ανεξαρτησία, ανάληψη ρίσκων και 

ασφάλεια (Wehmeyer, 1995, 1999, Wehmeyer & Bolding, 2001, Karvone et all, 

2004). 

2.2 Αυτοπροσδιορισμός και άλλοι παράγοντες 

 Ο βαθμός στον οποίο δύναται ένα παιδί να κατακτήσει τα τέσσερα βασικά 

χαρακτηριστικά του αυτοπροσδιορισμού, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. 

Κάποιοι από αυτούς είναι:  το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και κινείται, η 
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οικογένειά του, το φύλο του, η κοινωνικοοικονομική  του κατάσταση, το σχολείο στο 

οποίο εκπαιδεύεται, η ηλικία του, το επίπεδο νοητικής καθυστέρησης κ.λπ. 

2.2.1 Μέρος κατοικίας    

Υπάρχουν διάφορα ερευνητικά δεδομένα, για καθεμιά από τις παραπάνω 

κατηγορίες παραγόντων. Έτσι, η σημαντικότητα του μέρους στο οποίο ζει ένα άτομο, 

γίνεται φανερή αν κοιτάξει κανείς τις διαφορές μεταξύ ατόμων που ζουν αυτόνομα, 

ημί-αυτόνομα ή σε άκρως προστατευόμενο περιβάλλον. Ο Wehmeyer (1995) βρήκε 

ότι άτομα τα οποία ζούσαν αυτόνομα εμφανίζουν το υψηλότερο επίπεδο 

αυτοπροσδιορισμού, ενώ άτομα που ζουν ομαδκά, σε σπίτια ή ιδρύματα πολλών 

ατόμων εμφανίζουν πολύ χαμηλά επίπεδα αυτοπροσδιορισμού. Ο Tossebro (1995) 

βρήκε ότι άτομα τα οποία ζούσαν σε ομάδες 1-5 ατόμων, εμφάνιζαν σαφώς 

υψηλότερα επίπεδα αυτοπροσδιορισμού, και συγκεκριμένα στον τομέα της 

δυνατότητας επιλογών και ανάληψης δραστηριοτήτων, από άτομα τα οποία ζούσαν 

σε ομάδες 6-16 ατόμων. Οι Wehmeyer και Bolding (1999) ερεύνησαν τον ρόλο του 

περιβάλλοντος κατοικίας και εργασίας, στο επίπεδο του αυτοπροσδιορισμού. 

Βρήκαν, λοιπόν, ότι άτομα τα οποία ζούσαν ή εργάζονταν σε μη προστατευόμενα 

περιβάλλοντα, παρουσίαζαν σημαντικές διαφορές στο επίπεδο του 

αυτοπροσδιορισμού τους (υψηλότερο επίπεδο), σε σχέση με άλλα άτομα που ζούσαν 

ή εργάζονταν σε ομαδικά σπίτια ή ιδρύματα. Το επίπεδό τους ήταν υψηλότερο στην 

αυτονομία, στην ποιότητα ζωής και στην δυνατότητα επιλογών. Οι ίδιοι ερευνητές 

(Wehmeyer και Bolding, 2001)  μελέτησαν το επίπεδο αυτοπροσδιορισμού ατόμων 

με νοητική καθυστέρηση, πριν και μετά την μετακίνησή τους από περισσότερο σε 

λιγότερο περιοριστικά περιβάλλοντα. Βρήκαν ότι, υπήρξαν σημαντικές διαφορές στις 

μετρήσεις, σε ό,τι αφορά στην θέσπιση στόχων και στην δυνατότητα επιλογών, μετά 

τη μετακίνησή τους.  

Ο Stancliffe και οι συνεργάτες του (2000) μέτρησαν τη δυνατότητα ατόμων με 

νοητική καθυστέρηση, που ζούσαν σε μικρά ομαδικά σπίτια ή σε μεγαλύτερες 

κοινοτικές δομές, να εμφανίζουν συμπεριφορές αυτοπροσδιορισμού. Εξετάστηκαν 

κυρίως, η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, η ατομική αυτονομία και η αντίληψη του 

εργατικού προσωπικού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχαν σημαντικές διαφορές, 

στις περισσότερο λειτουργικές δομές κατοικίας, με τα άτομα που ζούσαν σε ημι-

αυτόνομες δομές, να είναι τα περισσότερο αυτοπροσδιοριζόμενα. Επίσης βρέθηκε ότι 
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οι υπηρεσίες που προσέφερε ένα ημι-αυτόνομο διαμέρισμα, ήταν πιο συντελεστικές 

στην εξατομίκευση και στην αυτονομία του προσωπικού (Stancliffe, 2000).  

Άλλες έρευνες έχουν εξετάσει την επιρροή του περιβάλλοντος στην 

δυνατότητα επιλογών. Ο Conroy, (1996) έδειξε ότι η δυνατότητα επιλογών ήταν 

σαφώς χαμηλότερη σε 51 άτομα που ζούσαν σε κοινοτική δομή, από ότι σε 51 άτομα, 

του ίδιου φύλου, ηλικίας και συμπεριφοράς, που ζούσαν σε ιδιωτικά, και όχι τόσο 

μεγάλα, διαμερίσματα. Οι Stancliffe & Abery, (1997) σύγκριναν τις επιλογές που 

έκανα άτομα, τα οποία είχαν μετακομίσει από ιδρύματα στην κοινότητα και άτομα τα 

οποία παρέμειναν στα ιδρύματα. Απέδειξαν ότι τα άτομα που μετακόμισαν είχαν 

περισσότερες ευκαιρίες να κάνουν τις δικές τους επιλογές. Οι ερευνητές σημείωσαν 

ότι το επίπεδο της δυνατότητας επιλογής ήταν πολύ χαμηλό και στις δύο ομάδες. Ο 

Stancliffe, (1997) επίσης, έδειξε ότι ο αριθμός των ατόμων που κατοικούν σε μικρές 

κοινοτικές δομές, επηρεάζει τις ευκαιρίες των ατόμων για να κάνουν επιλογές. 

Ο Emerson και οι συνεργάτες του, (2001) βρήκαν ότι άτομα που ζούσαν σε 

υποστηριζόμενες δομές είχαν την εμπειρία πολλών περισσοτέρων ευκαιριών, γενικά, 

και περισσότερες δυνατότητες να επιλέξουν πού και με ποιον θα ζήσουν, από ότι 

άτομα που ζούσαν σε μικρές ή μεγάλες ομαδικές δομές. Ο Duvdevany και οι 

συνεργάτες του, (2002) μέτρησαν την δυνατότητα επιλογών 80 ατόμων με νοητική 

καθυστέρηση στο Ισραήλ, οι μισοί από τους οποίους ζούσαν στο πατρικό τους σπίτι 

και οι άλλοι  μισοί σε ομαδικά σπίτια. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα 

άτομα που ζούσαν στο πατρικό τους σπίτι είχαν περισσότερες ευκαιρίες επιλογών, αν 

και αυτός ο παράγοντας, τις περισσότερες φορές, μετριαζόταν από διάφορους 

εξωτερικούς παράγοντες. Τέλος, από έρευνα του Heller και των συνεργατών του, 

βρέθηκε ότι τα ομαδικά – κοινοτικά σπίτια, συσχετιζόντουσαν με την μείωση των 

ευκαιριών και της δυνατότητας επιλογών (Nota et al, 2007). 

2.2.2 Συμπεριφορά 

Ο αριθμός των ερευνών για τον συγκεκριμένο παράγοντα, είναι 

περιορισμένος. Ο Stancliffe και οι συνεργάτες του (2002) μέτρησαν την 

προσαρμοστική και προκλητική συμπεριφορά. Βρήκαν, λοιπόν, ότι και οι δύο αυτοί 

παράγοντες, μπορούσαν σημαντικά να προβλέψουν το επίπεδο του 

αυτοπροσδιορισμού του κάθε ατόμου. Οι Perry & Felce, βρήκαν ότι τα αποτελέσματα 

της προσαρμοστικής συμπεριφοράς, συσχετίζονταν θετικά με τη δυνατότητα 

επιλογών (Nota et al, 2007). 
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2.2.3 Φύλο 

Ο Soresi και οι συνεργάτες του, βρήκαν ότι άντρες Ιταλοί, έτειναν να 

εκφράζουν υψηλότερα επίπεδα αυτοπροσδιορισμού από τις γυναίκες. Ο Wehmeyer,  

εξέτασε το επίπεδο αυτοπροσδιορισμού 433 ενήλικων ατόμων με νοητική 

καθυστέρηση και βρήκε ότι δεν υπήρχαν σημαντικές στατιστικά διαφορές, ανάμεσα 

στα δύο φύλα, αν και οι γυναίκες σκόραραν ελαφρώς υψηλότερα από ότι οι 

αντίστοιχοι άντρες. Οι έρευνες συνεχίζονται με τους Wehmeyer & Garner, όπου δεν 

βρέθηκαν διαφορές στο επίπεδο αυτοπροσδιορισμού 300 ατόμων με νοητική 

καθυστέρηση  και αναπτυξιακές διαταραχές (Nota et al, 2007). 

2.2.4 Ηλικία 

Οι Wehmeyer & Garner (2003) επίσης, βρήκαν ότι η ηλικία δεν μπορούσε να 

προβλέψει το υψηλό ή χαμηλό επίπεδο αυτοπροσδιορισμού ενηλίκων με νοητική 

καθυστέρηση και αναπτυξιακές διαταραχές, παρόλο που η ηλικία προέβλεψε το 

χαμηλό ή υψηλό σκορ, στον τομέα της αυτονομίας, με τους μεγαλύτερους, σε ηλικία 

ανθρώπους, να είναι περισσότερο αυτόνομοι. Σε δείγμα ατόμων ηλικίας 15-18 ετών, 

ο Wehmeyer, (1996) βρήκε ότι η τάση για περισσότερο αυτοπροσδιορισμό 

αυξανόταν, όσο αυξανόταν και η ηλικία (Nota et al, 2007). 

2.2.5 Νοητικό Πηλίκο (IQ) 

Ο Stancliffe και οι συνεργάτες του (2000) έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες στην 

έρευνα με μέτρια νοητική καθυστέρηση, εξέφρασαν υψηλότερα ποσοστά 

αυτοπροσδιορισμού. Ομοίως, ο Wehmeyer (1996) βρήκε ότι υπήρχαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ μαθητών χωρίς ειδικές ανάγκες, μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες και μαθητών με νοητική ανεπάρκεια στο σύνολο του 

αυτοπροσδιορισμού. Οι μαθητές χωρίς ειδικές ανάγκες, σημείωσαν τα υψηλότερα 

ποσοστά αυτοπροσδιορισμού και οι μαθητές με νοητική ανεπάρκεια, τα χαμηλότερα. 

Γενικά, στη διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ του αυτοπροσδιορισμού και του νοητικού πηλίκου (IQ). Τέλος, 

από έρευνες των Wehmeyer & Garner (2003) φαίνεται μια συσχέτιση της τάξης του 

r=0.15 μεταξύ του αυτοπροσδιορισμού και του νοητικού πηλίκου (IQ).  

Σε μετέπειτα έρευνες που έγιναν, βρέθηκε ότι μόνο ο τομέας της ευκαιρίας 

επιλογών μπορούσε να προβλέψει σχέση με την ομάδα που σημείωσε υψηλό σκορ 

αυτοπροσδιορισμού (Wehmeyer & Garner, 2003). Οι αναλύσεις έδειξαν ότι για τον 
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τομέα κατοικίας, εκτός περιοριστικού περιβάλλοντος, το επίπεδο του νοητικού 

πηλίκου ήταν ο πιο σημαντικός παράγοντας για θετικά αποτελέσματα και για τον 

τομέα της εργασίας, εκτός περιοριστικού περιβάλλοντος, ήταν ο μόνος σημαντικός 

παράγοντας. Επίσης, για τον τομέα κατοικίας ο αυτοπροσδιορισμός και η αυτονομία 

μπορούσαν να προβλέψουν θετικά αποτελέσματα. Με άλλα λόγια, το νοητικό πηλίκο 

προέβλεψε πού θα ζούσαν  κα πού θα εργάζονταν τα άτομα, αλλά δεν υπήρξε 

σημαντικός παράγοντας για το αν θα είχαν ένα καλό επίπεδο αυτοπροσδιορισμού  

(Nota et al, 2007). 

2.3  Ο  ρόλος  των  γονέων  και  των  εκπαιδευτικών  στη 

διαδικασία του αυτοπροσδιορισμού 

2.3.1 Απόψεις και εμπλοκή γονέων  

 Οι Grigal, Neubert, Moon & Graham (2003) ερεύνησαν θέματα 

αυτοπροσδιορισμού σε 234 γονείς και φροντιστές. Το 83.5% αυτών ήταν μητέρες, το 

10% πατεράδες, το 6% άλλοι φροντιστές, συνήθως παππούδες και γιαγιάδες και το 

2% ο νόμιμος προστάτης του μαθητή. Βρήκαν, λοιπόν, ότι οι γονείς μαθητών 

λυκείου, στηρίζουν τη διδασκαλία δεξιοτήτων αυτοπροσδιορισμού στο σχολείο. 

Επίσης, θεώρησαν σημαντικό να συμμετέχουν τα παιδιά τους στην κατάρτιση των 

εξατομικευμένων προγραμμάτων τους, καθώς και να διδαχθούν το πώς θα το κάνουν 

αυτό. Το 98% των γονέων αποκρίθηκαν ότι το σχολείο θα έπρεπε να διδάσκει 

δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού, όπως λήψη αποφάσεων, αλλά μόνο το 78% αυτών 

δέχθηκαν ότι το διδάσκεται το παιδί τους με δυσκολία. Η μόνη συσχέτιση που 

βρέθηκε ήταν το τμήμα που παρακολουθούσε ο μαθητής και το επίπεδο συμμετοχής 

στη διαμόρφωση του προγράμματός του, με τους γονείς παιδιών που 

παρακολουθούσαν πρακτικά τμήματα, π.χ. υπολογιστές, να επιθυμούν την εμπλοκή 

αυτή πολύ περισσότερο.  

Οι Sands et al (1998) βρήκαν ότι μαθητές οικογενειών που επιθυμούσαν την εμπλοκή 

των παιδιών τους στη διαδικασία διαμόρφωσης του προγράμματός τους, ήταν πιο 

πιθανό να συμμετέχουν σε διαδικασίες μετάβασης (Grigal, Neubert, Moon & 

Graham, 2003). 
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 Τα «Δέκα Βήματα», είναι μια πρακτική που μπορεί να εφαρμοστεί στο σπίτι, 

και να προωθήσει τον αυτοπροσδιορισμό και την ανεξαρτησία του παιδιού, ανάλογα, 

πάντα, με την ηλικία του, τις ικανότητες και τις αδυναμίες του.  

1. «Κρατήστε μια ισορροπία ανάμεσα στην προστασία και την ανεξαρτησία. 

Επιτρέψτε στο παιδί σας να ανακαλύψει τον δικό του κόσμο. 

2. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν ότι αυτό που λένε ή κάνουν, είναι σημαντικό και 

μπορεί να επηρεάσει άμεσα τους άλλους. Αυτό εμπεριέχει την ανάληψη 

ρίσκων και την εξερεύνηση. 

3. Η προσωπική αξία και η αυτοπεποίθηση είναι σημαντικοί παράγοντες του 

αυτοπροσδιορισμού. Δώστε στο παιδί σας το δικό σας αίσθημα αυτό-

εκτίμησης. 

4. Μην αποφεύγετε να απαντήσετε σε ερωτήσεις του παιδιού σας που 

σχετίζονται με την αναπηρία του. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει να εστιάσετε 

στα αρνητικά χαρακτηριστικά του παιδιού. Τονίστε ότι ο καθένας είναι ένας 

ξεχωριστός άνθρωπος, ενισχύστε τις μοναδικές ικανότητες του παιδιού σας 

και βοηθήστε το να αποδεχθεί τα αξεπέραστα εμπόδια. 

5. Τονίστε τη διαδικασία θέσπισης στόχων. Μην επικεντρώνεστε μόνο στα 

αποτελέσματα. 

6. Προγραμματίστε ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με άλλα παιδιά, διαφορετικών 

ηλικιών και περιβαλλόντων. 

7. Θεσπίστε ρεαλιστικές, αλλά φιλόδοξες προσδοκίες. 

8. Επιτρέψτε στο παιδί σας να αναλάβει τις ευθύνες των πράξεών του, της 

επιτυχίας και της αποτυχίας του. 

9. Μην αφήνετε τις ευκαιρίες για δυνατότητα επιλογών στην τύχη. 

10. Εξασφαλίστε ειλικρινή και θετική ανατροφοδότηση. Επικεντρωθείτε στη 

συμπεριφορά ή την κατάσταση, η οποία πρέπει να αλλάξει.» 

(www.beachcenter.org). 

2.3.2 Απόψεις και εμπλοκή εκπαιδευτικών 

 Γενικά υπάρχουν περιορισμένα ερευνητικά δεδομένα για το αν οι 

εκπαιδευτικοί προωθούν τον αυτοπροσδιορισμό των μαθητών τους. Σε μια έρευνα 

των Argan, Snow & Swaner (1999) βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τον 

αυτοπροσδιορισμό ως πολύ σημαντικό παράγοντα διδασκαλίας, σε ποσοστό 42% και 

σε ποσοστό 35% ως σημαντικό. Μόνο ένα 3% τον θεώρησε ως παράγοντα χαμηλής 
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σημαντικότητας. Επίσης, 55% των συμμετεχόντων είπαν ότι οι δεξιότητες 

αυτοπροσδιορισμού δεν συμπεριλαμβάνονται στα αναλυτικά προγράμματα των 

σχολικών συστημάτων.  

 Οι Hughes et al (1997), βρήκαν ότι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούσαν 172 

στρατηγικές για να προωθήσουν τον αυτοπροσδιορισμό. Οι  Wehmeyer, Argan & 

Hughes (2000) έστειλαν ερωτηματολόγια σε 1219 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι 

κλήθηκαν να απαντήσουν αν δίδασκαν εκείνη τη στιγμή, ή είχαν διδάξει ποτέ 

δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού. Επίσης, τους ζητήθηκε να αναφέρουν τους 

περιορισμούς που δεν τους επέτρεπαν να διδάξουν αυτοπροσδιορισμό. Το 60% των 

εκπαιδευτικών απάντησαν ότι ήταν «γνώριμοι» με την έννοια του 

αυτοπροσδιορισμού. Το 90-98% των συμμετεχόντων αποκρίθηκαν ότι ο 

αυτοπροσδιορισμός είναι από σημαντικός έως πολύ σημαντικός παράγοντας. Επίσης, 

οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι ο αυτοπροσδιορισμός είναι ένας πολύ βοηθητικός 

παράγοντας, για τη μετάβαση των μαθητών από τη σχολική στην ενήλικη ζωή. 

Τέταρτον, οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 35% (μόνο τον αυτό-προγραμματισμό) έως 

70% (πάνω από μία  δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού) δίδασκαν δεξιότητες 

αυτοπροσδιορισμού. Τέλος, οι περισσότερο κοινές απαντήσεις για τους λόγους που 

δεν διδάσκουν αυτοπροσδιορισμό ήταν ότι δεν θα τους ήταν χρήσιμος κάπου, ότι δεν 

ήταν εκπαιδευμένοι οι ίδιοι οι εκπαιδευτές και ότι δεν μπορούσαν να δουλέψουν με 

ένα υλικό που δεν γνώριζαν (Wehmeyer, Argan & Hughes, 2000). 

 Μια μνημονική στρατηγική που χρησιμοποιείται για να διδαχθει ο 

αυτοπροσδιορισμός από τους εκπαιδευτικούς, είναι η λεγόμενη «PURPOSE», δηλαδή 

ΣΚΟΠΟΣ. Σε πρώτο στάδιο πρέπει να προετοιμαστεί ο εκπαιδευτικός. Αυτό γίνεται 

ακολουθώντας τις παρακάτω συμβουλές: 

«P- (Prepare) Προετοίμασε τον μαθητή, συζητώντας μαζί του για την δεξιότητα και 

τις διαφορετικές καταστάσεις, στις οποίες θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη 

συγκεκριμένη δεξιότητα. Εξήγησε, επίσης, τους διαφορετικούς λόγους για τους 

οποίους πρέπει να τη χρησιμοποιήσει. 

U- (Understand) Δώσε στον μαθητή να καταλάβει και να μάθει τα βήματα της 

δεξιότητας. Δώσε την αιτία για τον λόγο ύπαρξης του κάθε βήματος και δώσε 

παραδείγματα του πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί το κάθε βήμα.  

R- (Rehearse) Δώσε στον μαθητή την ευκαιρία να προβάρει το κάθε βήμα, δίνοντάς 

του ένα σωστό πρότυπο μίμησης. Βοήθησέ τον να απομνημονεύσει τη δεξιότητα και 

άφησέ τον να κάνει πρακτική με ένα άλλο άτομο, σε ζευγάρι. 
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P- (Perform) Άφησε τον μαθητή να εκτελέσει τη δεξιότητα, παρέχοντάς του μια 

λίστα αυτό-διόρθωσης. Συνέχισε να προβάρετε την δεξιότητα, μέχρι ο μαθητής να 

καταφέρει το 100% των κριτηρίων. 

O- (Overcome) Βοήθησε τον μαθητή να ξεπεράσει τα προβλήματα που 

αντιμετώπισε. 

S- (Select) Άφησε τον μαθητή να επιλέξει και άλλες περιστάσεις στις οποίες μπορεί 

να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη δεξιότητα. 

E- (Evaluate) Δώσε την ευκαιρία στον μαθητή να αξιολογήσει την δεξιότητα και σε 

καταστάσεις εκτός σχολείου.» (www.beachcenter.org). 

 

 Οι Grigal, Neubert, Moon & Graham (2003) βρήκαν ότι το 1/3 των 

εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα (248 εκπαιδευτικοί γενικής κ ειδικής 

αγωγής, εκ των  οποίων το 71% ήταν γυναίκες και μόνο το 36% ειδικής αγωγής) 

απάντησαν ότι δεν είχαν κάποια εμπειρία και «γνωριμία» με τον αυτοπροσδιορισμό. 

Επίσης, ένα μικρό ποσοστό απάντησε ότι οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να 

διδαχθούν και να εξασκήσουν δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού στο σχολείο. Τέλος, οι 

εκπαιδευτικοί που θεωρούν τους εαυτούς τους περισσότερο κατάλληλους για να 

διδάξουν αυτοπροσδιορισμό είναι: 1) αυτοί της ειδικής αγωγής (σε σχέση με τους 

εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής), 2) αυτοί που ασχολούνταν με μαθητές με υψηλό 

ποσοστό αναπηρίας (σε σχέση με  συναδέλφους τους που ασχολούνταν με 

ακαδημαϊκές δεξιότητες), 3) εκπαιδευτικοί με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και 4) 

εκπαιδευτικοί που ασχολούνταν με ακαδημαϊκές δεξιότητες και είχαν λιγότερα από 

10 χρόνια εμπειρίας (Grigal, Neubert, Moon & Graham, 2003). 

2.4  Τεχνικές  και  στρατηγικές  διδασκαλίας  του 

αυτοπροσδιορισμού  

 Για τη διδασκαλία των παραμέτρων του αυτοπροσδιορισμού, έχουν 

αναπτυχθεί πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα. Η επιτυχία ενός προγράμματος, 

επηρεάζεται άμεσα από τις μεθόδους και τις στρατηγικές διδασκαλίας, καθώς και από 

την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κοινός στόχος όλων των προγραμμάτων που 

έχουν αναπτυχθεί, είναι η γενίκευση της δεξιότητας και η σύνδεση των εμπειριών του 

οικογενειακού με το σχολικό περιβάλλον (Καρτασίδου, 2007). 
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O Sarason (1990) προτείνει ότι ο βασικός στόχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

είναι να: «παράγει υπεύθυνους, επαρκείς πολίτες, οι οποίοι να έχουν αναπτύξει αυτό-

αίσθημα, πρωτοβουλία, δεξιότητες και σοφία, ώστε να συνεχίσουν να αναπτύσσονται 

ανεξάρτητα και να προάγουν τη γνώση» (σελ. 439) (Wehmeyer, Palmer, Argan, 

Mithaug & Martin, 2000).   

Οι μέθοδοι και οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται σε τέτοιου είδους 

προγράμματα, συνήθως είναι: μαθητοκεντρικές στρατηγικές μάθησης, 

αυτοπαρατήρηση και αυτοκαταγραφή, αυτό-καθοδήγηση, αυτοαξιολόγηση ή 

αυτοκριτική, αυτοενίσχυση, παιχνίδι ρόλων. Επίσης, η εφαρμογή του 

εξατομικευμένου προγράμματος προτείνεται, κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητη 

(Καρτασίδου, 2007). 

Τα περισσότερα προγράμματα παρέμβασης που έχουν αναπτυχθεί δίνουν 

έμφαση στους εξής τομείς: δημιουργία και επίτευξη στόχων, επίλυση προβλήματος, 

έκφραση επιλογών και λήψη αποφάσεων για την προσωπική ζωή.  Κάποια από αυτά 

τα προγράμματα είναι:  

1) Self determined learning model of instruction (Wehmeyer, Palmer, Argan, 

Mithaug & Martin, 2000),  

2) Πρόγραμμα των Haelewyck, Bara & Lachapelle (2005),  

3) Steps to self-determination Curriculum (Hoffman & Field in Malian/Nevin, 

2002),  

4) το Πρόγραμμα των Abery et al (Malian/Nevin, 2002),  

5) το Πρόγραμμα των Faw, Davis & Peck (1996),  

6) το πρόγραμμα Literature Circles (Blum. Lipsett & Yocom, 2002) και 

7) το πρόγραμμα των Lehman et al (1996) (Καρτασίδου 2007). 

2.4.1 Self determined learning model of instruction 

Το self determined learning model of instruction, αναπτύχθηκε βασιζόμενο 

στο Adaptability instruction model των Mithaug et al (1987). To adaptability 

instruction model, υποστηρίχθηκε από το τμήμα εκπαίδευσης των ΗΠΑ και έχει 

περιγραφεί εκτενώς σε πολλά άρθρα που αφορούν στην μετάβαση (Argan, Blanchard 

& Wehmeyer, 2000). 

Οι ερευνητές που ανέπτυξαν το συγκεκριμένο μοντέλο, πρότειναν ότι με τη 

διδασκαλία της λήψης αποφάσεων, της ανεξάρτητης δράσης, της αυτοξιολόγησης και 

των δεξιοτήτων αυτορύθμισης, οι μαθητές μπορούν να βελτιώσουν την επίδοσή τους 
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σε εξωσχολικά περιβάλλοντα. Το μοντέλο αυτό, αναπτύχθηκε με βάση τη θεωρία και 

τις έρευνες που υπήρχαν για την αυτό-διαχείριση και  τον αυτοέλεγχο. Οι δεξιότητες 

που χρησιμοποιεί (πάντα με αυτή τη σειρά) είναι:  

Λήψη αποφάσεων: οι μαθητές μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τις ανάγκες τους, τα 

ενδιαφέροντά τους και τις ικανότητές τους, να σκέφτονται με εναλλακτικούς τρόπους 

και μετά να επιλέγουν τον στόχο τους. 

 Ανεξάρτητη δράση: ακολουθώντας την επιλογή των στόχων, οι μαθητές μαθαίνουν 

να δρουν ανεξάρτητα, μένοντας πιστοί στο σχέδιο δράσης τους. Εδώ 

χρησιμοποιούνται οι στρατηγικές της αυτό-διαχείρισης και αυτό-κατευθυνόμενης 

μάθησης. 

Αυτοαξιολόγηση: Παράλληλα με το προηγούμενο στάδιο, οι μαθητές μαθαίνουν πώς 

να αξιολογούν τους εαυτούς τους, παρατηρώντας τα αποτελέσματα των πράξεών 

τους. Στη συνέχεια συγκρίνουν τα αποτελέσματα με τους στόχους και τις προσδοκίες 

που θέτουν κατά τη φάση του σχεδιασμού. 

Αυτορύθμιση: οι μαθητές μαθαίνουν να ρυθμίζουν την επιλογή των στόχων τους και 

τη συμπεριφορά τους, συνδέοντας τα μελλοντικά τους σχέδια με τις πράξεις του 

παρελθόντος. Πριν ξεκινήσουν ένα νέο σχέδιο δράσης, ανακεφαλαιώνουν το 

προηγούμενο και λαμβάνουν ανατροφοδότηση (Wehmeyer, Palmer, Argan, Mithaug 

& Martin, 2000). 

Το self determined learning model of instruction, είναι ένα μοντέλο 

εκπαίδευσης το οποίο σχεδιάστηκε για να επιτρέψει στους εκπαιδευτές να διδάξουν 

τους μαθητές πώς να μπορέσουν να λύνουν προβλήματα επιδεικνύοντας αυτό-

ρυθμιστικές συμπεριφορές. Επίσης, πώς να αυτό-κατευθύνουν τις πράξεις τους προς 

έναν στόχο που οι ίδιοι έχουν επιλέξει και πώς να αποκτήσουν, ολοένα και 

υψηλότερο επίπεδο αυτοπροσδιορισμού (Argan, Blanchard & Wehmeyer, 2000). 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, είναι το μόνο, μέχρι στιγμής, που δίνει σαφείς 

οδηγίες στους εκπαιδευτικούς να καταστήσουν τους μαθητές ικανούς να αποκτήσουν 

τον έλεγχο της ζωής τους. Το μοντέλο βασίζεται στα συστατικά στοιχεία του 

αυτοπροσδιορισμού, στη διαδικασία αυτόνομης επίλυσης προβλημάτων και στην 

έρευνα για την αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση (Wehmeyer, Palmer, Argan, Mithaug & 

Martin, 2000). 

Από έρευνες έχει καταστεί γνωστό ότι οι μαθητές χρειάζεται να μάθουν πώς 

να υπερασπίζονται τις ανάγκες τους και τα ενδιαφέροντά τους, με το να δρουν με 

σκοπό να αλλάξουν τις περιστάσεις, οι οποίες θέτουν περιορισμούς στις επιδιώξεις 
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τους. Το Self directed learning model of instruction αναγνωρίζει ότι η επιτυχία στη 

ζωή περιλαμβάνει την άρση των δυσκολιών που θέτουν οι περιστάσεις, και τη 

μετατροπή τους σε ευνοϊκές για την επιδίωξη ενός στόχου, ο οποίος θα έχει επιλεγεί 

ανεξάρτητα. Το συγκεκριμένο μοντέλο αναπτύσσει τον σκοπό του Adaptability 

model, με το αναγνωρίσει τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη δράση του 

ατόμου μέσα στο περιβάλλον, ώστε το άτομο να επιτύχει στόχους που ικανοποιούν τα 

δικά του ενδιαφέροντα και ανάγκες (Wehmeyer, Palmer, Argan, Mithaug & Martin, 

2000). 

Το μοντέλο αυτό, αποτελείται από τρεις φάσεις. Κάθε φάση παρουσιάζει ένα 

πρόβλημα που πρέπει να λυθεί από τους μαθητές. Ο μαθητής λύνει το πρόβλημα 

θέτοντας και απαντώντας μια σειρά τεσσάρων ερωτήσεων, σε κάθε φάση. Κάθε 

ερώτηση συνδέεται με μια ομάδα στόχων από την πλευρά του εκπαιδευτικού. Κάθε 

φάση περιλαμβάνει μια λίστα εκπαιδευτικών πρακτικών, τις οποίες μπορεί να 

χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός, ώστε να οδηγήσει τον μαθητή στην αυτό-μάθηση. 

Σε κάθε φάση, ο μαθητής είναι ο πρωταρχικός παράγοντας για τις επιλογές, τις 

αποφάσεις και τις δράσεις που πραγματοποιούνται, ακόμα και αν οι ενδεχόμενες 

πράξεις καθοδηγούνται από τον εκπαιδευτικό.  

Οι ερωτήσεις του μαθητή δομούνται έτσι ώστε να καθοδηγούν τον μαθητή, 

μέσω της επίλυσης προβλήματος, σε κάθε εκπαιδευτική φάση. Οι ερωτήσεις, αυτές, 

συνδέουν τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών με τις δράσεις και τους 

στόχους τους, μέσω των στόχων και του πλάνου τους. Διαφέρουν από φάση σε φάση, 

αλλά πάντα αντιπροσωπεύουν τα ίδια βήματα, στην ίδια σειρά για την επίλυση του 

προβλήματος. Οι λύσεις των προβλημάτων σε κάθε φάση, οδηγούν στην τήρηση της 

σειράς για την  επίλυση προβλημάτων στην επόμενη φάση. Η διεθνής βιβλιογραφία 

προτείνει ότι πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη σειρά στη σκέψη και στις δράσεις, 

που ακολουθούνται για οποιαδήποτε πράξη, ώστε να παραχθούν αποτελέσματα που 

να ικανοποιούν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα. Οι εκπαιδευτικοί λένε ότι το 

μοντέλο διδάσκει στους μαθητές να επιλύουν μια σειρά προβλημάτων ώστε να 

«χτίσουν» μια αλυσίδα, που τους μετακινεί από το σημείο που βρίσκονται (ένα 

στάδιο όπου δεν ικανοποιούνται οι ανάγκες τους ή τα ενδιαφέροντά τους), στο σημείο 

που επιθυμούν να βρεθούν (ένα στάδιο όπου οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα 

ικανοποιούνται). Η λειτουργία του είναι να μειωθούν ή να εξαφανιστούν  οι διαφορές 

μεταξύ των δύο καταστάσεων.  
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 Στην πρώτη φάση, το πρόβλημα που θέτει ο μαθητής είναι «Ποιος είναι ο 

στόχος μου?». Οι τέσσερις ερωτήσεις που ακολουθούν του προβλήματος είναι:  

α) Τι θέλω να μάθω;  

β) Τι ξέρω γι’ αυτό τώρα;  

γ) Τι πρέπει να αλλάξω για να μάθω αυτό που δεν ξέρω; και  

δ) Τι μπορώ να κάνω για να το καταφέρω αυτό;. 

 Η δεύτερη φάση θέτει το εξής πρόβλημα: «Ποιο είναι το σχέδιό μου;». Οι 

ερωτήσεις που ακολουθούν του προβλήματος είναι:  

α) Τι μπορώ να κάνω για να μάθω αυτό που δεν ξέρω;,  

β) Τι με εμποδίζει από το να δράσω;,  

γ) Τι μπορώ να κάνω για να άρω αυτούς τους περιορισμούς; και  

δ) Πότε θα δράσω;.  

Η τρίτη και τελευταία φάση, θέτει το πρόβλημα: «Τι έχω μάθει;». Οι 

ερωτήσεις που ακολουθούν του προβλήματος είναι:  

α) Ποιες είναι οι πράξεις που έκανα;,  

β) Ποιοι περιορισμοί έχουν αρθεί;, 

 γ) Τι άλλαξε για τα πράγματα που δεν ήξερα; και  

δ) Γνωρίζω αυτά που ήθελα να ξέρω;.   

Ο μαθητής, αφού απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις, πρέπει να είναι σε θέση 

να :  

α) αναγνωρίζει το πρόβλημα,  

β) αναγνωρίζει τις πιθανές λύσεις στο πρόβλημα,  

γ) αναγνωρίζει τα εμπόδια που προκύπτουν για τη λύση του προβλήματος και  

δ) αναγνωρίζει τις συνέπειες κάθε λύσης.  

Αυτά τα βήματα, καθώς και η σειρά με την οποία πραγματοποιούνται, είναι τα 

θεμελιώδη σε οποιαδήποτε διαδικασία επίλυσης προβλήματος   

Η γλώσσα των ερωτήσεων είναι απλή. Γράφονται σε πρώτο πρόσωπο, με 

τέτοιο τρόπο ώστε να υποδηλώνουν την έναρξη συζήτησης μεταξύ εκπαιδευτή - 

μαθητή. Κάποιοι μαθητές θα μάθουν να χρησιμοποιούν τις 12 ερωτήσεις, όπως 

ακριβώς γράφτηκαν την πρώτη φορά. Κάποιοι άλλοι, θα χρειαστεί να τις μάθουν 

παραφρασμένες, λόγω τυχών δυσκολιών τους με τη γλώσσα.  

Την πρώτη φορά που ο εκπαιδευτής θα χρησιμοποιήσει το μοντέλο πρέπει να 

διαβάσει μαζί με τον μαθητή τις ερωτήσεις, να συζητήσουν το νόημά τους και τέλος, 

αν κριθεί απαραίτητο, να αλλάξουν κάποιες λέξεις, ώστε να γίνονται καλύτερα 
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αντιληπτές από τον μαθητή. Είναι, πάντως, προτιμότερο οι ερωτήσεις να 

διαμορφώνονται από τους μαθητές και όχι από τους εκπαιδευτές. Σε κάθε φάση οι 

στόχοι του εκπαιδευτή, πρέπει να συνδέονται άμεσα με τις ερωτήσεις του μαθητή. Οι 

στόχοι του εκπαιδευτή χρησιμεύουν σαν ένα «χάρτη» για να βοηθήσει τον μαθητή να 

επιλύσει το πρόβλημα, στηριζόμενες στις δικές του ερωτήσεις. Για τη διαδικασία 

αυτή, είναι απαραίτητο ο μαθητής να αναγνωρίσει και να ιεραρχήσει τις ανάγκες του 

και τις δυνάμεις του, και να αναγνωρίσει και εκφράσει τις προτιμήσεις του, τα 

ενδιαφέροντά του, τη γνώμη του, τις αξίες του (Wehmeyer, Palmer, Argan, Mithaug 

& Martin, 2000). 

Υπάρχει ένα μεγάλο εύρος στρατηγικών που χρησιμοποιούνται από τους 

εκπαιδευτές για να διδάξουν στους μαθητές, ακόμα και μαθητές με σοβαρές 

αναπηρίες, πώς να διαχειρίζονται τη συμπεριφορά τους.: 

 Προσωρινές παρακινήσεις (προηγούμενες ρυθμιστικές νύξεις),  

 αυτό-καθοδήγηση,  

 αυτό-παρατήρηση,  

 αυτοαξιολόγηση,  

 αυτοενίχυση και  

 θέσπιση στόχων, 

Η έμφαση δίνεται στις παραπάνω στρατηγικές, για να καταστούν οι μαθητές 

ικανοί να διδάσκουν τους εαυτούς τους. Διδάσκοντας στους μαθητές να 

χρησιμοποιούν πλήθος  εκπαιδευτικών στρατηγικών, που χειρίζονται οι ίδιοι, τους 

καθιστούμε ικανούς να γίνουν οι βασικοί και πρωταρχικοί παράγοντες στη ζωή τους.  

Παρόλα αυτά, πολλές φορές για να υπάρξει το επιθυμητό εκπαιδευτικό 

αποτέλεσμα, είναι αναγκαίο να ο εκπαιδευτής να θέσει την στρατηγική που θα 

χρησιμοποιηθεί. Μια παρανόηση, που συνήθως, γίνεται είναι  σύγχυση του 

αυτοπροσδιορισμού με την ανεξάρτητη δράση. Στην ανεξάρτητη δράση, κάνεις τα 

πάντα μόνος σου. Στον αυτοπροσδιορισμό δεν είναι απαραίτητο να κάνεις τα πάντα 

μόνος σου, αλλά είσαι αυτός που θα πάρει την τελική απόφαση για τα πράγματα που 

θα συμβούν στη ζωή σου (Wehmeyer, Palmer, Argan, Mithaug & Martin, 2000). 

Για να αξιολογηθεί το μοντέλο έγιναν δύο έρευνες. Η πρώτη εφαρμόστηκε σε 

40 έφηβους, μαθητές, εκ των οποίων 13 είχαν νοητική καθυστέρηση, 17 μαθησιακές 

διαταραχές και 10 συναισθηματικές ή συμπεριφορικές διαταραχές. Σε πρώτη φάση οι 

ερευνητές ήθελαν να διαπιστώσουν αν οι μαθητές μπορούσαν να επιτύχουν 

εκπαιδευτικά πολύτιμους στόχους και σε μια δεύτερη φάση, αν το μοντέλο προωθεί 
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τον αυτοπροσδιορισμό. Οι στόχοι που τέθηκαν από τους ίδιους τους μαθητές 

αφορούσαν στην απόκτηση ή αλλαγή κοινωνικών δεξιοτήτων, σε θέματα 

συμπεριφοράς και σε ακαδημαϊκές δεξιότητες. Τα αποτελέσματα της έρευνας, 

έδειξαν ότι κατά μέσο όρο, οι μαθητές πέτυχαν τους στόχους στον βαθμό που 

αναμένονταν από τον εκπαιδευτικό. Ένα 30% των μαθητών ξεπέρασαν τις 

προσδοκίες των εκπαιδευτών τους, ένα 80% είχαν μικρή πρόοδο στην επίτευξη των 

στόχων τους, ενώ το 55% πέτυχαν ή ξεπέρασαν το στόχο. Οι ερευνητές αποδίδουν 

την αποτυχία του 45% των μαθητών, στο γεγονός ότι οι μαθητές δεν ήταν 

εξοικειωμένοι με το διδακτικό μοντέλο. Τέλος, βρέθηκε ότι το συγκεκριμένο 

διδακτικό μοντέλο είχε θετική επίδραση στο επίπεδο αυτοπροσδιορισμού των 

μαθητών, ενώ οι μαθητές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους και το ενδιαφέρον τους 

για το μοντέλο (Wehmeyer, Palmer, Argan, Mithaug & Martin, 2000). 

 Μια δεύτερη έρευνα που έγινε το συγκεκριμένο μοντέλο εφαρμόστηκε σε 19 

μαθητές με νοητική καθυστέρηση. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι 

βελτιώθηκε η επίδοση των 17 μαθητών, στις συμπεριφορές «στόχους». Αν και το 

μοντέλο ενίσχυσε την ικανότητα των μαθητών στη διαμόρφωση στόχων, στην 

αυτορύθμιση και στην αυτοαξιολόγηση, δεν έγινε γνωστό αν ενίσχυσε τον 

αυτοπροσδιορισμό, γενικά (Argan, Blanchard & Wehmeyer, 2000). 

Η διαδικασία της ανατροφοδότησης μέσω βιντεοσκόπησης, περιλαμβάνει τη 

βιντεοσκόπηση μιας δραστηριότητας και μετά την παρακολούθησή της από τον 

μαθητή, με σκοπό να γίνουν παρατηρήσεις και να αξιολογήσει ο ίδιος την επίδοσή 

του. Με την στρατηγική αυτή επιτυγχάνεται η αποτελεσματική διδασκαλία του 

αυτοπροσδιορισμού (www.alaskachd.org).  

 Η σημασία της αυτό – αξιολόγησης, η οποία παρέχεται μέσα από την 

βιντεοσκόπηση είναι πολύ σημαντική. Όταν ένα άτομο καλείται να αξιολογήσει τον 

εαυτό του, η γενίκευση μπορεί να πραγματοποιηθεί πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο 

αποτελεσματικά.  

 Η ετερογένεια της ομάδας των ατόμων με νοητική καθυστέρηση δεν βοηθά 

στην υιοθέτηση αποτελεσματικών, καθολικών μεθόδων παρέμβασης. Η 

βιντεοσκόπηση καλείται να καλύψει αυτό το κενό, καθώς αναφέρεται στο κάθε άτομο 

και τις δυνατότητές του, ατομικά. Τα αποτελέσματα μιας μέτρησης πρέπει να 

καλύπτουν ολόκληρο τον εξεταζόμενο πληθυσμό και να είναι έγκυρα και πραγματικά 

(EP MAGAZINE, 2005).  
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2.4.2 Bιντεοσκόπηση 

• Τι είναι το video self - modeling; 

 Πρόκειται για μια μέθοδο βιντεοσκόπησης, η οποία αποτελεί ένα 

υποστηρικτικό εργαλείο, που βοηθά τον εκπαιδευτικό να διδάξει συγκεκριμένες 

δεξιότητες. Το self – modeling, δείχνει στο μαθητή πώς μπορεί να κάνει κάτι και του 

παρέχει μια οπτική Γράφημα της πράξης. Επίσης, τον βοηθά με  τον έλεγχο της 

συμπεριφοράς του και του επιτρέπει να αναλάβει ενεργό ρόλο για να ξεπεράσει, 

τυχόν, δυσκολίες.  

Η συγκεκριμένη τεχνική έχει δύο στάδια: 

1. η πράξη βιντεοσκοπείται     και  

2. το βίντεο προβάλλεται στον μαθητή. 

 Ο στόχος του video self – modeling, είναι να αλλάξει τη συχνότητα ή την 

ποιότητα της συμπεριφοράς ενός ατόμου. Μετά από πολλές επαναλήψεις της 

παρουσίασης της κασέτας στον μαθητή, αυτός θα μάθει από τον ίδιο του τον εαυτό, 

πώς να εκτελεί τη δραστηριότητα σωστά.  

Υπάρχουν δύο τρόποι να κάνεις βιντεοσκόπηση με την παραπάνω μέθοδο που 

αναλύονται παρακάτω.  

1.  Feed – Forward Self - Modeling 

Αυτός ο τρόπος χρησιμοποιείται όταν το άτομο παρουσιάζει προβλήματα 

στην εκτέλεση μιας σύνθετης συμπεριφοράς. Αυτός ο τρόπος περιλαμβάνει τη 

βιντεοσκόπηση μερών της συμπεριφοράς και μετά παρουσίασή τους με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να δείχνουν μια συνεχόμενη συμπεριφορά.  

Παράδειγμα: ο Παναγιώτης μπορεί να μην ξέρει πώς να ψάξει δουλειά. Παρολ’ αυτά, 

μπορεί να γνωρίζει πώς να χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς, να συμπληρώνει 

αιτήσεις, να δίνει συνεντεύξεις. Παίρνουμε, λοιπόν, αυτές τις συμπεριφορές και τις 

βιντεοσκοπούμε για να δείξουμε ότι στην πραγματικότητα ψάχνει για δουλειά. Το 

ολοκληρωμένο βίντεο πρέπει να παρουσιαστεί στον Παναγιώτη, ώστε να μάθει από 

τον εαυτό του πώς να ψάχνει για δουλειά.  

2.  Positive Self – Review 

  Αυτός ο τρόπος χρησιμοποιείται όταν το άτομο κατέχει μια συμπεριφορά, 

αλλά δεν την κατέχει στο βαθμό που να προσφέρει μια ικανοποιητική απόδοση για 

τον μαθητή. Αυτός ο τρόπος περιλαμβάνει τη βιντεοσκόπηση της εκτέλεσης της 
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συμπεριφοράς από τον μαθητή αρκετές φορές. Η καλύτερη εκτέλεση της 

συμπεριφοράς, εγγράφεται σε κασέτα και παρουσιάζεται στο μαθητή.  

Παράδειγμα: η Ελένη έχει μια δουλειά για το Σαββατοκύριακο, να ποτίζει τα 

λουλούδια. Κάποιες φορές ξεχνά να ποτίσει ορισμένες γλάστρες, μπορούμε να 

ακολουθήσουμε την Ελένη με μια κάμερα και να την βιντεοσκοπήσουμε να ποτίζει τα 

λουλούδια. Μετά θα της δείξουμε ποιες γλάστρες πότισε με τον καλύτερο τρόπο. 

Αυτή η μέθοδος, θα δείξει στη Ελένη πώς να ποτίζει τα λουλούδια με τον πιο 

ικανοποιητικό τρόπο (www.alaskachd.org).  

 Από την παραπάνω μέθοδο ωφελούνται διάφορες συμπεριφορές, από 

διάφορες περιοχές. Από τις καθημερινές δεξιότητες διαβίωσης, μπορεί να ωφεληθούν 

το περπάτημα, το κολύμπι, η διαδικασία σίτισης, το ντύσιμο, το διάβασμα κ.λπ. 

Επίσης, επικοινωνιακές δεξιότητες, όπως δεξιότητες άρνησης, σήματα, συνεντεύξεις 

για δουλειά, ο λόγος κ.λπ. μπορεί να ωφεληθούν. Κοινωνικές δεξιότητες, όπως η 

αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους, ο έλεγχος του θυμού, η ντροπή, το άγχος 

κ.λπ., μπορούν να βελτιωθούν με την παραπάνω μέθοδο.  

 Υπάρχουν πολύ λίγες δεξιότητες που δεν μπορούν να βελτιωθούν με το video 

self – modeling. Η μόνη προϋπόθεση για τη χρήση της μεθόδου, είναι η επιθυμία για 

αλλαγή (www.alaskachd.org). 

 Είναι δεδομένο ότι η παραπάνω μέθοδος έχει επιτυχία, επειδή δείχνει στο 

άτομο τις δεξιότητες που χρειάζεται για να πετύχει τις επιθυμητές συμπεριφορές. 

Καθώς, το άτομο παρακολουθεί τον εαυτό του να εμφανίζει μια συμπεριφορά στο 

επιθυμητό επίπεδο λειτουργικότητας, η εμπιστοσύνη που δείχνει στον εαυτό του μετά 

για τη συγκεκριμένη συμπεριφορά, αυξάνει το επίπεδο της συμπεριφοράς. Αυτό είναι 

γνωστό ως αυτό – δραστικότητα. Άλλο ερευνητές πιστεύουν ότι η μέθοδος λειτουργεί 

επειδή παρέχει το άτομο με ένα σετ σωστών και έμπιστων οδηγιών. Καθώς, το άτομο 

βλέπει τον εαυτό του να παρουσιάζει τη συμπεριφορά, εμφανώς καταλαβαίνει τι 

ακριβώς κάνει και υπάρχει μικρή σύγχυση για το τι του ζητείται να κάνει 

(www.alaskachd.org).   

• Τι είναι τα Video Futures; 

 Τα video futures είναι μια διαδικασία εξερεύνησης και ανάπτυξης. Οι ελπίδες 

και τα όνειρα ενός ατόμου εξερευνούνται και εκφράζονται με λεπτομέρειες κατά τη 

διάρκεια του σχεδιασμού του Ατομικού Μελλοντικού Σχεδίου (Personal Futures 

Planning). Κατόπιν, κάποια στοιχεία του τελικού σχεδίου επιλέγονται για να 

αποτελέσουν το παιχνίδι ρόλων στην κοινότητα και βιντεοσκοπούνται.   
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 Ο πρωταρχικός στόχος της μεθόδου είναι να ορίσει ο εκπαιδευτικός μαζί με 

τον μαθητή, τα όνειρα του μαθητή, ώστε να μπορέσει να τα βιντεοσκοπήσει σε 

διάρκεια 6 – 10 λεπτών. Οι κασέτες είναι αποκλειστικά ατομικές και μπορούν να 

καλύπτουν μεγάλο εύρος περιοχών όπως, αυτόνομη διαβίωση, εργασία, 

δημιουργικότητα και ελεύθερος χρόνος, διαπροσωπικές δεξιότητες, μετακινήσεις 

κ.λπ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο μαθητής να κατέχει τις δεξιότητες που 

απαιτούνται για την έκφραση της συμπεριφοράς, και στην ουσία να πραγματοποιεί τη 

συμπεριφορά και αυτή να βιντεοσκοπείται. 

 Στόχος της κασέτας είναι να οπτικοποιήσει τα όνειρα του μαθητή, κάτι στο 

οποίο μπορεί ο μαθητής να ανατρέχει σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να υπάρχει 

ανατροφοδότηση για έμπνευση και ενθάρρυνση. Σημαντική είναι  συμμετοχή της 

κοινότητας και υπηρεσιών στην κατασκευή των κασετών (www.alaskachd.org).      

 Παραδείγματα συμπεριφορών που μπορούν να βιντεοσκοπηθούν είναι:  

 Αυτόνομη διαβίωση: εύρεση μέρους κατοικίας, μαγείρεμα, κατοχή 

διπλώματος οδήγησης κ.λ.π 

 Προσωπική ανάπτυξη: βόλτα στα μαγαζιά, πραγματοποίηση μιας εκδρομής, 

συμμετοχή σε σχολή θεάτρου, μαθήματα κιθάρας κ.λπ. 

 Vocational: δουλειά ως πωλητής, εθελοντής σε κάποια υπηρεσία, εκπαίδευση 

σε χειρισμό Η/Υ κ.λπ. (www.alaskachd.org). 

Ο Embregts, (2000) πραγματοποίησε μια έρευνα ,με τη χρήση βιντεοσκόπησης, 

στην οποία, μη επιθυμητές συμπεριφορές, μετά έβαλε τους μαθητές να 

παρακολουθήσουν τις κασέτες με τη δική τους συμπεριφορά, άφησε τους μαθητές να 

αξιολογήσουν τη συμπεριφορά τους βασισμένοι σε μια συγκεκριμένη ομάδα 

κριτηρίων, και τέλος, επέτρεψε στους μαθητές να ανατροφοδοτήσουν τους εαυτούς 

τους, ώστε να παρουσιάσουν επιθυμητή συμπεριφορά. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

στατιστικά σημαντική μείωση, στην παρουσία μη επιθυμητών κοινωνιών 

συμπεριφορών, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας (Embregts, 2003).  

 Σε μια δεύτερη έρευνα ο Embregts, επίσης (2002) χρησιμοποίησε μια 

διαδικασία εκπαίδευσης που περιελάμβανε την αυτό – διαχείριση, την 

ανατροφοδότηση μέσω βιντεοσκόπησης και την ανατροφοδότηση μέσω γραφικών για 

να αξιολογήσει τις επιδράσεις των παρεμβάσεων για τις μη επιθυμητές κοινωνικές 

συμπεριφορές παιδιών με μέτρια νοητική καθυστέρηση και για τις αλληλεπιδράσεις 

των ατόμων με τους εργαζόμενους. Τα αποτελέσματα έδειξαν μια αύξηση στην 
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παρουσία κατάλληλων συμπεριφορών από τη μεριά των νέων με νοητική 

καθυστέρηση. Βρέθηκαν, όμως, και μη συνεπής αλλαγές μη επιθυμητών κοινωνικών 

συμπεριφορών (Embregts, 2003).    

 Οι Falk, Dunlap & Kern (1996) ερεύνησαν τα αποτελέσματα της 

αυτοαξιολόγησης μέσω βιντεοσκόπησης, κατάλληλων και μη κατάλληλων 

αλληλεπιδράσεων με τους συνομηλίκους ατόμων με τυπική νοημοσύνη και ατόμων 

με προβλήματα συμπεριφοράς. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι με την αυτό – 

παρατήρηση, μέσω βιντεοσκόπησης, αυξήθηκε η παρουσία των κατάλληλων 

αλληλεπιδράσεων και μειώθηκε το εύρος των προβληματικών συμπεριφορών 

(Embregts, 2003). 

 Ο Embregts (2003) ερεύνησε τις σχέσεις 6 εφήβων με μέτρια νοητική 

καθυστέρηση και 6 εργαζομένων στο σχολείο τους, κατά τη διάρκεια του 

μεσημεριανού γεύματος, του βραδινού γεύματος και της ώρας του τσάι, για μια 

εβδομάδα παρέμβασης. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι έφηβοι διέμενα σε ένα ίδρυμα για 

άτομα με νοητική καθυστέρηση. Οι συμπεριφορές που έπρεπε να ερευνηθούν 

βιντεοσκοπήθηκαν για κάθε έφηβο χωριστά. Οι βιντεοσκοπήσεις έγιναν σε τρεις 

φάσεις, πριν την παρέμβαση, κατά τη διάρκεια της παρέμβασης σε τακτά χρονικά 

διαστήματα και μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι ένα πρόγραμμα παρέμβασης με αυτό  έλεγχο και βιντεοσκόπηση, είναι 

αποτελεσματικό για την προβληματική κοινωνική συμπεριφορά των εφήβων.  

Άλλες τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία του 

αυτοπροσδιορισμού είναι η εξατομικευμένη παρέμβαση, όταν κρίνεται απαραίτητο, η 

ομαδική συζήτηση, η επιβράβευση και η εναλλαγή ρόλων (role – play). 

2.4.3 Εναλλαγή ρόλων (role – play) 

Η εναλλαγή ρόλων (role – play), θεωρείται μια από τις βασικές τεχνικές στη 

διαδικασία διδασκαλίας επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων. Επίσης, 

χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων. Η τεχνική αυτή παρέχει 

στον μαθητή την ευκαιρία να κάνει πρακτική των όσων μαθαίνει και να μάθει πώς να 

αντιμετωπίζει κοινωνικά προβλήματα. Η στρατηγική που χρησιμοποιείται είναι η 

εξής: παρουσιάζεται το πρόβλημα, μια πιθανή λύση δοκιμάζεται και τα 

αποτελέσματα της λύσης συζητιούνται από την ομάδα.  

Οι καταστάσεις της συγκεκριμένης τεχνικής είναι λιγότερο δομημένες, από 

ό,τι άλλες δραστηριότητες στις οποίες δίνονται οδηγίες, οπότε ο δάσκαλος πρέπει να 
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διατηρεί την ισορροπία μεταξύ εντατικού και ελλιπούς ελέγχου. Αυτό απαιτεί να 

καθοδηγείται ο μαθητής μέσω της συζήτησης και των δραστηριοτήτων αξιολόγησης. 

Πρέπει να ενθαρρύνεται ο μαθητής να κάνει ερωτήσεις και σχόλια, να εκφράζει τις 

ιδέες και τα ενδιαφέροντά του και να συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση (Argan & 

Wehmeyer, 1999). 

2.4.4 Εξατομικευμένη παρέμβαση 

 Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, χρειάζονται σε μεγάλο βαθμό 

οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν. Οι ανάγκες του κάθε μαθητή είναι πολύ 

διαφορετικές, και έτσι δεν μπορεί ένα πακέτο οδηγιών να είναι ακριβώς ίδιο για δύο 

διαφορετικούς μαθητές. Όπως είναι λάθος να υποθέσουμε ότι τα άτομα με νοητική 

καθυστέρηση δεν μπορούν να κάνουν επιλογές, είναι το ίδιο λάθος να υποθέσουμε 

ότι όλοι οι μαθητές χρειάζονται οδηγίες για την λύση κοινωνικών προβλημάτων 

(Argan & Wehmeyer, 1999). 

• Επίλυση προβλήματος και λήψη αποφάσεων 

 Το πρώτο βήμα είναι να αναγνωριστεί τα πρόβλημα. Οι περισσότερες 

στρατηγικές διδασκαλίας επικεντρώνονται στο να διδάξουν τους νέους να 

αναγνωρίζουν το πρόβλημα και να αναλύουν την κατάσταση, ώστε να μπορέσουν να 

αναγνωρίσουν πιθανές λύσεις και τελικά να οδηγηθούν σε μια πραγματοποιήσιμη 

λύση. 

 Η στρατηγική που, συνήθως, ακολουθείται αποτελείται από 8 ερωτήσεις που 

πρέπει να θέσει η ομάδα.  

«1. Τι θέλω να κάνω; (Τι θέλω; Ποια συμπεριφορά θέλω να αλλάξω;) 

  2. Τι ξέρω για αυτό τώρα; (Τι ξέρω για να μπορέσω να το πάρω;) 

  3. Τι πρέπει να αλλάξει για να μάθω όσα δεν ξέρω; (Τι με αποτρέπει από το να πάρω 

αυτό που θέλω;) 

  4. Τι μπορώ να κάνω για να παράγω αυτή την αλλαγή; (Τι πρέπει να κάνω;) 

  5. Τι μπορώ να κάνω τώρα για αλλάξω όσα δεν ξέρω; (Τι πρέπει να κάνω για να 

μάθω αυτά που πρέπει να ξέρω για να πετύχω το στόχο μου;) 

  6. Τι θα με εμποδίσει από το να δράσω τώρα για να παράγω την αλλαγή; (Ποια 

εμπόδια βρίσκονται στο δρόμο μου;) 

  7. Τι μπορώ να κάνω για να απαλλαγώ από αυτά τα εμπόδια; (Ποιες δράσεις 

απατούνται;) 

  8. Πότε θα δράσω και θα απαλλαγώ από τα εμπόδια;» 
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 Επίσης, ο μαθητής πρέπει να αναρωτηθεί αν το πρόβλημα προκαλείται από 

τον ίδιο ή από κάποιον άλλο και πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα. Οι μαθητές 

πρέπει να μάθουν να εκτιμούν και να προσδιορίζουν το χρόνο που θα χρειαστούν για 

να λύσουν το πρόβλημα. Σε ένα δεύτερο στάδιο οι μαθητές πρέπει να μάθουν να 

συγκεντρώνουν πληροφορίες για τα πρόβλημα, να θέτουν ένα στόχο και να 

επανεξετάζουν τη σημαντικότητα της επίλυσης του προβλήματος για την προσωπική 

τους ευημερία. Τέλος, οι μαθητές μαθαίνουν να γενικεύουν εναλλακτικές λύσεις για 

το πρόβλημά τους (Argan & Wehmeyer, 1999).   

 Όλες οι παραπάνω στρατηγικές αποσκοπούν στην ενίσχυση του 

αυτοπροσδιορισμού του ατόμου, σε διάφορες διαστάσεις, όπως στη μετάβαση ζωής, 

στην αυτόνομη διαβίωση και στη διαδικασία της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής 

του ατόμου. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε πώς ο αυτοπροσδιορισμός και η νοητική 

καθυστέρηση επηρεάζουν τις διαστάσεις αυτές.  

2.5  Αυτοπροσδιορισμός‐  Ποιότητα  ζωής‐  Μετάβαση  – 

Αυτόνομη Διαβίωση 

 Ο αυτοπροσδιορισμός δεν αποτελεί ανεξάρτητο φαινόμενο από την ποιότητα 

ζωής του ατόμου, τα προγράμματα μετάβασης και την αυτόνομη διαβίωση. Για να 

εκπαιδεύσουμε το άτομο στην αυτόνομη διαβίωση, που είναι και ο απώτερος στόχος 

όλων των προγραμμάτων διδασκαλίας ενηλίκων με νοητική καθυστέρηση, είναι 

απαραίτητο να έχουμε πετύχει ένα καλό επίπεδο ζωής και μια ομαλή μετάβαση από 

την εφηβική στην ενήλικη ζωή. Όλες οι παραπάνω εκφάνσεις είναι μορφές 

αυτοπροσδιορισμού. Ο αυτοπροσδιορισμός πρέπει να ενυπάρχει σε όλα τα 

παραπάνω, ώστε αυτά να θεωρηθούν επιτυχημένα και να έχουν διάρκεια. Επομένως, 

οι έννοιες αυτοπροσδιορισμός – ποιότητα ζωής – μετάβαση και αυτόνομη διαβίωση 

είναι αλληλένδετες και δεν μπορούν να θεαθούν ξεχωριστά και μεμονωμένα.   

2.5.1  Ποιότητα ζωής  

 Με τον όρο ποιότητα ζωής, στα άτομα με νοητική καθυστέρηση, οι Maturana 

& Varela (1987)  εννοούν την προσπάθεια που κάνουν τα άτομα αυτά να θεωρείται 

αυτόνομο σύστημα, να αυτό-οργανώνεται, να προσανατολίζεται σε προσωπικά του 

προβλήματα και να αποβλέπει στην αυτοβελτίωση της υφιστάμενης κατάστασής του 

(Σούλης & Φλωρίδης,  2006). Οι Hofmann & Klingmureller, (1994) τονίζουν ότι τα 
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όποια προβλήματα ποιότητας ζωής του δε σχετίζονται με αυτή καθαυτή την 

αναπηρία, αλλά προκύπτουν από την αδυναμία της κοινωνίας να κατανοήσει το 

άτομο ως μια αυτόνομη ύπαρξη που αποτελεί ισότιμο μέλος της (Σούλης & 

Φλωρίδης, 2006).  

 Υπάρχουν διάφορες κλίμακες, οι οποίες προσπαθούν να αποτυπώσουν την 

ποιότητα ζωής των ατόμων. Σε όλες τις κλίμακες, κοινό στοιχείο αποτελούν πέντε 

περιοχές που αντικατοπτρίζουν πέντε τομείς διαβίωσης. Αυτές οι περιοχές είναι:  

1. Η υλική και σωματική ευζωία: περιλαμβάνει την κατοικία, την ένδυση και τη 

διατροφή. Για τα άτομα με νοητική καθυστέρηση αυτός ο τομέας 

επικεντρώνεται στην σωματική και ψυχική υγεία και κυρίως στην προστασία 

από τραυματισμούς. 

2. Οι κοινωνικές επαφές και η συμμετοχή στην κοινότητα: περιλαμβάνει τον 

βαθμό εξάρτησης από άλλους και ελλείμματα στην επικοινωνία και στη 

δόμηση κοινωνικών σχέσεων. 

3.  Η εργασία: για τα άτομα με νοητική καθυστέρηση, η εργασία νοείται ως 

ευκαιρία για κοινωνική επαφή και αναγνώριση. 

4. Η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου: για τα άτομα με νοητική καθυστέρηση οι 

δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, τους παρέχουν ευκαιρίες για 

κοινωνική επαφή, δημιουργία και διασκέδαση. 

5. Η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών: πρόκειται για τη μεταβίβαση δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων, αναγκαίων για τη προσωπική και κοινωνική ζωή. (Σούλης & 

Φλωρίδης, 2006) 

Ο Schalock (1996)  πρότεινε ότι η ποιότητα ζωής αποτελείται από 8 βασικά 

χαρακτηριστικά: 1. Συναισθηματικό ευ-ζην, 2. Διαπροσωπικές σχέσεις, 3. Υλικό ευ-

ζην, 4. Προσωπική ευμάρεια, 5. Φυσικό ευ-ζην, 6. Αυτοπροσδιορισμός, 7. Κοινωνική 

ένταξη και 8. Δικαιώματα (Lachapelle et al., 2005). Ο ίδιος ερευνητής πρότεινε ότι η 

ποιότητα ζωής είναι ένας παράγοντας, ο οποίος μπορεί να θεαθεί μέσω πολύπλευρων 

προοπτικών και μπορεί να αξιολογηθεί με ποικίλους τρόπους. Αποτελεί ένα 

οργανωμένο σχέδιο, το οποίο βοηθάει τα άτομα να έχουν έναν οδηγό στη ζωή τους 

για να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης (Wehmeyer & Schwartz, 1998).  
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2.5.1.1 Ποιότητα ζωής και αυτοπροσδιορισμός  

 Τις περισσότερες φορές η ποιότητα ζωής και ο αυτοπροσδιορισμός 

συνδέονται άρρηκτα. Δεν νοείται αυτοπροσδιορισμός, χωρίς να υπάρχει η ποιότητα 

ζωής. Ούτως ή άλλως, το επίπεδο αυτοπροσδιορισμού του ατόμου καθορίζει και την 

ποιότητα ζωής του. Όταν το άτομο είναι ικανό να ορίζει το ίδιο τη ζωή του, μπορεί να 

επιτύχει και ένα καλύτερο επίπεδο ποιότητας ζωής.  

 Υπάρχουν αρκετές έρευνες, οι οποίες συνδέουν την ποιότητα ζωής και τον 

αυτοπροσδιορισμό. Οι περισσότερες βρίσκουν μια θετική συσχέτιση του επιπέδου 

αυτοπροσδιορισμού και της ποιότητας ζωής. Οι Wehmeyer και Schwartz (1998) 

μελέτησαν τη σχέση αυτοπροσδιορισμού και ποιότητας ζωής, 50 ενήλικων ατόμων με 

νοητική καθυστέρηση, οι οποίοι ζούσαν σε ομαδικά σπίτια (οικοτροφεία), και βρήκαν 

ότι το επίπεδο του αυτοπροσδιορισμού, προέβλεπε και το υψηλό επίπεδο ποιότητας 

ζωής (Nota et al.,2007). 

 Σε μια άλλη έρευνα, οι Lachappelle et al (2005) εξέτασαν τη σχέση 

αυτοπροσδιορισμού και ποιότητας ζωής, 182 ενήλικων ατόμων που ζούσαν σε 

κοινοτικές δομές στον Καναδά, τις Η.Π.Α., το Βέλγιο και τη Γαλλία. Βρήκαν, λοιπόν, 

ότι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας συμπεριφοράς αυτοπροσδιορισμού, προέβλεπαν 

υψηλό επίπεδο αυτοπροσδιορισμού και ποιότητας ζωής. Επομένως, 

αυτοπροσδιορισμός και ποιότητας ζωής συσχετίζονταν θετικά, και μάλιστα σε 

στατιστικά σημαντικό βαθμό (Nota et al,2007). 

 Οι Neely – Barnes (έρευνα υπό δημοσίευση), ερεύνησαν τη δυνατότητα 

επιλογής (συστατικό στοιχείο του αυτοπροσδιορισμού) και το μέρος διαμονής στην 

ποιότητα ζωής, 220 ατόμων με αναπτυξιακές διαταραχές. Βρήκαν, λοιπόν, ότι η 

διαμονή σε κοινοτικές δομές και η μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογών σχετίζονταν, 

και αυτά τα δύο στοιχεία συνδέονταν με τη σειρά τους, με καλύτερη ποιότητα ζωής 

(Nota et al,2007). 

 Επίσης, εξετάστηκε και ο ρόλος των κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων με 

νοητική καθυστέρηση και ο ρόλος τους στην ποιότητα ζωής. Αρκετές έρευνες (Elliot, 

1988 – Chadsey-Rusch, 1990 – Walker et al., 1992 – Nota & Soresi, 1997 - Cristiano 

& Nota, 1998 – Soresi & Nota, 2000)   τονίζουν ότι φτωχές κοινωνικές δεξιότητες 

σχετίζονται με δυσκολίες   στη σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων με τους 

σημαντικούς άλλους, με προβλήματα στην επίτευξη ενός ικανοποιητικού βαθμού 

κοινωνικής αποδοχής και με δυσκολίες για την επίτευξη ενός υψηλότερου 
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ακαδημαϊκού επιπέδου, επαγγελματικής σταδιοδρομίας και επομένως, ποιότητας 

ζωής. Επίσης, οι Nota & Soresi (2004) βρήκαν ότι οι κοινωνικές δεξιότητες 

σχετίζονται άμεσα με τον αυτοπροσδιορισμό και μπορούν να βοηθήσουν ώστε να 

επιτευχθεί ένα καλύτερο και υψηλότερο επίπεδο ζωής, με την εξασφάλιση καλύτερων 

συνθηκών ζωής και επομένως, να επιτευχθεί και η κοινωνική ενσωμάτωση (Nota et 

al.,2007). 

 Οι Nota et al (2007) εξέτασαν τον ρόλο των ατομικών χαρακτηριστικών 

(ευφυΐα, ηλικία, αυτοπροσδιορισμός και κοινωνικές δεξιότητες) 141 ατόμων με 

νοητική καθυστέρηση, στην ποιότητα ζωής. Βρέθηκε, λοιπόν, στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ επιπέδου ευφυΐας (IQ), αυτοπροσδιορισμού και κοινωνικών 

δεξιοτήτων με την ποιότητα ζωής. Συγκεκριμένα  ο αυτοπροσδιορισμός σε 

δραστηριότητες επιλογής σχετίστηκε με θετική κοινωνική αλληλεπίδραση. Το 

επίπεδο ευφυΐας σχετίστηκε σημαντικά με τον αυτοπροσδιορισμό σε  καθημερινές 

δραστηριότητες και αποφάσεις. Αυτό το δεδομένο ενισχύει τα ευρήματα των 

Wehmeyer & Garner (2003) οι οποίοι, βρήκαν ότι οι καθημερινές δραστηριότητες 

σχετίζονται με το επίπεδο αυτονομίας. Οι συμμετέχοντες με τη σοβαρότερη νοητική 

καθυστέρηση, επέδειξαν τα χαμηλότερα επίπεδα αυτοπροσδιορισμού, κοινωνικών 

δεξιοτήτων και ποιότητας ζωής. Τέλος το περιβάλλον προέβλεπε και αυτό, υψηλό ή 

χαμηλό επίπεδο ποιότητας ζωής. Έτσι, άτομα που ζούσαν σε ιδρύματα, κοινοτικές 

δομές ή ομαδικά σπίτια, παρουσίαζαν χαμηλό επίπεδο ζωής. Το κατά πόσο ένα 

περιβάλλον θα είναι περιοριστικό ή όχι, εξαρτάται από τον βαθμό στον οποίο 

προωθεί τον αυτοπροσδιορισμό (Nota et al.,2007). 

 Οι Campo et al (1997) σαν μια συνέχεια έρευνας των ίδιων το 1996, 

μελέτησαν τα χαρακτηριστικά που συνηγορούν υπέρ ενός υψηλού επιπέδου 

ποιότητας ζωής, για 60 άτομα με μέτρια και βαριά νοητική καθυστέρηση, που 

κατοικούσαν σε 32 κοινοτικές δομές, σε σπίτια 4-6 ατόμων. Όλοι οι συμμετέχοντες 

καθορίστηκαν από το Intermediate Care Facility for the Mentally Retarded (ICF/MR). 

Οι συγκεκριμένοι ερευνητές θεώρησαν ότι για το συγκεκριμένο δείγμα ατόμων, η 

ποιότητα ζωής καθορίζεται από 3δραστηριότητες της καθημερινής ζωής : (α) αν 

έχουν πετύχει ένα υψηλό επίπεδο αυτονομίας, (β) αν μπορούν να συμμετέχουν σε 

βασικούς τύπους ανθρώπινης δραστηριότητας (π.χ. να πάνε για ψώνια στην 

κοινότητα) και (γ) αν μπορούν να διαχειριστούν την εσωτερική/ατομική ανεξαρτησία 

(π.χ. να ελέγχουν οι ίδιοι την ώρα που θα πάνε για ύπνο) και την εξωτερική 

ανεξαρτησία (π.χ. να κυκλοφορούν έξω με δημόσια συγκοινωνία). 
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 Βρήκαν, λοιπόν, ότι η ολιστική δομή του περιβάλλοντος, και όχι η 

εκπαίδευσή τους, ήταν αυτή που συσχετιζόταν θετικά με ένα υψηλό επίπεδο 

ποιότητας ζωής. Αυτή η έρευνα αποδεικνύει ότι την ποιότητα ζωής την υποστηρίζουν 

τα στοιχεία του αυτοπροσδιορισμού, της επιλογής και του ελέγχου, της ατομικότητας 

της υποστήριξης, της ενσωμάτωσης και των ανθρώπινων σχέσεων (Campo, Sharpton, 

Thompson and Sexton, 1997).  

 Σε ό,τι αφορά στα ελληνικά δεδομένα, οι Σούλης και Φλωρίδης (2006) 

πραγματοποίησαν μια έρευνα για να καταγράψουν τις απόψεις και τις προσδοκίες 

ατόμων με νοητική καθυστέρηση, για τους επιμέρους τομείς που συνιστούν ένα καλό 

επίπεδο ποιότητας ζωής. Μελέτησαν τις απόψεις 12 νέων με ελαφρά νοητική 

καθυστέρηση, οι οποίοι προέρχονταν από ένα κέντρο απασχόλησης ατόμων με 

ειδικές ανάγκες. Μελετήθηκαν πέντε τομείς: η εργασία, η διαβίωση σε σχέση με την 

οικογένεια, η δόμηση κοινωνικών επαφών και σχέσεων, οι διαφυλικές σχέσεις και η 

διαχείριση του ελεύθερου χρόνου. Βρέθηκε ότι το κύριο πρόβλημα της ποιότητας 

ζωής τους εστιάζεται στη απουσία κοινωνικών επαφών και στη σύναψη σχέσεων. Αν 

και αποζητούν τη φιλία και την κοινωνική επαφή, το κοινωνικό τους περιβάλλον δεν 

ανταποκρίνεται θετικά σε αυτό. Φαίνεται να αποζητούν έντονα τη συναναστροφή με 

άτομα χωρίς αναπηρίες. Διαπιστώθηκε έντονη συστολή στην έκφραση και 

εξωτερίκευση των ερωτικών επιθυμιών και συναισθηματικών αναγκών τους.  

Συστολή, η οποία φαίνεται να επιβάλλεται από το οικογενειακό τους περιβάλλον. 

Στον τομέα της αυτόνομης διαβίωσης, οι ερωτηθέντες εξέφρασαν την επιθυμία τους 

να ζήσουν μόνοι τους, αλλά πάντα το έθεταν σε συνάρτηση με την επαγγελματική και 

οικονομική τους κατάσταση. Η επαγγελματική αποκατάσταση, συσχετίστηκε, από 

τους ίδιους,  με το επίπεδο των γνώσεών τους, των εμπειριών τους και την εκτίμηση 

των ικανοτήτων τους. Τέλος, σε ό,τι αφορά στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου 

τους, φάνηκε να εξαρτώνται από τις ευκαιρίες που παρέχει το οικογενειακό και 

κοινωνικό περιβάλλον, και διαπιστώθηκε έντονος συμβιβασμός με την υφιστάμενη 

κατάσταση (Σούλης & Φλωρίδης, 2006).   

 Πέρα από την ποιότητα ζωής των ατόμων ως μεμονωμένου όντος, στην 

βιβλιογραφία εμφανίζεται και η οικογενειακή ποιότητα ζωής ως συνόλου. Μάλιστα η 

οικογενειακή ποιότητα ζωής φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στην ατομική 

ποιότητα ζωής.  

 Η οικογενειακή ποιότητα ζωής, είναι ένας τομέας ο οποίος πολύ πρόσφατα 

άρχισε να αναπτύσσεται. Ένας ορισμός που έχει προταθεί είναι αυτός που δίνουν οι 
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Bailey et al (1998) που ορίζει την ποιότητα ζωής οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες 

ως «ένα χρήσιμο οδηγό αποτελεσμάτων μιας πολιτικής αρχών». Οι Poston et al.,  

(2003) δίνει δύο ορισμούς, για να ορίσει τον παραπάνω όρο. Αυτοί οι ορισμοί 

αφορούν στον ορισμό της οικογένειας και της οικογενειακής ποιότητας ζωής. Έτσι, 

αναφέρουν:  

• οικογένεια: άτομα τα οποία θεωρούν τους εαυτούς του, ως μέλη μιας 

οικογένειας, είτε έχουν συγγενική σχέση εξ’ αίματος, ή είναι παντρεμένοι, ή 

όχι, και τα οποία στηρίζουν και νοιάζονται ο ένας για τον άλλο, σε τακτική 

βάση. 

• οικογενειακή ποιότητα ζωής: συνθήκες υπό τις οποίες οι ανάγκες της 

οικογένειας ικανοποιούνται, τα μέλη της οικογένειας απολαμβάνουν τη ζωή 

μαζί σαν οικογένεια, και τα μέλη έχουν την ευκαιρία να κάνουν πράγματα που 

είναι σημαντικά για αυτούς.   

 Η συγκεκριμένη έρευνα έχει σαν στόχο της να ερευνήσει δύο ερωτήματα. 

Ποιος ο ρόλος των θρησκευτικών πεποιθήσεων στην οικογενειακή ποιότητα ζωής, σε 

οικογένειες με παιδιά με αναπηρίες, και πώς  μπορεί η κοινότητα, μέσω δομών της, 

να εξασφαλίσει σε αυτές τις οικογένειες ένα καλό επίπεδο θρησκευτικής ευμάρειας; 

Στην έρευνα συμμετείχαν 18 γονείς, και επιπλέον υπήρχε και μια ομάδα ελέγχου. Τα 

ευρήματα, είναι πολύ ενδιαφέροντα και τα περισσότερα από αυτά αντικατοπτρίζουν 

και την ελληνική πραγματικότητα, παρόλο που η έρευνα διεξήχθη στην Αγγλία.  

 Βρέθηκε, λοιπόν, ότι η θρησκευτικότητα και η πίστη παίζει έναν πολύ 

σημαντικό ρόλο στις ζωές των οικογενειών. Οι οικογένειες στρέφονται στη θρησκεία 

για να βρουν απαντήσεις στα προβλήματά τους, σκοπό στη ζωή τους και 

συμμετέχουν σε κοινοτικές θρησκευτικές ομάδες για να μοιραστούν και να 

αναπτύξουν τη πνευματικότητά τους. Επίσης, βρέθηκε ότι αυτές οι οικογένειες 

στρέφονται σε θρησκευτικά ιδρύματα για να αναζητήσουν πληροφορίες και 

υποστήριξη. Αυτά που αναζητούν οι οικογένειες με παιδιά με αναπηρία, από αυτά τα 

ιδρύματα είναι: αποδοχή του παιδιού τους, πνευματική και συναισθηματική 

υποστήριξη για τους εαυτούς τους και υποστήριξη για το παιδί τους κατά τη διάρκεια 

των προσφερόμενων υπηρεσιών, ώστε τόσο το παιδί όσο και οι ίδιοι να μπορούν να 

συμμετέχουν ενεργά σε θρησκευτικές / πνευματικές δραστηριότητες (Poston & 

Turnbull, 2004). 
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2.5.2 Mετάβαση 

Η μετάβαση αποτελεί μια γέφυρα από μια κατάσταση σε μια άλλη. Η 

μετάβαση αφορά στην αλλαγή. Οι άνθρωποι, κατά τη διάρκεια της ζωής τους, 

περνούν από πολλές μεταβατικές φάσεις. Μια μετάβαση είναι από το δημοτικό στο 

γυμνάσιο, ή ακόμα και από τη μια τάξη του δημοτικού, στην άλλη. Η σημαντικότερη, 

και η μεγαλύτερη μετάβαση είναι αυτή από τη σχολική στην ενήλικη ζωή, όπου εδώ 

το άτομο καλείται να κάνει πράγματα που κάνουν και οι υπόλοιποι ενήλικοι 

άνθρωποι στην κοινότητα. Όλοι οι άνθρωποι δεν περνούν από τα ίδια στάδια 

μετάβασης την ίδια στιγμή, ούτε τα αντιμετωπίζουν με την ίδια ευκολία. Ειδικά για 

τα άτομα με αναπηρία, υπάρχουν πολλά επιπλέον ερωτήματα και προκλήσεις για την 

μετάβαση. 

Το πρόγραμμα μετάβασης από το σχολείο στην ενήλικη ζωή, για τα άτομα με 

αναπηρία, αφορά σε αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τον τόπο κατοικίας του 

ατόμου, την εργασία που θα κληθεί να βρει και πώς να ενταχθεί και να εμπλακεί στην 

κοινότητα. Αφορά στο πώς το άτομο θα διαχειριστεί τον ελεύθερό του χρόνο και πώς 

θα εδραιώσει και θα διατηρήσει κοινωνικές σχέσεις (McLeod, 1999) 

Η πιο συνηθισμένη επιλογή για το μέλλον αυτών των ατόμων είναι η 

εκπαίδευσή τους σε ορισμένες δραστηριότητες, περαιτέρω ακαδημαϊκές γνώσεις, 

εύρεση μιας εργασίας και αυτόνομη διαβίωση. Ο προγραμματισμός της μετάβασης 

ξεκινά, το αργότερο, κατά τη διάρκεια του λυκείου, δηλαδή στην ηλικία των 16 ετών. 

Πιο κατάλληλο, βέβαια, θεωρείται να ξεκινά το πρόγραμμα μετάβασης στα 14 

χρόνια, ή και νωρίτερα, αν αυτό θεωρείται απαραίτητο. Το πρόγραμμα μετάβασης 

ενσωματώνεται στο Εξατομικευμένο  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΕΠ), του κάθε 

ατόμου. Οι υπηρεσίες ενός προγράμματος μετάβασης, πρέπει να περιλαμβάνουν την 

προετοιμασία των μαθητών για τη μετάβασή τους στον πραγματικό κόσμο των 

ενηλίκων (Sharon, 2002).  

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα μετάβασης πρέπει να περιλαμβάνει θέματα για 

το ποιοι είναι οι στόχοι του ατόμου για το μέλλον, ποια τα ενδιαφέροντα και οι 

δυνατότητες του ατόμου, ποιοι οι τρόποι για να προσεγγίσει το άτομο το στόχο και τι 

χρειάζεται να γίνει για να επιτευχθεί ο στόχος. Το πρόγραμμα μετάβασης πρέπει να 

ξεκινά με το σχεδιασμό του Ατομικού Σχεδίου Μετάβασης (ITP- Individual 

Transition Plan). Το πρόγραμμα μετάβασης δεν σταματά όταν το άτομο ολοκληρώνει 

τη σχολική ζωή του. Μπορεί και πρέπει να αποτελεί μια δια βίου μάθηση, ειδικά για 
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τα άτομα με αναπηρία. Σημαντικά κομμάτια του προγράμματος θα αλλάζουν, καθώς 

θα αλλάζουν και οι ανάγκες του ατόμου (McLeod, 1999). 

Για να πραγματοποιηθεί ένα πρόγραμμα μετάβασης, πρέπει να σχεδιαστεί 

προσεκτικά από την ομάδα που θα αποφασιστεί. Η ομάδα αυτή ερευνά περιοχές όπως 

την εκπαίδευση μετά το λύκειο, την εργασία, την αυτόνομη διαβίωση και τη 

συμμετοχή στην κοινότητα. Οι υπηρεσίες μετάβασης αποτελούν ένα συνδυασμό 

δραστηριοτήτων, οι οποίες βασίζονται στις ανάγκες του μαθητή και λαμβάνουν 

υπόψη τους τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Γι’ αυτό το λόγο, και 

η μετάβαση συνδέεται άμεσα με τον αυτοπροσδιορισμό των ατόμων. 

Οι υπηρεσίες μετάβασης περιλαμβάνουν οδηγίες, εμπειρίες στην κοινότητα 

και άλλους στόχους εξωσχολικούς, με έμφαση σε αυτούς της αυτονομίας και της 

αυτόνομης διαβίωσης. Οι γονείς αναμένεται να προετοιμάσουν τα παιδιά τους, ώστε 

να καταστούν ικανά να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη ζωή τους, όταν το σχολείο 

ολοκληρωθεί. Στόχος είναι οι μαθητές να μπορούν να οργανώσουν τη ζωή τους και 

τις ανάγκες τους σύμφωνα με το δικό τους τρόπο (Sharon, 2002). 

 Είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν στην  ομάδα μετάβασης πολλά και 

διαφορετικά μέλη. Ο μαθητής και οι γονείς του αποτελούν τον πυρήνα αυτής της 

ομάδας. Κρατούν την ομάδα ενωμένη και δίνουν έμφαση στους στόχους και στην 

ανάπτυξη του προγράμματος.  

  Τα μέλη της ομάδας που σχεδιάζει το πρόγραμμα μετάβασης, σύμφωνα με 

τα πρότυπα της Αμερικανικής Ένωσης Εκπαίδευσης είναι: 

1. Ο ειδικός παιδαγωγός 

2. Ο δάσκαλος γενικής τάξης 

3. Οι διευθυντές των παρεχόμενων υπηρεσιών 

4. Οι ειδικοί των προγραμμάτων μετάβασης 

5. Ο υπεύθυνος της βοήθειας σε άτομα με αναπηρία 

6. Ο υπεύθυνος της υπηρεσίας υγείας και νοητικής καθυστέρησης 

7. Ο υπεύθυνος από το κέντρο αυτόνομης διαβίωσης 

8. Ο διευθυντής της κοινωνικής ένταξης 

9. Βοηθοί μετασχολικών δραστηριοτήτων και εκπαίδευσης 

10. Οι υπεύθυνοι από την εργατική κοινότητα 

11. Οι «αρχηγοί» της κοινότητας (θρησκευτικοί ηγέτες, υπεύθυνοι προγραμμάτων 

επανένταξης κ.λπ.) 

12. Οι υπεύθυνοι των κοινοτικών κέντρων αναδημιουργίας 
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13. Εργοδότες, από τη συγκεκριμένη κοινότητα. 

Επίσης, είναι σημαντικό να συμμετέχουν φίλοι και συγγενείς του ατόμου, οι 

οποίοι μπορούν να προσφέρουν ψυχολογική και συναισθηματική ενδυνάμωση. Αν 

είναι δυνατό, θετικό είναι να υπάρχουν και άτομα από το ίδιο πολιτισμικό περιβάλλον 

με του μαθητή (γλώσσα, θρησκεία), για να μπορέσουν τα μέλη της ομάδας να 

κατανοήσουν το πολιτισμικό υπόβαθρο και την κουλτούρα της οικογένειας. 

Σημαντικό ρόλο, τέλος, παίζουν και οι υπεύθυνοι των προγραμμάτων μετάβασης, οι 

οποίοι ασχολούνται μόνο με τη μετάβαση, ως φαινόμενο (Sharon, 2002).  

   

2.5.2.1 Βασικές αρχές προγραμμάτων μετάβασης 

 Στην Αυστραλία, έχουν αναπτυχθεί εφτά προγράμματα μετάβασης, τα οποία 

χρησιμοποιούνται ευρέως σε άτομα με νοητική καθυστέρηση, που βρίσκονται σε 

ηλικία μετάβασης. Τα προγράμματα αυτά είναι:  

⇒ Post School Options Program & Ageing,  

⇒ South Coast Transition Model,  

⇒ Moving Ahead, Starting,  

⇒ Futures for Young Adults,  

⇒ Post School Options Program και  

⇒ Interface Program Post School Options Program.  

Κάποια από αυτά αποδείχθηκαν περισσότερο αποτελεσματικά, και άλλα λιγότερο. Το 

κοινό χαρακτηριστικό όλων των προγραμμάτων είναι ότι προώθησαν τον 

αυτοπροσδιορισμό των ατόμων και ενίσχυσαν τη συμμετοχή των νέων στην 

κοινότητα (Laragy, 2004). 

 Η Δράση για την Εκπαίδευση των ατόμων με Αναπηρία (Individuals with 

Disabilities Education Act – IDEA), παρέχει μέσα για να ενθαρρύνει τη συμμετοχή 

των μαθητών στην λήψη αποφάσεων. Από το 1990, οι επίσημες υπηρεσίες μετάβασης 

στην Αμερική, απαιτούν τα προγράμματα μετάβασης να ξεκινούν όταν οι μαθητές 

φτάνουν το 16ο έτος της ηλικίας τους, ή και νωρίτερα, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο 

από το Ατομικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμά τους. Μετά τη τελευταία ανανέωση της 

IDEA, το 1997, η εμπλοκή των μαθητών στο σχέδιο μετάβασης έχει διευρυνθεί. Τα 

νέα δεδομένα, απαιτούν να υπάρχει μια περίοδος προετοιμασίας, η οποία να ξεκινά 

από τα 14 χρόνια του μαθητή (Sharon, 2002).   

 
 

49 



 
 

 Ένα ακόμα πρόγραμμα μετάβασης είναι το School – to – work program. Σε 

αυτό το πρόγραμμα μέσω του σχολείου, δίνονται ευκαιρίες στους μαθητές για μια 

πρώτη επαφή με διάφορα επαγγέλματα, επομένως περισσότερες επαγγελματικές 

ευκαιρίες και περισσότερες συμπεριφορές αυτοπροσδιορισμού. Μέσω αυτού του 

προγράμματος, οι μαθητές έχουν περισσότερες ευκαιρίες να επιλέξουν το επάγγελμα 

που τους αρέσει (Field et al.).  

Υπάρχουν τέσσερις τρόποι για να βρει κανείς τα απαραίτητα συστατικά που 

χρειάζονται για να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα μετάβασης. Αυτοί είναι το διαδίκτυο, 

συνδυασμός υπηρεσιών που προσφέρονται στο υπάρχον πρόγραμμα του μαθητή, 

συνεργασία ανθρώπων διαφόρων ειδικοτήτων και ανταλλαγή απόψεων, ευθυνών και 

λήψη αποφάσεων από όλα τα μέλη της ομάδας.  

 Για να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα μετάβασης, πρέπει πρώτα να υπάρξει μια 

καλή αξιολόγηση των δυνατοτήτων και αδυναμιών του μαθητή, των αναγκών του, 

των ενδιαφερόντων του, των προτιμήσεών του, για θέματα εργασίας, τόπου 

κατοικίας, ελεύθερου χρόνου κ.λπ. Στη συνέχεια πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη των 

αποφάσεων για τους στόχους που θα θέσει η ομάδα για κάθε άτομο. Μετά, πρέπει να 

συνδυαστούν οι αποφάσεις με τον μαθητή. Να υπάρξει εκπαίδευση και 

προετοιμασία του μαθητή στο νέο πλαίσιο και να τοποθετηθεί ο μαθητής και να 

παρακολουθείται η πρόοδός του συνεχώς (Sharon, 2002). 

 Σύμφωνα με το “Transition Handbook”, της McLeod (σελ. 57-58) (1999) 

υπάρχουν πέντε συγκεκριμένα βήματα, που μπορούμε να ακολουθήσουμε για να 

επιτύχει ο σχεδιασμός ενός προγράμματος μετάβασης. 

«ΒΗΜΑ 1: προετοιμασία για τη διαδικασία σχεδιασμού του προγράμματος 

μετάβασης. Σε αυτό το βήμα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω: 

 Ο μαθητής πρέπει να μιλήσει με την οικογένειά του, τους φίλους του και 

άλλους που ο ίδιος εμπιστεύεται, σχετικά με το μέλλον του. 

 Ο μαθητής πρέπει να επιλέξει κάποιον για να τον βοηθήσει να κάνει την αρχή. 

Αυτό το άτομο μπορεί να είναι ένα συγγενικό ή ένα φιλικό πρόσωπο, ένας 

δάσκαλος ή ένα κοινωνικός λειτουργός. 

 Ο μαθητής πρέπει να σκεφτεί τα όνειρά του, τις ελπίδες του και τις ανάγκες 

του, για το μέλλον. 

 Ο μαθητής με τη βοήθεια του βοηθού του, συμπληρώνει τέσσερα 

ερωτηματολόγια αυτογνωσίας (1. Γνωρίζοντας τον εαυτό μου, 2. Ποια είναι 
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τα όνειρά μου και οι ελπίδες μου για το μέλλον;, 3. Ποια είναι τα όνειρα και οι 

ελπίδες των άλλων για το μέλλον μου;, 4. Με τι χρειάζομαι βοήθεια;) 

 Ο μαθητής συμπληρώνει τις λίστες «Πότε να κάνω τι;». 

ΒΗΜΑ 2: αποφάσεις για το ποιος θα συμμετέχει στην ομάδα σχεδιασμού του 

προγράμματος μετάβασης. Το ερωτηματολόγιο «Ποιον θα προσκαλέσω στη 

συνάντηση για το δικό μου πρόγραμμα μετάβασης;», μπορεί να φανεί χρήσιμο. 

ΒΗΜΑ 3: ξεκινώντας τις συναντήσεις με την ομάδα σχεδιασμού του προγράμματος 

μετάβασης. Το βήμα αυτό αποτελείται από: 

 Η ομάδα πρέπει να έχει μια ατζέντα να συμπληρώνει σε κάθε συνάντηση, ή 

χρησιμοποιεί τη λίστα «Προτεινόμενη σειρά για τις συναντήσεις της ομάδας 

για το προσωπικό πρόγραμμα μετάβασης». 

 Ο μαθητής πρέπει να συμπληρώσει κάποια ερωτηματολόγια (1. Πώς μου 

αρέσει να ζω και πώς θα μου άρεσε να ζω, 2. Σχετικά με την εργασία, 3. Η 

δημιουργικότητά μου και ο ελεύθερος χρόνος μου, 4. Συμμετέχοντας στην 

κοινότητα, 5. Η προσωπική και κοινωνική μου ζωή.) 

ΒΗΜΑ 4: Διεξαγωγή του σχεδίου. Το βήμα αυτό αποτελείται από: 

 Ο μαθητής πρέπει να ελέγχει αν πραγματοποιούνται όλα αυτά, τα οποία είχαν 

αποφασιστεί. 

 Ο μαθητής πρέπει να είναι σε συνεχή επαφή με τον Σύμβουλο Μετάβασης. 

 Ο μαθητής χρησιμοποιεί την λίστα «Σχέδιο μετάβασης με μια ματιά», για να 

κρατά σημειώσεις για αυτά που κάνει. 

ΒΗΜΑ 5: ο μαθητής ελέγχει αν και πώς το σχέδιο είναι αποτελεσματικό. Το βήμα 

αυτό αποτελείται από: 

 Περίπου κάθε 6 μήνες, η ομάδα συναντιέται και αξιολογεί το πώς και πόσο το 

πρόγραμμα έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό. 

 Μαθητής και σύμβουλος μετάβασης βρίσκονται σε συχνή επαφή. Μαζί 

ελέγχουν αν τι πρόγραμμα είναι αποτελεσματικό. 

 Αν το πρόγραμμα δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του μαθητή, ή αν 

συμβεί κάτι και ο μαθητής χρειάζεται βοήθεια, ο μαθητής ζητά από τον 

σύμβουλού του να πραγματοποιήσει άλλη μια συνάντηση της ομάδας. 

 Ο μαθητής βοηθιέται από τη λίστα «Πώς να ξέρω αν το πρόγραμμα 

λειτουργεί», για να αποφασίσει αν το σχέδιο είναι αποτελεσματικό.» 
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Η Sharon (2002) προτείνει κάποια άλλα, παρόμοια βήματα, για τους μαθητές. 

Έτσι, αναφέρει ότι οι μαθητές πρέπει να: 

⇒ «γράψουν τους μακροπρόθεσμους στόχους τους και τα βήματα που νομίζουν 

ότι είναι απαραίτητα, ώστε να τους εκπληρώσουν, 

⇒ διαβάσουν το Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό τους Πρόγραμμα και το σχέδιο 

μετάβασης και να αποφασίσουν αν το σχέδιο τους ταιριάζει, 

⇒ αναφέρουν στους γονείς τους ότι επιθυμούν να είναι οι ίδιοι που θα 

καθοδηγούν τις συναντήσεις για το δικό τους πρόγραμμα μετάβασης και  να 

τους ζητήσουν βοήθεια για αυτά που χρειάζεται να μάθουν, 

⇒ μάθουν τα πάντα για τα δικαιώματα που τους δίνει ο νόμος, 

⇒ μάθουν τα πάντα σχετικά με την αναπηρία τους, να μάθουν πώς να εξηγούν 

στους άλλους τις αδυναμίες τους και πώς να ζητούν βοήθεια, 

⇒ κάνουν πρακτική σε συνεντεύξεις για δουλειά και τόπο κατοικίας, 

⇒ συζητήσουν με το γιατρό και τους γονείς τους για την κατάσταση της υγείας 

τους, ώστε να μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη για αυτή     και 

⇒ ζητήσουν τη βοήθεια του δασκάλου τους, για το πώς να εμπλακούν στην 

κοινότητα.» 

 Επίσης, σύμφωνα με τη Sharon (2002) οι γονείς και τα υπόλοιπα μέλη της 

οικογένειας οφείλουν να παρατηρούν τις δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης του 

μαθητή, τη συμπεριφορά του σε θέματα εργασίας, την κοινωνική εμπλοκή του, τα 

όνειρα και τις ελπίδες του. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να συνεργαστούν με τους 

εκπαιδευτικούς του και να ζητήσουν να προχωρήσει το πρόγραμμα μετάβασης και να 

ενημερωθούν για όλα τα θέματα, ακόμα και για τα οικονομικά. Ακόμα, οφείλουν να 

εξηγήσουν στο παιδί τους τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του και να του μάθουν 

πώς να ζητάει βοήθεια, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του.  

 Οι γονείς πρέπει να δίνουν στο μαθητή ευκαιρίες να αναλαμβάνει 

υποχρεώσεις για δουλειές και εργασίες στο σπίτι. Ένας πολύ βοηθητικός τρόπος για 

να εξηγήσουν κάποια θέματα στο παιδί τους, είναι να παίξουν παιχνίδια ρόλων, σε 

διάφορες καταστάσεις και για διάφορα γεγονότα. Μπορούν να συζητήσουν με το 

παιδί τους θέματα υγείας, ύστερα από συζήτηση και σύμφωνα με τις συμβουλές του 

γιατρού τους. Επίσης, είναι απαραίτητο να συστήσουν στο παιδί τους ένα πρότυπο 
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ενήλικου ανθρώπου με αναπηρία. Τέλος, πρέπει να βρουν νέους τρόπους και τόπους 

για τη μετάβαση του μαθητή στην κοινότητα (Sharon, 1999, p.18). 

Η McLeod (1999) αναφέρει κάποιους επιπρόσθετους τρόπους συμπεριφοράς 

των γονέων και αντιμετώπιση των παιδιών τους που βρίσκονται στο στάδιο της 

μετάβασης στην ενήλικη ζωή. Αναφέρει λοιπόν, ότι αυτή η περίοδος μπορεί να είναι 

μια πολύ δύσκολη και δίσημη περίοδος για τους γονείς. Ενώ περιμένουν να μειωθούν 

οι ευθύνες για τα παιδιά κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής, διαπιστώνουν ότι αυτή 

η περίοδος απαιτεί περισσότερη προσπάθεια. Το γεγονός ότι το παιδί γίνεται 

περισσότερο αυτόνομο, οι γονείς διαπιστώνουν τον μικρό αριθμό δομών που 

υπάρχουν για τα άτομα με αναπηρία.  

Μπορεί να μπερδευτούν και να μην ξέρουν με ποιον τρόπο να δράσουν. Οι 

γονείς από τη μια καταλαβαίνουν τη σημασία της ανεξαρτησίας και προσπαθούν να 

αποδεσμεύσουν τα παιδιά τους από την πατρική στέγη, αλλά από την άλλη 

ανησυχούν και δεν μπορούν να μείνουν μακριά. Έτσι ενώ, θέλουν να δημιουργήσουν 

ευκαιρίες για τα παιδιά τους, θέλουν να εξασφαλίσουν και να ελέγξουν όλους τους 

πιθανούς παράγοντες, πράγμα το οποίο δεν είναι εφικτό.  

Κάποιες από τις συμβουλές που δίνει η συγκεκριμένη ερευνήτρια είναι οι 

παρακάτω: 

 «Το πρωταρχικό είναι να συνειδητοποιήσουν οι γονείς ότι αυτή η περίοδος θα 

είναι πολύ κουραστική και καθόλου ξεκάθαρη. Αν μοιραστούν αυτά τα 

αισθήματά τους με άλλους που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση μπορούν να 

ηρεμήσουν και να βρουν λύσεις.  

 Είναι πολύ σημαντικό να εντοπίσουν τις ανάγκες τους και τις ανάγκες του 

παιδιού τους. Στη συνέχεια να βρουν μια λύση και να εργαστούν πάνω σε 

αυτή. Ένα βήμα τη φορά. 

 Ένας τρόπος για να συμμετέχουν στη ζωή του παιδιού τους, είναι να 

εμπλακούν ενεργά στο σχεδιασμό του προγράμματος μετάβασης του παιδιού 

τους. 

 Επίσης, αν εμπλακούν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει και να ενημερωθούν 

σωστά και υπεύθυνα από αρμόδιους, επίσημους φορείς. 

 Επίσης, πρέπει να ενημερωθούν πλήρως για τα δικαιώματα και τις παροχές 

που προσφέρουν οι επίσημοι, κρατικοί φορείς στα άτομα με αναπηρία. 
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 Τέλος, δεν πρέπει να «το βάζουν κάτω!». Δεν πρέπει να υποχωρούν στις 

δυσκολίες, αλλά να επιμένουν για να πετύχουν την καλύτερη και ομαλότερη 

μετάβαση για το παιδί τους.» (McLeod, 1999, σελ. 62).  

 Οι εκπαιδευτικοί παίζουν επίσης ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό της 

μετάβασης. Ιδιαίτερα, οι ειδικοί παιδαγωγοί, που είναι και το ζητούμενο, πρέπει να 

μιλήσουν με τους γονείς και τον μαθητή για τις διαθέσιμες υπηρεσίες, που αφορούν 

στη μετάβαση. Επίσης, πρέπει να έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια ή να έχουν 

συμμετάσχει σε προγράμματα επιμόρφωσης, ώστε να έχουν όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για τη μετάβαση. Είναι υπεύθυνοι για να ενημερώσουν και να διδάξουν 

στους μαθητές τα δικαιώματά τους, στη χώρα και στην πολιτεία στην οποία ζουν και 

κινούνται.  

Ακόμα, είναι απαραίτητο να βρουν τρόπους να ενδυναμώσουν τους μαθητές 

και τις οικογένειές τους και να δώσουν βήματα και δραστηριότητες στους μαθητές, 

ώστε αυτοί να εισαχθούν στη διαδικασία που προβλέπει το ατομικό τους πρόγραμμα 

και να καταστούν ικανοί να αναλάβουν ενεργούς ρόλους στην κοινότητα. Άλλη μια 

δράση που μπορούν να αναλάβουν, είναι να ενημερώσουν και να συζητήσουν με τους 

υπεύθυνους της μετάβασης και να κανονίσουν τακτικές συναντήσεις. Τέλος, 

οφείλουν να βρουν όλες τις κρατικές ή κοινοτικές υπηρεσίες που υπάρχουν και 

αφορούν στη μετάβαση (Sharon, 2002). 

 Επίσης, σύμφωνα με την McLeod (1999) ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να 

αποσκοπεί σε ένα προσωπο-κεντρικό σχέδιο μετάβασης, όπου το άτομο στο οποίο 

αφορά το σχέδιο μετάβασης, είναι το μοναδικό που αποφασίζει για τον εαυτό του. 

Ακόμα, η συνεργασία και ο σεβασμός μεταξύ οικογένειας, εκπαιδευτικών και άλλων 

ειδικοτήτων θεωρείται κριτικής σημασίας για ένα αποτελεσματικό σχέδιο μετάβασης 

για τα άτομα με αναπηρία.  

  Ο σχεδιασμός ενός προγράμματος προσωπο-κεντρικού μετάβασης, αποτελεί 

ένα δημιουργικό τρόπο ώστε να ενισχυθεί η ανάληψη ρίσκων. Επικεντρώνεται στους 

στόχους και τις ικανότητες κάθε ατόμου και στις προσωπικές επιλογές και στον 

αυτοπροσδιορισμό. Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι οι εμπειρίες των ατόμων 

είναι αυτές που οδηγούν στην κατανόηση των στόχων που θέτουν. Αυτό που έχει 

σημασία είναι ο εκπαιδευτικός να μπορεί να ακούει τα όνειρα του ατόμου για το 

μέλλον του.  
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Είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν Προσωπικά Προγράμματα Σχεδιασμού, τα 

οποία ξεκινούν από το δημοτικό, ή ακόμα και από την προσχολική ηλικία. Τέλος, η 

ανάπτυξη ενός τέτοιου προγράμματος σημαίνει ότι περνάμε από μια προσέγγιση 

προσανατολισμένη στο σύστημα, σε μια προσέγγιση προσανατολισμένη στο άτομο.  

 Οι Wehmeyer & Palmer (2003) πραγματοποίησαν μια έρευνα για το ποιος 

είναι ο αντίκτυπος του αυτοπροσδιορισμού, μέσω της ομαλής μετάβασης, σε 

μαθητές, 3 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του σχολείου. Στην έρευνα συμμετείχαν 94 

μαθητές, οι οποίοι είχαν μαθησιακές δυσκολίες ή νοητική καθυστέρηση. Γι’ αυτούς 

τους μαθητές αξιολογήθηκε το επίπεδο αυτοπροσδιορισμού τους κατά τη διάρκεια 

της αποφοίτησής τους, ένα χρόνο μετά την αποφοίτηση και 3 χρόνια μετά την 

αποφοίτησή τους. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες, σε αυτούς που είχαν 

υψηλό επίπεδο αυτοπροσδιορισμού και σε αυτούς που είχαν χαμηλό επίπεδο 

αυτοπροσδιορισμού.  

 Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές στην ομάδα του υψηλού επιπέδου 

αυτοπροσδιορισμού, μετά από 1 χρόνο από την αποφοίτηση, ήταν περισσότερο 

πιθανό να έχουν μετακομίσει κάπου αλλού και να μην μένουν πλέον, μαζί με τους 

γονείς τους. Στα 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση, ήταν περισσότερο πιθανό να ζουν 

τελείως ανεξάρτητα. Επίσης, οι μαθητές αυτοί ήταν πολύ πιθανό να έχουν αποκτήσει 

τραπεζικό λογαριασμό 1 χρόνο μετά την αποφοίτηση, και επομένως να είναι και 

οικονομικά ανεξάρτητοι. Στα 3 χρόνια, φαίνεται να μπορούν να πληρώσουν τα χρέη 

τους μόνοι τους και να υπάρχει γενική αλλαγή στην οικονομική τους συμπεριφορά.  

 Ακόμα, οι συγκεκριμένοι μαθητές ήταν πιο πιθανό να έχουν μια δουλειά κατά 

τη διάρκεια του πρώτου χρόνου μετά την αποφοίτηση και είτε να έχουν δουλειά, είτε 

να έχουν εκπαιδευτεί για κάποια δουλειά, στα 3 χρόνια. Τέλος, οι μαθητές αυτοί που 

είχαν κάποια δουλειά, μπορούσαν να εξασφαλίσουν στους εαυτούς τους ασφάλιση 

και να ωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα της εργασίας τους. Σε καμία από τις 

παραμέτρους οι μαθητές της ομάδας με το χαμηλό επίπεδο αυτοπροσδιορισμού, δεν 

σημείωσαν μεγαλύτερα σκορ από τους μαθητές της άλλης ομάδας (Wehmeyer & 

Palmer, 2003). 

 Μια άλλη έρευνα αφορά στους εκπαιδευτικούς. Οι Zhang & Stecker, 

ερεύνησαν κατά πόσο η συμπεριφορά των μελών στο ατομικό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα προωθεί την ενεργή συμμετοχή των μαθητών, σε ποιο επίπεδο οι μαθητές 

με μέτρια νοητική καθυστέρηση επιδεικνύουν συμπεριφορές αυτοπροσδιορισμού, 

πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις συναντήσεις για το πρόγραμμα μετάβασης και τι 
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προτάσεις μπορούν να γίνουν για περαιτέρω ανάπτυξη. Μελέτησαν 44 

εκπαιδευτικούς, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ατόμων με μέτρια νοητική 

καθυστέρηση.  

 Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, για το πρώτο ερώτημα της έρευνας, οι 

εκπαιδευτικοί πριν την έναρξη του προγράμματος μετάβασης αναγνωρίζουν τις 

ανάγκες, τις προσδοκίες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, αλλά παρόλ’ αυτά δεν τα 

περικλείουν στο πρόγραμμά τους. Επίσης, λιγότεροι δάσκαλοι δήλωσαν ότι 

λαμβάνουν υπόψη τους τη γνώμη των μαθητών και των οικογενειών τους. Δεύτερον, 

διαπίστωσαν ότι εκπαιδευτικοί με λιγότερα χρόνια υπηρεσίας, καθόλου εμπειρία στο 

σχεδιασμό προγραμμάτων μετάβασης και περισσότερα ακαδημαϊκά προσόντα, 

σημείωσαν υψηλότερα ποσοστά για την εκτέλεση των προγραμμάτων μετάβασης.  

 Τέλος, σε ό,τι αφορά στο δεύτερο ερώτημα της έρευνας, οι μαθητές δεν 

επέδειξαν σημαντικές στατιστικά διαφορές σε σχέση με το φύλο τους, την ηλικία 

τους και το επίπεδό τους. Και στις τρεις περιπτώσεις, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά 

τα προγράμματα μετάβασης, οι μαθητές σημείωσαν χαμηλά ποσοστά ενεργής 

συμμετοχής  (Zhang & Stecker, 2001).   

2.5.2.2 Μετάβαση και αυτοπροσδιορισμός  

Είναι γεγονός ότι μαθητές που ολοκληρώνουν το σχολείο, τις περισσότερες 

φορές το αφήνουν χωρίς να έχουν αποκτήσει τις δεξιότητες που τους είναι 

απαραίτητες για την ενήλικη ζωή. Μέσα στην έννοια της μετάβασης, εμπεριέχεται 

και η έννοια της επαγγελματικής επιλογής. Για μια σωστή και ολοκληρωμένη 

επαγγελματική επιλογή πρέπει οι μαθητές να αναπτύξουν: 

 την δεξιότητα του σχεδιασμού του μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου 

μέλλοντος, 

 τη δεξιότητα να αποκτούν τον έλεγχο της ζωής τους (εσωτερικό σημείο 

ελέγχου), 

 την κατανόηση της σχέσης χρόνου – στοχοθεσίας, 

 ένα υγειές αυτοσυναίσθημα, 

 την ικανότητα και την επιθυμία να εξερευνούν τις επαγγελματικές ευκαιρίες, 

 την επιθυμία να ρωτούν και να αναζητούν λύσεις, 

 την επιθυμία να βρίσκουν και να χρησιμοποιούν πηγές βοήθειας    και 

 την επιθυμία να συμμετέχουν σε δραστηριότητες σχολικές και κοινωνικές.  
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Οι μαθητές για να σχεδιάσουν το πρόγραμμα μετάβασής τους πρέπει να 

διδαχθούν τους ρόλους, τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες που ο καθένας έχει 

στην ομάδα. Επίσης, τα μέλη της ομάδας πρέπει να μάθουν πώς να υποστηρίζουν τις 

συμπεριφορές των μαθητών που βασίζονται στον αυτοπροσδιορισμό. Οι μαθητές 

χρειάζονται επαναλαμβανόμενες ευκαιρίες να εξασκούν συμπεριφορές 

αυτοπροσδιορισμού, σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Ο πιο ισχυρός δεσμός 

ανάμεσα στον αυτοπροσδιορισμό και τη μετάβαση, είναι το γεγονός ότι όταν οι 

μαθητές διδάσκονται βασικές δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού, αναπτύσσουν οι ίδιοι 

ένα πρόγραμμα για τους εαυτούς τους.  

Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για το πρόγραμμα μετάβασης, είναι αυτή που θα 

προτείνει στους γονείς και το υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου, υπηρεσίες που να 

προωθούν τον αυτοπροσδιορισμό (Field et al., 1998). 

2.5.3 Αυτόνομη διαβίωση 

 Το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει ο άνθρωπος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο 

στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και στην ατομική του ολοκλήρωση. Επίσης, 

το περιβάλλον είναι αυτό που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό, την ανάπτυξη ή όχι του 

αυτοπροσδιορισμού του ατόμου. Στα άτομα με νοητική καθυστέρηση, η επίδραση 

του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζουν, αποτελεί ακόμα πιο σημαντικό παράγοντα 

για την ανάπτυξη της αυτονομίας τους, της ανεξαρτησίας τους, του 

αυτοπροσδιορισμού τους. Η αυτονομία αναφέρεται στην ελευθερία επιλογών ενός 

ατόμου και στη δράση του να παίρνει αποφάσεις (Abramson, 1985; Wettstein, 1987) 

(Heller, Miller & Factor, 1999). 

 Για αιώνες τα άτομα με νοητική καθυστέρηση ζούσαν σε απομονωμένα 

περιβάλλοντα, όπου δεν ανέπτυσσαν κανένα χαρακτηριστικό προσαρμοστικής και 

κοινωνικά αποδεκτής συμπεριφοράς. Όπως ο Braddock (1998) αναφέρει ότι τα άτομα 

με νοητική καθυστέρηση ξεπηδούν από ένα σκοτεινό και παραμελημένο παρελθόν 

στην κοινωνία μας και γίνονται περισσότερο αποδεκτά και άξια μέλη της κοινωνίας. 

Σήμερα, ένα νέο χαρακτηριστικό έχει αναπτυχθεί στις Η.Π.Α. και διεθνώς, απέναντι 

στην υποστήριξη της οικογένειας και στην κατοικία μέσα στην κοινότητα, μακριά 

από το μοντέλο ιδρυματοποίησης του 19ου αιώνα (Wehmeyer & Bolding, 1999). 

 Σύμφωνα με τους Luckasson & Spitalnik (1994) η κίνηση που είναι η βασική 

για την κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με νοητική καθυστέρηση είναι αυτή από 

ένα πρόγραμμα απλής παροχής υπηρεσιών, σε έναν εξατομικευμένο σχεδιασμό και 
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λειτουργική υποστήριξη. Επίσης, οι παραπάνω ερευνητές καθορίζουν τον όρο 

«υποστήριξη» ως μια περιοχή, όχι continuum, υπηρεσιών, ανθρώπων και δομών που 

ταιριάζουν στις ανάγκες του κάθε ατόμου (Wehmeyer & Bolding, 1999). 

 Είναι σημαντικό να δούμε πώς ακριβώς ορίζεται η έννοια της αυτονομίας. Η 

αυτονομία, λοιπόν, ορίζεται ως τη δυνατότητα του ατόμου να ζει με τους δικούς του 

κανόνες, νόρμες και αξίες. Η αυτονομία, με τον παρόντα ορισμό, και ο 

αυτοπροσδιορισμός, θεωρούνται βασικές αρχές στα περισσότερα ευρωπαϊκά 

προγράμματα πολιτικής για ΑμΕΑ. Μια ακόμα, πτυχή που υπεισέρχεται στα πλαίσια 

της έννοιας της αυτονομίας, είναι αυτό των προσωπικών επιλογών. Επιλογές 

βασισμένες στις προσωπικές ανάγκες και επιθυμίες του κάθε ατόμου, και 

απαλλαγμένες από εξωτερικές επιρροές. Άλλωστε σε μια δήλωση της Γερμανικής 

κυβέρνησης, το 1994, αναφέρεται ρητά: «Η ζωή ενός ενήλικου ατόμου, ακόμα και με 

νοητική καθυστέρηση, καθορίζεται πρώτα και πρωταρχικά από το ίδιο το άτομο. Έχει 

το δικαίωμα να κάνει τις προσωπικές του επιλογές.» (στο Tonkens & Weijers, 1999, 

p.468-76). 

 Η αυτονομία πολύ συχνά, συγχέεται με τους όρους της αυτοδιάθεσης και της 

προσωπικής ανάπτυξης, χωρίς να αναλύεται περαιτέρω η μεταξύ τους σχέση 

(Tonkens & Weijers, 1999). Παρόλα αυτά οι παραπάνω ορισμοί αντιπροσωπεύουν 

τρία διαφορετικά πράγματα, με την αυτοδιάθεση και τη προσωπική ανάπτυξη, να 

αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια της αυτονομίας.  

Από διάφορες έρευνες που έχουν γίνει, κατά καιρούς, συνοπτικά έχουν προκύψει τα 

παρακάτω συμπεράσματα: 

⇒ Η εμπλοκή στις δουλειές του σπιτιού και στην συμμετοχή στην κοινότητα, για 

ένα άτομο με νοητική καθυστέρηση, εξαρτάται από το επίπεδο της 

προσαρμοστικής του συμπεριφοράς. Άτομα με μεγαλύτερο ποσοστό νοητικής 

καθυστέρησης, αισθάνονται ευάλωτα για να αναλάβουν προσωπική δράση. 

⇒ Πρέπει να προτιμούνται χώροι διαμονής προσβάσιμοι, με ποικιλία και 

ποιότητα επίπλων, ωραίο και ευχάριστο περιβάλλον και λειτουργικούς 

χώρους. 

⇒ Πρέπει να προτιμούνται χώροι, οι οποίοι φιλοξενούν ένα μικρό αριθμό 

ατόμων, περίπου ίσο με τον αριθμό των μελών μιας τυπικής οικογένειας. 

⇒ Δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα για τα χαρακτηριστικά της κοινότητας που 

βοηθούν στην ενσωμάτωση των ατόμων. 
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⇒ Ο αριθμός των μελών προσωπικού που υπάρχουν στο χώρο πρέπει να είναι 

ανάλογος με τα άτομα που κατοικούν εκεί.      

⇒ Οι στρατηγικές και οι κατευθύνσεις του προσωπικού είναι πολύ σημαντικές 

για τα αποτελέσματα. Έρευνες δείχνουν ότι η καθοδήγηση εμποδίζει τα άτομα 

να αναπτύξουν ολοκληρωμένη και αυτόβουλη προσωπικότητα. Η εκπαίδευση 

του προσωπικού πρέπει να είναι ανάλογη των αναγκών των κατοίκων του 

σπιτιού και των ατόμων που ζουν σε αυτό (Felce & Emerson, 2001).  

 Υπάρχει μια γενική τάση να δημιουργούνται σχολεία, σπίτια και 

προγράμματα στην κοινότητα, που τιμούν και προωθούν τις αρχές του 

αυτοπροσδιορισμού και της αυτονομίας. Για να πετύχει ένας ενήλικας με νοητική 

καθυστέρηση την αυτονομία, πρέπει να αρθούν όλες οι δυσκολίες που τίθενται από 

τα περιορισμένα πλαίσια του σπιτιού, του σχολείου, της κοινότητας, και που 

υπάρχουν σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής των ατόμων.  

 Για να υπάρξει η επιθυμητή αλλαγή πλαισίου, πρέπει να βασιστεί σε 

εμπειρικά δεδομένα και σε βιβλιογραφικές και ερευνητικές αναφορές. Να 

αναπτυχθούν στρατηγικές, που θα αναπτύξουν και θα υποστηρίξουν την έκφραση 

συμπεριφορών αυτονομίας και δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού.  

 Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να καθοδηγούν τους μαθητές, να εκμεταλλεύονται 

όλες τις ευκαιρίες που τους δίνονται για αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, να 

εκφράζουν συμπεριφορές αυτοπροσδιορισμού και να νιώθουν ελεύθεροι να 

επιλέγουν αυτό που οι ίδιοι θέλουν.  

 Μαθητές που νιώθουν αυτόνομοι και εκφράζουν συμπεριφορές 

αυτοπροσδιορισμού, γνωρίζουν πολύ καλά πως πρέπει να ακολουθήσουν 

συγκεκριμένα βήματα για να πετύχουν αυτό που θέλουν. Παρόλ’αυτά, όμως, 

υπάρχουν και κάποια εμπόδια τα οποία πρέπει να καμφθούν, όπως το χαμηλό αυτό-

συναίσθημα των μαθητών, ύπαρξη εξωτερικού σημείου ελέγχου και φτωχές 

δεξιότητες θέσπισης στόχων και λήψης αποφάσεων. Επίσης, πολλοί μαθητές 

αναφέρουν ότι αδυνατούν να συγκεντρώσουν πληροφορίες για να πάρουν αποφάσεις 

και αδυνατούν να κατανοήσουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους. αν οι 

παραπάνω δεξιότητες δεν διδαχθούν, οι μαθητές με νοητική καθυστέρηση, δεν θα 

μπορέσουν να ανταποκριθούν στον ρόλο τους ως ενήλικοι. Αυτός είναι και ο 

σημαντικότερος λόγος που ελάχιστοι από αυτούς ζουν ανεξάρτητα, δουλεύουν με 

 
 

59 



 
 

πλήρες ωράριο σε ανταγωνιστικές δουλειές ή έχουν ανάγκη από υποστηριζόμενη 

διαβίωση (Daniel, Olympia, Jensen, Heathfield & Jenson, 2004).    

2.5.3.1 Αυτόνομη διαβίωση και αυτοπροσδιορισμός    

 Είναι προφανές ότι η αυτόνομη διαβίωση των ατόμων με νοητική 

καθυστέρηση και ο αυτοπροσδιορισμός, είναι δυο φαινόμενα αλληλένδετα. Δεν 

μπορεί να υπάρξει αυτονομία χωρίς ένα καλό επίπεδο αυτοπροσδιορισμού, και ένας 

ολοκληρωμένος αυτοπροσδιορισμός προωθείται και αναπτύσσεται μέσα στα πλαίσια 

της αυτόνομης διαβίωσης.  

 Ένα από τα στοιχεία που ερευνήθηκε ευρέως τα τελευταία χρόνια, είναι ο 

τύπος του τόπου κατοικίας, και πώς αυτό επηρεάζει την αυτονομία των ατόμων με 

νοητική καθυστέρηση. Πρωταρχικά, οι ερευνητές εστίασαν στο πώς σπίτια και δομές 

διαφορετικού μεγέθους έχουν επηρεάσει τα αποτελέσματα των κατοίκων τους, σε 

περιοχές όπως η λήψη αποφάσεων, η προσαρμοστική συμπεριφορά, η κινητικότητα 

και η αλληλεπίδραση με την κοινότητα (Cornoy, 1996; Heller, Factor, Hsieh & Hahn, 

1998; Stancliffe, 1997; Stancliffe & AAbery, 1997). Γενικά, έχει βρεθεί ότι τα 

περισσότερο θετικά αποτελέσματα τα εμφανίζουν άτομα που ζουν σε: 

⇒ κοινοτικά σπίτια, παρά σε ιδρύματα και νοσοκομειακές δομές (Heller, Factor 

et al., 1998; Wilson, Huggman & Cornoy, 1991)  και 

⇒ μικρότερες δομές παρά σε μεγαλύτερες (Cornoy, 1996; Cullen et al., 1995; 

Rotegard, Hill, Bruininks, 1983; Stancliffe, 1997; Stancliffe & Abery, 1997 ; 

Heller, Miller & Factor, 1999).  

Ο Stancliffe (1997)  έδειξε ότι μικρότερες μονάδες διαβίωσης προσφέρουν 

περισσότερες ευκαιρίες στα άτομα, για να κάνουν τις δικές τους επιλογές. Επίσης, 

τέτοιες δομές είναι πιθανό, να εμπλέκουν τα άτομα στη διαμόρφωση των 

στρατηγικών που θα χρησιμοποιηθούν για την αλληλεπίδραση με την κοινότητα 

(Heller, Miller & Factor, 1999). Οι Campo, Sharpton, Thompson & Sexton βρήκαν 

μια στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της μέτρησης της ατομικότητας σε ομαδικά 

σπίτια και του βαθμού προσωπικού ελέγχου των ατόμων (Stancliffe, Abery & Smith, 

2000). 

Έρευνες έχουν δείξει ότι η μεγάλη αυτονομία του ατόμου θα αυξήσει και τον 

επίπεδο της ανεξαρτησίας του, της αλληλεπίδρασης με την κοινότητα και της 
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ποιότητας ζωής του (Stancliffe & Abery, 1996; Wehmeyer & Metzler, 1995 ; Heller, 

Miller & Factor, 1999).  

Από έρευνα των Heller, Miller & Factor, (1999), φαίνεται ότι η αυτονομία 

συνδεόταν με την προσαρμοστική λειτουργικότητα και με το επίπεδο 

αλληλεπίδρασης με την κοινότητα. Η δυνατότητα επιλογών στην καθημερινή ζωή 

συνδεόταν άμεσα με την ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης. Επίσης, 

βρήκαν ότι η εμπλοκή των ατόμων στη διαμόρφωση των στρατηγικών, διευκόλυνε τη 

συμμετοχή τους στην κοινότητα. Η παρούσα έρευνα επιβεβαίωσε παλαιότερες 

έρευνες, και έδειξε ότι μικρές δομές κατοικίας, προσέφεραν μεγαλύτερη ενσωμάτωση 

στην κοινότητα. Τέλος, απέδειξαν ότι ενήλικες με υψηλότερο επίπεδο 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς, συμμετείχαν περισσότερο στην κοινότητα. 

Οι  Stancliffe, Abery & Smith (2000) βεβαιώνουν ότι άτομα που ζούσαν σε 

δομές ημι-αυτόνομης διαβίωσης, έδειξαν υψηλότερα ποσοστά προσωπικού ελέγχου 

και ανάπτυξης του αυτοπροσδιορισμού τους, από άτομα που ζούσαν σε κοινοτικά 

σπίτια αυτόνομης διαβίωσης. Επίσης, ο προσωπικός έλεγχος είχε σχέση και με το 

μέγεθος της δομής κατοικίας, με αυτούς που ζούσαν μόνοι τους να επιδεικνύουν τα 

υψηλότερα επίπεδα προσωπικού ελέγχου και αυτούς που ζούσαν σε δομές 4 ατόμων, 

να επιδεικνύουν τα χαμηλότερα. Τα παραπάνω δεδομένα εξηγούνται ως εξής:  

⇒ στα διαμερίσματα ημι-αυτόνομης διαβίωσης, η ατμόσφαιρα ήταν πιο κοντά 

στην ατομικότητα, 

⇒ το προσωπικό που εργαζόταν εκεί ήταν καλύτερα εκπαιδευμένο και είχε 

λιγότερες ώρες εργασίας   και 

⇒ τα άτομα είχαν περισσότερα χρήματα στη διάθεσή τους, για αυτόβουλα έξοδα. 

 Πολλοί είναι οι ερευνητές που δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τη δομή της 

αυτονομίας, από αυτή της ατομικότητας, της ανεξαρτησίας ή της διαφορετικότητας.  

 Σύμφωνα με τη θεωρία του αυτοπροσδιορισμού, ένα άτομο θεωρείται 

αυτόνομο όταν η συμπεριφορά του χαρακτηρίζεται από αυτόβουλη θέσπιση και όταν 

προσυπογράφει τις πράξεις του ολοκληρωτικά και δεσμεύεται σε αυτές ή/και στις 

αξίες που εκφράζονται από αυτές. Τα άτομα είναι περισσότερο αυτόνομα, όταν δρουν 

με βάση τα αυθεντικά ενδιαφέροντά τους, τις αξίες και τις επιθυμίες τους. Σύμφωνα 

με τη θεωρία του αυτοπροσδιορισμού, το αντίθετο της αυτονομίας δεν είναι η 

εξάρτηση, αλλά η ετερονομία, στην οποία οι πράξεις κάποιου καθοδηγούνται από 
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εξωτερικές δυνάμεις, που είναι φαινομενικά ξένες στο άτομο ή προκαλούν κάποιον 

να συμπεριφέρεται με συγκεκριμένους τρόπους, άσχετους προς τις αξίες και τα 

ενδιαφέροντα του ατόμου. 

 Η θεωρία του αυτοπροσδιορισμού, ορίζει την εξάρτηση ως την στήριξη του 

ατόμου στους άλλους για καθοδήγηση, υποστήριξη ή απλή βοήθεια. Σύμφωνα με τον 

αυτοπροσδιορισμό τα αντίθετο της εξάρτησης, δεν είναι η αυτονομία, αλλά η 

ανεξαρτησία, η συνθήκη στην οποία δεν στηρίζεσαι στους άλλους για υποστήριξη, 

βοήθεια ή καθοδήγηση. Επομένως, η αυτονομία βρίσκεται, στη μέση μεταξύ 

ανεξαρτησίας και ατομικότητας. Κάποιος μπορεί αυτόνομα να στηρίζεται στους 

άλλους, με τη θέλησή του για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του, ειδικά αν ο άλλος 

θεωρείται υπεύθυνος και υποστηρικτικός. Ακόμα, κάποιος μπορεί να βρίσκεται σε 

καθεστώς εξάρτησης, με πολλά αρνητικά, συνοδά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα 

κάποιος μπορεί αυτόνομα να δέχεται καθοδήγηση από κάποιον γονιό. Η έρευνα 

αποδεικνύει ότι η αυτονομία ή η κατά βούληση φροντίδα, διαφέρει και στην 

αποτελεσματικότητα και στην επιρροή, του ανθρώπου που φροντίζει.  

 Έρευνες έχουν δείξει ότι γονείς, οι οποίοι υποστηρίζουν την αυτονομία των 

παιδιών τους, έχουν εφήβους που εξαρτώνται περισσότερο από τους γονείς τους και 

που είναι, περισσότερο πιθανό, να υιοθετήσουν τις πατρικές νόρμες, ως τρόπο ζωής 

τους. Στη βάση του αυτοπροσδιορισμού, έχει γίνει διαχωρισμός μεταξύ της 

δραστικής αυτονομίας, όπου το άτομο αντιστέκεται σε εξωτερικές παρεμβάσεις, και 

της αντανακλαστικής αυτονομίας, η οποία ορίζεται μέσω του αυτοπροσδιορισμού 

(Chirkov, Ryan, Kim &Kaplan, 2003). 

 2.5.3.2 Η αυτόνομη διαβίωση στην Ελλάδα   

 Στην Ελλάδα το πλαίσιο της ημι-αυτόνομης και αυτόνομης διαβίωσης είναι 

πολύ περιορισμένο. Εκτός του ότι δεν υπάρχουν δομές κατάλληλες για να 

λειτουργήσουν τα λιγοστά προγράμματα που είναι διαθέσιμα, δεν υπάρχει 

σχεδιασμός και οργανωμένο πρόγραμμα παρέμβασης. Είναι σημαντικό να αναφερθεί 

ότι οι λιγοστές αυτές δομές, είναι αποτέλεσμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας, και κυρίως 

μέριμνας γονέων ατόμων με ειδικές ανάγκες.  

 Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια να ενταχθεί η εκπαίδευση σε 

δραστηριότητες αυτόνομης διαβίωσης, στα ειδικά γυμνάσια. Παρέμβαση, η οποία θα 

έπρεπε να ξεκινά από το δημοτικό και να ολοκληρώνεται με την εισαγωγή των 
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ατόμων σε κάποιο διαμέρισμα ή σε κάποια άλλη μορφή αυτόνομης ή ημι-αυτόνομης 

διαβίωσης.  

 Στην ελληνική πραγματικότητα, και ιδιαίτερα στη πόλη της Θεσσαλονίκης, 

γίνονται κάποιες αξιόλογες προσπάθειες από κάποιους συλλόγους γονέων ατόμων με 

ειδικές ανάγκες, για την δημιουργία σπιτιών αυτόνομης και ημι-αυτόνομης 

διαβίωσης. Οι προσπάθειες αυτές είναι μεμονωμένες, ιδιωτικές και δεν στηρίζονται 

από την ελληνική πολιτεία, παρά μόνο σε ένα πολύ μικρό ποσοστό (μικρές 

επιχορηγήσεις από τα υπουργεία Παιδείας κα Υγείας). Οι στέγες που έχουν 

δημιουργηθεί είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων που τις αναλαμβάνουν. Έτσι, 

υπάρχει ένα φιλοξενείο και ένα διαμέρισμα ημι-αυτόνομης διαβίωσης τα ποία 

ελέγχονται από την Εταιρία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος και εξυπηρετούν ενήλικα 

άτομα με πολλαπλές αναπηρίες. Επίσης, υπάρχει ένα διαμέρισμα ημι-αυτόνομης 

διαβίωσης, το οποίο είναι δημιούργημα του φορέα «Σωτήρ» και εξυπηρετεί ενήλικα 

άτομα με νοητική καθυστέρηση και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές. Αξιόλογη είναι 

και η προσπάθεια που έγινε από το ίδρυμα «Άγιος Δημήτριος» και αφορά στην 

ίδρυση τεσσάρων διαμερισμάτων αυτόνομης και ημι-αυτόνομης διαβίωσης, τα οποία 

εξυπηρετούν άτομα με νοητική καθυστέρηση ή με πολλαπλές αναπηρίες.  

 Αυτό που υπάρχει σήμερα στην ελληνική ειδική αγωγή, και με το οποίο 

πορεύονται εκπαιδευτικοί και γονείς είναι το «Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγράμματος Σπουδών Αυτόνομης Διαβίωσης», το οποίο αναφέρεται σε άτομα που 

φοιτούν στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Στόχοι του μαθήματος είναι: 

⇒ η ανταπόκριση των μαθητών σε συγκεκριμένες δραστηριότητες,  

⇒ η εκμάθηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, 

⇒ η οργάνωση δραστηριοτήτων, 

⇒ η κινητοποίηση και η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευομένων   και 

⇒ η κατάκτηση όλων των απαιτούμενων τεχνικών δεξιοτήτων, για την ανάπτυξη 

και την κατάκτηση της αυτονομίας και κοινωνικότητας του μαθητή. 

Οι άξονες στους οποίους κινείται το συγκεκριμένο πλαίσιο κινούνται γύρω από 

την αυτοεξυπηρέτηση, την ασφαλή σύναψη σχέσεων με το άλλο φύλο, τις βασικές 

δεξιότητες, αισθητηριακές/γνωστικές/κινητικές. Η αυτοεξυπηρέτηση αναφέρεται 

στην προσωπική και ατομική υγιεινή, την ένδυση, την υπόδηση, τη σίτιση, τις 

κοινωνικές σχέσεις, την επικοινωνία, τη μετακίνηση, τη διαχείριση χρημάτων, τη 

φροντίδα προσωπικών μηχανημάτων/βοηθημάτων, τη χρήση φαρμακευτικής αγωγής, 
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τη διαχείριση του χώρου διαβίωσης, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την 

εργασιακή απόδοση, τον ελεύθερο χρόνο. 

Ο δεύτερος άξονες, οι κοινωνικές δεξιότητες, αναφέρεται στη μη λεκτική 

συμπεριφορά, στη λεκτική συμπεριφορά, στις βασικές δεξιότητες συνομιλίας, στις 

δεξιότητες ακρόασης, στις σύνθετες δεξιότητες συνομιλίας. 

Ο τρίτος άξονας αναφέρεται στις βασικές δεξιότητες. Αυτές συμπεριλαμβάνουν 

αισθητηριακές δεξιότητες, κινητικές/νευρομυϊκές δεξιότητες, γνωστικές δεξιότητες. 

Τέλος, ο τέταρτος άξονας κινείται γύρω από τις δεξιότητες ομαλής εργαστηριακής 

ένταξης, που έχουν να κάνουν με τη λεπτή/αδρή κινητικότητα, σωματογνωσία, αφή, 

βάρος/όγκος, χρήση απλών εργαλείων, συνεργασία, υπευθυνότητα, αποδοτικότητα, 

ποιότητα, συνέπεια κ.λπ. 

Το Διαθεματικό Πλαίσιο δίνει και κάποια προτεινόμενα σχέδια εργασίας. Ένα 

παράδειγμα αυτόνομης διαβίωσης είναι το εξής:  

1. Αυτοεξυπηρέτηση  

 

Διαχείριση του χώρου διαβίωσης  

  

 
Διεκπεραίωση αγοράς αναγκαίων αγαθών για το σπίτι. 
Άλλα  παραδείγματα είναι τα εξής: 
 

2. Κοινωνικές Δεξιότητες 

 
 
Σύνθετες Δεξιότητες Συνομιλίας 
 
 
 
Τεχνικές συνέντευξης για εργασία 
 

 
3. Βασικές Δεξιότητες 

 
 
Γνωστικές Δεξιότητες 
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Διαχείριση χρόνου. 
  

 

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται είναι, κυρίως, αυτή της βιωματικής 

προσέγγισης. Για αυτό χρειάζονται κατάλληλα διαμορφωμένοι χώροι, που να 

προσομοιάζουν σε φυσικά περιβάλλοντα. Σε ένα δεύτερο στάδιο γίνεται εκπαίδευση 

σε πραγματικά περιβάλλοντα, με σκοπό να εδραιωθεί η δεξιότητα και να επιτευχθεί η 

επιθυμητή γενίκευση. Για τις κοινωνικές δεξιότητες χρησιμοποιούνται οι διδακτικές 

ενέργειες της καθοδήγησης, της επίδειξης μοντέλου, της αναπαράστασης της 

συμπεριφοράς (role-playing), των ασκήσεων προθέρμανσης, της ενίσχυσης, των 

επισκέψεων σε φυσικό περιβάλλον και των καθηκόντων στο σπίτι. 

 Επίσης, χρησιμοποιούνται και τεχνικές αισθητηριακού ερεθισμού, του 

χειρισμού, οργάνωσης της γνωστικής λειτουργίας,  θεραπευτικής χρήσης του εαυτού, 

αντιμετώπισης της ψυχοκοινωνικής δυσλειτουργίας, εκπαίδευσης και χρήσης 

δραστηριοτήτων για την πρόκληση υψηλότερου επιπέδου προσαρμοστικών 

αντιδράσεων και για τη γενίκευση.  

 Σημαντικό είναι και το κομμάτι της αξιολόγησης, το οποίο δομείται σε τρία 

επίπεδα. Σε αυτό της αρχικής/διαγνωστικής αξιολόγησης, της 

διαμορφωτικής/σταδιακής αξιολόγησης και της τελικής/συνολικής αξιολόγησης.  

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είναι απαραίτητο να λειτουργεί το 

εξής σχήμα: Αρχική αξιολόγηση, Στοχοθέτηση, Σχεδιασμός εκπαιδευτικού 

προγράμματος, διδασκαλία, καταγραφή, αξιολόγηση, στοχοθέτηση κ.ο.κ. 

Το διδακτικό υλικό που υπάρχει είναι ανεπαρκές. Αυτό που πρέπει να υπάρχει 

είναι ένα μικρό διαμέρισμα, πλήρως εξοπλισμένο με αναλώσιμα και μη αναλώσιμα 

υλικά, μέσα στο χώρο του σχολείου. Χρησιμοποιούνται, επίσης διάφορα υλικά 

παιδαγωγικής και ψυχοκινητικής ανάπτυξης και διάφορα είδη για κατασκευές 

(αναλώσιμα και μη). Τέλος χρησιμοποιούνται ένα ντοσιέ για τον εκπαιδευτικό, 

τέσσερα σχολικά εγχειρίδια για τον μαθητή και διάφορα πακέτα αξιολόγησης 

(Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Αυτόνομης Διαβίωσης).   
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2.5.4 Εργαλεία Αξιολόγησης 

2.5.4.1 Αξιολόγηση αυτοπροσδιορισμού  

Ένα από τα πιο γνωστά εργαλεία αξιολόγησης του αυτοπροσδιορισμού είναι η 

κλίμακα αυτοπροσδιορισμού Arc (Wehmeyer, 1998), η οποία χρησιμοποιήθηκε και 

στην παρούσα έρευνα. Το ερωτηματολόγιο του Arc’s, σχεδιάστηκε ειδικά για 

ενήλικους μαθητές, με μέτρια νοητική καθυστέρηση και μαθησιακές δυσκολίες. 

 Γι ’αυτό αποτελεί ένα εργαλείο ικανό να εμψυχώνει τους μαθητές και να τους 

καθιστά ικανούς να αποκτήσουν περισσότερες συμπεριφορές αυτοπροσδιορισμού, 

δίνοντας κατάλληλες προτάσεις και υποστήριξη.  

Το ερωτηματολόγιο του Arc’s, όπως και κάθε άλλο εργαλείο, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα, αν δεν δοθεί προσοχή στις οδηγίες συμπλήρωσής του. 

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε για δύο λόγους:  

1. για να αξιολογήσει τις δυνατότητες και τις αδυναμίες των μαθητών στον 

αυτοπροσδιορισμό και να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του μαθητή στο 

σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος    και 

2. για να προωθήσει την έρευνα πάνω σε θέματα αυτοπροσδιορισμού. 

Παράλληλα, βοηθά τους ερευνητές να αξιολογήσουν ποια περιβάλλοντα, 

ποιες στρατηγικές και ποια εκπαιδευτικά υλικά προωθούν ή εμποδίζουν τον 

αυτοπροσδιορισμό.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο δεν είναι ένα 

διαγνωστικό εργαλείο. Η χρήση του για οποιοδήποτε άλλο λόγο, συνιστά 

ακατάλληλη χρήση του εργαλείου. Ένας λόγος για τον οποίο δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείται το ερωτηματολόγιο για τον προσδιορισμό του επιπέδου του 

αυτοπροσδιορισμού του μαθητή, είναι γιατί το ερωτηματολόγιο δεν ερευνά καθόλου 

τα αίτια των χαμηλών σκορ στα ερωτήματά του.  

Αντίθετα, το ερωτηματολόγιο του Arc’s, κατασκευάστηκε για να βοηθήσει 

μαθητές και εκπαιδευτές στην προσπάθειά τους να προωθήσουν τον 

αυτοπροσδιορισμό, ως ένα εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Αυτό που επιδιώκει η κλίμακα 

είναι να εμπλέξει τον μαθητή στη διαδικασία σχεδιασμού του εκπαιδευτικού του 

προγράμματος και στη λήψη αποφάσεων. Η αρχική, βασική χρήση της κλίμακας του 

Arc’s είναι να γενικεύσει τη συζήτηση γύρω από θέματα για τα οποία ο μαθητής 

ενδιαφέρεται, προβληματίζεται ή επιθυμεί να συζητήσει.  
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Μια δεύτερη χρήση της κλίμακας είναι ότι περιλαμβάνει τη βαθμολόγηση και 

συγκρίνει γενικά σκορ, με σκορ σε συγκεκριμένους τομείς και υποσκορ, με τις 

νόρμες, και κυρίως, εξετάζει τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του μαθητή, σε κάθε 

τομέα, χωριστά. Η βαθμολογία δίνεται με δύο μορφές: με τις θετικές βαθμολογίες 

(positive scores), που αποτελούν τις καθεαυτό απαντήσεις του ατόμου και με τις 

νόρμες (norm samples), που αποτελούν το ποσοστό επί τοις εκατό των απαντήσεων, 

σε σχέση με το γενικό πληθυσμό.   

Αν και ακούγεται παράδοξο, χαμηλά σκορ στην κλίμακα του 

αυτοπροσδιορισμού, μπορούν να είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς οι μαθητές 

αποφασίζουν να δράσουν για τα δικά τους προσωπικά προβλήματα, με τον δικό τους 

τρόπο. Αυτό που έχει σημασία είναι να μάθουν οι μαθητές να δημιουργούν και να 

εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που τους δίνονται για να λύνουν τα προβλήματά τους, 

μόνοι τους. 

Συνοψίζοντας,  το ερωτηματολόγιο: 

1. αξιολογεί τις απόψεις των μαθητών για τους εαυτούς τους και τον 

αυτοπροσδιορισμό τους, 

2. συμβάλει στη συνεργασία εκπαιδευτικών και άλλων μελών, ώστε να 

αναγνωρίσει τις περιοχές δυνατοτήτων και περιορισμών του μαθητή, 

περιοχές που συνδέονται με τους στόχους του αυτοπροσδιορισμού                            

και 

3. αυτοαξιολογεί την πρόοδο του αυτοπροσδιορισμού στο σύνολο του 

χρόνου.  

Αναφορικά με τη δομή της κλίμακας Arc, θα πρέπει να αναφερθεί ότι  

αποτελείται από 72 ερωτήσεις, που αντιπροσωπεύουν τα τέσσερα βασικά 

χαρακτηριστικά του αυτοπροσδιορισμού:  

1. αυτονομία, 

2. αυτό- ρύθμιση, 

3. ψυχολογική ενδυνάμωση     και  

4. αυτοπραγμάτωση. 

Γενικά, για τη μέτρηση των βαθμών, χρησιμοποιούνται δύο μέθοδοι: η 

5βαθμη κλίμακα του Likert και το σύστημα απάντησης ναι-όχι. Η κλίμακα του Likert, 

βαθμολογείται από 0-3, ανάλογα με την απάντηση, και το σύστημα απάντησης με 

ναι-όχι, βαθμολογείται από 0 έως 2. Συνολικά, ο μαθητής μπορεί να συγκεντρώσει 
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μέχρι και 252 πόντους. Από έρευνες που έγιναν πριν την καθιέρωση του 

ερωτηματολογίου, θεωρήθηκε ότι κάθε τομέας έπρεπε να αποτελείται από 4 έως 6 

ερωτήσεις, με κάθε υποπεριοχή να αποτελείται από 10 ερωτήσεις, τουλάχιστον. 

(Wehmeyer, 1995 &  Φέτση, 2008).     

Η αυτονομία περικλείει τις ερωτήσεις 1-32 και αποτελεί την πρώτη ενότητα 

του ερωτηματολογίου. Αυτά τα αντικείμενα υιοθετήθηκαν από τη Λειτουργικά Λίστα 

Αυτονομίας (Autonomous Functioning Checklist- AFC). Αυτή η ενότητα 

περιλαμβάνει ερωτήσεις που μετρούν βασικές, καθημερινές δεξιότητες διαβίωσης, 

συγκεκριμένες ρουτίνες προσωπικής φροντίδας και δραστηριότητες οικογενειακού 

προγραμματισμού. Συγκεκριμένα, χωρίζεται στις εξής ενότητες: 

1Α. Ανεξαρτησία: Ρουτίνες προσωπικής φροντίδας και λειτουργίες 

προσανατολισμένες στην οικογένεια (6 ερωτήσεις) 

1Β.  Ανεξαρτησία: Αλληλεπίδραση με το περιβάλλον (4 ερωτήσεις) 

1Γ. Δρώντας με βάση τις προτιμήσεις, τις πεποιθήσεις, τα ενδιαφέροντα και 

τις ικανότητες: Ψυχαγωγικός και ελεύθερος χρόνος (6 ερωτήσεις) 

1Δ. Δρώντας με βάση τις προτιμήσεις, τις πεποιθήσεις, τα ενδιαφέροντα και 

τις ικανότητες: Εμπλοκή και αλληλεπίδραση στην κοινότητα (5 ερωτήσεις) 

1Ε. Δρώντας με βάση τις προτιμήσεις, τις πεποιθήσεις, τα ενδιαφέροντα και 

τις ικανότητες: Μετασχολικές κατευθύνσεις (6 ερωτήσεις) 

1ΣΤ. Δρώντας με βάση τις προτιμήσεις, τις πεποιθήσεις, τα ενδιαφέροντα και 

τις ικανότητες: Προσωπική έκφραση (5 ερωτήσεις). 

 Οι ενδεχόμενες απαντήσεις είναι: 

1. δεν το κάνω ακόμα κι αν έχω την ευκαιρία 

2. το κάνω μερικές φορές όταν έχω την ευκαιρία 

3. το κάνω τις περισσότερες φορές που έχω την ευκαιρία 

4. το κάνω κάθε φορά που έχω την ευκαιρία (Wehmeyer, 1995).     

Η ενότητα της αυτορύθμισης αποτελείται από τις ερωτήσεις 23-42, και 

περιλαμβάνει αντικείμενα που μετρούν το βαθμό στον οποίο, οι ενήλικες ανεξάρτητα, 

χειρίζονται τις αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον. Οι ερωτήσεις περιλαμβάνουν 

δραστηριότητες αυτορύθμισης, τη χρήση των διαθέσιμων πηγών και προϋποθέσεις 

για προσωπικές ευθύνες και υποχρεώσεις. Η βαθμολόγηση εδώ, γίνεται με πόντους 

από 0 έως 2, ανάλογα με την απάντηση. Με 0 βαθμολογούνται οι απαντήσεις που δεν 

δίνουν κανέναν μέσο για την επίλυση του προβλήματος ή που δίνουν τελείως άσχετα 
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μέσα και με 2 οι απαντήσεις που χρησιμοποιούν σχετικά μέσα. Οι δύο υποενότητες 

είναι: 

2Α. Επίλυση διαπροσωπικών γνωστικών προβλημάτων (6 ιστορίες) 

2Β. Στοχοθέτηση και απόδοση σε έργο ( 3 ιστορίες). 

Η συγκεκριμένη ενότητα χρησιμοποιεί τη μέθοδο επίλυση προβλήματος 

(Means End Problem- Solving), για την υποενότητα 2Α και μετρά τη δυνατότητα των 

μαθητών να συμπληρώνουν τη μέση μιας ιστορίας, δίνοντάς τους την αρχή και το 

τέλος. Οι μαθητές καλούνται να γενικεύσουν τα μέσα, με τα οποία θα επιτευχθεί το 

επιθυμητό αποτέλεσμα, δεδομένης της αρχής του προβλήματος.  

Στην υποενότητα 2Β, ο μαθητής καλείται να αναγνωρίσει ένα στόχο σε μια 

από τις τρεις βασικές περιοχές μετάβασης (διαβίωση, εργασία και μεταφορά) και να 

δώσει μια λίστα των βημάτων που θα ακολουθήσει για να πετύχει το στόχο. Το σκορ 

βασίζεται στον αριθμό των στόχων και των βημάτων που ο μαθητής γενικεύει 

(Wehmeyer, 1995).     

Η τρίτη ενότητα, αυτή της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης αποτελείται από 16 

αντικείμενα, τα οποία δηλώνουν τις δημιουργικές δραστηριότητες και τις 

δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου του νέου. Τα 16 αυτά αντικείμενα, αφορούν σε 

τρεις περιοχές: σημείο ελέγχου, αυτοδραστικότητα και αναμονή αποτελεσμάτων. Για 

τη βαθμολογία χρησιμοποιείται το δυαδικό σύστημα, 0-1, ανάλογα με την απάντηση 

(θετική - αρνητική) (Wehmeyer, 1995).     

Τέλος, η τελική ενότητα, αυτοπραγμάτωση, αποτελείται από 15 αντικείμενα, 

τα οποία μετρούν την γνώση του εαυτού, την αποδοχή του εαυτού, την 

αυτοπεποίθηση, το αυτοαίσθημα και την ολοκλήρωση του εαυτού του μαθητή. Οι 

ερωτήσεις δίνονται σε μορφή φράσης, και ο νέος καλείται να απαντήσει με συμφωνώ 

– δεν συμφωνώ. Η βαθμολογία χρησιμοποιεί, επίσης, το δυαδικό σύστημα 0-1, 

ανάλογα με την απάντηση (Wehmeyer, 1995).       

Στη συνέχεια θα αναλυθεί ο τρόπος βαθμολόγησης του ερωτηματολογίου. 

Στην 1η ενότητα, «Αυτονομία», το συνολικό ποσό βαθμολογίας που μπορεί να 

συγκεντρώσει ο μαθητής είναι 96 βαθμούς. Το ποσό αυτό υπολογίζεται μετά από 

πρόσθεση όλων των πόντων της κάθε απάντησης. 

Οι ενδεχόμενες απαντήσεις βαθμολογούνται ως εξής:   

1. δεν το κάνω ακόμα κι αν έχω την ευκαιρία (0 βαθμοί) 

2. το κάνω μερικές φορές όταν έχω την ευκαιρία (1 βαθμός) 
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3. το κάνω τις περισσότερες φορές που έχω την ευκαιρία (2 βαθμοί) 

4. το κάνω κάθε φορά που έχω την ευκαιρία (3 βαθμοί). 

Χαμηλό σκορ στον τομέα της αυτονομίας, υποδεικνύει χαμηλή αυτονομία, ενώ 

υψηλά σκορ, υποδεικνύουν υψηλότερα επίπεδα αυτονομίας.  

Παράδειγμα: Ερώτηση: Φροντίζω για τα δικά μου ρούχα. 

                       Απάντηση: Το κάνω μερικές φορές αν έχω την ευκαιρία. 

                       Βαθμός: 1  

Στην 2η ενότητα, το συνολικά σκορ που μπορεί να συγκεντρώσει ο μαθητής 

είναι 12 πόντους για το πρώτο μέρος και 9 πόντους για το δεύτερο, συνολικά  21 

πόντους. Για να βαθμολογηθεί ο μαθητής με 0, πρέπει είτε να μη δώσει καμία 

απάντηση, είτε η λύση που έδωσε να μην οδηγεί στο ζητούμενο αποτέλεσμα. Για να 

βαθμολογηθεί με 1, σημαίνει ότι η λύση που έδωσε ο μαθητής είναι  σωστή, αλλά 

οδηγεί στο αναμενόμενο τέλος με περιορισμούς. Για να βαθμολογηθεί με 2, σημαίνει 

ότι η λύση που έδωσε ήταν σωστή και ακριβής για να επιτευχθεί το αναμενόμενο 

αποτέλεσμα.  

Παράδειγμα: Ερώτηση: Αρχή: Είσαι σε ένα καινούργιο σχολείο και δεν ξέρεις    
κανέναν. Θέλεις να έχεις φίλους. Τέλος: Η ιστορία τελειώνει με σένα να έχεις 
πολλούς φίλους στο καινούριο σχολείο. 

                       Απάντηση: Θα πάω να συστηθώ σε κάποια άτομα, και αυτοί θα γίνουν    
φίλοι μου. 

                       Βαθμός: 2 

Στο δεύτερο μέρος, βαθμολογείται με 0 αν επιλέξει την απάντηση «Δεν έχω 

αποφασίσει ακόμα». 1 πόντο παίρνει αν αναγνωρίσει το στόχο. Αν αναγνωρίσει το 

στόχο και επιπρόσθετα δώσει και 1 ή 2 βήματα για να τον πετύχει, βαθμολογείται με 

2 και με 3 αν δώσει 3 ή 4 βήματα για την ολοκλήρωση του στόχου. Οι στόχοι δεν 

αξιολογούνται με την πιθανότητα επιτυχίας τους ή αποτυχίας τους, αλλά μόνο με την 

παρουσία τους ή την απουσία τους. Αντίστροφα, τα βήματα επίτευξης του στόχου, 

κρίνονται με βάση τη σχετικότητά τους με το στόχο ή με την πιθανότητα 

πραγματοποίησής τους. Τα υψηλότερα σκορ υποδεικνύουν αποτελεσματικότερη 

θέσπιση στόχων και δεξιότητες επίτευξης.  

Παράδειγμα: Ερώτηση: Πού θέλεις να δουλέψεις αφού αποφοιτήσεις;  

                       Απάντηση: Δεν έχω σχεδιάσει ακόμα 
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  Βαθμός: 0 

Παράδειγμα: Ερώτηση: Πού θέλεις να δουλέψεις αφού αποφοιτήσεις;  

                       Απάντηση: Σε ένα βιβλιοπωλείο.                      

                       Βαθμός: 1 

Στην 3η ενότητα, οι απαντήσεις που αντικατοπτρίζουν την ψυχολογική 

ενδυνάμωση των ατόμων, βαθμολογούνται με 1. Οι απαντήσεις που δεν 

αντικατοπτρίζουν ψυχολογική ενδυνάμωση, βαθμολογούνται με 0. Το ανώτατο σκορ 

που μπορεί να σημειώσει ένας μαθητής είναι 16 και τα υψηλότερα σκορ 

σηματοδοτούν μαθητές με περισσότερη ψυχολογική ενδυνάμωση.  

Παράδειγμα: Ερώτηση: Συνήθως κάνω αυτό που θέλουν οι φίλοι μου….ή 

                                               Λέω στους φίλους μου αν κάνουν κάτι που δεν θέλω να 
το κάνω. 

                       Απάντηση: Λέω στους φίλους μου αν κάνουν κάτι που δεν θέλω να το 
κάνω. 

                       Βαθμός: 1 

Στην 4η ενότητα, οι απαντήσεις βαθμολογούνται και πάλι με 0 και 1, ανάλογα 

με την κατεύθυνση της απάντησης. Δηλαδή, απαντήσεις που αντικατοπτρίζουν θετική 

αυτοπραγμάτωση και αυτογνωσία βαθμολογούνται με 1 και αυτές που όχι, με 0. Το 

ανώτατο συνολικό σκορ που μπορεί να σημειώσει ο μαθητής είναι 15.  

Παράδειγμα: Ερώτηση: Μου αρέσει ο εαυτός μου.      Συμφωνώ ή Διαφωνώ 

                       Απάντηση: Συμφωνώ 

                       Βαθμός: 1 

Στη συνέχεια οι βαθμοί, ξεχωριστά της κάθε ενότητας, αλλά και συνολικά, 

πρέπει να περαστούν στο τελευταίο φύλλο του ερωτηματολογίου, το φύλλο 

απάντησης, και να συγκριθούν με τα τυπικά σκορ και τις νόρμες από τους 

αντίστοιχους πίνακες. Υπάρχουν 5 βήματα βαθμολόγησης, τα οποία πρέπει να 

ακολουθηθούν με τη συγκεκριμένη σειρά στο φύλλο απάντησης. Το 5ο βήμα, 

αντιστοιχεί στη δημιουργία γραφικών παραστάσεων, με σκοπό να οπτικοποιηθούν τα 

αποτελέσματα του κάθε μαθητή (The Arc’s’s Self-Determination Scale, manual).     
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2.5.4.2 Αξιολόγηση ποιότητας ζωής 

 Υπάρχουν αρκετά ερευνητικά εργαλεία, τα οποία μετρούν την ποιότητα ζωής 

των ατόμων. Αυτά τα εργαλεία, είναι συνήθως ερωτηματολόγια. Εναλλακτικά, η 

ποιότητα ζωής, μπορεί να μετρηθεί μέσω συνεντεύξεων, ανάλογα με την επιθυμία του 

κάθε ερευνητή και το σκοπό της κάθε έρευνας.  

 Το πιο διαδεδομένο ερωτηματολόγιο είναι το Quality of Life Questionnaire 

(QOL.Q), το οποίο αναπτύχθηκε από τους Schalock & Keith (1993). Το  QOL.Q 

είναι ερωτηματολόγιο με λίστα βαθμολόγησης 40 αντικειμένων, το οποίο 

σχεδιάστηκε για να μετρά και να αξιολογεί την ποιότητα ζωής, γενικά, των ατόμων 

με νοητική καθυστέρηση. Έχει σχεδιαστεί σε μορφή ερωτηματολογίου και 

αποτελείται από 4 υποσκόρ: ικανοποίηση, παραγωγικότητα/αρμοδιότητα, 

ενδυνάμωση/ανεξαρτησία και κοινωνική ενσωμάτωση (Wehmeyer & Schwartz, 

1998). 

 Ένα δεύτερο ερευνητικό εργαλείο είναι το Evaluation of Quality of Life 

Instrument (EQLI), το οποίο αναπτύχθηκε από τους Nota & Soresi (2002). Το EQLI, 

αποτελείται από 14 αντικείμενα τα οποία εξετάζουν την ποιότητα των υπηρεσιών που 

προσφέρονται στα άτομα με νοητική καθυστέρηση, τις ευκαιρίες για κοινωνική 

αλληλεπίδραση και την ικανοποίηση που αυτές προσφέρουν και τα χαρακτηριστικά 

του περιβάλλοντος και την ικανοποίηση που αυτά προσφέρουν. Τα αντικείμενα 

βαθμολογούνται σε 5βαθμη κλίμακα τύπου Likert, ξεκινώντας από το 1: δεν 

χαρακτηρίζει το άτομο καθόλου, έως το 5: χαρακτηρίζει το άτομο πολύ. Υπάρχουν 

επίσης, δύο ακόμα επιλογές: «δεν μπορώ να το αξιολογήσω» και «αυτή η δεξιότητα 

είναι πέρα από τις ικανότητες του ατόμου» (Nota et al., 2006).    

 Από τα λιγοστά ερευνητικά δεδομένα που υπάρχουν, συμπεραίνουμε εύκολα 

ότι αυτό που επείγει είναι να υπάρξει άμεση αλλαγή πλαισίου υποστήριξης. Αυτό 

σημαίνει ότι τα άτομα με νοητική καθυστέρηση, πρέπει να μπορούν να βρουν δομές 

οι οποίες θα τους προσφέρουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής, ή έστω θα τους 

μαθαίνουν πώς να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής τους. Για να γίνει πραγματικότητα 

η αλλαγή πλαισίου, είναι απαραίτητο να: 

1. «Σχεδιαστούν προγράμματα με διάρκεια και ροή, τα οποία θα παρέχονται στο 

χώρο διαβίωσης του ατόμου. 

2. Σχεδιαστούν εξατομικευμένα προγράμματα βοήθειας, τα οποία θα λαμβάνουν 

υπόψη το περιβάλλον του ατόμου και οι συνθήκες ζωής του. 
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3. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής από τα ίδια τα άτομα, ώστε να ικανοποιούνται 

οι ανάγκες και οι επιθυμίες τους. 

4. Αξιοποιηθεί η δυναμική του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να αναπτυχθούν 

κοινωνικές σχέσεις με μη ανάπηρους, και να επιτευχθεί η κοινωνική 

ενσωμάτωση» (National Development Team, 1993; Smith, 1990 in Σούλης & 

Φλωρίδης, 2006). 

Όπως μπορούμε να αναληφθούμε η ποιότητα ζωής διαδραματίζει ένα σπουδαίο 

ρόλο, για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου. Η σωστή αξιολόγηση, 

λοιπόν, είναι και εδώ πολύ σημαντική και κρίσιμη για την περαιτέρω εκπαίδευση του 

ατόμου με νοητική καθυστέρηση. Ένα άλλο κομμάτι του οποίου η αξιολόγηση είναι 

πολύ σημαντική είναι αυτό του επιπέδου της αυτονομίας του ατόμου, το οποίο και 

αναλύεται στη συνέχεια.   

  2.5.4.3 Αξιολόγηση αυτόνομης διαβίωσης  

 Μια πρώτη λίστα που χρησιμοποιείται είναι αυτή της αυτόνομης 

λειτουργικότητας, «Autonomous Functioning Checklist (AFC)», η οποία μετρά την 

αυτονομία μέσα από 78 αντικείμενα. Αποτελείται από 4 μέρη, τα οποία απαντώνται 

με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (με τη σκάλα του Likert, 0-4) και ερωτήσεις τύπου 

απάντησης ναι – όχι. Το συνολικό σκορ, έως 252, και τα υποσκόρ, υπολογίζονται για 

να φανεί αν κάποιος εμφανίζει συμπεριφορές αυτονομίας.  

 Η έκδοση για τους ενήλικες του «Nowicki-Strickland Internal – External 

Scale (ANS-IE)», μετρά το σημείο ελέγχου των ατόμων – εσωτερικό/εξωτερικό. 

Αποτελείται από 40 αντικείμενα, τα οποία απαντώνται με ναι – όχι. Τα υψηλότερα 

σκορ, αντιπροσωπεύουν και περισσότερο εξωτερικό προσανατολισμό.  

 Η «Life Choices Survey», αποτελείται από 10 αντικείμενα που μετρούν 

σημαντικές αποφάσεις ζωής και καθημερινές επιλογές. Το συγκεκριμένο όργανο 

αναπτύχθηκε για να αξιολογήσει τις αποφάσεις που αφορούν σε καθημερινές 

δεξιότητες διαβίωσης, που είναι διαθέσιμες σε ενήλικες με νοητική καθυστέρηση. Οι 

ερωτώμενοι απαντούν με μια διαβάθμιση ανάλογα με το πόσο συχνά έχουν τη 

δυνατότητα να κάνουν ορισμένες επιλογές. Το ερευνητικό όργανο αυτό, δομείται υπό 

μορφή συνέντευξης (Wehmeyer & Garner, 2003). 

 Η «Lifestyle Satisfaction Scale», σχεδιάστηκε για να αξιολογεί την 

ικανοποίηση, των ατόμων με νοητική καθυστέρηση, σε ό,τι αφορά στο σπίτι τους και 
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την κοινότητα, στον ελεύθερο χρόνο και στην εργασία. Αποτελείται από 45 

ερωτήσεις και δομείται υπό μορφή συνέντευξης. Το σκορ για κάθε απάντηση 

κυμαίνεται από -2 έως +2. Τα χαμηλότερα σκορ υποδεικνύουν λιγότερη ικανοποίηση 

(Wehmeyer & Bolding, 1999). 

 Το «Group Home Management Schedule», αποτελείται από 10 αντικείμενα, 

με σκορ που κυμαίνεται από 0 έως 30. Χρησιμοποιείται για να μετρήσει το βαθμό της 

ατομικότητας σε καθημερινές ρουτίνες και το βαθμό της συμμετοχής του ατόμου στις 

δραστηριότητες και στη λήψη αποφάσεων (Stancliffe, Abery & Smith, 2000).  

 Το «Broad Independence Score» από το «Inventory of Client and Agency 

Planning – ICAP», αποτελείται από 72 αντικείμενα και μετρά την ικανότητα του 

ατόμου να εκτελεί καθημερινές δραστηριότητες, σε τομείς όπως κινητικές δεξιότητες, 

κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, ατομικές δεξιότητες διαβίωσης και 

δεξιότητες διαβίωσης στην κοινότητα. Τα υψηλότερα σκορ υποδεικνύουν υψηλότερο 

επίπεδο λειτουργικότητας.  

  Η «Community Integration Scale», χρησιμοποιείται για να μετρήσει το βαθμό 

ενσωμάτωσης στην κοινότητα. Αποτελείται από 12 δραστηριότητες στις οποίες 

βαθμολογείται η συμμετοχή του ατόμου, με σκορ 1 -4. Οι δραστηριότητες 

περιλαμβάνουν και τομείς όπως, επίσκεψη σε φίλους ή στην οικογένεια, βόλτα για 

κινηματογράφο, βόλτα για ψώνια, για φαγητό ή για εκκλησιασμό.  

 Η «Opportunities for Choice – Making Scale», αξιολογεί το βαθμό της 

δυνατότητας επιλογών των ατόμων σε συγκεκριμένες περιστάσεις που δίνονται, σε 

διάφορες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Αποτελείται από 12 ερωτήσεις, και 

βαθμολογεί την κάθε ερώτηση από 1 έως 3. 

 Τέλος, η «Decision Making Scale», από το «Multiphasic Environmental 

Assessment Procedure», αποτελείται από 16 αντικείμενα, τα οποία αξιολογούν το 

βαθμό στον οποίο τα άτομα εμπλέκονται στη διαμόρφωση των στρατηγικών που 

χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες, 16 διαφορετικών τομέων. Οι τομείς αυτοί 

περιλαμβάνουν την ώρα του γεύματος, τη μετακίνηση από το ένα δωμάτιο στο άλλο 

και τη λήψη αποφάσεων για τη διακόσμηση δημοσίων χώρων. Κάθε περιοχή 

βαθμολογείται από 1 έως 4, ανάλογα με το ποιος είναι αυτός που, τελικά, κάνει τις 

επιλογές (το ίδιο το άτομο ή κάποιος εργαζόμενος) (Heller, Miller & Factor, 1999).          
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2.6 Σκοπός έρευνας  

 Βασιζόμενοι, λοιπόν, στην βιβλιογραφία και τα δεδομένα που αναφέρθηκαν 

στο θεωρητικό πλαίσιο, θέσαμε κάποια βασικά ερωτήματα για τη συγκεκριμένη 

έρευνα.  

Το πρώτο ερώτημα που θελήσαμε να διερευνήσουμε ήταν, ποιοι είναι αυτοί οι 

παράγοντες παρέμβασης, οι οποίοι σχετίζονται με την ενίσχυση του 

αυτοπροσδιορισμού στα άτομα με νοητική καθυστέρηση, και συνδέονται άμεσα με 

την εκπαίδευση τους σε θέματα αυτονομίας. Θελήσαμε, δηλαδή, να διερευνήσουμε 

αν παράγοντες όπως η αυτοαξιολόγηση, η δυνατότητα επιλογών κ.λπ., ήταν ικανοί να 

επηρεάσουν το γενικό αυτοπροσδιορισμό των ατόμων με νοητική καθυστέρηση κα 

την ικανότητά τους να ζουν αυτόνομα.  Επίσης, μας ενδιέφερε να διαπιστώσουμε αν 

το νοητικό πηλίκο επηρεάζει το γενικό επίπεδο αυτοπροσδιορισμού των ατόμων, και 

αν επηρεάζει και τη δυνατότητα βελτίωσής του. Ακόμα, η τεχνική της 

βιντεοσκόπησης και η εφαρμογή του μοντέλου “ Self determined learning model of 

instruction”, ήταν ικανά να βελτιώσουν τα επίπεδα αυτοπροσδιορισμού των ατόμων 

με νοητική καθυστέρηση; Και πιο συγκεκριμένα, ποια από τα χαρακτηριστικά του 

αυτοπροσδιορισμού και της αυτονομίας  επηρεάζονται περισσότερο;  

 Επίσης, οι  τεχνικές της αυτοπαρατήρησης και της αυτοαξιολόγησης, καθώς 

και η τεχνική της ανατροφοδότησης, επηρέαζαν θετικά τα άτομα; Αν ναι, τότε αυτά 

τα χαρακτηριστικά επηρέαζαν και την επιτυχία του προγράμματος. Τέλος, μας 

ενδιέφερε να διαπιστώσουμε αν η μέθοδος των ερωτω –απαντήσεων που 

χρησιμοποιείται στη διαδικασία της δυνατότητας επιλογών (choice making), 

μπορούσε να έχει κάποια θετικά αποτελέσματα στο επίπεδο αυτονομίας και 

αυτοπροσδιορισμού των ατόμων.  

 Όλα τα παραπάνω ερωτήματα, τέθηκαν σε συνάρτηση με την ελληνική 

πραγματικότητα. Αναμέναμε, λοιπόν, ότι η ελληνική οικογενειακή ζωή, όντας 

περιοριστική και υπερ-προστατευτική, και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, όντας 

ελλιπές και χωρίς δομές, θα αποτελούσαν δύο στοιχεία ανασταλτικά για την 

ανάπτυξη και ενίσχυση του αυτοπροσδιορισμού.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ‐ Μεθοδολογία 

3.1 Συμμετέχοντες 

 Στην έρευνα συμμετείχαν 4 ενήλικα άτομα, 3 αγόρια και 1 κορίτσι, με 

διάγνωση νοητική καθυστέρηση (2 με ελαφρά και 2 με μέτρια). Φοιτούν στο  

«Σωτήρα», παρακολουθούν το πρόγραμμα του διαμερίσματος τις ίδιες μέρες, ενώ 

διαμένουν με τις οικογένειές τους. Στη συνέχεια αναφέρονται στοιχεία από το προφίλ 

του κάθε νέου χωριστά, στοιχεία τα οποία τα έδωσαν η ψυχολόγος του σχολείου και 

η εκπαιδεύτριά τους στο διαμέρισμα. Πρέπει, επίσης,  να διευκρινιστεί ότι στο σημείο 

αυτό, η αξιολόγηση των συμμετεχόντων αφορά μόνο στη λειτουργικότητά τους 

(αυτοεξυπηρέτηση, αυτονομία) στα πλαίσια της καθημερινής τους ζωής, καθώς αυτά 

είναι τα στοιχεία που ενδιαφέρουν την παρούσα έρευνα.  

 Σε ό,τι αφορά τη λειτουργικότητά του, στα πλαίσια του διαμερίσματος, ο 

Στέλιος, 32 ετών, άτομο με μέτρια νοητική καθυστέρηση, δεν αντιμετωπίζει κανένα 

πρόβλημα στη χρήση της τουαλέτας, κάνει μόνος του μπάνιο και ξυρίζεται, ενώ 

χρειάζεται βοήθεια στο πλύσιμο του πάνω μέρος των χεριών του, όταν είναι 

ντυμένος. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτές τον βοηθούν μόνο και μόνο για 

οικονομία χρόνου (να μην βραχεί). Μπορεί να ντυθεί και να ξεντυθεί μόνος του, ενώ 

αντιμετωπίζει προβλήματα στο να βρει το μπρος – πίσω των ρούχων, να ξεχωρίσει τι 

δεξί από το αριστερό παπούτσι και στο να κουμπώνει και να ξεκουμπώνει κουμπιά. 

Χρησιμοποιεί κουτάλι, πιρούνι, μαχαίρι, πιάτο και ποτήρι, χωρίς κανένα πρόβλημα.  

Σε ό,τι αφορά στις δουλειές του σπιτιού, κάνει τα πάντα, αν του ζητηθεί, όχι 

όμως πάντα χωρίς παράπονα και γκρίνια. Κάποιες φορές αναλαμβάνει πρωτοβουλίες 

και κάνει μόνος του δουλειές, χωρίς όμως να πάρει πρώτα την άδεια από την 

εκπαιδεύτρια. Η κινητικότητά του εκτός του διαμερίσματος και του σχολείου, στην 

κοινότητα, είναι αρκετά καλή. Μπορεί να πάει μόνος του για ψώνια, αν το περίπτερο 

/ ψιλικατζίδικο είναι σε κοντινή απόσταση και κυκλοφορεί ανεξάρτητα σε οικείες 

διαδρομές. Αντιμετωπίζει προβλήματα με τη διαχείριση των χρημάτων, αναγνωρίζει 

τα χρήματα, αλλά δεν έχει καλή κοινωνική αριθμητική. Του αρέσει πολύ το κέντρο 

της πόλης, τα ταξίδια, οι βόλτες σε ταβέρνες και καφετέριες με καλή παρέα και οι 

βόλτες με τα λεωφορεία.  

Ο Χάρης, 23 ετών, άτομο με μέτρια νοητική καθυστέρηση και κάποια 

χαρακτηριστικά από τα φάσμα του αυτισμού,  δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα 

στη χρήση της τουαλέτας. Όμως, ξεχνάει να κλείνει την πόρτα κάθε φορά που μπαίνει 
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στο μπάνιο και δυσκολεύεται να πλύνει τα χέρια του, ιδιαίτερα το πάνω μέρος της 

παλάμης του. Χρειάζεται βοήθεια στο μπάνιο και στο ξύρισμα, ντύνεται και 

ξεντύνεται μόνος του, δυσκολεύεται όμως να βρει τη σωστή φορά των ρούχων. 

Χρησιμοποιεί χωρίς πρόβλημα κουτάλι, πιρούνι, πιάτο και ποτήρι, αλλά δεν 

χρησιμοποιεί μαχαίρι. Στις δουλειές του σπιτιού, αν και μπορεί να κάνει τα πάντα 

χρειάζεται συνεχή επίβλεψη και καθοδήγηση, καθώς και υπενθυμίσεις για το τι 

πρέπει να κάνει. Υπολείπεται σημαντικά στις κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται 

για τη συμμετοχή του στην κοινότητα. Κυκλοφορεί μόνο με συνοδεία, δεν έχει καλή 

μνήμη και παρουσιάζεται, γενικά, ως ο λιγότερο λειτουργικός της ομάδας, όχι γιατί 

δεν μπορεί, αλλά γιατί δεν έχει εκπαιδευτεί ολοκληρωμένα.     

Ο Θάνος, 25 ετών, άτομο με ελαφρά νοητική καθυστέρηση, δεν αντιμετωπίζει 

κάποιο πρόβλημα στη χρήση της τουαλέτας, είναι πλήρως αυτόνομος, κάνει μπάνιο 

και ξυρίζεται μόνος του και δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα με το ντύσιμο. 

Χρησιμοποιεί με άνεση κουτάλι, πιρούνι, μαχαίρι, πιάτο και ποτήρι. Κάνει όλες τις 

δουλειές του σπιτιού, αν του ζητηθεί, και σχεδόν πάντα με ευχαρίστηση και χωρίς 

παράπονα. Κυκλοφορεί μόνος του στην πόλη, ακόμα και σε μέρη που δεν του είναι 

οικεία. Χρησιμοποιεί αυτόνομα το αστικό λεωφορείο συνεχώς, και κυρίως για τη 

μεταφορά του από το σπίτι στο σχολείο και αντίθετα.  

Τέλος, η Αγγελική, 19 ετών, άτομο με μέτρια νοητική καθυστέρηση, 

μαθησιακές δυσκολίες και πάρεση στην αριστερή πλευρά του κορμού,  χρησιμοποιεί 

την τουαλέτα χωρίς κανένα πρόβλημα, χρειάζεται όμως βοήθεια με τη σερβιέτα (για 

να την τοποθετήσει σωστά στο εσώρουχό της) και σχεδόν πάντα επιθυμεί την 

επιβεβαίωση. Χρειάζεται βοήθεια στο μπάνιο, κυρίως γιατί η ίδια φοβάται και δεν 

εμπιστεύεται τη στήριξή της, λόγω του προβλήματος που έχει στο αριστερό χέρι. 

Ντύνεται, ξεντύνεται μόνη της, χρειάζεται όμως βοήθεια με την αριστερή πλευρά του 

κορμού της, και κυρίως του χεριού, με τα κουμπιά και τα κορδόνια της. Χρησιμοποιεί 

κουτάλι, πιρούνι, μαχαίρι, πιάτο και ποτήρι, με τον δικό της τρόπο, λόγω της 

δυσπραξίας του αριστερού της χεριού. Κάνει τα πάντα στο σπίτι, μπορεί ακόμα και 

να βράσει αυγά. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γνωρίζει το χώρο στον οποίο 

κινείται και να γνωρίζει τη θέση των αντικειμένων στο χώρο. Κυκλοφορεί με 

επίβλεψη στην κοινότητα και φοβάται να μπει σε λεωφορείο, ενώ μπορεί.. Γνωρίζει 

τους κινδύνους, έχει άριστο προσανατολισμό σε οικεία μέρη και χρησιμοποιεί τα 

χρήματα όπως εκείνη θέλει, γεγονός που προϋποθέτει γνώση των χρημάτων και της 

αξίας τους. Είναι επιρρεπής στο να ξεχαστεί κάπου στο δρόμο, λόγω της αυξημένης 
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κοινωνικότητάς της. Κάποιες φορές παρουσιάζει ανάρμοστη συμπεριφορά, κυρίως 

απέναντι στις γυναίκες. Σε όσους την αντιμετωπίζουν χωρίς άτομο με νοητική 

καθυστέρηση και της πούνε την αλήθεια για πιθανές μειονεξίες ή δυσλειτουργίες που 

έχει, συμπεριφέρεται με όχι καλό τρόπο. Φαίνεται να ζηλεύει τις περισσότερες 

εκπαιδεύτριές της και αρκετές φορές παρουσιάζει συμπεριφορές ακραίες για να 

επιτύχει αυτό που θέλει. Στη συνέχεια παρατίθενται κάποιοι πίνακες με στοιχεία για 

τα χαρακτηριστικά και τη γενική λειτουργικότητα των συμμετεχόντων, ανά τομέα. 

Γενικά στοιχεία 
Όνομα παιδιού Ηλικία Γενικά στοιχεία 
Στέλιος  33 Μέτρια Ν.Κ.  
Χάρης 23 Μέτρια Ν.Κ.  
Αγγελική 19 Ελαφρά Ν.Κ.  
Θάνος 25  Ελαφρά Ν.Κ. 
 
 
Όνομα 
παιδιού 

Ικανότητες Αδυναμίες 

Στ
έλ
ιο
ς Δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα στην χρήση της τουαλέτας. 

Χ
άρ
ης

 Χρησιμοποιεί την τουαλέτα χωρίς 
προβλήματα. ΑΛΛΑ 

Ξεχνάει να κλείνει την πόρτα κάθε 
φορά που μπαίνει στο μπάνιο, 
δυσκολεύεται να σκουπίσει τα χέρια 
του. Και ειδικά το πάνω μέρος της 
παλάμης.  

Α
γγ
ελ
ικ
ή 

Χρησιμοποιεί την τουαλέτα χωρίς 
προβλήματα  ΑΛΛΑ 

Δυσκολεύεται να τοποθετήσει τη 
σερβιέτα της, σωστά στο εσώρουχό 
της. Χρειάζεται επιβεβαίωση ότι όλες 
οι ενέργειες έχουν γίνει σωστά.  

Θ
άν
ος

 Δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα στην χρήση της τουαλέτας. 

Πίνακας 1 - Αυτοεξυπηρέτηση: Χρήση τουαλέτας 

Σημειώσεις: Ο Στέλιος είναι πολύ τακτικός και παρατηρητικός. Γνωρίζει την θέση 

του κάθε αντικειμένου στον χώρο. Υπενθυμίζει στον Χρήστο να κλείνει την πόρτα 

κάθε φορά που μπαίνει στο μπάνιο. Γνωρίζει, ακόμα, πού πρέπει να αυνανίζεται. Το 

κάνει μόνο στο μπάνιο ή στο δωμάτιό του, συνήθως, πριν έρθουν τα υπόλοιπα παιδιά 

στο διαμέρισμα, και πάντα καθαρίζει μετά.  
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Όνομα 
παιδιού 

Ικανότητες Αδυναμίες 
Στ
έλ
ιο
ς 

Κάνει μπάνιο, ξυρίζεται μόνος του. Αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να 
πλύνει τις μασχάλες του μόνος του, 
όταν φοράει ρούχα. Οι εκπαιδευτές 
τον βοηθούν μόνο για να μην βρέξει 
το παντελόνι του, οικονομία χρόνου. 

Χ
άρ
ης

 Χρειάζεται βοήθεια στο μπάνιο και στο ξύρισμα 

Α
γγ
ελ
ικ
ή Πλένει χέρια και δόντια χωρίς βοήθεια. Χρειάζεται βοήθεια στο μπάνιο, για 

την στήριξή της.  

Θ
άν
ος

 Κάνει μπάνιο, ξυρίζεται μόνος του. 

Πίνακας 2-Αυτοεξυπηρέτηση: Προσωπική Υγιεινή 

Όνομα 
παιδιού 

Ικανότητες Αδυναμίες 

Στ
έλ
ιο
ς Ντύνεται, ξεντύνεται μόνος του. Δυσκολεύεται να βρει το μπρος και 

το πίσω στα ρούχα, να ξεχωρίσει το 
δεξί και το αριστερό παπούτσι και 
στο κούμπωμα – ξεκούμπωμα. 

Χ
άρ
ης

 Ντύνεται, ξεντύνεται μόνος του. Δυσκολεύεται να βρει το μπρος και 
το πίσω στα ρούχα. 

Α
γγ
ελ
ικ
ή Ντύνεται, ξεντύνεται μόνη της. Δυσκολεύεται στην αριστερή πλευρά, 
κυρίως στο χέρι. Να κουμπώσει τα 
κουμπιά, να δέσει τα κορδόνια. 

Θ
άν
ος

 Κανένα πρόβλημα. 

Πίνακας 3-Αυτοεξυπηρέτηση: Ντύσιμο 
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Όλοι αναγνωρίζουν όλα τα φαγητά. 
Όνομα 
παιδιού 

Ικανότητες Αδυναμίες 
Στ
έλ
ιο
ς Κανένα πρόβλημα στη χρήση πιάτου, 

ποτηριού, κουταλιού, πιρουνιού, 
μαχαιριού. 

 

Χ
άρ
ης

 Χρησιμοποιεί ποτήρι, πιάτο, κουτάλι, 
πιρούνι. 

Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει 
μαχαίρι. 

Α
γγ
ελ
ικ
ή Χρησιμοποιεί ποτήρι, πιάτο, κουτάλι, 

πιρούνι. Χρησιμοποιεί το μαχαίρι, με 
τον δικό της τρόπο, λόγω της 
δυσπραξίας του αριστερού χεριού. 

 

Θ
άν
ος

 Κανένα πρόβλημα στη χρήση πιάτου, 
ποτηριού, κουταλιού, πιρουνιού, 
μαχαιριού. 

 

Πίνακας 4 - Αυτοεξυπηρέτηση: Φαγητό 
 
Όνομα 
παιδιού 

Ικανότητες Αδυναμίες 

Στ
έλ
ιο
ς Κάνει τα πάντα. Ο,τι του ζητήσεις θα το 

κάνει. Παίρνει πρωτοβουλίες και 
αναλαμβάνει από μόνος του δουλειές. 

 

Χ
άρ
ης

 Μπορεί να κάνει τα πάντα.  ΑΛΛΑ Χρειάζεται συνεχής καθοδήγηση, 
επίβλεψη και υπενθύμιση για κάτι 
που του αναθέτεις να κάνει. 

Α
γγ
ελ
ικ
ή Κάνει τα πάντα. Μπορεί να βράσει 

αυγά.  ΑΛΛΑ 
Απαραίτητη προϋπόθεση να γνωρίζει 
το χώρο μέσα στον οποίο κινείται και 
να ξέρει τη θέση του κάθε 
αντικειμένου. 

Θ
άν
ος

 Κάνει τα πάντα. Ο,τι του ζητήσεις θα το 
κάνει. 

 

Πίνακας 5 - Αυτοεξυπηρέτηση: Δουλειές του σπιτιού 
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Όνομα 
παιδιού 

Ικανότητες Αδυναμίες 
Στ
έλ
ιο
ς 

Μπορεί να πάει για ψώνια μόνος του. 
Κυκλοφορεί ανεξάρτητα σε οικείες 
διαδρομές. 

Αντιμετωπίζει προβλήματα με τη 
διαχείριση των χρημάτων. 
Αναγνωρίζει τα χρήματα (κέρματα – 
χάρτινα κ.λπ.), αλλά δεν έχει καλή 
κοινωνική αριθμητική. 

Χ
άρ
ης

 Υπολείπεται σημαντικά στις κοινωνικές δεξιότητες, που απαιτούνται. 
Κυκλοφορεί μόνο με συνοδεία. 

Α
γγ
ελ
ικ
ή Κυκλοφορεί με επίβλεψη. Γνωρίζει 

τους κινδύνους, έχει άριστο 
προσανατολισμό σε οικεία της μέρη. 
Χρησιμοποιεί τα χρήματα κατ΄ όπως τη 
βολεύει.   

Φοβάται να μπει σε λεωφορείο, ενώ 
μπορεί. Είναι επιρρεπής στο να 
ξεχαστεί κάπου στο δρόμο, λόγω της 
κοινωνικότητάς της.  

Θ
άν
ος

 Κυκλοφορεί, εντελώς αυτόνομα, ακόμα και σε μέρη που δεν συχνάζει. 
Χρησιμοποιεί το αστικό συνεχώς.  

Πίνακας 6- Αυτοεξυπηρέτηση: Λειτουργικότητα εκτός διαμερίσματος 

Πριν ολοκληρώσουμε το κομμάτι αυτό, πρέπει να τονιστεί ότι μιλήσαμε μόνο 

για την αυτοεξυπηρέτηση των ατόμων μέσα στα πλαίσια ενός διαμερίσματος. Επίσης, 

μικρή αναφορά υπήρξε και για τη συμμετοχή τους στην κοινότητα. Αυτό έγινε 

σκόπιμα, καθώς η αυτοεξυπηρέτηση είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της αυτονομίας, 

και σε συνδυασμό με τη συμμετοχή στην κοινότητα μας δίνει μια περιεκτική εικόνα 

για το επίπεδο αυτονομίας του ατόμου.    

3.2  Περιγραφή φορέα 

 Ο φορέας στον οποίο διενεργήθηκε η έρευνα ήταν το Κέντρο 

Αποκατάστασης, Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με 

Ειδικές Ανάγκες, «Ο Σωτήρ». Πρόκειται για ένα μη κερδοσκοπικό κοινωνικό φορέα 

που δημιουργήθηκε από ορισμένους εξειδικευμένους επιστήμονες και το Σωματείο 

γονέων με αναπηρία «Ο Σωτήρ».  

 Συστάθηκε για να δώσει στα άτομα με ειδικές ανάγκες το δικαίωμα στην 

επαγγελματική επιμόρφωση και κατάρτιση, καθώς επίσης και στην αυτόνομη 

διαβίωση. Σκοπός του κέντρου είναι η ειδική και κοινωνική αγωγή, η επαγγελματική 

κατάρτιση, η κοινωνική ενσωμάτωση, η προστατευόμενη διαβίωση και η μέριμνα 

υπέρ των ασθενέστερων οικονομικά ατόμων, μέχρις ότου αυτά να καταστούν 

αυτοδύναμα και παραγωγικά.  
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 Τα ΑμΕΑ που εξυπηρετούνται στο κέντρο είναι από 12 ετών και πάνω. Το 

κέντρο στεγάζεται στην οδό Καρυωτάκη 3 και Βογατσικού, το πρώτο κτίριο, το 

δεύτερο επί της Π. Συνδίκα 6 και το τρίτο στην Κ. Βόγα 45. Επιπρόσθετα, λειτουργεί 

και πρότυπη κατοικία για προστατευόμενη διαβίωση, που χρησιμοποιείται και ως 

οικοτροφείο  - φιλοξενείο, όπου διδάσκεται και εκπαιδευτική κουζίνα. Το πρόγραμμα 

του φορέα είναι ολοήμερο και περιλαμβάνει διάφορες δράσεις (κοινωνική 

αριθμητική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη, μουσικοθεραπεία, λογοθεραπεία, 

φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία, εκμάθηση Η/Υ, ψυχοκινητική, εικαστικά, 

προστατευμένα εργαστήρια, πολιτιστικές δραστηριότητες, αθλητικές δραστηριότητες, 

προστατευόμενη διαβίωση, κοινωνική ενσωμάτωση κ.λπ.).  

3.3 Διαδικασία  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε έλαβε αφενός μεν τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης των ατόμων και αφετέρου τον χρόνο που υπήρχε 

διαθέσιμος για την ολοκληρωμένη επιτυχία του προγράμματος. Το πρόγραμμα 

πραγματοποιήθηκε στο διαμέρισμα ημι-αυτόνομης διαβίωσης του φορέα. 

 Οι συναντήσεις ορίστηκαν στις 2 κάθε εβδομάδα, τις μέρες που και τα 4 

άτομα παρακολουθούσαν το πρόγραμμα του διαμερίσματος. Την πρώτη μέρα της 

εβδομάδας γίνονταν ομαδική συζήτηση γύρω από τις δραστηριότητες που μας 

διασκέδαζαν και η ομάδα έπαιρνε απόφαση για το ποια δραστηριότητα θα 

πραγματοποιούνταν στην επόμενη συνάντησή μας. Οι ομαδικές συζητήσεις αυτές 

βιντεοσκοπούνταν. Τη δεύτερη προκαθορισμένη μέρα συνάντησης της ομάδας, 

παρακολουθούσαμε το βίντεο με την ομαδική συζήτηση και γίνονταν σχόλια γύρω 

από το πλαίσιο της συζήτησης. Τα άτομα παρακολουθούσαν το βίντεο και 

αποκρίνονταν για το αν όλα είχαν γίνει όπως έπρεπε, αν υπήρχαν λάθη και 

παραβάσεις των κοινωνικών κανόνων στη συζήτηση και για το ποια πράγματα θα 

μπορούσαν να είχαν γίνει καλύτερα. Στη συνέχεια πραγματοποιούνταν η 

προκαθορισμένη δραστηριότητα.    

 Η γράφουσα κρατούσε σημειώσεις από τις συζητήσεις, οι οποίες τις 

περισσότερες φορές πραγματοποιούνταν με τη μορφή ερώτησης – απάντησης, και 

φρόντιζε να τηρούνται οι διορθώσεις που έκαναν τα ίδια τα άτομα σε κάθε επόμενη 

ομαδική συζήτηση. Οι συναντήσεις ορίστηκαν στις 32: 8 για την αρχική αξιολόγηση, 

4 για την τελική, 10 για τις συζητήσεις και 10 για την πραγματοποίηση των 
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αποφάσεων. Η έρευνα ξεκίνησε με την αρχική αξιολόγηση στη 1/10/2007 και 

ολοκληρώθηκε με την τελική αξιολόγηση στις 15/5/2008 (βλ. ΠΙΝΑΚΑ 7).  

Το πλαίσιο της αρχικής αξιολόγησης στηρίχθηκε στη δομή των εργαλείων που 

χρησιμοποιήθηκαν. Έτσι, χρειάστηκαν 8 συναντήσεις για να ολοκληρωθεί η αρχική 

αξιολόγηση. Τα άτομα απαντούσαν ατομικά και μεμονωμένα στο ερωτηματολόγιο, 

το οποίο λόγω της περίπλοκης και σύνθετης μορφής του δόθηκε σε μορφή 

ερωτήσεων – απαντήσεων, και επίσης ατομικά στην ημι-δομημένη συνέντευξη. Μετά 

την ολοκλήρωση της αρχικής αξιολόγησης, αποφασίστηκε από την ερευνητική ομάδα 

το πλαίσιο και οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης. 

 Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε σε 20 συναντήσεις, 10 ορίστηκαν να είναι οι 

συζητήσεις – βιντεοσκοπήσεις και 10 η πραγματοποίηση των αποφάσεων – 

ανατροφοδότηση.  

 Η τελική αξιολόγηση έγινε και πάλι με το ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήθηκε στην αρχική αξιολόγηση, σε 4 συναντήσεις. Η τελική αξιολόγηση 

έγινε και πάλι ατομικά και μεμονωμένα για το κάθε άτομο, και πάλι σε μορφή 

ερωτήσεων – απαντήσεων, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης. Μετά την 

ολοκλήρωση της τελικής αξιολόγησης έγινε αποτίμηση των αποτελεσμάτων και 

σύνδεσή τους με τη διεθνή βιβλιογραφία.   
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Ημερομηνία Φάσεις έρευνας 

1-10-2007 Αρχική Αξιολόγηση- ερωτηματολόγιο Arc 

4-10-2007 Αρχική Αξιολόγηση- ημιδομημένη συνέντευξη 

8-10-2007 Αρχική Αξιολόγηση- ερωτηματολόγιο Arc 

11-10-2007 Αρχική Αξιολόγηση- ημιδομημένη συνέντευξη 

15-10-2007 Αρχική Αξιολόγηση- ερωτηματολόγιο Arc 

18-10-2007 Αρχική Αξιολόγηση- ημιδομημένη συνέντευξη 

22-10-2007 Αρχική Αξιολόγηση- ερωτηματολόγιο Arc 

25-10-2007 Αρχική Αξιολόγηση- ημιδομημένη συνέντευξη 

14-1-2008 1η Συζήτηση - βιντεοσκόπηση 

17-1-2008 Πραγματοποίηση της απόφασης 

21-1-2008 2η Συζήτηση – Βιντεοσκόπηση  

24-1-2008 Πραγματοποίηση της απόφασης 

28-1-2008 3η Συζήτηση – Βιντεοσκόπηση 

31-1-2008 Πραγματοποίηση της απόφασης 

4-2-2008 4η Συζήτηση – Βιντεοσκόπηση 

7-2-2008 Πραγματοποίηση της απόφασης 

11-2-2008 5η Συζήτηση – Βιντεοσκόπηση 

14-2-2008 Πραγματοποίηση της απόφασης 

18-2-2008 6η Συζήτηση – Βιντεοσκόπηση 

21-2-2008 Πραγματοποίηση της απόφασης 

25-2-2008 7η Συζήτηση – Βιντεοσκόπηση 

28-2-2008 Πραγματοποίηση της απόφασης 

3-3-2008 8η Συζήτηση – Βιντεοσκόπηση 

6-3-2008 Πραγματοποίηση της απόφασης 

17-3-2008 9η Συζήτηση – Βιντεοσκόπηση 

20-3-2008 Πραγματοποίηση της απόφασης 

24-3-2008 10η Συζήτηση – Βιντεοσκόπηση 

27-3-2008 Πραγματοποίηση της απόφασης 

14-4-2008 Συζήτηση τελευταίας βιντεοσκόπησης  

5-5-2008 Τελική Αξιολόγηση 

8-5-2008 Τελική Αξιολόγηση 

12-5-2008 Τελική Αξιολόγηση 

15-5-2008 Τελική Αξιολόγηση 

Πίνακας 7- Χρονοδιάγραμμα ερευνητικού προγράμματος 
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3.4 Εργαλεία Συλλογής Δεδομένων 

Για την αρχική αξιολόγηση των συμμετεχόντων χρησιμοποιήθηκαν το 

ερωτηματολόγιο του Arc και μια ημι-δομημένη συνέντευξη. Για την τελική 

αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε μόνο το ερωτηματολόγιο αυτοπροσδιορισμού του Arc. 

Η χρήση του ερωτηματολογίου απαίτησε κάποιες προσαρμογές.  Οι αρχικές 

προσαρμογές έγιναν από τη Φέτση Όλγα, στα πλαίσια της μεταπτυχιακής της 

εργασίας, η οποία αφορούσε στον αυτοπροσδιορισμό σε σχέση με τη νοητική 

αναπηρία. Συγκεκριμένα από την πρότυπη μορφή του ερωτηματολογίου, γραμμένη 

στα αγγλικά, τροποποιήθηκαν κάποια στοιχεία τα οποία αφορούσαν σε συνήθειες ή 

πολιτισμικά χαρακτηριστικά της χώρας κατασκευής, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται 

στην ελληνική πραγματικότητα (Φέτση, 2008).  

 Για τη συγκεκριμένη έρευνα, προσαρμογές έγιναν κυρίως στο δεύτερο μέρος 

του ερωτηματολογίου, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του κάθε ατόμου, για να γίνει πιο 

ευχάριστη και κατανοητή η διαδικασία απάντησης των ερωτήσεων. Οι προσαρμογές 

έγιναν για τα δύο αγόρια με μέτρια νοητική καθυστέρηση, καθώς δυσκολεύονταν να 

αντιληφθούν το τι ακριβώς έπρεπε να υποθέσουν (π.χ. υπέθεσε ότι θέλεις να πάρεις 

ένα μάθημα για να μάθεις πώς να γίνεις ταμίας).  

  Έτσι, στην περίπτωση του Χάρη, στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου, 

στην ερώτηση 1Α4, δόθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία για τον όρο «προσωπικά 

αντικείμενα». Η γράφουσα συμπλήρωσε κάποια από αυτά, «κλειδιά, λεφτά, 

πορτοφόλι». Στην περίπτωση του Στέλιου, τροποποιήσεις υπήρξαν στην ερώτηση 33, 

όπου το μάθημα «Οικογένειας και Φροντίδας παιδιών», αντικαταστάθηκε από 

μάθημα «Πωλητής αυτοκινήτων» και στην ερώτηση 34, όπου το βιβλιοπωλείο 

αντικαταστάθηκε από βενζινάδικο.  

Για την ημι-δομημένη συνέντευξη κρίθηκε απαραίτητο να σχεδιαστεί ένα 

ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε από την ερευνητική ομάδα και 

χωρίζεται σε 6 ενότητες. Η κάθε ενότητα περιέχει ερωτήσεις που αφορούν στην 

προσωπικότητα των νέων. Οι ενότητες είναι οι εξής: 

⇒ Ο εαυτός μου: περιέχει ερωτήσεις που αφορούν στα πράγματα που αρέσει 

να κάνει ο νέος, που μπορεί να κάνει και που θα ήθελε να κάνει στο σπίτι, 

στο σχολείο, στο διαμέρισμα και στην κοινότητα.  

⇒ Η ζωή μου: περιέχει ερωτήσεις σχετικά με τον τόπο κατοικίας του ατόμου. 
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⇒ Η προσωπική και κοινωνική ζωή: περιέχει ερωτήσεις που αφορούν στα 

πράγματα που προτιμά να κάνει το άτομο. 

⇒ Η ζωή μου στην κοινότητα: περιέχει ερωτήσεις που αφορούν στα 

πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή της κοινότητας, σε σχέση με το άτομο. 

⇒ Ελεύθερος χρόνος: περιέχει ερωτήσεις που αφορούν στη διαχείριση του 

ελεύθερου χρόνου του ατόμου.                       

⇒ Τα όνειρα και οι προσδοκίες μου για το μέλλον: περιέχει ερωτήσεις που 

αφορούν στο μέλλον του ατόμου, όπως το αντιλαμβάνεται το ίδιο το 

άτομο. 

Στη συνέχεια ακολουθούν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα των ενοτήτων και 

των ερωτήσεων που συμπεριλαμβάνονταν στην ημι-δομημένη συνέντευξη.  

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Ο εαυτός μου Τι σου αρέσει να κάνεις στο : 

• Σχολείο 

• Σπίτι 

• Διαμέρισμα 

• Κοινότητα; 

Η ζωή μου Ζεις εκεί που θέλεις; 

Η προσωπική και κοινωνική ζωή Σε ποιον μπορείς να μιλήσεις αν 
χρειαστείς βοήθεια; 

Η ζωή μου στην κοινότητα Κυκλοφορείς στην πόλη: 

• Περπατάς 

• Έχεις ποδήλατο 

• Με το αστικό λεωφορείο 

• Με το λεωφορείο του σχολείου; 

Ελεύθερος χρόνος Τι κάνεις μετά το σχολείο ή τα 
Σαββατοκύριακα; 

Τα όνειρά μου και οι προσδοκίες μου για 

το μέλλον 

Τι σε ανησυχεί για το μέλλον σου; 
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3.5  Τεχνικές – Στρατηγικές Παρέμβασης 

 Για το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος λήφθηκε υπόψη το Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Αυτόνομης Διαβίωσης, που χρησιμοποιείται στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα, καθώς και 

το μοντέλο διδασκαλίας συμπεριφορών αυτοπροσδιορισμού, το Self Determined 

Learning Model of Instruction. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της ομαδικής 

συζήτησης,  σε συνδυασμό με την τεχνική της βιντεοσκόπησης. Πιο συγκεκριμένα 

χρησιμοποιήθηκε το video self – modeling, και ειδικά, το positive self – review, ώστε 

να καταστούν οι συμμετέχοντες ικανοί να κάνουν συζητήσεις τηρώντας τους 

κοινωνικούς κανόνες συμπεριφοράς. Επίσης, οι συζητήσεις ακολούθησαν τη δομή 

του  Self determined learning model of instruction και τη δομή του μοντέλου για την 

επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων, που περιγράφτηκε στο πρώτο μέρος της 

εργασίας.  

 Επίσης, στα πλαίσια των παραπάνω μοντέλων εφαρμόστηκαν οι στρατηγικές 

της άμεσης ανατροφοδότησης, της αυτό-παρατήρησης, της αυτοαξιολόγησης, της 

αυτοενίχυσης, μέσω των βιντεοσκοπήσεων, και της θέσπισης στόχων από τους ίδιους 

τους συμμετέχοντες.  

  Οι στόχοι που τέθηκαν για την ομάδα σχετίστηκαν άμεσα με το Ενιαίο 

Πλαίσιο Σπουδών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ‐ Αποτελέσματα 

4.1 Αρχική αξιολόγηση 

 Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου δείχνουν ότι υπάρχουν κάποιοι 

κοινοί τομείς, οι οποίοι μειονεκτούν και στα τέσσερα άτομα. Ο τομέας που βρίσκεται 

στο υψηλότερο επίπεδο και στα 4 άτομα είναι η αυτό- πραγμάτωση, η οποία 

κυμαίνεται από 73% έως 96% (norm samples) (80, 87, 93, 80 – positive scores). 

Επίσης η αυτορύθμιση (31%- 67%) και η ψυχολογική ενδυνάμωση (στα δύο από τα 

τέσσερα άτομα), είναι τα αμέσως επόμενα στοιχεία που εμφανίζονται σε υψηλό 

επίπεδο. 

 Αντίθετα, ο γενικός αυτοπροσδιορισμός και των τεσσάρων ατόμων 

εμφανίζεται να βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και εμφανίζει τα εξής ποσοστά: 

1%, 13%, 37% και 33% (norm samples), (63, 51, 24,61 – positive scores). Τα 

ποσοστά αυτά είναι ιδιαίτερα χαμηλά. Η  επόμενη ενότητα που εμφανίζεται σε 

χαμηλά ποσοστά είναι αυτό της αυτονομίας (18%, 30%, 2% και 30% - positive scores 

57, 50, 12, 57). Ιδιαίτερα, στα πλαίσια της αυτονομίας, ο τομέας που εμφανίζεται 

χαμηλότερος είναι αυτός που ελέγχεται στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου, και 

αποτελεί τους υπο-τομείς 1Δ (positive scores – 47, 33, 0, 27) και 1E (positive scores – 

17, 6, 0, 17) : «Δρώντας με βάση τις προτιμήσεις, τις πεποιθήσεις, τα ενδιαφέροντα 

και τις ικανότητες: Εμπλοκή και αλληλεπίδραση στην κοινότητα» και «Δρώντας με 

βάση τις προτιμήσεις, τις πεποιθήσεις, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες:  

Μετασχολικές κατευθύνσεις». Επίσης σε χαμηλά ποσοστά εμφανίζεται και η ενότητα 

της αυτονομίας 1A (positive scores – 56, 50, 17, 67): «Ρουτίνα προσωπικής 

φροντίδας και λειτουργίες προσανατολισμένες προς την οικογένεια».   

 Πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία παρατίθενται αναλυτικά και συνολικά  στους 

παρακάτω πίνακες. Να σημειώσουμε ότι σε όλους τους πίνακες, και σε αυτούς της 

τελικής αξιολόγησης, παρατίθενται τα σκορ των θετικών βαθμολογιών των πινάκων, 

δηλαδή τα positive scores 
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Γράφημα 1- Βασικές ενότητες αυτοπροσδιορισμού, αρχική αξιολόγηση 
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Ενότητα Αγγελική Στέλιος Θάνος Χάρης 
Αυτονομία Σύνολο 57 42 57 12 
Ανεξαρτησία: 
Ρουτίνα 
προσωπικής 
φροντίδας 

67 50 56 11 

Ανεξαρτησία: 
Αλληλεπίδραση με 
περιβάλλον  

58 75 66 17 

Δρώντας με βάση 
τις προτιμήσεις: 
Ψυχαγωγικός και 
ελεύθερος χρόνος 

83 72 72 6 

Δρώντας με βάση 
τις προτιμήσεις: 
Εμπλοκή στην 
κοινότητα 

27 33 47 0 

Δρώντας με βάση 
τις προτιμήσεις: 
Μετασχολικές 
κατευθύνσεις 

17 6 17 0 

Δρώντας με βάση 
τις προτιμήσεις: 
Προσωπική 
έκφραση 

73 73 93 40 

Αυτορύθμιση 
Σύνολο 

43 29 52 10 

Επίλυση 
διαπροσωπικών 
γνωστικών 
προβλημάτων 

42 25 42 0 

Στοχοθέτηση και 
Απόδοση σε έργο 

44 33 62 22 

Ψυχολογική 
Ενδυνάμωση 

81 62 94 50 

Αυτοπραγμάτωση 93 80 80 87 
Συνολικός 
Αυτοπροσδιορισμός

61 51 63 24 

Πίνακας 8- Υποκατηγορίες βασικών ενοτήτων, αρχική αξιολόγηση (positive scores) 

4.1.1 Ημι‐δομημένη συνέντευξη 

 Η πρώτη ενότητα του ερωτηματολογίου αφορούσε στα πράγματα τα οποία 

αρέσει στα άτομα να κάνουν, μπορούν να κάνουν, αυτά που θα ήθελαν να κάνουν και 

σε αυτά που νομίζουν ότι χρειάζονται βοήθεια  στο σχολείο, στο διαμέρισμα, στο 

σπίτι και στην κοινότητα.  Οι πιο δημοφιλείς απαντήσεις ήταν: 

⇒ Στο σχολείο τους αρέσει ο πηλός, τα αγγλικά και η ζωγραφική, θεωρούν ότι 

τα καταφέρνουν καλύτερα στα καλλιτεχνικά, ενώ θα ήθελαν να κάνουν 
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περισσότερα μαθήματα γνωστικού περιεχομένου. Θεωρούν ότι χρειάζονται 

βοήθεια στη γυμναστική. 

⇒ Στο διαμέρισμα τους αρέσει το μαγείρεμα, το στρώσιμο του τραπεζιού και το 

στρώσιμο του κρεβατιού, θεωρούν ότι τα καταφέρνουν τα πάντα και θα 

ήθελαν να μαγειρεύουν, να πλένουν τα πιάτα, να σιδερώνουν και να καλούν 

φίλους τους. Θεωρούν ότι δεν υπάρχει κάποιο αντικείμενο στο οποίο να 

χρειάζονται ιδιαίτερη βοήθεια. 

⇒ Στο σπίτι τους αρέσει να κάνουν οικιακές δουλειές όταν τους δίνεται η 

ευκαιρία, διαφορετικά τίποτα, θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα και 

θα ήθελαν να βοηθούν περισσότερο στις οικιακές εργασίες. Θεωρούν ότι δεν 

υπάρχει κάποιο αντικείμενο στο οποίο να χρειάζονται ιδιαίτερη βοήθεια. 

⇒ Στην κοινότητα τους αρέσει να πηγαίνουν σε καφετέριες, ταβέρνες, στα 

μαγαζιά και να κάνουν βόλτες, θεωρούν ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν στα 

πάντα, ενώ θα ήθελαν να βγαίνουν πιο πολύ και να μένουν περισσότερο στο 

διαμέρισμα. Θεωρούν ότι δεν υπάρχει κάποιο αντικείμενο στο οποίο να 

χρειάζονται ιδιαίτερη βοήθεια. 

⇒ Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι θεωρούν ότι χρειάζονται βοήθεια σε τομείς 

της προσωπικής υγιεινής και συγκεκριμένα στο ντύσιμο, στα παπούτσια και 

στο μπάνιο.  

Η δεύτερη ενότητα του ερωτηματολογίου αφορούσε στη ζωή των ατόμων. Όλα 

τα άτομα ζουν με τους γονείς τους, στο σπίτι τους περισσότερο τους αρέσει η 

οικογένειά τους και δεν τους αρέσει να μένουν μόνοι τους όταν όλοι λείπουν  από το 

σπίτι. Θεωρούν ότι δεν χρειάζονται βοήθεια στη ζωή τους μέσα στο σπίτι και δεν θα 

ήθελαν να αλλάξουν κάτι συγκεκριμένο. Εκφράζουν την επιθυμία να ζήσουν μόνοι 

τους, και αν και τώρα ζουν εκεί που θέλουν, σε πέντε χρόνια από τώρα θα ήθελαν να 

ζουν με κάποιον συγκάτοικο/φίλο τους. Η ζωή τους για τότε φαντάζει ποιοτικά 

καλύτερη και θεωρούν ότι ως τότε θα είναι ικανοί να συντηρούν τους εαυτούς τους 

και να είναι πλήρως αυτόνομοι και αυτοεξυπηρετούμενοι.  

Η τρίτη ενότητα του ερωτηματολογίου αφορούσε στην προσωπική και κοινωνική 

τους ζωή. Έτσι, όλοι προτιμούν να ζουν μαζί με άλλους ανθρώπους, οι περισσότεροι 

έχουν 4 -7 φίλους, τους οποίους τους συναντούν στο σχολείο, έξω και στο 

διαμέρισμα. Δεν τους βλέπουν όσο συχνά θέλουν και δεν χρειάζονται βοήθεια για να 
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τους συναντήσουν. Εμπιστεύονται τους γονείς τους και τους δασκάλους τους για να 

μιλήσουν όταν χρειαστούν κάποια βοήθεια. 

Το τέταρτο μέρος του ερωτηματολογίου αφορούσε στη ζωή τους στην κοινότητα. 

Οι περισσότεροι κυκλοφορούν στην πόλη είτε ανεξάρτητα με το αστικό, είτε με τα 

πόδια, είτε με συνοδεία κάποιου ενήλικα. Θεωρούν ότι χρειάζονται βοήθεια με τη 

διαχείριση των χρημάτων και χρειάζονται να έχουν ένα άτομο στο οποίο να μπορούν 

να απευθυνθούν κάθε φορά που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα.  

Το πέμπτο μέρος του ερωτηματολογίου αφορά στον ελεύθερο χρόνο των ατόμων. 

Τον ελεύθερό τους χρόνο τον διαθέτουν για βόλτες, τηλεόραση και μουσική. Όλα τα 

άτομα απάντησαν ότι δεν συμμετέχουν σε κάποια εξωσχολική δραστηριότητα, όπως 

αθλητισμό, μουσική, θέατρο κ.λπ. οι περισσότεροι από αυτούς θα ήθελαν να 

πηγαίνουν περισσότερες βόλτες, να πηγαίνουν εκδρομές και σε ταβέρνες. 

Το έκτο, και τελευταίο, μέρος του ερωτηματολογίου αφορούσε στα όνειρα και 

στις προσδοκίες των ατόμων για το μέλλον. Δεν τους ανησυχεί κάτι για το μέλλον 

τους και θεωρούν ότι οι γονείς τους είναι αυτοί που ανησυχούν περισσότερο για τους 

ίδιους.  

 4.1.2 Γενικά συμπεράσματα 

 Πριν προχωρήσουμε στη σχεδίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος των 

νέων, θεωρήσαμε απαραίτητο να παραθέσουμε το προφίλ του αυτοπροσδιορισμού  

του κάθε νέου. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα παρακάτω προφίλ, προέκυψαν από τα 

αποτελέσματα του ερωτηματολογίου και της συνέντευξης, αλλά και από παρατήρηση 

των νέων.  

 Ο Στέλιος, βρίσκεται σε ένα πολύ καλό επίπεδο αυτονομίας, σε ό,τι αφορά 

στη λειτουργικότητά του μέσα στο διαμέρισμα (π.χ. να μαζέψει τα πιάτα, να στρώσει 

το κρεβάτι του κ.λπ.). Κάνει προσωπικές επιλογές μόνο αν πρόκειται να επιλέξει κάτι 

που του αρέσει (π.χ. να βγει έξω για φαγητό) και μόνο σε επίπεδο διαμερίσματος (όχι 

σε επίπεδο διαχείρισης ελεύθερου χρόνου, για παράδειγμα). Το θετικό σημείο εδώ 

είναι ότι, γενικά, οι επιλογές του υποστηρίζονται από το οικογενειακό και 

εκπαιδευτικό περιβάλλον. Είναι ιδιαίτερα κοινωνικός και επιδιώκει την 

αλληλεπίδραση. Ο επαγγελματικός σχεδιασμός είναι ανύπαρκτος και δεν υπάρχουν 

σχέδια για τον τόπο κατοικίας του στο μέλλον.     

 Ο Θάνος κατέχει άριστο επίπεδο αυτονομίας μέσα στο διαμέρισμα. Υπάρχει 

επαγγελματικός σχεδιασμός, αλλά είναι ουτοπικός (θέλει να γίνει γιατρός). Είναι 

 
 

93 



 
 

ιδιαίτερα κοινωνικός, θέλει να συνεχίσει να μένει με τους γονείς του, αλλά πάσχει 

στο να επιλέγει τα πράγματα που θέλει να κάνει. 

 Ο Χάρης διαθέτει ένα πολύ κακό επίπεδο αυτονομίας. Μπορεί να κάνει 

πράγματα, αλλά δεν του δίνεται η δυνατότητα. Σύμφωνα με την εκπαιδεύτρια του 

διαμερίσματος έχει οπισθοδρομήσει στην πρόοδό του. Ο επαγγελματικός 

προσανατολισμός είναι ανύπαρκτος, δεν είναι ιδιαίτερα κοινωνικός και εκφράζει 

πολύ έντονα την επιθυμία του να φύγει από το σίτι του και να μείνει στο διαμέρισμα. 

 Η Αγγελική, διαθέτει, επίσης, ένα πολύ καλό επίπεδο αυτονομίας σε ότι 

αφορά σε δραστηριότητες μέσα στο διαμέρισμα. Υπάρχει καλός και πιθανόν, 

πραγματοποιήσιμος, επαγγελματικός προσανατολισμός (θέλει να γίνει 

βρεφονηπιοκόμος). Κάνει σχέδια για να συγκατοικήσει με φίλες της στο μέλλον, 

χωρίς όμως να ξέρουμε αν αυτές οι επιλογές και επιθυμίες της στηρίζονται από το 

οικογενειακό της περιβάλλον. Είναι ιδιαίτερα κοινωνική και επιζητά την 

αλληλεπίδραση.  

4.2 Πρόγραμμα παρέμβασης     

4.2.1  Στόχος εκπαιδευτικού προγράμματος 

Σύμφωνα, λοιπόν, με την παραπάνω αξιολόγηση αποφασίστηκε να σχεδιαστεί 

ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο να έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τους νέους 

στο πώς να κάνουν επιλογές και να τις στηρίζουν και στο πώς να διαχειρίζονται τον 

ελεύθερό τους χρόνο (μέσω των επιλογών τους). Αποφασίστηκε, επίσης, η 

παρέμβαση να κινηθεί γύρω από δύο άξονες, τον ελεύθερο χρόνο και την αυτόνομη 

διαβίωση. Παρόλο που ο τομέας του ψυχαγωγικού και ελεύθερου χρόνου στο 

ερωτηματολόγιο του Arc, δεν φαίνεται να βρίσκεται σε ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά, 

επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί για να κάνει την εκπαιδευτική πράξη πιο ευχάριστη 

και προσιτή στα άτομα. 

 Ο μακροπρόθεσμος στόχος που ορίστηκε ήταν: «Να κάνουν τα άτομα 

επιλογές ελεύθερου χρόνου». Οι επιλογές αυτές αφορούσαν οι μισές διάφορες 

δραστηριότητες και οι άλλες μισές δραστηριότητες αυτόνομης διαβίωσης, και κυρίως 

οικιακές δραστηριότητες. Ο μακροπρόθεσμος στόχος επιλέχθηκε βάση της αρχικής 

αξιολόγησης και προέρχεται από την κλίμακα αυτοπροσδιορισμού του Arc και αφορά 
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στην ενότητα της «Αυτονομίας», και συγκεκριμένα στις υποενότητες του «Ελεύθερου 

χρόνου» και της «Εμπλοκής και Αλληλεπίδρασης στην κοινότητα».  

 Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι που ορίστηκαν για τις δραστηριότητες του 

ελεύθερου χρόνου ήταν:  

1. «Να αναγνωρίζει ενδιαφέροντα – ευκαιρίες για την αξιοποίηση του 

ελεύθερου χρόνου» 

2.  «Να επιλέγει προγράμματα της προτίμησής του στο ραδιόφωνο και 

την τηλεόραση» 

3. «Να παίρνει μέρος σε δραστηριότητες με φίλους π.χ. επισκέψεις, 

ψώνια, πάρκο» 

4. «Να παροτρύνει – οργανώνει εξόδους με φίλους» 

Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι που ορίστηκαν για τις δραστηριότητες της 

αυτόνομης διαβίωσης  ήταν:  

1. «Να αναπτύσσει δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να κάνει τις 

δουλειές που απαιτεί ένα νοικοκυριό» 

2. «Να χρησιμοποιεί και να καθαρίζει σωστά τον οικιακό εξοπλισμό» 

3. «Να καταγράφει τα αναγκαία ψώνια, να επιλέγει τον τρόπο αγοράς και 

να διεκπεραιώνει τη συναλλαγή» 

Θεωρήθηκε κατάλληλο να τεθούν και κάποιοι στόχοι οι οποίοι να αφορούν σε 

θέματα και κοινωνικούς κανόνες ομαδικής συζήτησης. Έτσι, τέθηκαν οι παρακάτω 

βραχυπρόθεσμοι: 

1. «Να καλλιεργήσει δεξιότητες ομαδικής αλληλεπίδρασης» 

2. «Να ενθαρρυνθεί στην ανάπτυξη πρωτοβουλίας»  

3. «Να αναπτύξει την ικανότητα να προσαρμόζεται σε νέες συνθήκες και 

δεδομένα» 

4. «Να διατυπώνει τις σκέψεις του» 

5. «Να ενθαρρύνεται να έχει δική του άποψη» 

6. «Να αποδέχεται το δικαίωμα των άλλων να έχουν αντίθετη γνώμη» 

7. «Να ενισχύει τη διεκδικητικότητά του με ορθό τρόπο» 

8. «Να μάθει τρόπους διαπραγμάτευσης» 

9. «Να ασκηθεί στην επίλυση των διαφορών με τρίτους» 

10. «Να διατηρεί τη συνάφεια του λόγου του με το θέμα της συζήτησης» 
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Οι στόχοι που τέθηκαν για τον ελεύθερο χρόνο και για την αυτόνομη διαβίωση, 

δουλεύτηκαν μέσω των ίδιων των δραστηριοτήτων, ενώ οι στόχοι που τέθηκαν για 

την ομαδική συζήτηση δουλεύτηκαν μέσω των ομαδικών συζητήσεων που γίνονταν 

σε κάθε συνάντηση της ομάδας. Όλοι οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι αποτελούν 

προσαρμογές των στόχων που υπάρχουν στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγράμματος Σπουδών Αυτόνομης Διαβίωσης, για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Σε κεντρικό σημείο του χώρου όπου γίνονταν οι συζητήσεις για τις αποφάσεις, 

τοποθετήθηκε ένα χαρτόνι, το οποίο ήταν χωρισμένο σε 10 στήλες και κάτω από κάθε 

στήλη τα άτομα έγραφαν τη δραστηριότητα που πραγματοποιούσαν. Με αυτό τον 

τρόπο αποφύγαμε να επαναλάβουμε τις ίδιες δραστηριότητες πάνω από μια φορά.   

4.2.2 Σχεδιασμός του διδακτικού προγράμματος 

 Αποφασίστηκε το διδακτικό πρόγραμμα της κάθε εβδομάδας να χωριστεί σε 

τρία επίπεδα:  

⇒ Προετοιμασία – Συζήτηση  - Απόφαση 

⇒ Ανατροφοδότηση 

⇒  Πράξη. 

Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η ανατροφοδότηση δίνονταν μέσα από τα ίδια τα 

άτομα (από τις βιντεοσκοπήσεις), καθώς παρακολουθούσαν τους εαυτούς τους να 

συζητούν και να αποφασίζουν. Επίσης, πολύ σημαντικό στοιχείο ανατροφοδότησης 

αποτελούσε η ευχαρίστηση που προσέφερε η κάθε δραστηριότητα στα άτομα. Το 

πρώτο επίπεδο διδασκαλίας πραγματοποιούταν την πρώτη μέρα της εβδομάδας, ή την 

πρώτη μέρα συνάντησης της ομάδας και τα δύο επόμενα τη δεύτερη μέρα ή φορά.  

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν ενδεικτικά, τέσσερα προγράμματα διδασκαλίας. 

Δύο που αφορούν σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και δύο που αφορούν σε 

δραστηριότητες αυτόνομης διαβίωσης. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάλυση 

διδασκαλίας είναι ακριβώς η ίδια, και γι’ αυτό θα παρουσιαστεί μόνο μια φορά για 

κάθε κατηγορία δραστηριοτήτων, και θα περιλαμβάνει και τις δύο δραστηριότητες 

κάθε κατηγορίας.  
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4.2.2.1 Πρόγραμμα δραστηριότητας ελεύθερου χρόνου 

 Αρχικά, θα παρουσιαστούν οι συνοπτικοί πίνακες των δραστηριοτήτων και 

στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια μικρή ανάλυση της διδασκαλίας που 

πραγματοποιήθηκε.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Α) 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΥΛΙΚΑ - ΜΕΣΑ 
Κατασκευή κολάζ με 
ζυμαρικά και όσπρια 

Βήματα επίλυσης 
προβλημάτων – λήψης 
αποφάσεων 
Ομαδική συζήτηση για 
θέματα που αφορούσαν στο 
κολάζ 
Άμεση ανατροφοδότηση 
μέσω βιντεοσκοπημένης 
συζήτησης 
Επιβράβευση 

Μακαρόνια κοφτά 
Ρύζι 
Φασόλια 
Φακές 
Χαρτόνια 
Κόλλα 
Μολύβι, μαρκαδόρους 
 

 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-
ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Μέσω ομαδικής συζήτησης 
αποφασίστηκαν τα εξής: 

1. να πραγματοποιηθεί 
δραστηριότητα 
κατασκευής κολάζ 
ζυμαρικών και 
οσπρίων 

2. να αγοραστούν 
μακαρόνια, ρύζι, 
φασόλια και φακές, 
ένα χαρτόνι κόκκινο 
και ένα μπλε, κόλλα, 
μολύβια (τα υλικά 
τα έγραψαν τα 
παιδιά στο 
σημειωματάριο της 
ομάδας) 

3. να αγοραστούν τα 
ζυμαρικά και τα 
όσπρια από το 
σουπερ μάρκετ της 
γειτονιάς και τα 
χαρτόνια και οι 
κόλλες από το 
βιβλιοπωλείο 

4. να βγουν για ψώνια η 

Την δεύτερη ημέρα της 
εβδομάδας 
παρακολουθήσαμε τη 
βιντεοσκοπημένη 
συζήτηση και έγιναν 
κάποιες διορθώσεις και 
αναφορές σε σχέση με τη 
συζήτηση. Οι 
παρεμβάσεις έγιναν από 
τη μεριά των παιδιών, με 
τη βοήθεια της 
γράφουσας. 

Η ομάδα που είχε 
αποφασιστεί πήγε στο 
σουπερ μάρκετ και ψώνισε 
όσπρια και ζυμαρικά. Οι 
επιλογές έγιναν με βάση το 
κριτήριο της τιμής των 
συσκευασιών (κριτήριο το 
οποίο το πρότεινε η 
Αγγελική). Στη συνέχεια ο 
Θάνος διαχειρίστηκε τα 
χρήματα και ήταν αυτός που 
πλήρωσε στο ταμείο. Στο 
βιβλιοπωλείο μίλησε ο 
Χάρης, ο οποίος κι πλήρωσε. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο 
Χάρης μίλησε και πλήρωσε 
μετά από παρακίνηση 
ολόκληρης της ομάδας. Στη 
συνέχεια η ομάδα επέστρεψε 
στο διαμέρισμα, σχεδίασε το 
σχήμα που είχε αποφασιστεί 
στα χαρτόνια και 
πραγματοποιήθηκε η 
κατασκευή του κολάζ.   
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Αγγελική, ο Θάνος, 
ο Χάρης και  η 
γράφουσα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα δραστηριότητα ήταν η πρώτη που πραγματοποιήθηκε με την 

ομάδα και πρέπει να σημειωθεί ότι η βιντεοσκοπημένη συζήτηση κράτησε, σχεδόν, 

τον διπλάσιο χρόνο από ό,τι οι υπόλοιπες. Τα άτομα ήταν κομπλαρισμένα και 

αγχωμένα. Στις επόμενες συζητήσεις το κλίμα ήταν πολύ πιο ανάλαφρο και κύλησαν 

πολύ πιο γρήγορα και με περισσότερη σταθερότητα στο θέμα. Η Αγγελική ήταν αυτή 

που, στην ουσία, συντόνιζε τη συζήτηση και όρισε τον εαυτό της «αρχηγό» της 

ομάδας. Το συγκεκριμένο γεγονός συνέβαινε τις στιγμές που ο Θάνος δεν ήταν 

παρόν. Όταν ήταν, συμμορφωνόταν μαζί του και άφηνε και σε εκείνον κάποιες 

αρμοδιότητες. Οι άλλοι δύο ήταν πολύ πιο αδιάφοροι προς τη συμπεριφορά της 

Αγγελικής και δεν αναλάμβαναν πρωτοβουλίες και αρμοδιότητες, εκτός αν τους το 

ζητούσες (ορισμένες φορές έπρεπε να τους ζητηθεί επίμονα).   

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Β) 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΥΛΙΚΑ - ΜΕΣΑ 
Παρακολούθηση ταινίας 
DVD 

Βήματα επίλυσης 
προβλημάτων – λήψης 
αποφάσεων 
Ομαδική συζήτηση για 
θέματα που αφορούσαν στην 
ταινία 
Άμεση ανατροφοδότηση 
μέσω βιντεοσκοπημένης 
συζήτησης 
Επιβράβευση 

Τηλεόραση 
DVD 
Ταινία 
 

  

ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-
ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Μέσω ομαδικής συζήτησης 
αποφασίστηκαν τα εξής: 

1. να πραγματοποιηθεί 
δραστηριότητα 
παρακολούθησης 
ελληνικής ταινίας, 
σε DVD 

2. να νοικιαστεί η ταινία 
από γειτονικό video-
club  

3. να νοικιαστεί μία από 
τις δύο ταινίες που 
προτάθηκαν  

4. να πάνε στο video-club 

Την δεύτερη ημέρα της 
εβδομάδας 
παρακολουθήσαμε τη 
βιντεοσκοπημένη 
συζήτηση και έγιναν 
κάποιες διορθώσεις και 
αναφορές σε σχέση με τη 
συζήτηση. Οι 
παρεμβάσεις έγιναν από 
τη μεριά των παιδιών, με 
τη βοήθεια της 
γράφουσας. 

Η ομάδα που είχε 
αποφασιστεί πήγε στο video-
club και νοίκιασε μία 
ελληνική ταινία. Η επιλογή  
της ταινίας είχε γίνει από την 
ομάδα, η οποία είχε προτείνει 
δύο ταινίες, στην περίπτωση 
που δεν θα βρίσκαμε την 
επικρατέστερη. Στη συνέχεια 
η Αγγελική διαχειρίστηκε τα 
χρήματα και ήταν αυτή που 
πλήρωσε στο ταμείο. Στη 
συνέχεια η ομάδα επέστρεψε 
στο διαμέρισμα, όπου ο 
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η Αγγελική  και  η 
γράφουσα. 

Στέλιος ανέλαβε να βάλει 
την ταινία στο DVD και να 
ολοκληρωθεί η δράση.  

4.2.2.2 Ανάλυση διδασκαλίας 

Η ομαδική συζήτηση έγινε μέσα στο πλαίσιο των ερωτήσεων που πρέπει να θέσει 

η ομάδα για να επιλυθεί το πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί.  Πρέπει να σημειωθεί 

ότι οι ερωτήσεις που έπρεπε να απαντηθούν τίθεντο από την γράφουσα. Έτσι, η 

συζήτηση κινήθηκε στα παρακάτω πλαίσια: 

1. Τι θέλω να κάνω; (Τι θέλω; Ποια συμπεριφορά θέλω να αλλάξω;). Η ομάδα 

αποφάσισε να κατασκευάσει ένα κολάζ με ζυμαρικά και όσπρια / να παρακολουθήσει 

μία ταινία.   

2 Τι ξέρω για αυτό τώρα; (Τι ξέρω για να μπορέσω να το πάρω;). Αναγνώρισε ότι 

έπρεπε να αγοραστούν τα υλικά, να αποφασιστεί το σχέδιο του κολάζ και το μέρος 

από το οποίο θα αγοραστούν τα υλικά / να αποφασιστεί ποια ταινία θα 

παρακολουθούσαμε . 

 3. Τι πρέπει να αλλάξει για να μάθω όσα δεν ξέρω; (Τι με αποτρέπει από το να πάρω 

αυτό που θέλω;).  

4. Τι μπορώ να κάνω για να παράγω αυτή την αλλαγή; (Τι πρέπει να κάνω;),  

5. Τι μπορώ να κάνω τώρα για αλλάξω όσα δεν ξέρω; (Τι πρέπει να κάνω για να 

μάθω αυτά που πρέπει να ξέρω για να πετύχω το στόχο μου;). Δεν γνώριζε πόσα 

χρήματα έπρεπε να έχουν μαζί τους και από που θα τα βρουν και αποφάσισαν να 

ρωτήσουν τη γράφουσα για αυτά τα θέματα.  

6. Τι θα με εμποδίσει από το να δράσω τώρα για να παράγω την αλλαγή; (Ποια 

εμπόδια βρίσκονται στο δρόμο μου;). Τους προβλημάτισε λίγο το γεγονός ότι δεν 

ήταν σίγουροι για το ποιος θα τους βοηθούσε να πάνε για ψώνια και ζήτησαν τη 

βοήθειά μου. 

7. Τι μπορώ να κάνω για να απαλλαγώ από αυτά τα εμπόδια; (Ποιες δράσεις 

απατούνται;). Αποφάσισαν να με συμπεριλάβουν στην ομάδα για να βοηθώ σε 

προβλήματα που προκύπτουν και σε, τυχόν, απορίες που παρουσιάζονται.  

8. Πότε θα δράσω και θα απαλλαγώ από τα εμπόδια; Αποφάσισαν να 

πραγματοποιήσουν την απόφασή τους μετά από δύο μέρες. 
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4.2.2.3 Ανατροφοδότηση 

 Στην άμεση ανατροφοδότηση μέσω της βιντεοσκοπημένης συζήτησης, 

υπήρξαν κάποια θέματα τα οποία έπρεπε να διορθωθούν. Τα θέματα αυτά αφορούσαν 

κυρίως κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης και ήταν 

αναγκαίο να διορθωθούν για να προάγεται η συζήτηση καλύτερα και πιο 

αποτελεσματικά. Όπως είναι φυσικό, οι διορθώσεις αυτές ήταν πολύ περισσότερες 

στις αρχικές συζητήσεις και σχεδόν, μηδαμινές στις τελευταίες.  

 Τα θέματα που κυρίως μας απασχόλησαν ήταν η σειρά με την οποία μιλούσαν 

τα άτομα και ο χρόνος που το κάθε άτομα διέθετε για να μιλήσει. Έτσι, 

παρατηρήθηκε ότι τα άτομα έτειναν να μιλούν όλοι μαζί και να μην περιμένουν να 

ολοκληρώσει πρώτα ο ένας και να αρχίσει, στη συνέχεια ο άλλος. Μετά από 

παρέμβαση της γράφουσας τα άτομα συνειδητοποίησαν ότι μιλούσαν όλοι μαζί, όταν 

παρουσιαζόταν ένα θέμα που τους ενδιέφερε και τους πήρε αρκετό χρόνο να το 

διορθώσουν (μόλις στις δύο τελευταίες ανατροφοδοτήσεις δεν χρειάστηκε να 

ξανασυζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα).  

 Επίσης, παρατηρήθηκε ότι η Αγγελική και ο Θάνος ήταν αυτοί που κυρίως 

κατεύθυναν τη συζήτηση και που έπαιρναν τις αποφάσεις. Μετά από μερικές 

συζητήσεις και αντίστοιχες παρατηρήσεις έμαθαν, να ρωτούν και τη γνώμη των 

άλλων και να προσπαθούν να τους ενθαρρύνουν κατά τη διάρκεια της κουβέντας. Η 

οποιαδήποτε συζήτηση ολοκληρωνόταν με την Αγγελική ή τον Θοδωρή να ρωτούν 

τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας αν ήταν σύμφωνοι με τα όσα είχαν αποφασιστεί.       
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4.2.2.4 Πρόγραμμα δραστηριότητας αυτόνομης διαβίωσης 

 Αρχικά, θα παρουσιαστούν δύο συνοπτικοί πίνακες της δραστηριότητας και 

στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια μικρή ανάλυση της διδασκαλίας που 

πραγματοποιήθηκε.  

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (1) 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΥΛΙΚΑ - ΜΕΣΑ 
Κατασκευή γλυκού – μιλφέιγ Βήματα επίλυσης 

προβλημάτων – λήψης 
αποφάσεων 
Ομαδική συζήτηση για 
θέματα που αφορούσαν στο 
γλυκό 
Άμεση ανατροφοδότηση 
μέσω βιντεοσκοπημένης 
συζήτησης 
Επιβράβευση 

Πακέτο έτοιμου γλυκού 
Γάλα 
Ταψί 
Μπολ 
Κουτάλα 
Χτυπητήρι  
Φλιτζάνι 
Σπάτουλα 
Πιάτα 
Πιρούνια 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-
ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Μέσω ομαδικής συζήτησης 
αποφασίστηκαν τα εξής: 

1. να πραγματοποιηθεί 
δραστηριότητα 
κατασκευής 
γλυκού, και 
συγκεκριμένα 
μιλφέιγ 

2. να αγοραστούν το 
πακέτο με τα υλικά 
του γλυκού και το 
γάλα (τα υλικά τα 
έγραψαν τα παιδιά 
στο σημειωματάριο 
της ομάδας) 

3. να αγοραστούν από το 
σουπερ μάρκετ της 
γειτονιάς  

4. να βγει για ψώνια 
ολόκληρη η ομάδα 

5. να ζητήσει η ομάδα τα 
υπόλοιπα υλικά από 
την υπεύθυνη του 
διαμερίσματος και 
να τοποθετηθούν 
πάνω στο τραπέζι 
της κουζίνας, αφού 
πρώτα καθαριστεί 
και στρωθεί με 
κατάλληλο 

Την δεύτερη ημέρα της 
εβδομάδας 
παρακολουθήσαμε τη 
βιντεοσκοπημένη συζήτηση 
και έγιναν κάποιες 
διορθώσεις και αναφορές σε 
σχέση με τη συζήτηση. Οι 
παρεμβάσεις έγιναν από τη 
μεριά των παιδιών, με τη 
βοήθεια της γράφουσας. 

Η ομάδα πήγε στο σουπερ 
μάρκετ και ψώνισε τα υλικά 
που είχαν αποφασιστεί. Η 
Αγγελική διαχειρίστηκε τα 
χρήματα και ήταν αυτή που 
πλήρωσε στο ταμείο. Τα 
ψώνια τα κουβάλησε ο 
Θάνος πίσω στο διαμέρισμα, 
μετά από πρωτοβουλία δική 
του. Στη συνέχεια η ομάδα 
επέστρεψε στο διαμέρισμα, 
έστρωσε το τραπέζι, 
τακτοποίησε τα υπόλοιπα 
υλικά και πραγματοποιήθηκε 
η κατασκευή του γλυκού.   
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πλαστικό 
τραπεζομάντηλο.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (2) 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΥΛΙΚΑ - ΜΕΣΑ 
Ξεσκόνισμα διαμερίσματος Βήματα επίλυσης 

προβλημάτων – λήψης 
αποφάσεων 
Ομαδική συζήτηση για 
θέματα που αφορούσαν στο 
ξεσκόνισμα 
Άμεση ανατροφοδότηση 
μέσω βιντεοσκοπημένης 
συζήτησης 
Επιβράβευση 

Πανιά 
Βιτέξ 
Λεκάνη με νερό 
Άζαξ γι τα τζάμια 

 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-
ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Μέσω ομαδικής συζήτησης 
αποφασίστηκαν τα εξής: 

1. να πραγματοποιηθεί 
δραστηριότητα 
ξεσκονίσματος 
του 
διαμερίσματος 

2. να ζητηθούν από την 
υπεύθυνη 
καθαριότητας τα 
απαραίτητα υλικά 
που είχαν 
αποφασιστεί από 
την ομάδα 

  

Την δεύτερη ημέρα της 
εβδομάδας 
παρακολουθήσαμε τη 
βιντεοσκοπημένη συζήτηση 
και έγιναν κάποιες 
διορθώσεις και αναφορές σε 
σχέση με τη συζήτηση. Οι 
παρεμβάσεις έγιναν από τη 
μεριά των παιδιών, με τη 
βοήθεια της γράφουσας. 

Η ομάδα ζήτησε τα υλικά 
από την υπεύθυνη 
καθαριότητας. Στη συνέχεια 
η ομάδα ξεκίνησε το 
ξεσκόνισμα, αφού πρώτα 
αποφασίστηκε ποια έπιπλα 
θα ξεσκονίσει ο καθένας. Το 
κάθε άτομο ξεσκόνιζε υπό 
την επίβλεψη της γράφουσας 
και ενώ παρακολουθούσαν 
όλα τα άτομα της ομάδας.     

 

4.2.2.5 Ανάλυση διδασκαλίας 

Η ομαδική συζήτηση έγινε μέσα στο πλαίσιο των ερωτήσεων που πρέπει να θέσει 

η ομάδα για να επιλυθεί το πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί.  Πρέπει να σημειωθεί 

ότι οι ερωτήσεις που έπρεπε να απαντηθούν τίθεντο από την γράφουσα. Έτσι, η 

συζήτηση κινήθηκε στα παρακάτω πλαίσια: 

1. Τι θέλω να κάνω; (Τι θέλω; Ποια συμπεριφορά θέλω να αλλάξω;).  Η ομάδα 

αποφάσισε να κατασκευάσει ένα γλυκό και συγκεκριμένα μιλφέιγ / να ξεσκονίσει το 

διαμέρισμα.  

2 Τι ξέρω για αυτό τώρα; (Τι ξέρω για να μπορέσω να το πάρω;). Αναγνώρισε ότι 

έπρεπε να αγοραστούν τα υλικά, το μέρος από το οποίο θα αγοραστούν τα υλικά, τα 
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υπόλοιπα σκεύη που θα χρειαστούν και το άτομο από το οποίο έπρεπε να ζητήσουν 

βοήθεια για τα σκεύη / αναγνώρισε ποια υλικά θα χρειαζόντουσαν για το ξεσκόνισμα 

και αποφασίστηκε ποια έπιπλα θα αναλάβει ο καθένας.  

3. Τι πρέπει να αλλάξει για να μάθω όσα δεν ξέρω; (Τι με αποτρέπει από το να πάρω 

αυτό που θέλω;).  

4. Τι μπορώ να κάνω για να παράγω αυτή την αλλαγή; (Τι πρέπει να κάνω;). 

 5. Τι μπορώ να κάνω τώρα για αλλάξω όσα δεν ξέρω; (Τι πρέπει να κάνω για να 

μάθω αυτά που πρέπει να ξέρω για να πετύχω το στόχο μου;). Δεν γνώριζε πόσα 

χρήματα έπρεπε να έχουν μαζί τους και από που θα τα βρουν και αποφάσισαν να 

ρωτήσουν τη γράφουσα για αυτά τα θέματα / τα αγόρια της ομάδας δεν γνώριζαν με 

τι υλικά ακριβώς θα ξεσκόνιζαν και ρώτησαν την Αγγελική . 

6. Τι θα με εμποδίσει από το να δράσω τώρα για να παράγω την αλλαγή; (Ποια 

εμπόδια βρίσκονται στο δρόμο μου;). 

7. Τι μπορώ να κάνω για να απαλλαγώ από αυτά τα εμπόδια; (Ποιες δράσεις 

απατούνται;). Τους προβλημάτισε λίγο το γεγονός ότι δεν ήταν σίγουροι για το ποιος 

θα τους βοηθούσε να πάνε για ψώνια, ποιος θα τους βοηθούσε για την κατασκευή του 

γλυκού και ζήτησαν τη βοήθειά μου. 

8. Πότε θα δράσω και θα απαλλαγώ από τα εμπόδια; Αποφάσισαν να με 

συμπεριλάβουν στην ομάδα για να βοηθώ σε προβλήματα που προκύπτουν και σε, 

τυχόν, απορίες που παρουσιάζονται και να πραγματοποιήσουν την απόφασή τους 

μετά από δύο μέρες.   
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4.3 Τελική αξιολόγηση  

 Για την τελική αξιολόγηση δόθηκε στα άτομα το ερωτηματολόγιο του Arc 

αμέσως μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέμβασης.  Τα αποτελέσματα 

της τελικής αξιολόγησης θα αναλυθούν για το κάθε άτομο χωριστά, με έμφαση στις 

περιοχές που κάλυπτε το πρόγραμμα παρέμβασης και θα αντιπαρατεθούν με τα 

αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα δίνονται με βάση το 

ποσοστό των θετικών απαντήσεων (Positive Scores).   

 Είναι αξιοσημείωτο ότι όλα τα άτομα (πλην ενός που παρέμεινε σταθερό), 

παρουσίασαν αύξηση του ολικού αυτοπροσδιορισμού τους. Επίσης, σημαντική 

βελτίωση φαίνεται να υπάρχει και στην αυτορύθμιση των ατόμων, καθώς επίσης και 

στους τομείς πάνω στους οποίους βασίστηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Συγκεκριμένα στα δύο από τα τέσσερα άτομα παρουσίασαν αύξηση στα σκορ στις 

υπο-ενότητες 1Γ και 1Δ, ενώ δύο άτομα φαίνεται να μείωσαν τις επιδόσεις τους στο 

συγκεκριμένο τομέα. Παρακάτω παρατίθενται δύο πίνακες τελικής αξιολόγησης, 

αντίστοιχους με αυτούς της αρχικής αξιολόγησης.  

 

 
Γράφημα 2- Βασικές ενότητες αυτοπροσδιορισμού, τελική αξιολόγηση 
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Ενότητα Αγγελική Στέλιος Θάνος Χάρης 
Αυτονομία Σύνολο 78 42 55 20 
Ανεξαρτησία: 
Ρουτίνα 
προσωπικής 
φροντίδας 

83 56 67 17 

Ανεξαρτησία: 
Αλληλεπίδραση με 
περιβάλλον  

75 58 50 0 

Δρώντας με βάση 
τις προτιμήσεις: 
Ψυχαγωγικός και 
ελεύθερος χρόνος 

94 50 72 33 

Δρώντας με βάση 
τις προτιμήσεις: 
Εμπλοκή στην 
κοινότητα 

60 33 40 13 

Δρώντας με βάση 
τις προτιμήσεις: 
Μετασχολικές 
κατευθύνσεις 

61 0 17 22 

Δρώντας με βάση 
τις προτιμήσεις: 
Προσωπική 
έκφραση 

93 93 93 20 

Αυτορύθμιση 
Σύνολο 

57 48 62 43 

Επίλυση 
διαπροσωπικών 
γνωστικών 
προβλημάτων 

58 58 50 25 

Στοχοθέτηση και 
Απόδοση σε έργο 

56 33 78 67 

Ψυχολογική 
Ενδυνάμωση 

81 88 81 50 

Αυτοπραγμάτωση 73 53 93 40 
Συνολικός 
Αυτοπροσδιορισμός

75 52 63 28 

Πίνακας 9- Υποκατηγορίες βασικών ενοτήτων, τελική αξιολόγηση 

 Στη συνέχεια θα δοθούν τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης, σε σχέση 

με την αρχική, σε ό,τι αφορά στην κλίμακα Arc’s.  
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Έτσι, η Αγγελική παρατηρούμε ότι βελτίωσε τα ποσοστά της σχεδόν σε όλους 

τους τομείς του ερωτηματολογίου,  στο γενικό αυτοπροσδιορισμό, στην αυτονομία 

και στην αυτορύθμιση, ενώ στη ψυχολογική ενδυνάμωση παρέμεινε σταθερή και 

στην αυτοπραγμάτωση σημείωσε χαμηλότερα σκορ.  Μέσα στην αυτονομία, τώρα, 

φαίνεται να βελτιώθηκε σε όλες τις υπο-ενότητες και σε αυτές που μας ενδιαφέρουν 

περισσότερο (Γ+Δ) (από 83 σε 94 και από 17 σε 61).  

 

Αγγελική 
Τομείς Ερωτηματολογίου Αρχική 

Αξιολόγηση 
Τελική 
Αξιολόγηση 

Ενότητα 1η  - Αυτονομία 57 78 
1Α. Ανεξαρτησία: Ρουτίνα  67 83 
1Β. Ανεξαρτησία: Αλληλεπίδραση 58 75 
1Γ. Δρώντας με προτιμήσεις: Ελεύθερος Χρόνος 83 94 
1Δ: Δρώντας με προτιμήσεις: Εμπλοκή και 
Αλληλεπίδραση 

27 60 

1Ε. Δρώντας με προτιμήσεις: Μετασχολικές 
Κατευθύνσεις 

17 61 

1ΣΤ. Δρώντας με προτιμήσεις: Προσωπική Έκφραση 73 93 
Ενότητα 2η – Αυτορύθμιση 43 57 
2Α. Επίλυση Διαπροσωπικών προβλημάτων 42 58 
2Β. Στοχοθέτηση και απόδοση 44 56 
Ενότητα 3η – Ψυχολογική Ενδυνάμωση 81 81 
Ενότητα 4η – Αυτοπραγμάτωση 93 73 
Ολική Βαθμολογία Αυτοπροσδιορισμού 61 75 

Πίνακας 10- Συγκριτικός πίνακας βασικών ενοτήτων, Αγγελική 

 

 
 

106 



 
 

 
Γράφημα 3- Συγκριτικό γράφημα, Αγγελική 

Ο Θάνος παρατηρούμε ότι βελτίωσε τα ποσοστά του σε κάποιους  τομείς του 

ερωτηματολογίου, στην αυτορύθμιση και στη συνειδητοποίηση του εαυτού, ενώ στο 

γενικό αυτοπροσδιορισμό  παρέμεινε σταθερός και στην ψυχολογική ενδυνάμωση και 

την αυτονομία  σημείωσε χαμηλότερα σκορ.  Μέσα στην αυτονομία, τώρα, φαίνεται 

να βελτιώθηκε μόνο στη ρουτίνα, παρέμεινε σταθερός στον ελεύθερο χρόνο (72) που 

μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, στις μετασχολικές κατευθύνσεις και στην προσωπική 

έκφραση και σημείωσε χαμηλότερα σκορ στην αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και 

εμπλοκή και αλληλεπίδραση με τη κοινότητα (από 47 σε 40), που επίσης μας 

ενδιαφέρει ιδιαίτερα.  
Θάνος 
Τομείς Ερωτηματολογίου Αρχική Αξιολόγηση  Τελική Αξιολόγηση 
Ενότητα 1η  - Αυτονομία 57 55 
1Α. Ανεξαρτησία: Ρουτίνα  56 67 
1Β. Ανεξαρτησία: Αλληλεπίδραση 66 50 
1Γ. Δρώντας με προτιμήσεις: 
Ελεύθερος Χρόνος 

72 72 

1Δ: Δρώντας με προτιμήσεις: 
Εμπλοκή και Αλληλεπίδραση 

47 40 

1Ε. Δρώντας με προτιμήσεις: 
Μετασχολικές Κατευθύνσεις 

17 17 

1ΣΤ. Δρώντας με προτιμήσεις: 
Προσωπική Έκφραση 

93 93 

Ενότητα 2η – Αυτορύθμιση 52 62 
2Α. Επίλυση Διαπροσωπικών 
προβλημάτων 

42 50 

2Β. Στοχοθέτηση και απόδοση 67 78 
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Ενότητα 3η – Ψυχολογική 
Ενδυνάμωση 

94 81 

Ενότητα 4η – Αυτοπραγμάτωση 80 93 
Ολική Βαθμολογία 
Αυτοπροσδιορισμού 

63 63 

Πίνακας 11- Συγκριτικός πίνακας βασικών ενοτήτων, Θάνος 

 
Γράφημα 3- Συγκριτικό γράφημα, Θάνος 
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Ο Χάρης  παρατηρούμε ότι βελτίωσε τα ποσοστά του στους περισσότερους   

τομείς του ερωτηματολογίου, στο συνολικό αυτοπροσδιορισμό, στην αυτονομία και  

στην αυτορύθμιση, ενώ στην ψυχολογική ενδυνάμωση  παρέμεινε σταθερός και στη 

συνειδητοποίηση του εαυτού σημείωσε χαμηλότερα σκορ.  Μέσα στην αυτονομία, 

τώρα, φαίνεται να βελτιώθηκε σε όλες τις υπο-ενότητες, πλην της αλληλεπίδρασης με 

το περιβάλλον και της προσωπικής έκφρασης  όπου σημείωσε χαμηλότερα σκορ. Στις 

υπο-ενότητες που μας ενδιαφέρουν σημείωσε σημαντική βελτίωση (Γ, από 6 σε 39 

και Δ, από 0 σε 13). 

 
Χάρης 
Τομείς Ερωτηματολογίου Αρχική Αξιολόγηση  Τελική Αξιολόγηση 
Ενότητα 1η  - Αυτονομία 12 20 
1Α. Ανεξαρτησία: Ρουτίνα  17 17 
1Β. Ανεξαρτησία: Αλληλεπίδραση 17 0 
1Γ. Δρώντας με προτιμήσεις: 
Ελεύθερος Χρόνος 

6 39 

1Δ: Δρώντας με προτιμήσεις: 
Εμπλοκή και Αλληλεπίδραση 

0 13 

1Ε. Δρώντας με προτιμήσεις: 
Μετασχολικές Κατευθύνσεις 

0 22 

1ΣΤ. Δρώντας με προτιμήσεις: 
Προσωπική Έκφραση 

40 20 

Ενότητα 2η – Αυτορύθμιση 10 43 
2Α. Επίλυση Διαπροσωπικών 
προβλημάτων 

0 25 

2Β. Στοχοθέτηση και απόδοση 22 67 
Ενότητα 3η – Ψυχολογική 
Ενδυνάμωση 

50 50 

Ενότητα 4η – Αυτοπραγμάτωση 87 40 
Ολική Βαθμολογία 
Αυτοπροσδιορισμού 

24 28 

Πίνακας 12- Συγκριτικός πίνακας βασικών ενοτήτων, Χάρης 
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Γράφημα 4- Συγκριτικό γράφημα, Χάρης 
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Τέλος, ο Στέλιος παρατηρούμε ότι βελτίωσε τα ποσοστά του σε κάποιους  

τομείς του ερωτηματολογίου, στην αυτορύθμιση, στη ψυχολογική ενδυνάμωση και 

στο γενικό αυτοπροσδιορισμό, ενώ στην αυτονομία και στη συνειδητοποίηση του 

εαυτού σημείωσε χαμηλότερα σκορ.  Μέσα στην αυτονομία, τώρα, φαίνεται να 

βελτιώθηκε στη ρουτίνα, στις μετασχολικές κατευθύνσεις και στην προσωπική 

έκφραση, ενώ παρέμεινε σταθερός στην εμπλοκή και αλληλεπίδραση με την 

κοινότητα (33) που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και σημείωσε χαμηλότερα σκορ στην 

αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και στον ελεύθερο χρόνο (από 72 σε 50), που 

επίσης μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα.   

 
Στέλιος 
Τομείς Ερωτηματολογίου Αρχική Αξιολόγηση  Τελική Αξιολόγηση 
Ενότητα 1η  - Αυτονομία 50 42 
1Α. Ανεξαρτησία: Ρουτίνα  50 56 
1Β. Ανεξαρτησία: Αλληλεπίδραση 79 58 
1Γ. Δρώντας με προτιμήσεις: 
Ελεύθερος Χρόνος 

72 50 

1Δ: Δρώντας με προτιμήσεις: 
Εμπλοκή και Αλληλεπίδραση 

33 33 

1Ε. Δρώντας με προτιμήσεις: 
Μετασχολικές Κατευθύνσεις 

6 0 

1ΣΤ. Δρώντας με προτιμήσεις: 
Προσωπική Έκφραση 

73 93 

Ενότητα 2η – Αυτορύθμιση 29 48 
2Α. Επίλυση Διαπροσωπικών 
προβλημάτων 

25 58 

2Β. Στοχοθέτηση και απόδοση 33 33 
Ενότητα 3η – Ψυχολογική 
Ενδυνάμωση 

62 88 

Ενότητα 4η – Αυτοπραγμάτωση 80 53 
Ολική Βαθμολογία 
Αυτοπροσδιορισμού 

51 52 

Πίνακας 13- Συγκριτικός πίνακας βασικών ενοτήτων, Στέλιος 
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Γράφημα 5- Συγκριτικό γράφημα, Στέλιος 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί ένα συγκριτικό γράφημα όλων των ατόμων που 

έλαβαν μέρος στην έρευνα, μόνο για τη βαθμολογία του ολικού αυτοπροσδιορισμού.  

 

 
Γράφημα 6 - Συγκριτικό γράφημα γενικού αυτοπροσδιορισμού 
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Αρχικά, πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα άτομα ανταποκρίθηκαν θετικά και 

χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες στην απάντηση στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Ο 

Χάρης, δεν μπόρεσε να απαντήσει  στην δεύτερη ενότητα του ερωτηματολογίου, 

παρά μόνο στην ερώτηση 39 και αυτό γιατί δεν διαθέτει  την ικανότητα να θέσει τον 

εαυτό του στη θέση κάποιου άλλου, ή να θέσει τον εαυτό του σε μια υποθετική 

κατάσταση. Ο Στέλιος, στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου, επίσης, 

ανταποκρίθηκε, αλλά κατόπιν έντονης επιμονής της γράφουσας. Στην ερώτηση 37 

δεν απάντησε καθόλου. 

 Τα παραπάνω προβλήματα προέκυψαν κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου, ήταν καθαρά ατομικά και επηρέαζαν το κάθε άτομο χωριστά και 

ως εκ τούτου,  δεν υπήρχαν έτοιμες και οργανωμένες απαντήσεις. 

Παρατηρούμε ότι η γυναίκα του δείγματος τείνει να σημειώνει καλύτερα 

αποτελέσματα γενικού αυτοπροσδιορισμού, χωρίς όμως αυτή η διαφορά να είναι 

σημαντικά στατιστική. Επίσης, είδαμε ότι τα άτομα μετά το τέλος της παρέμβασης 

σημείωσαν υψηλότερες βαθμολογίες σε αντικείμενα που είχαν να κάνουν με τη 

δυνατότητα επιλογών στα πλαίσια του ελεύθερού τους χρόνου. Αυτό πιθανόν, 

οφείλεται στο γεγονός ότι μέχρι τώρα κανένας δεν τους είχε δείξει πώς να σκέφτονται 

και πώς να πράττουν για να κάνουν μια επιλογή. Στο σημείο αυτό, σημαντικό ρόλο 

έπαιξε και η βιντεοσκόπηση, η οποία βοήθησε στο να δουν τα άτομα τα λάθη τους 

στη διαδικασία της ομαδικής συζήτησης – απόφασης, και να καταλάβουν τους 

τρόπους με τους οποίους οι συζητήσεις αυτές μπορούν να γίνουν πιο 

αποτελεσματικές.  

Παρατηρούμε ότι δύο άτομα βελτίωσαν την απόδοσή τους στους τομείς που 

μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα (Δρώντας με προτιμήσεις: Ελεύθερος Χρόνος και  

Εμπλοκή και Αλληλεπίδραση) και στον γενικό τομέα της αυτονομίας, ενώ τα άτομα 

που δεν βελτίωσαν τα ποσοστά τους στους τομείς που δουλεύτηκαν, δεν βελτίωσαν 

ούτε τα ποσοστά του γενικού τομέα της αυτονομίας. Η διαφορά που παρατηρείται σε 

τομείς οι οποίοι δεν αποτελούσαν στόχους του εκπαιδευτικού προγράμματος, είτε 

είναι θετική, είτε αρνητική, μπορεί να οφείλεται σε ένα πλήθος παραγόντων. Για 

παράδειγμα, μπορεί να οφείλεται στη διάθεση των ατόμων τη μέρα της αρχικής και 

τη μέρα της τελικής αξιολόγησης. Ή μπορεί να είναι καθαρά τυχαία. Τομείς όπως η 

αυτοπραγμάτωση και η ψυχολογική ενδυνάμωση είναι ιδιαίτεροι, καθώς παίζει 

σημαντικό ρόλο η διάθεση και η ψυχολογία του ατόμου τη δεδομένη στιγμή που 
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ρωτάται. Είναι, σχεδόν, βέβαιο ότι αυτό που προκάλεσε τη βελτίωση του γενικού 

αυτοπροσδιορισμού των ατόμων, είναι η πορεία και οι στόχοι του εκπαιδευτικού - 

παρεμβατικού προγράμματος. Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα, η συμβολή της 

βιντεοσκόπησης και της άμεσης ανατροφοδότησης για την επιτυχία του 

προγράμματος. 

Το γεγονός ότι δύο από τα άτομα σημείωσαν χαμηλότερες επιδόσεις σε 

κάποια από τα στοιχεία που εξετάστηκαν (ο Θάνος στην ενότητα «Εμπλοκή κ 

Αλληλεπίδραση» έπεσε στο 40, από το 47και ο Στέλιος στην ενότητα «Ελεύθερος 

χρόνος» έπεσε στο 50 από το 72) πιθανόν να οφείλεται σε ανεπάρκεια του 

προγράμματος για τα συγκεκριμένα άτομα, ή στην δική τους κακή διάθεση τη στιγμή 

της τελικής αξιολόγησης. Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να τονιστεί το γεγονός 

ότι, ενώ και τα δύο αυτά άτομα σημείωσαν χαμηλότερες επιδόσεις μετά την 

ολοκλήρωση του προγράμματος, ο γενικός αυτοπροσδιορισμός στη μία περίπτωση 

έμεινε σταθερός (ο Θάνος σημείωσε 63 και στην αρχική και στην τελική 

αξιολόγηση), και στην άλλη αυξήθηκε (ο Στέλιος σημείωσε 51 στην αρχική 

αξιολόγηση και 52 στην τελική). Επομένως, το παρεμβατικό πρόγραμμα φαίνεται να 

ωφέλησε το γενικό επίπεδο αυτοπροσδιορισμού, που δεν ακολούθησε την καθοδική 

πορεία των ενοτήτων.    

Σημείωση: Στο Παράρτημα παρατίθενται τα φύλλα βαθμολόγησης των απαντήσεων 

των ατόμων. Τα φύλλα αυτά σημειώνουν τα αποτελέσματα της αρχικής και της 

τελικής αξιολόγησης, σε αντιπαράθεση, για να γίνει περισσότερο κατανοητή η 

διαφορά σε όλες τις κατηγορίες του τεστ. Επίσης, ακολουθεί και συγκριτικό 

σχεδιάγραμμα των σκορ του κάθε ατόμου χωριστά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ‐ Συμπεράσματα – Συζήτηση 

 Ολοκληρώνοντας την εργασία θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τα 

αποτελέσματα που μας έδωσε ολόκληρο το ερευνητικό πρόγραμμα, και θα 

προσπαθήσουμε να αντιληφθούμε τα στοιχεία που απαρτίζουν τον 

αυτοπροσδιορισμό, υπό το πρίσμα των αποτελεσμάτων της τελικης αξιολόγησης της 

έρευνας.  

Αυτό που παρατηρούμε, λοιπόν, είναι ότι σχετίζεται άμεσα το επίπεδο του 

αυτοπροσδιορισμού με το νοητικό πηλίκο (IQ), με τα άτομα με το καλύτερο νοητικό 

πηλίκο, να εκφράζουν και καλύτερα ποσοστά αυτοπροσδιορισμού (η Αγγελική και ο 

Θάνος, τα άτομα με ελαφρά νοητική καθυστέρηση, σημείωσαν τα υψηλότερα σκορ 

αυτοπροσδιορισμού, στην παρούσα ερευνητική ομάδα). Παρόμοια αποτελέσματα 

έχουν δώσει πολλές έρευνες στη διεθνή βιβλιογραφία (Wehmeyer & Garner, 2003; 

Nota et al, 2007). 

Το μοντέλο που χρησιμοποιήσαμε για τη διδασκαλία των κοινωνικών 

δεξιοτήτων, το Self Determined Learning Model of Instruction, λειτούργησε θετικά 

στα τρία από τα τέσσερα άτομα για τους τομείς που θελήσαμε να βελτιώσουμε. 

 Τα άτομα στη συγκεκριμένη έρευνα εμφανίζουν μέτρια επίπεδα 

αυτοπροσδιορισμού και αυτοπροσδιοριζόμενων συμπεριφορών, καθώς η ποιότητα 

ζωής τους είναι επίσης μέτρια. Αυτό προκύπτει αν αναλογιστούμε ότι τα άτομα αυτά 

μοιράζουν την καθημερινότητά τους μεταξύ δύο σπιτιών, του οικογενειακού τους και 

του φιλοξενείου. Από αναφορές των ίδιων, φαίνεται στο οικογενειακό τους σπίτι 

έχουν λιγότερες δυνατότητες επιλογών, από ό,τι στο φιλοξενείο.     

 Στη συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια είδαμε ότι από δηλώσεις των ίδιων 

των ατόμων, οι συμπεριφορές τους στο οικογενειακό τους σπίτι είναι πολύ 

περισσότερο αυτόνομες από ό,τι στο διαμέρισμα-φιλοξενείο. Επίσης, παρατηρήσαμε  

ότι ο Χάρης, που γενικά δεν του δίνεται δυνατότητα επιλογών στο οικογενειακό του 

σπίτι, εμφανίζει χαμηλά επίπεδα αυτονομίας, γεγονός που δείχνει ότι η δυνατότητα 

επιλογών συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης. Τα 

στοιχεία αυτά έχουν συγκεντρωθεί από τα ίδια τα άτομα και τις εκπαιδεύτριες στο 

διαμέρισμα-φιλοξενείο, χωρίς να υπάρχουν κάποια στοιχεία από τους ίδιους τους 

γονείς των ατόμων.  

 Αναφέρθηκε επίσης, από τα ίδια τα άτομα, ότι κατά τη διάρκεια των 

συζητήσεων η Αγγελική ήταν αυτή που κατεύθυνε τις συζητήσεις και σε ένα δεύτερο  
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επίπεδο ο Θάνος. Περισσότερο αμέτοχος έμενε ο Χάρης, και ο Στέλιος συμμετείχε 

μόνο εάν ερωτούνταν, ή παρακινούνταν για συμμετοχή. Οι παραπάνω παρατηρήσεις 

μπορούν να αποτελέσουν θέμα μιας νέας έρευνας, η οποία θα ερευνά τη συμμετοχή 

των ατόμων με νοητική καθυστέρηση σε ομαδικές συζητήσεις για τη λήψη 

αποφάσεων, σε σχέση με το νοητικό τους πηλίκο, το επίπεδο αυτοπροσδιορισμού 

τους και το επίπεδο ων κοινωνικών τους δεξιοτήτων. Επίσης, το στοιχείο αυτό, ίσως, 

ερμηνεύει και τα χαμηλά ποσοστά που σημείωσαν ο Χάρης και ο Στέλιος, και το 

γεγονός ότι ο Στέλιος, σημείωσε χαμηλότερη βαθμολογία στον ενότητα «Ελεύθερος 

χρόνος» μετά το τέλος του παρεμβατικού προγράμματος.  

Οι τεχνικές της αυτό-παρατήρησης και της αυτοαξιολόγησης υπήρξαν 

καθοριστικές για την επιτυχία του προγράμματος. Μέσω των δύο αυτών τεχνικών τα 

άτομα μπόρεσαν να παρατηρήσουν τους εαυτούς τους και τις αντιδράσεις τους στη 

διάρκεια των συζητήσεων. Με τον τρόπο αυτό μπόρεσαν να προχωρήσουν σε αυτό-

διορθώσεις και να βελτιώνουν, σταδιακά, την ποιότητα των συζητήσεών τους και να 

μειώνουν τον χρόνο και τη διάρκεια αυτών.  

 Οι παραπάνω τεχνικές φαίνεται να οδήγησαν στο επιθυμητό αποτέλεσμα 

αφού συνδυάστηκαν με την εφαρμογή του “Self determined learning model of 

instruction” και της μεθόδου των ερωτω-απαντήσεων που χρησιμοποιούνται για τη 

δυνατότητα επιλογών (choice making). Με τις μεθόδους αυτές μαθαίνουμε στα άτομα 

πώς να συνδιαλέγονται με τους εαυτούς τους και πώς να παίρνουν αποφάσεις που 

είναι σημαντικές για τα ίδια.  

  Επομένως, οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν θετικά ένα πρόγραμμα 

παρέμβασης για την ενίσχυση του αυτοπροσδιορισμού, φαίνεται να εξαρτώνται 

καταρχήν από τα ίδια τα άτομα. Σύμφωνα με την παρούσα έρευνα μπορούμε να 

πούμε πως προγράμματα παρέμβασης με στόχους – κλειδιά, από άποψη 

ενδιαφέροντος για τους ίδιους τους συμμετέχοντες, με στόχους που να αφήνουν 

στους συμμετέχοντες μεγάλο βαθμό ελεύθερης απόφασης και επιλογής, συνδυασμένα 

με μεθόδους που παρέχουν ελευθερία στα άτομα και τεχνικές που επιτρέπουν την 

αυτό-διόρθωση, αλλά και με ανατροφοδότηση – ενίσχυση, μπορούν να οδηγήσουν 

στην ενίσχυση του αυτοπροσδιορισμού σε άτομα με νοητική καθυστέρηση. 

Σημαντική είναι και η παρατήρηση ότι τα άτομα βελτιώθηκαν περισσότερο σε τομείς 

που σχετίζονταν με τις περιοχές που αποτέλεσαν στόχους για το ερευνητικό 

πρόγραμμα, και λιγότερο έως και καθόλου σε περιοχές που δεν αποτελούσαν 

στόχους. 
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 Όλα τα παραπάνω ευρήματα συνδέονται άμεσα με την ελληνική 

πραγματικότητα, την ελληνική οικογένεια και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η 

εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία σε αυτοπροσδιοριζόμενες συμπεριφορές, είναι 

μηδαμινή. Τα ενήλικα άτομα με αναπηρία δεν εκπαιδεύονται να ζουν αυτόνομα, να 

κάνουν επιλογές και να έχουν τον έλεγχο της ζωής τους. Ελλείμματα της εκπαίδευσης 

σε αυτούς τους τομείς, οδηγούν σε αναποτελεσματικά και πλήρως εξαρτώμενα 

συστήματα υποστήριξης των ατόμων με νοητική καθυστέρηση, στην Ελλάδα.     

 Οι περιορισμοί της έρευνας κυμαίνονται σε δύο βασικά πλαίσια. Πρώτον,  στο 

διάστημα μεταξύ του τέλους της παρέμβασης και της τελικής αξιολόγησης και στο αν 

αυτό έπαιξε κάποιο ρόλο στα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης, και κατά πόσο 

το διάστημα αυτό είναι ικανό να θεωρηθεί σημαντικός παράγοντας διαφοροποίησης 

των αποτελεσμάτων  (να σημειωθεί ότι ο Θάνος ήταν ο πρώτος που αξιολογήθηκε 

αμέσως μετά το τέλος της παρέμβασης, η Αγγελική 1 βδομάδα μετά, ο Χάρης 1,5 

βδομάδα μετά και ο Στέλιος 2 βδομάδες μετά). Και δεύτερον, αν το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένο μόνο για την συγκεκριμένη ομάδα 

ατόμων. Ερωτήματα τα οποία μπορούν εύκολα να απαντηθούν, με ένα re-test, για το 

πρώτο και με ένα νέο παρεμβατικό πρόγραμμα, με το ίδιο περιεχόμενο, σε μια 

εντελώς, διαφορετική ομάδα ατόμων.  

 Δεν πρέπει να ξεχνάμε το γεγονός ότι πρόκειται για μια πιλοτική εφαρμογή 

και σε καμία περίπτωση τα αποτελέσματα δεν μπορούν να είναι ενδεικτικά για το 

γενικό πληθυσμό των ενήλικων ατόμων με ελαφρά και μέτρια νοητική καθυστέρηση. 

Επίσης, η έλλειψη της συμμετοχής των οικογενειών και η απουσία στοιχείων από τις 

ίδιες τις οικογένειες, μπορεί να θεωρηθεί σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης των 

αποτελεσμάτων. Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι δεν υπήρχε ομάδα ελέγχου, 

και  επομένως δεν μπορούμε να έχουμε μια γενική εικόνα σε σχέση με το γενικό 

πληθυσμό ενήλικων ατόμων με ή χωρίς κάποια αναπηρία. Τέλος, πρέπει να τονιστεί 

το γεγονός ότι ο χρόνος εφαρμογής του προγράμματος ήταν περιορισμένος και 

επομένως κάποια στοιχεία της έρευνας, ίσως, να ήταν διαφορετικά αν το πρόγραμμα 

διαρκούσε περισσότερο καιρό. 

 Ολοκληρώνοντας την εργασία θα πρέπει να επισημανθεί η σημαντικότητα του 

αυτοπροσδιορισμού για την αυτόνομη διαβίωση. Ένα στοιχείο το οποίο και 

υποστηρίζεται, από όλες σχεδόν τις σχετικές εργασίες στη διεθνή βιβλιογραφία 

(Stancliffe & Abery, 1996; Wehmeyer & Metzler, 1995 ; Heller, Miller & Factor, 

1999;  Stancliffe, Abery & Smith, 2000; Chirkov, Ryan, Kim &Kaplan, 2003). Χωρίς 
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τον αυτοπροσδιορισμό και την παρουσία αυτοπροσδιοριζόμενων συμπεριφορών δεν 

μπορεί να υπάρξει αυτονομία και επομένως, αυτόνομη διαβίωση. Αν το άτομο δεν 

είναι σε θέση να ορίζει τον εαυτό του σαν τον πρωταρχικό παράγοντα στη ζωή του, 

και δεν είναι σε θέση να κάνει επιλογές που θα ωφελήσουν το ίδιο και θα 

ικανοποιούν τα δικά του ενδιαφέροντα, τότε η αυτονομία στην ουσία της δεν 

υφίσταται.  

  Η διαχρονικότητα της έρευνας θα φανεί από πιθανή μελλοντική έρευνα με το 

ίδιο περιεχόμενο, στην ίδια ομάδα, και από το αν αυτή η νέα έρευνα θα επιβεβαιώσει 

ή όχι τα ευρήματα της παρούσας. Επίσης, σημαντικό θα ήταν να διαπιστωθεί αν η 

εμπλοκή του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος των ατόμων, είναι ικανό να 

βελτιώσει τα επίπεδα αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με νοητική καθυστέρηση. 

Τέλος, ένα ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο να περιλαμβάνει και την εκπαίδευση του 

οικογενειακού περιβάλλοντος των ατόμων με αναπηρία, πάνω στην έννοια και τις 

μορφές του αυτοπροσδιορισμού, θα μπορούσε να μας εφοδιάσει με πολλά και 

σημαντικά ευρήματα για τον σχεδιασμό μελλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

αυτόνομης διαβίωσης και αυτοπροσδιορισμού.  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Α. Το ερωτηματολόγιο αυτοπροσδιορισμού του Arc 

B. Το ερωτηματολόγιο της ημι-δομημένης συνέντευξης 

Γ. Τα φύλλα βαθμολόγησης των απαντήσεων των ατόμων 
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Ερωτηματολόγιο αυτοπροσδιορισμού του Arc 
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Ερωτηματολόγιο Αρχικής Αξιολόγησης – Ημι-Δομημένη Συνέντευξη 
 
Ο εαυτός μου:  
1) 
Μέρη 
δραστηριοτήτων 

Τι σου αρέσει να 
κάνεις στο: 

Τι μπορείς να κάνεις 
στο: 

Τι άλλο θα ήθελες 
να κάνεις στο: 

Σχολείο  
 
 
 
 
 
 
 

  

Διαμέρισμα  
 
 
 
 
 
 
 

  

Σπίτι   
 
 
 
 
 
 
 

  

Κοινότητα  
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2) 
Σε τι χρειάζεσαι βοήθεια στο:  
Σχολείο  

 
 
 
 

Διαμέρισμα  
 
 
 
 

Σπίτι  
 
 
 
 

Κοινότητα  
 
 
 
 

Προσωπική ζωή / υγιεινή  
 
 
 

 
 
 
Η ζωή μου: 

1) Με ποιον, πού ζεις τώρα; 
 Μόνος σου 
 Με τους γονείς σου 
 Με συγκάτοικο 
 Με άλλους συγγενείς σου 
 Σε οικοτροφείο 
 Άλλο 
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2) 
Εκεί όπου ζεις: 
Τι σου αρέσει;  

 
 
 
 
 
 

Τι δεν σου αρέσει;  
 
 
 
 

Πού χρειάζεσαι βοήθεια;  
 
 
 
 

Τι θα ήθελες να αλλάξει; 
 
 
 
 

 

 
3) Ζεις εκεί που θέλεις;                        Ναι                   Όχι  

4) Πού θα ήθελες να ζεις σε πέντε χρόνια; 

 Μόνος σου 
 Με τους γονείς σου 
 Με συγκάτοικο 
 Με άλλους συγγενείς σου 
 Σε οικοτροφείο 
 Άλλο 

5) Πώς φαντάζεσαι τη ζωή σου τότε; 

 

Η προσωπική και κοινωνική ζωή: 

1) Προτιμάς να ζεις: 

 Μόνος σου 

 Με άλλους ανθρώπους 

2) Έχεις φίλους; Ποιοι είναι;  

3) Που τους συναντάς; 

 Στο σχολείο 
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 Στο σπίτι σου 

 Στο σπίτι τους 

 Αλλού 

4) Τους βλέπεις όσο συχνά θέλεις; 

5) Χρειάζεσαι βοήθεια ή συνοδεία για να τους συναντήσεις; 

6) Χρειάζεται να γνωρίσεις περισσότερα για την φιλία και τις σχέσεις των 

ανθρώπων; 

7) Σε ποιον μπορείς να μιλήσεις αν χρειαστείς βοήθεια; Ποιον εμπιστεύεσαι 

περισσότερο; 

 Τους γονείς σου 

 Τους φίλους σου 

 Τους δασκάλους σου 

 Άλλον 

 

Η ζωή μου στην κοινότητα: 

1) Πώς κυκλοφορείς στην πόλη; 

 Περπατάς 

 Έχεις ποδήλατο 

 Με το αστικό λεωφορείο 

 Με το λεωφορείο του σχολείου 

 Χρειάζεσαι βοήθεια στη χρήση του λεωφορείου 

 Βασίζεσαι σε κάποιον συνοδό για να πάς κάπου 

 Χρησιμοποιείς το λευκό ταξί 

 Δεν βγαίνεις πολύ 

2) Σε τί χρειάζεσαι βοήθεια; 

 Για τη διαχείριση των χρημάτων 

 Χρειάζεσαι κάποιον στον οποίο μπορείς να τηλεφωνείς όταν χρειάζεσαι 

κάποια συμβουλή 

 Χρειάζεσαι συνεχώς καθοδήγηση  

 Δεν μπορείς να επιλέξεις αυτό που θέλεις 
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Ελεύθερος χρόνος 

1) Τι κάνεις μετά το σχολείο ή τα Σαββατοκύριακα; 

2) Συμμετέχεις στις παρακάτω δραστηριότητες: 

 Μουσική 

 Θέατρο 

 Αθλητικές δραστηριότητες 

 Κέντρα νεότητας 

 Άλλο 

3) Τι θα σου άρεζε να κάνεις (που τώρα δεν κάνεις); 

4) Θα ήθελες να συμμετέχεις σε: 

 

Τα όνειρά μου και οι προσδοκίες μου για το μέλλον: 

1) Τι σε ανησυχεί για το μέλλον σου; 

2) Ποιοι ανησυχούν πιο πολύ για σένα; 

 Οι γονείς σου 

 Οι φίλοι σου 

 Οι δάσκαλοί σου 

 Οι συγγενείς σου 

 Άλλος 
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Φύλλα απάντησης και διαγράμματα βαθμολογίας  
 
Σημείωση: Η κόκκινη γραμμή και γράμματα υποδεικνύουν την αρχική αξιολόγηση 
και η μπλε την τελική.  
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