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Εηζαγσγή 

 Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηειεί ην θαηλφκελν ηνπ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ, φπσο απηφ νξίδεηαη γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. Ζ έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο 

απνηειεί βαζηθφ θξηηήξην θαη ζηνηρείν πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνλ νξηζκφ ηνπ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ. Ζ δπλαηφηεηα γηα αηνκηθή επηινγή ζεσξείηαη ην βαζηθφ ηνπ ραξαθηεξηζηηθφ. 

Σα άηνκα κέζα απφ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο θαινχληαη λα αζθήζνπλ θαη λα 

δνθηκάζνπλ ηελ απηνλνκία ηνπο.  

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηελ ππφζηαζε ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζηε δσή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, απφ ηε ζθνπηά ησλ γνληψλ 

ηνπο. Γνλείο αηφκσλ κε αλαπεξία, θαη ζπγθεθξηκέλα κε λνεηηθή αλαπεξία θαη/ή 

απηηζκφ θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε κία ζεηξά εξσηήζεσλ αλαθνξηθά κε ην παηδί 

ηνπο, φζνλ αθνξά ζην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηηο νπνίεο αζρνιείηαη κέζα ζην 

ζπίηη θαη έμσ ζηελ θνηλφηεηα, ζηα νθέιε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ, ζην βαζκφ πνπ 

απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ αηνκηθή επηινγή ηνπ παηδηνχ, ζην βαζκφ πνπ ε 

νηθνγέλεηα θαη ε θνηλφηεηα ζηεξίδεη απηέο ηηο επηινγέο ηνπ παηδηνχ, θαη ζηηο 

δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίδεη ην παηδί ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα 

ζπκκεηάζρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ.  

 Ζ εξγαζία μεθηλάεη κε κία βηβιηνγξαθηθή αλαδξνκή ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη ζηηο σθέιηκεο δηαζηάζεηο ηνπ, ζηε ζρέζε ηνπ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ κε ηελ πνηφηεηα δσήο, ζην βαζκφ πνπ ν απηνπξνζδηνξηζκφο ηνπ αηφκνπ 

επεξεάδεη ηε δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπ, θαη ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν φπσο 

απηφο βηψλεηαη απφ ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία θαη/ή απηηζκφ. Αθνινπζεί κία 

πεξηγξαθή ηνπ εξεπλεηηθνχ καο εξγαιείνπ θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο αμηνινγνχληαη ζε ζρέζε κε θάπνηεο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γνλέα πνπ 

ζπκπιεξψλεη ην εξσηεκαηνιφγην, θχιν θαη ειηθία, θαη κε ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

παηδηψλ ζηα νπνία αθνξά ην εξσηεκαηνιφγην θαηά βάζε κε ην είδνο αλαπεξίαο θαη 

ζηε ζπλέρεηα ην θχιν, ηελ ειηθία θαη ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν.  

 Ζ έξεπλά καο βαζίδεηαη ζε έλα απηνζρέδην εξσηεκαηνιφγην θαη ζίγνπξα έρεη 

αξθεηνχο πεξηνξηζκνχο, σζηφζν ζην ηειεπηαίν θνκκάηη ηεο εξγαζίαο επηρεηξνχκε  λα 

ζπλδέζνπκε ηα απνηειέζκαηά καο κε ηελ ήδε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία θαη λα 

επεθηαζνχκε πέξα απφ ηελ εμαγσγή θάπνησλ ζπκπεξαζκάησλ ζηελ παξνπζίαζε 

θάπνησλ πξνηάζεσλ ηφζν γηα κειινληηθή έξεπλα φζν θαη γηα αλάπηπμε 
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εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εληζρχζνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

δηαρείξηζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ απφ ηα άηνκα κε αλαπεξία. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΥΡΟΝΟ 

 

1.1 Η ζεκαζία ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ 

Ζ έλλνηα ηνπ  ειεχζεξνπ ρξφλνπ νξίδεηαη σο ε ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ λα 

ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηινγήο ηνπ, κε ηελ ηαρχηεηα πνπ θαζνξίδεη ην 

ίδην, θαη ηε δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα ηηο ηεξκαηίζεη φπνηε απηφ επηζπκεί (Vuran, 

2007∙ Zijlstra, & Vlaskamp, 2005). Μέζα απφ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ην άηνκν εθθξάδεη 

ην είλαη ηνπ, ηηο επηζπκίεο ηνπ, εμειίζζεη ηα ηαιέληα θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, βξίζθεη 

λφεκα θαη απφιαπζε. πσο πξνθχπηεη, ν ειεχζεξνο ρξφλνο είλαη απαξαίηεηνο, φρη 

απιά σο κηα δξαζηεξηφηεηα, αιιά σο κία θαηάζηαζε πνπ πξνάγεη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη λνεκαηνδνηεί ηε δσή ηνπ αηφκνπ.  

Ζ δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ έγθεηηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα 

αληηιεθζεί θαηαξράο πνηεο είλαη νη επηζπκίεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ θαη λα βάιεη 

ζηφρνπο πνπ ζα αθνινπζήζεη κε επηκνλή ψζηε νη δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο ζα 

αζρνιεζεί λα αληαπνθξίλνληαη ζε απηέο ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. Απηή ε ηθαλφηεηα 

αληηπξνζσπεχεη ηελ επάξθεηα ηνπ αηφκνπ γηα δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπ. 

Παξάιιεια, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα δηαρεηξηζηεί ην άηνκν ηνλ ειεχζεξν 

ρξφλν ηνπ είλαη λα ηνπ δνζνχλ νη θαηάιιειεο επθαηξίεο απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ. Οη 

επθαηξίεο γηα δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζπλδένληαη κε απμεκέλε 

πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη αληίζηνηρα κείσζε πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ 

(Sigafoos, & Kerr, 1994) θαη γίλνληαη ην φπιν κε ην νπνίν ην άηνκν ζα αληηκεησπίζεη 

πηζαλέο ζηξεζζνγφλεο θαηαζηάζεηο. Ζ επάξθεηα ηνπ αηφκνπ θαη νη επθαηξίεο πνπ ηνπ 

δίλνληαη ζπλζέηνπλ ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπ αηφκνπ σο πξνο ηνλ ειεχζεξν ρξφλν. 

Ο ειεχζεξνο ρξφλνο είλαη κηα δηαδηθαζία απηνπξαγκάησζεο, πνπ μεθηλάεη απφ 

ηελ αληίιεςε ειεπζεξίαο ηνπ εαπηνχ, εληζρχεηαη απφ έλα εζσηεξηθφ θίλεηξν θαη 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ απνθφκηζε κηαο επράξηζηεο εκπεηξίαο (Kreiner, 2005). 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δηαδηθαζία απηή είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο ειεχζεξεο 

επηινγήο γηα ζπκκεηνρή ή φρη θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα επηινγήο έλαξμεο ή ιήμεο κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο. Γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία ε επίηεπμε ηεο απηνπξαγκάησζεο απαηηεί 

ηελ παξνρή ησλ θαηάιιεισλ επθαηξηψλ απφ ην πεξηβάιινλ, ψζηε λα απνθηήζνπλ 

εκπεηξία δξαζηεξηνηήησλ κέζα απφ ηηο νπνίεο ζα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ. 

Ζ ηθαλφηεηα λα δηαιέγεη θαλείο δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ κπνξεί λα 

βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ θαη λα νδεγήζεη ζε έλα αίζζεκα πιεξφηεηαο. Έλα 
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ηθαλνπνηεηηθφ ξεπεξηφξην ελαιιαθηηθψλ δηαζέζηκσλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα 

εληζρχζεη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ, ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ επραξίζηεζε. Δπθαηξίεο 

γηα ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο βνεζνχλ ην άηνκν λα πηνζεηήζεη θαηάιιειεο 

θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο θαη λα δεκηνπξγήζεη θηιηθέο ζρέζεηο. ηαλ ε ζπκκεηνρή 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο νινθιεξψλεηαη κε επηηπρία ηφηε αλαβαζκίδεηαη ε απηφ-

εηθφλα ηνπ αηφκνπ θαη ρηίδνληαη νη βάζεηο γηα ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ. Αθφκε, ην λα 

κπνξεί θαλείο λα επηιέγεη δξαζηεξηφηεηεο θαη λα ζπκκεηέρεη ζε απηέο πξνσζεί ηελ 

απηφλνκε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ, εηδηθά φηαλ κέζα απφ ηε ζπρλή εμάζθεζε πεηπραίλεη 

φρη απιά ηελ θαηάθηεζε ησλ αλάινγσλ ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα δεμηνηήησλ, αιιά θαη 

ηε γελίθεπζή ηνπο. Παξάιιεια βέβαηα κε ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε 

ηελ θάζε δξαζηεξηφηεηα, αλαπηχζζνληαη, απμάλνληαη ή εμαζθνχληαη θαη άιιεο πην 

έκκεζεο θαη δεπηεξεχνπζεο δεμηφηεηεο, φπσο ε απηφ-θξνληίδα, ε επηθνηλσλία ή ε 

θπζηθή  θαηάζηαζε (Schleien & Ray, 1997). 

Δηδηθφηεξα, ππάξρνπλ ηέζζεξηο σθέιηκεο δηαζηάζεηο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

(Kreiner, 2005)(α) ε θπζηθή , (β) ε ζπλαηζζεκαηηθή, (γ) ε ςπρνινγηθή θαη (γ) ε 

θνηλσληθή δηάζηαζε. 

Φπζηθή / σκαηηθή δηάζηαζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ 

Ζ δηάζηαζε πνπ αθνξά ζηε θπζηθή θαηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηε κπηθή 

δχλακε, ηελ αληνρή, ηελ επιπγηζία, ηε ζχλζεζε ηνπ ζψκαηνο θαη ηελ θαξδηαγγεηαθή 

αληνρή.  

Άηνκα κε αλαπεξίεο έρνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξα επίπεδα θπζηθήο 

θαηάζηαζεο απφ ηνλ ηππηθφ πιεζπζκφ. Γξαζηεξηφηεηεο πνπ θαη’εμνρήλ  πξνζθέξνπλ 

επεμία θαη δχλακε είλαη απηέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα πξνγξάκκαηα θπζηθήο 

άζθεζεο. πλήζσο φκσο νη δάζθαινη δηζηάδνπλ λα ζπκπεξηιάβνπλ παηδηά κε 

αλαπεξία ζε πξνγξάκκαηα γπκλαζηηθήο (Gabler-Halle, Halle, & Chung, 1993). Απφ 

ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη είλαη δχζθνιν γηα ηα άηνκα απηά λα αληαπνθξηζνχλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, εξγαζηαθέο ππνρξεψζεηο θαη ςπραγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη ρακειφηεξα επίπεδα αεξνβηθήο ηθαλφηεηαο 

ζηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ζε ζχγθξηζε κε απηά ηνπ ηππηθνχ πιεζπζκνχ. πσο 

πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε ζπκβνιή ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζηε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ. 

πλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ 

Σα ζπλαηζζεκαηηθά νθέιε κέζα απφ ηηο επθαηξίεο γηα ζπκκεηνρή ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ πεξηιακβάλνπλ απηντθαλνπνίεζε, πην ζεηηθή 
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εηθφλα ηνπ εαπηνχ, αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ, θαη αίζζεκα απηναμίαο. Ζ ζπκκεηνρή ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ νδεγεί ζε ζεηηθή αιιαγή ηεο απηναληίιεςεο, ε 

νπνία κε ηε ζεηξά ηεο νδεγεί ζε παξαγσγηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα.  Απηή ε ζεηηθή 

αιιαγή ηεο απηναληίιεςεο ζεκάλεη έλα ζεηηθφ θχθιν απηνπξαγκάησζεο, πνπ ζα 

βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ αηφκνπ. 

 Δπνκέλσο φηαλ ηα άηνκα κε αλαπεξίεο παξνηξχλνληαη  γηα ζπκκεηνρή ζε 

επηζπκεηέο δξαζηεξηφηεηεο  ειεχζεξνπ ρξφλνπ, νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο γίλνληαη ην 

κέζνλ γηα κία ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή έθβαζε. 

Φπρνινγηθή δηάζηαζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ 

Τπάξρνπλ ηέζζεξηο ηνκείο ηεο ςπρνινγηθήο επεκεξίαο πνπ ζεσξείηαη φηη 

σθεινχληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Ο πρώηος ηοκέας είλαη ε 

απηνπξαγκάησζε, πνπ νξίδεηαη σο ε αμηνπνίεζε θαη δηεξεχλεζε ησλ ηαιέλησλ, ησλ 

ηθαλνηήησλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ αηφκνπ (Maslow, 1970). Απηφο είλαη ν ηνκέαο 

πνπ θαηά βάζε έρεη ζεσξεζεί σο έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο εηδηθήο 

αγσγήο, δειαδή λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα αμηνπνηήζνπλ ην κέγηζην ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπο. Πξνζθέξνληαο ζηνπο καζεηέο ηηο επθαηξίεο λα θάλνπλ επηινγέο 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ πξνάγνπκε ηελ αλάπηπμε ηεο απηνπξαγκάησζεο θαη ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ.  

Ο δεύηερος ηοκέας είλαη ε βέιηηζηε δπλαηή εκπεηξία αλάκεζα ζην άγρνο θαη 

ηελ αλία. Με άιια ιφγηα ε δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία εκπιέθεηαη ην άηνκν λα ηνπ 

δίλεη ηελ αίζζεζε ηεο πξφθιεζεο, ηφζν φζν ρξεηάδεηαη γηα λα κελ ηνπ πξνθαιέζεη 

αλία αιιά νχηε θαη άγρνο. 

Ο ηρίηος ηοκέας αθνξά ζηελ απνθφκηζε γλψζεσλ. Έρνληαο πνιιαπιέο 

επθαηξίεο επηινγήο ζπκκεηνρήο ζε εκπεηξίεο , ην άηνκν κε ή ρσξίο αλαπεξία καζαίλεη 

γηα ηελ θάζε δξαζηεξηφηεηα θαη αλαπηχζζεη θπζηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ απνηεινχλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία ην κέζν γηα 

λα πιεξνθνξεζνχλ φρη κφλν γηα ηηο δηαζηάζεηο ηεο δξαζηεξηφηεηαο , αιιά θαη ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπο. 

Σέινο, ν ηέηαρηος ηοκέας αθνξά ζηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε. Ζ πλεπκαηηθή 

ιεηηνπξγία αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα βξεη λφεκα θαη ζθνπφ ζηε δσή 

ηνπ (VanAndel, 1998). Απηφ ζπκβάιιεη ζε κία θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο θαη ζε κία 

αίζζεζε επεκεξίαο.  
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Κνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ παξέρνπλ ηηο επθαηξίεο γηα αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ, θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, απηνλνκία, θαη γισζζηθή αλάπηπμε, φπσο 

επίζεο θαη επθαηξίεο γηα αλάπηπμε θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο 

ζηελ θνηλσλία (Iwasaki, 2006).  

Σα άηνκα κε αλαπεξία κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ εμίζνπ ηα  θνηλσληθά νθέιε 

ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Οη δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ είλαη έλαο απφ ηνπο 

θαιχηεξνπο ηξφπνπο λα δηδαρηνχλ θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαηάιιεινπο ηξφπνπο 

επηθνηλσλίαο θαη ζπκπεξηθνξάο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά γηα 

θνηλσληθή πξνζαξκνγή είλαη απηή πνπ παξέρεηαη απφ ηα θνηλσληθά θαη 

δηαπξνζσπηθά δίθηπα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρέζεσλ θηιίαο, πνπ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο δεκηνπξγνχληαη θαη δηαηεξνχληαη ζηα πιαίζηα δξαζηεξηνηήησλ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηεο επηινγήο ηνπ θάζε αηφκνπ. Παξ’ φια απηά ηα άηνκα κε 

αλαπεξία έρνπλ ιίγεο αλ φρη θαζφινπ ζρέζεηο θνηλσληθνχ ή δηαπξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα πέξα απφ απηέο κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο, ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ζηήξημεο  ή άιια άηνκα κε αλαπεξία (Thompson, Taylor, & McConkey, 2000). Δίλαη 

πνιχ ζεκαληηθφο ν ξφινο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ειεχζεξνπ ρξφλνπ γηα ηα άηνκα κε 

αλαπεξία πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηελ απηνπξαγκάησζε. 

πλνιηθά, πξνθχπηεη φηη φηαλ έλα άηνκν επηιέγεη θαη ζπκκεηέρεη ζε κία 

δξαζηεξηφηεηα κε ζθνπφ ηελ ςπραγσγία ηφηε επσθειείηαη απφ ηηο θπζηθέο, 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο. Οη σθέιηκεο θπζηθέο/ζσκαηηθέο, 

ζπλαηζζεκαηηθέο, ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, 

θαζψο επίζεο ε πνηφηεηα δσήο θαη ε ειεχζεξε επηινγή είλαη ζέκαηα πνπ πξέπεη λα 

απαζρνιήζνπλ ηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο θαη ηα θνληηλά πξφζσπα ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία, θαζψο ηα πξνγξάκκαηα εηδηθήο αγσγήο θαη νη ελδν-νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο 

είλαη ζπρλά ηα κνλαδηθά κέζα απφ ηα νπνία ηα παηδηά ζα πάξνπλ θαζνδήγεζε. 

 

1.2 Πνηόηεηα δσήο θαη ειεύζεξνο ρξόλνο 

Ζ έξεπλα πάλσ ζηελ πνηφηεηα δσήο έρεη εμαπισζεί αξθεηά. Οξηζκνί πνπ 

έρνπλ δνζεί γηα ηελ πνηφηεηα δσήο επηθεληξψζεθαλ ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, 

ηελ πξνζσπηθή επραξίζηεζε θαη ην ζπληαίξηαζκα ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ (Ryff 

& Singer, 2000). Πνιινί ςπρνινγηθνί θαη δηαπξνζσπηθνί παξάγνληεο έρνπλ ζπλδεζεί 

κε ηελ πνηφηεηα δσήο. πγθεθξηκέλα, έρεη αλαθεξζεί πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε ησλ 

επηπέδσλ απηφ-εθηίκεζεο θαη έιιεηςεο άγρνπο κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή 
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(Schalock, Brown, Brown, Cummins, Felce, Matikka, Keith, & Parmenter, 2002). 

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (WHO, 1997, ζει 1 φπσο αλαθέξεηαη 

ζην Iwasaki, 2006) ε πνηφηεηα δσήο νξίδεηαη  σο «ε αληίιεςε ηνπ αηφκνπ γηα ηε 

ζέζε ηνπ ζηε δσή κέζα ζην πνιηηηζκηθφ πιαίζην θαη ζην ζχζηεκα αμηψλ ζε ζρέζε κε 

ηνπο ζηφρνπο, ηηο πξνζδνθίεο, ηα πξφηππα θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ. Δίλαη κία επξεία 

έλλνηα πνπ επεξεάδεηαη θαηά έλα πεξίπινθν ηξφπν απφ ηε θπζηθή πγεία ηνπ αηφκνπ, 

ηελ ςπρνινγηθή ηνπ θαηάζηαζε, ην επίπεδν αλεμαξηεζίαο ηνπ, ηηο θνηλσληθέο ηνπ 

ζρέζεηο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο». 

πγθεθξηκέλα, ε πνηφηεηα δσήο έρεη ρσξηζηεί ζε έμη δηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ην 

World Health Organization Quality of Life Group (1998) νη νπνίνη είλαη νη εμήο: 1. 

Φπζηθή θαηάζηαζε (ελέξγεηα, θαιή ζσκαηηθή θαηάζηαζε), 2. Φπρνινγηθή 

θαηάζηαζε (ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, απηφ-εθηίκεζε), 3. Δπίπεδν αλεμαξηεζίαο 

(θηλεηηθφηεηα, θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, εξγαζηαθή ηθαλφηεηα), 4. Κνηλσληθέο 

ζρέζεηο (δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, θνηλσληθή ππνζηήξημε), 5. Πεξηβάιινλ (θπζηθή 

αζθάιεηα, νηθηαθφ πεξηβάιινλ, πγεία, θνηλσληθή θξνληίδα, νηθνλνκηθέο απνδνρέο, 

ζπκκεηνρή/ επθαηξίεο γηα ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ), θαη 6. 

Πλεπκαηηθφηεηα/ Θξεζθεπηηθά – Πξνζσπηθά πηζηεχσ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί 

φηη «ε  ζπκκεηνρή/ επθαηξίεο γηα ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ» 

βξέζεθε κεηά απφ επαιεζεπκέλε παξαγνληηθή αλάιπζε φηη απνηειεί βαζηθφ 

ζπληειεζηή/ δείθηε κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ σο βαζηθφ θιεηδί γηα κία θαιή πνηφηεηα δσήο . 

  Ζ πνηφηεηα δσήο, φπσο δηαθαίλεηαη έρεη ζπλδεζεί ζηελά κε ηελ πνηθηιία 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη κε ηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ απηψλ. Ζ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε κε ηελ έλλνηα ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη θνηλσληθψλ δεζκψλ, νη 

ζρέζεηο κε ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο θίινπο θαη ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ε ζηήξημε 

θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή, θπζηθή θαη νηθνλνκηθή ζεσξνχληαη σο απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα κία πνηφηεηα  δσήο. Γηαρξνληθά θαη κέζα ζε δηάθνξα πιαίζηα έρεη 

θαλεί φηη νη ζηελέο θαη ζεκαληηθέο ζρέζεηο κε άιια άηνκα ζπκβάιινπλ ζε κία 

νινθιεξσκέλε αίζζεζε ηνπ εαπηνχ. ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κία «θαιή δσή» 

ζπγθαηαιέγνληαη ε ακνηβαία αγάπε, ε εκπάζεηα, νη ζηελέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, νη 

θηιηθέο θαη νη ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο γεληθφηεξα 

ζπκβάιινπλ θαηαιπηηθά ζηελ πξνζσπηθή επεκεξία ηνπ αηφκνπ (Ryff & Singer, 

2000). 
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Φπζηθά ε πνηφηεηα δσήο ζπλδέεηαη άκεζα θαη κε ην επ δελ ηνπ θάζε αηφκνπ. 

Σν άηνκν κπνξεί λα βξεη ζεηηθφ λφεκα ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο 

αλαθαιχπηνληαο ζεηηθέο αμίεο θαη απνθνκίδνληαο ζεηηθέο εκπεηξίεο κέζα απφ απηέο  

(Yau & Packer, 2002). Ζ πγεία, νη θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ 

δεμηφηεηεο απηφ-εμππεξέηεζεο θαη θηλεηηθφηεηα θαη ν ειεχζεξνο ρξφλνο κε ηε 

δηαρείξηζε πνπ ηαηξηάδεη ζηα ελδηαθέξνληά ηνπ θάζε αηφκνπ απνηεινχλ δείθηεο κηαο 

θαιήο πνηφηεηαο δσήο. Άιισζηε, ν ειεχζεξνο ρξφλνο ζπλδέεηαη πνιιέο θνξέο θαη κε 

ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ, ηε ζπκκεηνρή ζε νκάδεο, ηε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσλία ελψ 

παξάιιεια πξνζθέξεη αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο, ζεηηθήο ηαπηφηεηαο θαη απηφ-

εθηίκεζε, ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπκβάιινπλ ζε κία θαιή πνηφηεηα δσήο (Baker & 

Palmer, 2006∙ Leung & Lee, 2004). Ζ δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ε 

ελεξγεηηθή αμηνπνίεζή ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην άηνκν λα απνθηήζεη νθέιε 

θνηλσληθά, πλεπκαηηθά, πνιηηηζηηθά πνπ είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλα κε ηελ ηαπηφηεηα 

ηνπ αηφκνπ θαη ην πνιηηηζκηθφ πεξηερφκελν ζηε δσή ηνπ. Σα άηνκα, κε δηαθνξεηηθφ 

ππφβαζξν ην θάζε έλα, κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ κία πνηθηιία απφ δηαθνξεηηθά 

νθέιε εκπινπηίδνληαο ηηο εκπεηξίεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο, εκπεηξίεο πνπ ζα 

παξέρνπλ ην πιαίζην γηα πξνζσπηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή αλάπηπμε (Iwasaki, 

Coyle, & Shank, 2010). Έξεπλεο έρνπλ δείμεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη πνηφηεηαο δσήο (Lloyd & 

Auld, 2001∙ Moller, 1992). Ζ ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

ζεσξείηαη σο ζηνηρεηψδε πξνυπφζεζε γηα κία ζεηηθή αίζζεζε ηνπ εαπηνχ.  Έρνπλ 

αλαγλσξηζηεί πνιιά νθέιε πνπ πξνζθέξεη ν ειεχζεξνο ρξφλνο, φπσο ε ραιάξσζε, ε 

απηνβειηίσζε, ε ιεηηνπξγηθφηεηα κέζα ζηελ νηθνγέλεηα (Csikszentmihalyi, 1990), 

πξνψζεζε ηεο αηνκηθήο ηαπηφηεηαο θαη πλεπκαηηθφηεηαο, θπζηθή, ςπρηθή θαη 

πλεπκαηηθή πγεία, αξκνλία, πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη θνηλσληθή πξνζαξκνγή 

(Iwasaki et al, 2010). 

Παξ’φια απηά είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη παξφιν πνπ ε πνηφηεηα δσήο 

έρεη ηηο βάζεηο ηεο ζηελ θνηλσληθή δνκή, απνηειεί ηαπηφρξνλα κία πξνζσπηθή 

εκπεηξία. Με άιια ιφγηα φ,ηη κπνξεί λα ζεσξείηαη πνηφηεηα δσήο γηα έλα άηνκν δε 

ζεκαίλεη φηη ζεσξείηαη θαη γηα ηνλ θαζέλα. Γηα ην θάζε άηνκν, πνπ βηψλεη ηε δηθή ηνπ 

πξνζσπηθή θαηάζηαζε, είλαη δηαθνξεηηθφ απηφ πνπ ζεσξεί ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε ηα 

άιια άηνκα (Shin & Rutkowski, 2003). ηελ πεξίπησζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ απηφ ζεκαίλεη φηη ην ίδην ην άηνκν ζα πξέπεη λα έρεη επθαηξίεο 

επηινγψλ, ψζηε λα δηαιέγεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ηαηξηάδνπλ κε ηα δηθά ηνπ 
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ελδηαθέξνληα θαη ζα έρνπλ λφεκα γηα ην ίδην πξνζθέξνληάο ηνπ ηθαλνπνίεζε. Σν 

θάζε άηνκν έρεη ηνπο δηθνχο ηνπ ζηφρνπο, θάλεη ηηο δηθέο ηνπ επηινγέο θαη αζθεί ηνλ 

πξνζσπηθφ ηνπ έιεγρν ζηα πξάγκαηα πνπ ηνλ αθνξνχλ, ζηνηρεία πνπ νξίδνπλ θαη ηνλ 

απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπ. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ησλ επηπέδσλ απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο (Wehmeyer & Schwartz, 

1998∙ Lachapelle, Wehmeyer, Haelewyck, Courbois, Keith, Schalock, Verdugo, & 

Walsh, 2005). 

πλνιηθά ζα ιέγακε φηη ηελ πνηφηεηα δσήο ηε βηψλεη θάπνηνο, φηαλ 

ηθαλνπνηνχληαη νη  βαζηθέο ηνπ αλάγθεο, θαη εληζρχεηαη κε ηελ έληαμε θαη ηε 

δπλαηφηεηα ησλ αηφκσλ  λα  ιακβάλνπλ κέξνο ζε απνθάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηηο 

δσέο ηνπο (Iwasaki, 2007). 

 

1.3 Απηνπξνζδηνξηζκόο θαη ειεύζεξνο ρξόλνο 

 Ο φξνο «απηνπξνζδηνξηζκφο» έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ηζηνξηθά ζε δηάθνξα 

πεδία,  ηεο θηινζνθίαο, ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο θαη ηεο ςπρνινγίαο. Χο κία πνιηηηθή 

δνκή αλαθέξεηαη ζην δηθαίσκα ησλ εζλψλ ή ησλ νκάδσλ αηφκσλ γεληθφηεξα λα 

απηνδηνηθνχληαη θαη είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ ειεπζεξία. 

Χο έλαο ςπρνινγηθφο φξνο ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά ζηηο ζεσξίεο πξνζσπηθφηεηαο 

θαη αξγφηεξα ζε ζεσξίεο θηλήηξνπ θαη αθνξνχζε ζηνπο παξάγνληεο πνπ θηλεηνπνηνχλ 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ (Wehmeyer, 1999). 

Ο απηνπξνζδηνξηζκφο είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα θάλεη επηινγέο  θαη λα 

παίξλεη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ, ρσξίο λα επεξεάδεηαη απφ 

εμσηεξηθέο επηξξνέο θαη παξεκβάζεηο. ινη νη άλζξσπνη έρνπλ ην δηθαίσκα ησλ 

πξνζσπηθψλ επηινγψλ, ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο απηνπξαγκάησζεο γηα ηε δηαζθάιηζε 

κηαο θαιχηεξεο πνηφηεηαο δσήο. Βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ είλαη (α) ε αηνκηθή ηθαλφηεηα, φπσο επεξεάδεηαη απφ ηε κάζεζε 

θαη ηελ αλάπηπμε, (β) ε επθαηξία, φπσο επεξεάδεηαη απφ ην πεξηβάιινλ θαη ηηο 

εκπεηξίεο θαη (γ) ηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο θαη νη πξνζαξκνγέο. Σα άηνκα πνπ 

έρνπλ απηνπξνζδηνξηζκφ γλσξίδνπλ ηηο αλάγθεο, ηηο επηζπκίεο θαη ηηο ηθαλφηεηέο 

ηνπο, επηιέγνπλ ζηφρνπο θαη ηνπο αθνινπζνχλ κε επηκνλή. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

γλσξίδνληαο ηη αθξηβψο ρξεηάδνληαη, αμηνινγνχλ ηελ πξφνδφ ηνπο, πξνζαξκφδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη αλαπηχζζνπλ ηερληθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα 

πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο απηνχο  (Wehmeyer, & Schwartz, 1998).  
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Έρνπλ δηαηππσζεί δηάθνξνη νξηζκνί κέρξη ζήκεξα γηα ηελ έλλνηα ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ. χκθσλα κε ηνλ Deci (1992, φπσο αλαθέξεηαη ζε Wehmeyer, 

1999, 44) ν φξνο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ αλαθέξεηαη ζηε «δηάθξηζε κεηαμχ ησλ 

θηλεηήξησλ δπλακηθψλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηα άηνκα 

επηιέγνπλ ειεχζεξα λα θάλνπλ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππνρξενχληαη ή πηέδνληαη 

λα θάλνπλ. Σν λα είζαη απηνπξνζδηνξηδφκελνο ζεκαίλεη λα ζπκκεηέρεηο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο κε κία πιήξε αίζζεζε πξνζσπηθήο επηζπκίαο θαη επηινγήο. ηαλ ηα 

άηνκα είλαη απηνπξνζδηνξηδφκελα ελεξγνχλ ζχκθσλα κε, ή εθθξάδνληαο, ηνπο 

εαπηνχο ηνπο». 

Ο πην νινθιεξσκέλνο νξηζκφο πνπ έρεη δνζεί γηα ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ είλαη 

(Field, Martin, Miller, Ward & Wehmeyer, 1998, 2) «ν ζπλδπαζκφο ησλ δεμηνηήησλ, 

γλψζεσλ, απηνξξπζκηδφκελεο θαη απηφλνκεο ζπκπεξηθνξάο. Ζ θαηαλφεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ελφο αηφκνπ καδί κε ηελ πεπνίζεζε ηεο 

ηθαλφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ απηφ-

πξνζδηνξηζκφ. Γξψληαο ζηε βάζε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ, ηα άηνκα 

έρνπλ κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα λα πάξνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ηνπο». Σα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απηoπξνζδηνξηζκνχ (Wehmeyer, Sands, Doll, & Palmer, 1997∙ 

Καξηαζίδνπ, 2007) είλαη:  

1. Ζ απηνλνκία, πνπ αθνξά ζηηο ηθαλφηεηεο απηνεμππεξέηεζεο, 

απηνδηαρείξηζεο, δηαρείξηζεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ, θνηλσληθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο. Ζ ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ ραξαθηεξίδεηαη σο 

απηφλνκε φηαλ ην άηνκν ελεξγεί α. ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο, ηα 

ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, θαη β. αλεμάξηεηα, ειεχζεξα απφ 

εμσηεξηθέο επηξξνέο ή παξεκβάζεηο. Ζ απηφλνκε ζπκπεξηθνξά δε ζα πξέπεη 

λα ζπγρέεηαη κε ηελ εγσθεληξηθή, εγσηζηηθή ζπκπεξηθνξά. 

2. Ζ απηνξξχζκηζε, πνπ αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα εμεηάδεη ην 

πεξηβάιινλ ηνπ θαη λα απνθαζίδεη πσο ζα ελεξγήζεη. Ζ απηνξξπζκηδφκελε 

ζπκπεξηθνξά πεξηιακβάλεη ζηξαηεγηθέο απηνδηαρείξηζεο, ζηνρνζεζία, 

επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη απηνπαξαηήξεζε. 

3. Ζ ςπρνινγηθή ελδπλάκσζε, πνπ αθνξά ζηελ αληίιεςε ειέγρνπ ηνπ αηφκνπ. 

Σα άηνκα ηα νπνία ελεξγνχλ ζε πιαίζηα ςπρνινγηθήο ελδπλάκσζεο, ελεξγνχλ 

έρνληαο ηελ πεπνίζεζε φηη (α) έρνπλ ηνλ έιεγρν ησλ ζεκαληηθψλ γηα απηά 

θαηαζηάζεσλ, (β) θαηέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο ψζηε λα επηηχρνπλ ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα (απηναπνηειεζκαηηθφηεηα), θαη (γ) εθφζνλ 
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επηιέγνπλ λα εθαξκφζνπλ απηέο ηηο δεμηφηεηεο, έρνπλ αληίιεςε ηνπ 

απνηειέζκαηνο πνπ ζα αθνινπζήζεη (πξνζδνθία απνηειέζκαηνο). 

4. Ζ απηνπξαγκάησζε, πνπ αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα γλσξίδεη θαη 

λα θαηαλνεί ηνλ εαπηφ ηνπ. Σα άηνκα πνπ έρνπλ απηνπξαγκάησζε έρνπλ 

αθξηβή θαη αλαιπηηθή γλψζε ηνπ εαπηνχ ηνπο, ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ 

ειιεηκκάησλ ηνπο, ψζηε λα ελεξγνχλ κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα ζπκβαδίδεη κε ηε 

γλψζε απηή. Ζ γλψζε απηή δηακνξθψλεηαη κέζσ ηεο εκπεηξίαο ηνπ αηφκνπ, 

ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ θαη ηεο αλαηξνθνδφηεζεο πνπ 

παίξλεη γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ απφ ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο. 

 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ειέγρεη θάπνηνο ηε δσή ηνπ εμαξηάηαη ηφζν απφ ην ίδην 

ην άηνκν, ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο δηαζέζεηο ηνπ φζν θαη απφ ην πεξηβάιινλ 

ηνπ. Σν πεξηβάιινλ ρξεηάδεηαη λα παξέρεη επθαηξίεο ζην άηνκν θαη λα ην επηηξέπεη λα 

επηηχρεη ην ζηφρν ηνπ, ελψ θαη ην άηνκν κε ηε ζεηξά ηνπ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

αλαγλσξίζεη, λα αμηνινγήζεη θαη λα αμηνπνηήζεη απηέο ηηο επθαηξίεο. Με άιια ην 

άηνκν ρξεηάδεηαη λα ζπλδπάζεη θαη λα ζπληνλίζεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ κε ηηο επθαηξίεο 

ηνπ πεξηβάιινληνο (Wehmeyer & Bolding, 2001) . Έλα ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ 

πξνζθέξεη ζην άηνκν επθαηξίεο λα θάλεη επηινγέο, λα ιάβεη απνθάζεηο, λα ιχζεη 

πξνβιήκαηα, λα ζέζεη θαη λα επηηχρεη ζηφρνπο, πξνάγεη δειαδή ηνλ απηφ-

πξνζδηνξηζκφ ηνπ (Wehmeyer & Garner, 2003). Απφ ηελ άιιε κεξηά,  έλα 

πεξηβάιινλ πεξηζζφηεξν πεξηνξηζηηθφ ή ππεξπξνζηαηεπηηθφ δελ παξέρεη αξθεηέο 

επθαηξίεο γηα επηινγέο θαη ελεξγεηηθή εκπινθή ηνπ αηφκνπ, ην θαζηζηά παζεηηθφ 

(Wehmeyer, 1995) θαη νδεγεί ζηε καζεκέλε αβνεζεζία (Zimmerman, 1990) ε νπνία 

είλαη ζπρλφηαην θαηλφκελν ζηα άηνκα κε λνεηηθέο αλαπεξίεο.  

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα κηα θαιή πνηφηεηα δσήο είλαη θαη ε ηθαλφηεηα 

δηαρείξηζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Ο απηνπξνζδηνξηζκφο ηνπ αηφκνπ ζε απηφ ην 

θνκκάηη αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα θάλεη επηινγέο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο 

νπνίεο ζέιεη λα αζρνιεζεί κε βάζε ηα πξνζσπηθά ηνπ ελδηαθέξνληα θαη ρσξίο 

επηξξνέο άιισλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα έρεη πνηθηιία απφ επθαηξίεο 

επηινγψλ. Σν άηνκν πνπ έρεη απηνπξνζδηνξηζκφ γλσξίδεη πνηεο είλαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο ζέιεη λα αζρνιεζεί, επηδηψθεη λα αζρνιεζεί κε απηέο, 

αμηνινγεί ηελ πξφνδφ ηνπ ζηελ πξνζπάζεηα πνπ έρεη θάλεη γηα λα ηηο νινθιεξψζεη, 

θαη βξίζθεη ιχζεηο φηαλ θαζίζηαηαη απαξαίηεην γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ. Σν άηνκν πνπ έρεη πςειή αίζζεζε 
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απηνλνκίαο θαη ηθαλφηεηάο ηνπ γηα ηελ νινθιήξσζε κίαο δξαζηεξηφηεηαο ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ, επεξεάδεηαη ζεηηθά σο πξνο ηελ πξφζεζή ηνπ γηα ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηή ηε 

δξαζηεξηφηεηα (Shen, McCaughtry, & Martin, 2007). ηαλ ε ζπκκεηνρή ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ είλαη ζπρλή θαη ελζσκαηψλεη ηα ζηνηρεία ηνπ 

απηφ-πξνζδηνξηζκνχ, δειαδή ην άηνκν έρεη αίζζεζε ειέγρνπ ηεο επηινγήο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη αίζζεζε πξνζσπηθνχ ρεηξηζκνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο, ηφηε 

κπνξεί λα πξνάγεη ηε ζεηηθή δηάζεζε ηνπ αηφκνπ (Coleman & Iso-Aloha, 1993∙ 

Craike & Coleman, 2010).  

Ο ειεχζεξνο ρξφλνο βηψλεηαη δηαθνξεηηθά ζε θάζε πεξηβάιινλ (π.ρ. ζρνιείν, 

νηθνγέλεηα, θνηλφηεηα, θχθινο θίισλ). Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην πεξηβάιινλ λα 

παξέρεη ζην άηνκν επθαηξίεο γηα επηινγή κέζα απφ πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη παξάιιεια λα εληζρχεη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιίαο ηνπ 

αηφκνπ γηα ζπκκεηνρή ζε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα άηνκα 

κε θάπνηα αλαπεξία (Rossow-Kimball & Goodwin, 2009). 

Πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε θαηάθηεζε δεμηνηήησλ απηνπξνζδηνξηζκνχ 

αλαπηχρζεθαλ δηάθνξεο θιίκαθεο αμηνιφγεζεο θαη εθηίκεζεο, νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ θαη εξσηήζεηο αμηνιφγεζεο ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ θιηκάθσλ είλαη νη: Self-determination Scale, 

Self-determination Assessment Battery (Hoffman, Field, & Sawilowski, 1995), 

ChoiceMaker Self-Determination Assessment (Martin & Marshall, 1995), AIR Self-

determination Scale (Wolman, Campeau, DuBois, Mithaug, & Stolarski, 1994) θαη 

Arc’s Self-determination Scale (Wehmeyer & Kelchner, 1995) . 

Ζ θιίκαθα Self-determination Scale (SDS) ζρεδηάζηεθε πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγήζεη ην θαηά πφζν ηα άηνκα ιεηηνπξγνχλ κε απηνπξνζδηνξηζκφ. Αμηνινγεί 

δειαδή αλ ην άηνκν έρεη αληίιεςε γηα ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ 

ηνπ, θαηά πφζν έρεη ηελ αίζζεζε πξνζσπηθήο επηινγήο, θαη αλ απηή ε επηινγή 

ζπκπίπηεη κε ηελ ηειηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ. Ζ θιίκαθα SDS είλαη κία ζχληνκε 

θιίκαθα κε 10 αληηθείκελα θαη ρσξίδεηαη ζε 2 ππνθιίκαθεο κε 2 αληηθείκελα ε θάζε 

κία. 

Ζ θιίκαθα Self-determination Assessment Battery πεξηιακβάλεη 5 εξγαιεία 

πνπ αμηνινγνχλ ηα γλσζηηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά αμηνινγνχληαη απφ 

ηε ζθνπηά ησλ καζεηψλ, ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σα εξγαιεία κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ μερσξηζηά, ή κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ ψζηε λα παξέρνπλ κία 
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πην νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπ καζεηή. Σα εξγαιεία πνπ 

ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνπο γνλείο θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  είλαη εξσηεκαηνιφγηα 

30 αληηθεηκέλσλ. Ο γνληφο ή ν εθπαηδεπηηθφο αμηνινγεί ην παηδί ή ηνλ καζεηή ηνπ 

αληίζηνηρα ζε κία πεληάβαζκε θιίκαθα Likert (κε βαζκνχο 0 έσο 4) σο πξνο κία 

πνηθηιία ζπκπεξηθνξψλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

απηνπξνζδηνξηζκφ.  Οη εθπαηδεπηηθνί παξάιιεια ζπκπιεξψλνπλ θαη έλαλ θαηάινγν 

38 αληηθεηκέλσλ κε πξάγκαηα πνπ θάλεη ή δελ θάλεη ν καζεηήο κέζα ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ. Ζ ζπκπιήξσζε γίλεηαη κεηά απφ παξαηήξεζε ηνπ παηδηνχ γηα πεξίπνπ 5 

ιεπηά ζην ρψξν ηεο ηάμεο. Σέινο, ην εξγαιείν πνπ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ ίδην ην 

καζεηή πεξηιακβάλεη 92 αληηθείκελα. Σα αληηθείκελα απηά παξέρνπλ έλα εξέζηζκα 

ζην νπνίν νη καζεηέο θαινχληαη λα ζεκεηψζνπλ “απηφο είκαη εγψ” ή “απηφο δελ είκαη 

εγψ”. 

Ζ θιίκαθα ChoiceMaker Self-Determination Assessment ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα λα αμηνινγήζνπλ καζεηέο δεκνηηθνχ ή γπκλαζίνπ κε ήπηεο ή 

κέηξηεο δπζθνιίεο ζε δεμηφηεηεο απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη ηηο επθαηξίεο ζην ζρνιείν λα 

εμαζθήζνπλ απηέο ηηο δεμηφηεηεο ζε ηξεηο ηνκείο: (α) επηινγή εθπαηδεπηηθψλ, 

επαγγεικαηηθψλ θαη πξνζσπηθψλ ζηφρσλ, (β) ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο 

ζπλαληήζεηο γηα ηα Αηνκηθά Δθπαηδεπηηθά ηνπο Πξνγξάκκαηα θαη (γ) επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ καζεηή ζην ΑΔΠ ηνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο αλάπηπμεο θαη 

εθαξκνγήο ζρεδίνπ, ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο σο πξνο ηελ πξφνδν ηνπ ζρεδίνπ, θαη ηεο 

πξνζαξκνγήο νπνηνπδήπνηε απφ ηα κέξε ηνπ ζρεδίνπ. Ζ θιίκαθα απαηηεί απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηε ζπκπιήξσζε 5βαζκεο θιίκαθαο Likert γηα 62 αληηθείκελα πνπ 

αθνξνχλ ζε δεμηφηεηεο ηνπ καζεηή θαη επθαηξίεο ζε ζρνιηθνχο ηνκείο.  

Ζ θιίκαθα AIR Self-determination Scale παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

ηθαλφηεηα θαη ηηο επθαηξίεο ηνπ καζεηή λα απηνπξνζδηνξηζηεί, λα απνθηήζεη εκπεηξία 

ηεο πξνζσπηθήο κεηακφξθσζεο πνπ δίλεη πξφζβαζε ζηελ πιήξε ζπκκεηνρή σο 

ελήιηθαο ζηελ θνηλσληθή δσή. Ζ ηθαλφηεηα αλαθέξεηαη ζηηο γλψζεηο, ζηηο δεμηφηεηεο 

θαη ζηηο αληηιήςεηο πνπ επηηξέπνπλ ζην άηνκν λα απηνπξνζδηνξηζηεί θαη λα ληψζεη 

θαιά κε απηφ πνπ είλαη. Ζ επθαηξία αλαθέξεηαη ζηηο επθαηξίεο ηνπ αηφκνπ λα 

ρξεζηκνπνηήζεη απηέο ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ. Ζ θιίκαθα πεξηιακβάλεη ην 

εξσηεκαηνιφγην ηνπ εθπαηδεπηή, ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ καζεηή, ην εξσηεκαηνιφγην 

ηνπ γνλέα θαη ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ εξεπλεηή. Σν εξσηεκαηνιφγην ηνπ εθπαηδεπηή 

έρεη 5 ηνκείο:Γλψζε/ Ηθαλφηεηα/ Αληίιεςε=ΔΠΑΡΚΔΗΑ, θαη ρνιείν/ πίηη= 

ΔΤΚΑΗΡΗΔ). Κάζε ηνκέαο έρεη 6 εξσηήζεηο. Σα εξσηεκαηνιφγηα ηνπ καζεηή θαη 
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ηνπ γνλέα είλαη ζπληνκφηεξα κε κηθξέο αιιαγέο ζηηο επηθεθαιίδεο. Σν 

εξσηεκαηνιφγην ηνπ εξεπλεηή είλαη ίδην κε απηφ ηνπ εθπαηδεπηή, καδί κε 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκεχνπλ ζηηο δηάθνξεο αλαιχζεηο. 

Ζ θιίκαθα Arc’s Self-determination Scale ζρεδηάζηεθε γηα λα (α) αμηνινγήζεη 

ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο δπζθνιίεο απηνπξνζδηνξηζκνχ ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία, (β) 

εληζρχζεη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ  ζε εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ θαη λα πξνσζήζεη 

ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ σο εθπαηδεπηηθφ ζηφρν, (γ) αλαπηχμεη ζηφρνπο 

απηνπξνζδηνξηζκνχ  θαη (δ) αμηνινγήζεη ηηο δεμηφηεηεο απηνπξνζδηνξηζκνχ ησλ 

καζεηψλ γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. Ζ θιίκαθα απνηειείηαη απφ 72 εξσηήζεηο, πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηα ηέζζεξα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ: 1. 

Απηνλνκία, 2. Απηνξξχζκηζε, 3. Φπρνινγηθή ελδπλάκσζε θαη 4. Απηνπξαγκάησζε. 

Γηα ηε κέηξεζε ησλ βαζκψλ ρξεζηκνπνηείηαη ε 5βαζκε θιίκαθα Likert θαη ην 

ζχζηεκα απάληεζεο λαη-φρη.  

Ζ απηνλνκία πεξηθιείεη ηηο εξσηήζεηο 1-32 θαη ρσξίδεηαη ζηηο εμήο 

ππνελφηεηεο: 

1Α. Αλεμαξηεζία: Ρνπηίλεο πξνζσπηθήο θξνληίδαο θαη ιεηηνπξγίεο 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ νηθνγέλεηα (6 εξσηήζεηο) 

1Β.  Αλεμαξηεζία: Αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ (4 εξσηήζεηο) 

1Γ. Γξψληαο κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο, ηηο πεπνηζήζεηο, ηα ελδηαθέξνληα θαη 

ηηο ηθαλφηεηεο: Φπραγσγηθφο θαη ειεχζεξνο ρξφλνο (6 εξσηήζεηο) 

1Γ. Γξψληαο κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο, ηηο πεπνηζήζεηο, ηα ελδηαθέξνληα θαη 

ηηο ηθαλφηεηεο: Δκπινθή θαη αιιειεπίδξαζε ζηελ θνηλφηεηα (5 εξσηήζεηο) 

1Δ. Γξψληαο κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο, ηηο πεπνηζήζεηο, ηα ελδηαθέξνληα θαη 

ηηο ηθαλφηεηεο: Μεηαζρνιηθέο θαηεπζχλζεηο (6 εξσηήζεηο) 

1Σ. Γξψληαο κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο, ηηο πεπνηζήζεηο, ηα ελδηαθέξνληα θαη 

ηηο ηθαλφηεηεο: Πξνζσπηθή έθθξαζε (5 εξσηήζεηο). 

 Ζ απηνξξχζκηζε  απνηειείηαη απφ ηηο εξσηήζεηο 23-42, θαη ρσξίδεηαη 

ζηηο εμήο ππνελφηεηεο: 

2Α. Δπίιπζε δηαπξνζσπηθψλ γλσζηηθψλ πξνβιεκάησλ (6 ηζηνξίεο) 

2Β. ηνρνζέηεζε θαη απφδνζε ζε έξγν ( 3 ηζηνξίεο). 

Ζ Φπρνινγηθή Δλδπλάκσζε απνηειείηαη απφ 16 αληηθείκελα, ηα νπνία 

δειψλνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ ηνπ αηφκνπ. 
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Ζ Απηνπξαγκάησζε, απνηειείηαη απφ 15 αληηθείκελα, ηα νπνία κεηξνχλ ηελ 

γλψζε ηνπ εαπηνχ, ηελ απνδνρή ηνπ εαπηνχ θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ αηφκνπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΝΟΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ 

 

2.1 Αλαπηπμηαθή Αλαπεξία 

 Ο φξνο αλαπηπμηαθή αλαπεξία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηε δηα βίνπ 

αλαπεξία ηνπ αηφκνπ πνπ νθείιεηαη ζε λνεηηθά ή θπζηθά/ ζσκαηηθά πξνβιήκαηα θαη 

εθδειψλεηαη πξηλ ηελ ειηθία ησλ 18 εηψλ. Ο φξνο δελ πξέπεη λα ηαπηίδεηαη κε ηελ 

αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε, πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη απνηέιεζκα  αζζέλεηαο 

ή ηξαπκαηηζκνχ ζηελ παηδηθή ειηθία. Ζ αλαπηπμηαθή αλαπεξία επεξεάδεη ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ ζε ηξεηο ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο παξαθάησ ηνκείο:  

δπλαηφηεηα απηφλνκεο δηαβίσζεο, νηθνλνκηθήο επάξθεηαο, θηλεηηθφηεηα, 

απηνεμππεξέηεζε, εθθξαζηηθφ θαη πξνζιεπηηθφ ιφγν, θαη πξνζαλαηνιηζκφ. Ζ 

αλαπηπμηαθή αλαπεξία θαηεγνξηνπνηείηαη ζε ζνβαξή, βαξηά, κέηξηα θαη ήπηα 

αλάινγα κε ηελ αλάγθε ηνπ αηφκνπ γηα ππνζηήξημε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ 

(Neef, 2001). 

 Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη αλαπηπμηαθήο αλαπεξίαο πνπ κπνξεί λα επεξεάδεη 

ηε λνεκνζχλε θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ αηφκνπ, λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο, επηθνηλσλίαο, κπηθά θαη θηλεηηθά πξνβιήκαηα. Οη ηχπνη ηεο 

αλαπηπμηαθήο αλαπεξίαο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζηνπο εμήο (NICHD, 2010), ην 

θάζε ζχλδξνκν ή δηαηαξαρή κπνξεί λα εκπίπηεη ζε παξαπάλσ απφ έλαλ ηχπν : 

Ννεηηθή θαη αλαπηπμηαθή αλαπεξία: Ο ηχπνο απηφο πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα ζθνξ 

IQ (intelligence quotient) θάησ ηνπ 70. ηνλ ηχπν απηφ εκπίπηνπλ ην χλδξνκν 

Down , ην ζχλδξνκν ηνπ εχζξαπζηνπ Υ θαη νη δηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ.  

Αηζζεηεξηαθή Αλαπεξία: Σα άηνκα κε ζχλδξνκν Williams έρνπλ πξφβιεκα 

αληίιεςεο ηεο ρσξηθήο ζρέζεο κε κεηαμχ ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη ησλ αληηθεηκέλσλ 

γχξσ ηνπο. Σα άηνκα κε ζχλδξνκν έπζξαπζηνπ Υ είλαη ζπρλά επαίζζεηα ζε δπλαηνχο 

ζνξχβνπο. 

Μεηαβνιηθέο Γηαηαξαρέο: Οη κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ην ζψκα αλαπηχζζεηαη θαη κεηαβνιίδεηαη. Απφ ηηο πην θνηλέο κεηαβνιηθέο 

δηαηαξαρέο είλαη ε θαηλπιθεηνλνπξία θαη ν ππνζπξενεηδηζκφο. 

Δθθπιηζηηθέο Γηαηαξαρέο: Σα άηνκα κε εθθπιηζηηθή δηαηαξαρή ράλνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο θεθηεκέλεο ηθαλφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα εθθπιηζηηθήο δηαηαξαρήο είλαη ην ζχλδξνκν Rett. 
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Γεληθά ζηνηρεία γηα ηνλ απηηζκό 

Ο φξνο απηηζκφο πξνέξρεηαη απφ ηελ ειιεληθή ιέμε «εαπηφο» θαη επηιέρηεθε 

απφ ηνλ L.Kanner αθξηβψο γηαηί ππνδειψλεη έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

απηηζκνχ, ηελ αδπλακία γηα επηθνηλσλία.  

Πξφθεηηαη γηα κία δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή. Οθείιεηαη ζε 

δπζιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ θαη δηαξθεί νιφθιεξε ηε δσή. Σα ζπκπηψκαηα 

αιιάδνπλ αλάινγα κε ην αλαπηπμηαθφ ζηάδην θαη ηε ζνβαξφηεηα. Ο απηηζκφο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαηαξαγκέλε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, θαζπζηέξεζε θαη 

απφθιηζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ ιφγνπ επηθνηλσλίαο θαη αθακςία ζθέςεο, ε νπνία 

εθδειψλεηαη κε ζηεξενηππηθή ζπκπεξηθνξά, πεξηνξηζκέλα-επαλαιεπηηθά 

ελδηαθέξνληα, ειιηπή θαληαζία θαη αληίδξαζε ζηηο αιιαγέο ηεο ξνπηίλαο (Wing & 

Gould, 1979). 

Ζ δηαηαξαρή είλαη πην ζπρλή ζηα αγφξηα, ελψ ην 70% παξνπζηάδεη ζπγρξφλσο 

λνεηηθή αλαπεξία δηαθνξεηηθήο ζνβαξφηεηαο. Πνζνζηφ 20% ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ 

παξνπζηάδεη λνεκνζχλε ζηα πιαίζηα ηνπ θπζηνινγηθνχ, ελψ 10% παξνπζηάδεη πςειή 

λνεκνζχλε. 

Γελ ππάξρεη θάπνηα γλσζηή ζεξαπεία. Χζηφζν, ππάξρεη πνιχ κεγάιε πξφνδνο 

ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαλφεζεο ηεο θχζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ απηηζκνχ πνπ 

ζπλέβαιιε ζεκαληηθά ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο νξγάλσζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ησλ εξεζηζκάησλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ βαζηθψλ δπζθνιηψλ. Ζ 

εθπαίδεπζε ρξεηάδεηαη λα είλαη θάζε θνξά εμαηνκηθεπκέλε, αλάινγα κε ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ (Παπαγεσξγίνπ, 2001). 

 

Απηηζκόο θαη δεμηόηεηεο θαζεκεξηλήο δσήο 

Σα άηνκα κε απηηζκφ παξνπζηάδνπλ θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηνλ ηξφπν αληίιεςεο θαη θαηαλφεζεο ησλ αλζξψπσλ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαζψο θαη κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ πην πξαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνπλ θάπνηα ειιείκκαηα σο 

πξνο ηηο δεμηφηεηεο θαζεκεξηλήο δσήο, πνπ επηηξέπνπλ ζην άηνκν λα ιεηηνπξγήζεη 

απηφλνκα ζε κία θνηλσλία, λα πξνζαξκνζηεί ζε απηή, λα γλσξίδεη ηα ζέισ ηνπ θαη λα 

θάλεη επηινγέο κε βάζε απηά, λα ζπλάςεη ζρέζεηο. ηαλ αλαθεξφκαζηε ζε δεμηφηεηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο ζπκπεξηιακβάλνπκε ζε απηέο ηηο δεμηφηεηεο απηνεμππεξέηεζεο 

θαη απηνλνκίαο, δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαζψο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο.   
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 Ζ απηνεμππεξέηεζε θαη ε απηνλνκία ζηελ θαζεκεξηλή δηαβίσζε απνηεινχλ 

ζεκαληηθνχο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο γηα φινπο θαη ηδηαίηεξα γηα ηα 

άηνκα κε αλαπεξία. Ζ πην κεγάιε δπζθνιία ζηα άηνκα κε απηηζκφ σο πξνο ηνλ ηνκέα 

απηφ είλαη ε αδπλακία θαηαλφεζεο ηεο αμίαο θαη ηνπ λνήκαηνο δξαζηεξηνηήησλ, 

φπσο ην θαγεηφ, ην ληχζηκν θαη ε αζθάιεηα, δξαζηεξηφηεηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ 

απηφ-δηαρείξηζε θαη ηελ θνηλσληθή απνδνρή. Πνιιά παηδηά κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ 

ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ πξνζσπηθή πγηεηλή, ζηελ ηνπαιέηα, ζην πιχζηκν θαη ζην 

ληχζηκν (ΑΠ-ΓΔΠΠ, 2004). Ζ δηδαζθαιία ησλ δεμηνηήησλ θξνληίδαο ηνπ εαπηνχ 

ζα πξέπεη λα έρνπλ πξψηε ζέζε γηα ηα πεξηζζφηεξα άηνκα κε απηηζκφ πνπ δελ 

κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ απηέο ηηο δεμηφηεηεο ηεο δσήο . Μεηά απφ εθπαίδεπζε είλαη 

δπλαηή κία θαιχηεξε αληαπφθξηζε ζηνλ ηνκέα ηεο απηφ-θξνληίδαο (Datlow, & 

Belcher, 1985). 

 Σα άηνκα κε απηηζκφ κεξηθέο θνξέο γίλνληαη ππεξβνιηθά άθακπηα κε 

δξαζηεξηφηεηεο ξνπηίλαο, κε ηαθηνπνίεζε δσκαηίσλ, κε δξφκνπο πνπ δηαζρίδνπλ, κε 

ηα πξνζσπηθά ηνπο αληηθείκελα θαη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ρψξν. Αθφκε, θάπνηα άηνκα 

αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα ππεξ-επηιεθηηθφηεηαο εξεζηζκάησλ. Ζ παξακηθξή αιιαγή 

κπνξεί λα θάλεη κία θαηάζηαζε ελδερνκέλσο λα θαίλεηαη δηαθνξεηηθή. Απηφ θαζηζηά 

δχζθνιε πνιιέο θνξέο ηελ επίζθεςή ηνπο ζε ρψξνπο ηεο θνηλφηεηαο ή ηε ρξήζε ηεο 

ηνπηθήο ζπγθνηλσλίαο. Γηα παξάδεηγκα αλ αιιάμεη θάηη ζην ρψξν ηνπ ζνχπεξ κάξθεη 

ή ζην δξνκνιφγην ελφο ιεσθνξείνπ ην άηνκν κε απηηζκφ κπνξεί λα είλαη δχζθνιν λα 

ην απνδερηεί. Χζηφζν, ην φηη ηα άηνκα κε απηηζκφ κπνξεί λα αληηδξνχλ ζε αιιαγέο 

κε ην λα ηαξάδνληαη θαη λα εθλεπξίδνληαη δε ζεκαίλεη φηη δε κπνξνχλ λα κάζνπλ λα 

δέρνληαη ηελ αιιαγή. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξίδνπκε ζε πνηα πεξηβάιινληα 

ληψζεη αζθαιέο ην άηνκν κε απηηζκφ, λα παξέρνπκε πιεξνθνξίεο πξηλ απφ έλα 

γεγνλφο αιιαγή θαη λα πξνζθέξνπκε επηινγέο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ψζηε λα 

πξνσζήζνπκε ηε ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζηελ αιιαγή φηαλ πξέπεη (Quill, 2005). 

 Χο πξνο ηε δηαρείξηζε ρξεκάησλ, ηα άηνκα κε απηηζκφ παξνπζηάδνπλ αξθεηέο 

δπζθνιίεο, πξάγκα πνπ εκπνδίδεη ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηελ θνηλφηεηα θαηά ηελ 

έμνδφ ηνπο. Χζηφζν, κεηά απφ εθπαίδεπζε κπνξνχλ λα δείμνπλ αξθεηή βειηίσζε θαη 

ζε απηφλ ηνλ ηνκέα (Trace, Cuvo, & Criswell, 1977). 

Σν εχξνο ησλ δπζθνιηψλ ζηελ επηθνηλσλία ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ είλαη 

εληππσζηαθφ. ην έλα άθξν βξίζθνληαη ηα άηνκα πνπ δε κηιάλε θαζφινπ θαη δε 

ρξεζηκνπνηνχλ ρεηξνλνκίεο γηα λα επηθνηλσλήζνπλ. Αθφκε, ππάξρνπλ άηνκα πνπ 

ερνιαινχλ νιφθιεξεο πξνηάζεηο. ην άιιν άθξν βξίζθνληαη άηνκα κε απηηζκφ 
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πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηα νπνία κηινχλ κε κεγάιε επρέξεηα, αιιά δπζθνιεχνληαη 

ζηελ πξαγκαηνινγηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο, δειαδή ν ιφγνο πνπ δηαζέηνπλ δε κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί κε επειημία θαη λα εθθξάζεη έλλνηεο πνπ λα είλαη θαηάιιειεο ζε 

δηαθνξεηηθά πιαίζηα. Δίλαη ζθφπηκν ηα άηνκα κε απηηζκφ λα κάζνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο  σο κέζα κεηαθνξάο 

κελπκάησλ ζε θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο. Αλ ην άηνκν κε απηηζκφ δηδαρηεί λα 

εξκελεχεη θαη λα εθθξάδεη κελχκαηα κέζα ζε θπζηθά πιαίζηα ζα κπνξεί λα θάλεη 

απζφξκεηε ρξήζε λέσλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ζε θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο 

(ΑΠ-ΓΔΠΠ, 2004). 

 χκθσλα κε ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηνπ απηηζκνχ θαηά DSM-IV ηα άηνκα 

κε απηηζκφ παξνπζηάδνπλ πνηνηηθέο εθπηψζεηο ζηελ επηθνηλσλία, φπσο εθδειψλνληαη 

κε ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα παξαθάησ: α. Καζπζηέξεζε ή πιήξεο έιιεηςε ηεο 

νκηινχκελεο γιψζζαο (πνπ δε ζπλνδεχεηαη απφ πξνζπάζεηα αληηζηάζκηζεο κέζα απφ 

ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο, φπσο ρεηξνλνκίεο ή κίκεζε). β. ε άηνκα κε 

επαξθή νκηιία, έληνλε έθπησζε ζηελ ηθαλφηεηα λα μεθηλήζνπλ ή λα δηαηεξήζνπλ κία 

ζπδήηεζε κε άιινπο. γ. ηεξεφηππε θαη επαλαιεπηηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο ή 

ηδηνζπγθξαζηαθή ρξήζε ηεο γιψζζαο. δ. Έιιεηςε πνηθίινπ, απζφξκεηνπ παηρληδηνχ 

θαληαζίαο ή παηρληδηνχ θνηλσληθήο κίκεζεο, πνπ λα ηαηξηάδεη ζην αλαπηπμηαθφ ηνπ 

επίπεδν (Μάλνο, 1997, 606-607).  

 Πέξα απφ ην κέζνλ επηθνηλσλίαο ηα άηνκα ρξεηάδνληαη λα θαηαλννχλ ηε 

ζρέζε αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο, λα αλαγλσξίδνπλ δειαδή φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

κπνξεί λα παξάγεη έλα μεθάζαξν απνηέιεζκα. Σα άηνκα κε απηηζκφ ελδέρεηαη λα κελ 

αλαγλσξίζνπλ απηή ηε ζρέζε ή λα επηδείμνπλ θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο αιιά ζε ηνκείο 

δηθφ ηνπο ελδηαθέξνληνο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα πεξηβάινπκε ην άηνκν κε απηηζκφ κε 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ηα εθζέηνπλ ζε γεγνλφηα αηηίαο απνηειέζκαηνο  

 Πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο επηθνηλσλίαο είλαη ην λα επηζπκεί ην άηνκν λα 

επηθνηλσλήζεη. Ζ αδπλακία αληίιεςεο ηεο ζρέζεο αηηίαο απνηειέζκαηνο πνπ 

πξναλαθέξζεθε ζπρλά νδεγεί ε κε αλαγλψξηζε ή ε κε επίδεημε ελδηαθέξνληνο ζε 

άιινπο. Σν άηνκν δελ αληηιακβάλεηαη φηη νη ελέξγεηέο ηνπ ζα έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα 

λα πάξεη θάηη θαη έηζη δελ ην βξίζθεη απαξαίηεην λα ζρεηίδεηαη κε απηνχο. 

Παξάιιεια, φηαλ νη αλάγθεο ηνπ αηφκνπ εξκελεχνληαη θαη ηνπ παξέρνληαη φζα 

ζέιεη, ρσξίο απηφ λα ρξεηάδεηαη λα δεηά θάηη ηφηε απηφ γίλεηαη παζεηηθά κφλν 

ζπκκέηνρν ζε επηθνηλσληαθέο αληαιιαγέο (Quill, 2005) .  
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Σα παηδηά κε απηηζκφ παξνπζηάδνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο ζηνλ ηνκέα ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Απηφ γίλεηαη ζαθέο θη απφ ηα θξηηήξηα ηνπ απηηζκνχ θαηά ην 

DSM-IV πνπ αθνξνχλ ηηο θνηλσληθέο ζπλαιιαγέο (Μάλνο, 1997,606-607): “Πνηνηηθή 

έθπησζε ζηελ θνηλσληθή δηαληίδξαζε, φπσο εθδειψλεηαη κε ηνπιάρηζηνλ δχν απφ ηα 

παξαθάησ: α. Έληνλε έθπησζε ζηε ρξεζηκνπνίεζε πνιιαπιψλ κε ιεθηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ φπσο βιεκκαηηθήο επαθήο, έθθξαζεο πξνζψπνπ, ζηάζεσλ ηνπ 

ζψκαηνο θαη ρεηξνλνκηψλ γηα ηε ξχζκηζε ηεο θνηλσληθήο δηαληίδξαζεο. β. Αδπλακία 

λα αλαπηχμεη ζρέζεηο κε ζπλνκήιηθνπο πνπ λα ηαηξηάδνπλ ζην αλαπηπμηαθφ ηνπ 

επίπεδν. γ. Μηα έιιεηςε απζφξκεηεο αλαδήηεζεο γηα λα κνηξαζηεί ραξά, 

ελδηαθέξνληα ή επηδφκαηα κε άιια πξφζσπα (π.ρ. κε έιιεηςε λα επηδεηθλχεη, λα 

θέξλεη ζηελ θνπβέληα ή λα επηζεκαίλεη αληηθείκελα ελδηαθέξνληνο). δ. Έιιεηςε 

θνηλσληθήο ή ζπλαηζζεκαηηθήο ακνηβαηφηεηαο”. 

Ο απηηζκφο δελ παξνπζηάδεηαη πάληα κε κία ζπγθεθξηκέλε απνθιίλνπζα 

ζπκπεξηθνξά θαη παζνινγία πνπ παξακέλεη ίδηα ζε φιε ηελ αλάπηπμε, αιιά κάιινλ 

κε κία επδηάθξηηε αληζνξξνπία θαηά ηελ αλάπηπμε, πνπ ζαλ θάζε ιεηηνπξγία 

πξννδεπηηθήο αλάπηπμεο, κπνξεί λα ιάβεη δηαθνξεηηθά κεγέζε. ηνλ απηηζκφ νη 

δηαηαξαρέο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κπνξεί λα εθδεισζνχλ κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο. Αλ ζεσξεηηθά κπνξνχζακε λα μερσξίζνπκε ηα είδε ζα ιέγακε φηη ππάξρνπλ 

ηέζζεξηο θαηεγνξίεο (Wing, 2000).  

1) Ζ νκάδα ησλ απνηξαβεγκέλσλ: Απνηειεί ηνλ πην ζπλεζηζκέλν ηχπν ηεο 

θνηλσληθήο δηαηαξαρήο. Σα παηδηά απηά είλαη απνκνλσκέλα θαη ιεηηνπξγνχλ ζα λα 

κελ ππάξρνπλ άιινη άλζξσπνη.  Γελ αληαπνθξίλνληαη ζην θάιεζκα ησλ άιισλ, δελ 

εθθξάδνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη κέλνπλ αλεπεξέαζηα απφ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, 

είλαη αξλεηηθά ζηε ζσκαηηθή επαθή  

2) Ζ παζεηηθή νκάδα: Σα παηδηά απηά είλαη ηειείσο απνθνκκέλα απφ ηνπο άιινπο. 

Γέρνληαη ηηο θνηλσληθέο πξνζεγγίζεηο, φκσο δελ κπνξνχλ λα πάξνπλ ηα ίδηα 

πξσηνβνπιία γηα ηελ έλαξμε κηαο αιιειεπίδξαζεο θαη έρνπλ θησρή βιεκκαηηθή 

επαθή.  

3) Ζ ελεξγεηηθή αιιά ηδηφξξπζκε νκάδα: Πξνζεγγίδνπλ ηνπο αλζξψπνπο, αιιά 

πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο, αδηαθνξψληαο γηα ηα 
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αηζζήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ άιισλ. Ζ πξνζέγγηζή ηνπο κπνξεί λα είλαη 

ηδηφξξπζκε (έληνλε βιεκκαηηθή επαθή, ζσκαηηθή επαθή κε ππεξβνιηθφ ηξφπν). 

4) Ζ νκάδα κε ηελ πνιχ ηππηθή θαη εμεδεηεκέλε ζπκπεξηθνξά: Αθνξά θπξίσο ηα 

άηνκα κε θαιά αλεπηπγκέλν γισζζηθφ επίπεδν. Σα δηαθξίλεη κηα ππεξβνιή θαη 

πξνζθφιιεζε απζηεξή ζηνπο θαλφλεο ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. Γπζθνιία ζηελ 

πξνζαξκνγή ζηηο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Σα άηνκα κε απηηζκφ σο πξνο ηηο αδπλακίεο ηνπο ζηηο θνηλσληθέο ηνπο 

δεμηφηεηεο, παξνπζηάδνπλ ζπρλά έιιεηςε θηλήηξνπ γηα θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη 

αδηαθνξία γηα ηνπο άιινπο. Έρνπλ ζπρλά αθαηάιιειν ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ άιισλ 

θαη δπζθνιεχνληαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο.  Γελ 

κπνξνχλ πάληα λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο, ελψ 

εκθαλίδνπλ αδπλακία ζηελ έθθξαζε ελζπλαίζζεζεο θαη ζην κνίξαζκα 

ελδηαθεξφλησλ ησλ άιισλ. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ μεθηλνχλ έλα δηάινγν, αιιά 

νχηε είλαη ζε ζέζε λα ηνλ ζπλερίζνπλ. Χο πξνο ηα ζπλαηζζήκαηα δπζθνιεχνληαη λα 

ηα θαηαλνήζνπλ λα ηα εθθξάζνπλ θαη λα ηα κνηξαζηνχλ. Σέινο, παξνπζηάδνπλ 

δπζθνιίεο ζην παηρλίδη ηνπο (ΑΠ-ΓΔΠΠ, 2004) 

Οη αδπλακίεο απηέο επεξεάδνπλ ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ κε 

απηηζκφ.  Σα παηδηά κε απηηζκφ έρνπλ δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηνπο αλζξψπνπο 

θαη ηα γεγνλφηα κε απνηέιεζκα νη γνλείο, νη δάζθαινη θαη νη ζπλνκήιηθνί ηνπο λα 

κελ κπνξνχλ λα ηα θαηαλνήζνπλ εχθνια. Σα παηδηά απηά παξνπζηάδνπλ αδπλακία 

ζην λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ θαη λα εξκελεχνπλ ζσζηά θνηλσληθέο πξνηξνπέο. Οη 

ρεηξνλνκίεο, νη εθθξάζεηο δελ έρνπλ θαλέλα ζρεηηθφ λφεκα θαη ηα κπεξδεχνπλ. Γηα 

λα κπνξνχλ λα έρνπλ αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ πξνζπαζνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ 

απζηεξή ηήξεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ξνπηίλαο ηνπο.  

Σα κε ιεθηηθά παηδηά κε απηηζκφ ραξαθηεξίδνληαη απφ ην φηη εγθαηαιείπνπλ 

θαη αγλννχλ ηνπο αλζξψπνπο θαη θαλεξψλνπλ ην γεληθφ πξφβιεκα φηη δελ ηα πάλε 

θαιά θνηλσληθά.  Οη θνηλσληθέο ηνπο εθθξάζεηο πεξηνξίδνληαη πνιιέο θνξέο ζε 

αθξαίεο επηδείμεηο ζπλαηζζεκάησλ , φπσο ην λα ζηξηγγιίδνπλ, λα θιαίλε ή λα γεινχλ 

αζηακάηεηα, θαη ζε ζπάληα ζήκαηα έμππλσλ εθθξάζεσλ, φπσο είλαη ην ρακφγειν ή ε 

ζπλνθξχσζε. Πνιχ ζπρλά κπνξεί λα γίλνληαη αληηδξαζηηθά ζηελ θνηλσληθή αιιαγή 

ή ηε δηαθνπή ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπο ελαζρνιήζεσλ. Δλδέρεηαη λα ελνρινχληαη αθφκε 
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θαη απφ πνιχ κηθξέο αιιαγέο ζην ρψξν, ζηε ζεηξά θάπνησλ δξαζηεξηνηήησλ, ή ζε 

δηαδξνκέο.  

Πνιιέο θνξέο ηα άηνκα κε απηηζκφ κπνξεί λα επηδείμνπλ απηφ-δηεγεξηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο, φπσο ην ρηχπεκα ησλ ρεξηψλ, ην θνχλεκα κπξνο πίζσ ζηελ θαξέθια, 

ηελ παξαγσγή παξάμελσλ ζνξχβσλ ή ηνπο απηνηξαπκαηηζκνχο. Απηέο νη 

ζπκπεξηθνξέο ζπρλά είλαη πξνζπάζεηεο αιιειεπίδξαζεο ζε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο 

θαηαζηάζεηο. Χζηφζν, πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη δελ ζπκβαίλνπλ ζηνλ ίδην βαζκφ ζε 

θάζε άηνκν. Απηέο νη ζπκπεξηθνξέο ζπκβαίλνπλ πην ζπρλά ζην άηνκν φηαλ κέλεη 

κφλν ηνπ, παξά φηαλ δνπιεχεη εληαηηθά κε θάπνην ζέκα, θαη ιηγφηεξν ζπρλά φηαλ ην 

παηδί έρεη κάζεη λα επηθνηλσλεί.  

ζνλ αθνξά ζην παηρλίδη ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ, γεληθά, ζηεξνχληαη ησλ 

απζφξκεησλ θαη πξνζαξκνζηηθψλ πνηνηήησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ  ην παηρλίδη. Αλ θαη 

κπνξεί λα κε δηαθέξνπλ ζε ζπρλφηεηα θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ, φπσο ην λα έρνπλ 

βιεκκαηηθή επαθή, λα αξζξψλνπλ θαη λα επηρεηξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο 

θξνληηζηέο ηνπο, ηα παηδηά κε απηηζκφ ζα παξάγνπλ ιηγφηεξε νκηιία θαη ζα 

κνηξάδνληαη ιηγφηεξν ζπρλά ην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο ηνπ κε ηνπο άιινπο. Ζ 

έιιεηςε θνηλήο πξνζνρήο αληαλαθιάηαη θαη κέζα απφ ηηο ηδηνκνξθίεο ζπκπεξηθνξψλ 

ζην παηρλίδη. Δλδέρεηαη λα παίδνπλ θνληά ζηνπο άιινπο, ηείλνπλ φκσο λα κελ 

πεξηκέλνπλ ηε ζεηξά ηνπο ζε νκαδηθά παηρλίδηα. Σα  παηδηά κε απηηζκφ θαίλεηαη λα 

θαηαλννχλ ειάρηζηα πξάγκαηα απφ ηνλ θνηλσληθφ θφζκν γχξσ ηνπο, γηα λα 

ελεξγήζνπλ έηζη θαη ζην παηρλίδη. Ζ ζπκβνιηθή πξνζπνίεζε θαη ε θνηλσληθή 

εκπινθή απνπζηάδνπλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παηρληδηνχ. Αθφκε, ηα παηδηά κε 

απηηζκφ βηψλνπλ ζπλήζσο δπζθνιίεο ζην λα εκπιέθνληαη ζε ακνηβαία 

ππνζηεξηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο παηρληδηνχ κε ζπλνκειίθνπο. Μεξηθά παηδηά 

απνθεχγνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ζπλνκειίθνπο θαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζε 

θνηλσληθέο ρεηξνλνκίεο. Άιια ελδέρεηαη λα νδεγεζνχλ παζεηηθά ζην παηρλίδη , αιιά 

ζπάληα απφ κφλα ηνπο λα ην μεθηλνχλ. Αλ θαη θάπνηα παηδηά πξνζεγγίδνπλ ελεξγεηηθά 

θάπνηνπο ζπλνκειίθνπο κε ζθνπφ λα παίμνπλ ην θάλνπλ κε έλαλ πεξίεξγν θαη 

ηδηνζπγθξαζηαθφ ηξφπν. Οη πεξηνξηζκνί ζηελ θνηλσληθή αληίιεςε , ηδηαίηεξα φζνλ 

αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα λα κνηξάδνληαη ηελ άπνςε θάπνηνπ άιινπ, δεκηνπξγνχλ έλα 

ράζκα κεηαμχ ηνπ παηδηνχ κε απηηζκφ θαη ησλ πηζαλψλ ζπκπαηθηψλ. Σα παηδηά κε 

απηηζκφ δελ κπνξνχλ λα κεηαδψζνπλ εχθνια ηηο πξνζέζεηο ηνπο θαη ηελ επηζπκία λα 

παίμνπλ κε άιια παηδηά κέζσ ηππνπνηεκέλσλ επηθνηλσληαθψλ κέζσλ. Έηζη νη 
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θνηλσληθέο απφπεηξεο γηα ζπκκεηνρή ζε κία δξαζηεξηφηεηα ζπλήζσο παξεμεγνχληαη 

ή παξαβιέπνληαη απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. 

 Ζ πηζαλή απνκφλσζε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο  απνζηεξεί ηε δπλαηφηεηα 

λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηειεηνπξγηθέο ζηεξεφηππεο ζπκπεξηθνξέο ζε δηάθνξα είδε 

δξάζεσο. ηαλ νη αιιειεπηδξάζεηο κε ζπλνκειίθνπο ρσξίο αλαπεξία θαζνδεγνχληαη 

έκκεζα απφ ελειίθνπο ζε ππνζηεξηθηηθά πιαίζηα, ηα παηδηά κε απηηζκφ ζρνιηθήο 

ειηθίαο κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ εθπιεθηηθά θνηλσληθά νθέιε  (Quill, 2005). 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο φηη ρξεηάδνληαη ηερληθέο πνπ λα βνεζάλε ηα 

άηνκα γχξσ απφ ην παηδί κε απηηζκφ λα θαηαιάβνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπ ζε κία 

δεδνκέλε ζηηγκή θαη παξάιιεια λα βνεζάλε ην παηδί κε απηηζκφ λα αλαγλσξίζεη ην 

ηη είλαη ζεκαληηθφ θαη γηαηί. Δίλαη αλάγθε λα δηδάζθνληαη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, 

αλαθνξηθά κε ηηο εκπεηξίεο ηνπ παηδηνχ, θαη λα παίξλεη βνήζεηα ην ηειεπηαίν ζην λα 

αλαγλσξίδεη ηηο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο θαη ην ηη αλακέλεηαη απφ απηφ. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν ζα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη επαξθψο ζε απηέο, λα θάλεη ην ίδην ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπ επηινγέο βειηηψλνληαο έηζη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ. 

 

2.2 Ννεηηθή Αλαπεξία 

Ζ λνεηηθή αλαπεξία ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο ηφζν ζηε 

λνεηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα φζν θαη ζηελ πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ λνεηηθή 

αλαπεξία παξνπζηάδεηαη πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ 18 εηψλ. ηαλ κηιάκε γηα λνεηηθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα αλαθεξφκαζηε ζηε γεληθή λνεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ ηθαλφηεηα εθπαίδεπζεο, απφδνζεο αηηίνπ, επίιπζεο πξνβιήκαηνο 

θνθ. Έλα θξηηήξην γηα λα κεηξήζνπκε ηε λνεηηθή ηθαλφηεηα είλαη έλα IQ ηεζη. 

Γεληθά, έλα ζθνξ ζην ηεζη λνεκνζχλεο (IQ) θάησ ηνπ 70, ππνδεηθλχεη θάπνηνλ 

πεξηνξηζκφ ζηε λνεηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα. Ο πεξηνξηζκφο ζηελ πξνζαξκνζηηθή 

ζπκπεξηθνξά αθνξά ζε ηξεηο ηχπνπο δεμηνηήησλ: (α) λνεηηθέο/ελλνηνινγηθέο 

δεμηόηεηεο-γιψζζα, πξνζαλαηνιηζκφο, έλλνηεο φπσο ν ρξφλνο, νη αξηζκνί θαη ηα 

ρξήκαηα,(β) θνηλσληθέο δεμηόηεηεο- δεμηφηεηεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, θνηλσληθή 

ππεπζπλφηεηα, απηνεθηίκεζε, θνηλσληθφο πξνβιεκαηηζκφο, ππαθνή ζε 

θαλφλεο/λφκνπο, (γ) δεμηόηεηεο θαζεκεξηλήο δσήο- δξαζηεξηφηεηεο θαζεκεξηλήο δσήο 

θαη απηνθξνληίδαο, επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο, πξνζσπηθή  πγηεηλή, δηαρείξηζε 

ρξεκάησλ, ρξήζε ηειεθψλνπ, κεηαθνξά. 
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 Δίλαη ρξήζηκν λα δηεπθξηλίζνπκε φηη νη φξνη «λνεηηθή αλαπεξία» θαη 

«λνεηηθή πζηέξεζε» πεξηγξάθνπλ ηελ ίδηα θαηάζηαζε. πγθεθξηκέλα, ην 2007 ε 

Ακεξηθάληθε Έλσζε γηα ηε Ννεηηθή Τζηέξεζε (American Association on Mental 

Retardation) άιιαμε ην φλνκά ηεο ζε Ακεξηθάληθε Δηαηξία γηα ηε Ννεηηθή θαη 

Αλαπηπμηαθή Αλαπεξία (American Association on Intellectual and Developmental 

Disabilities). Ζ αλαπηπμηαθή αλαπεξία είλαη έλα επξχ θάζκα πνπ πεξηιακβάλεη ηφζν 

ηε λνεηηθή αλαπεξία  φζν θαη ηε ζσκαηηθή/θπζηθή αλαπεξία. Κάπνηεο αλαπηπμηαθέο 

αλαπεξίεο κπνξεί λα είλαη απνθιεηζηηθά ζσκαηηθέο, φπσο ε εθ γελεηήο ηχθισζε. 

Κάπνηα άηνκα κπνξεί λα έρνπλ ηφζν ζσκαηηθή φζν θαη λνεηηθή αλαπεξία. Ζ λνεηηθή 

αλαπεξία ζρεηίδεηαη κε ηνλ γλσζηηθφ ηνκέα, ελψ ε αλαπηπμηαθή αλαπεξία κπνξεί λα 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ θπζηθφ/ζσκαηηθφ ηνκέα ή ηνλ γλσζηηθφ ηνκέα ή θαη ηνπο δχν 

(Schalock, Luckasson, &  Shogren, 2007). 

χκθσλα κε ηελ Ακεξηθάληθε Έλσζε γηα ηε Ννεηηθή πζηέξεζε ην 1992, πνπ 

ηξνπνπνίεζε ηνλ νξηζκφ ηεο, «ε αληθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζην πεξηβάιινλ» έρεη 

αιιάμεη ζε «αλεπάξθεηα ηνπιάρηζηνλ ζε δχν απφ ηηο δέθα πεξηνρέο πξνζαξκνγήο», 

πνπ είλαη «επηθνηλσλία, απηνεμππεξέξηεζε, δηαβίσζε ζην ζπίηη, θνηλσληθφηεηα, 

ρξεζηκνπνίεζε θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, απηνλνκία, πγεία θαη αζθάιεηα, πξαθηηθή 

κάζεζε, αλαςπρή θαη εξγαζία» (Αγγεινπνχινπ-αθακάληε, 2004). 

 

 Ννεηηθή αλαπεξία θαη δεμηόηεηεο θαζεκεξηλήο δσήο 

 Ζ απηνλνκία θαη ε αλεμαξηεζία είλαη ζεκαληηθνί ηνκείο πνπ κπνξνχλ λα 

θάλνπλ δπλαηή ηελ έληαμε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζε θνηλσληθά πιαίζηα. 

ηφρνο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο πνπ αζρνιείηαη κε ην παηδί αιιά θαη ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ είλαη νη επθαηξίεο γηα αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ εθείλσλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ παηδηνχ, ψζηε λα γίλεη φζν ην δπλαηφλ 

απηφλνκν θαη αλεμάξηεην. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα σο ελήιηθεο λα έρνπλ 

κηα φζν ην δπλαηφλ αλεμάξηεηε δσή. Σν ζεκαληηθφ είλαη λα κπνξέζνπλ λα εληαρζνχλ 

ζηελ θνηλσλία, λα ζπκκεηέρνπλ, λα δεκηνπξγήζνπλ πξαγκαηηθέο ζρέζεηο, λα κπνξνχλ 

λα κνηξάδνληαη θαη λα πξνζθέξνπλ (Andstotz, 1994∙ Galland, & Galland, 1997).  

Φπζηθά, νη δπζθνιίεο, νη ηδηαηηεξφηεηεο θαη νη αλάγθεο είλαη δηαθνξεηηθέο γηα θάζε 

άηνκν.  
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Σα άηνκα κε νξηαθή λνεκνζύλε ή θαη κε ειαθξά λνεηηθή αλαπεξία κπνξεί λα 

έρνπλ ρακειή θπζηθή θαη  θηλεηηθή  θαηάζηαζε θαη ζπρλά λα παξνπζηάδνπλ  

δπζθνιίεο σο πξνο ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο ζην ρψξν (πάλσ – θάησ, θνληά – 

καθξηά, αξηζηεξά δεμηά) θαη ζην ρξφλν. Με ηελ θαηάιιειε φκσο βνήζεηα κπνξνχλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ ζρνιηθφ αθαδεκατθφ πξφγξακκα, λα σθειεζνχλ απφ απηφ θαη λα 

κάζνπλ λα απηνεμππεξεηνχληαη. Μπνξεί λα ρξεηαζηνχλ θαζνδήγεζε, βνήζεηα, 

επνπηεία ζηε δηαβίσζή ηνπο, αιιά ζπρλά κπνξνχλ λα δνπλ επηηπρεκέλα ζηελ 

θνηλσλία. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κπνξνχλ  λα απνθαηαζηαζνχλ επαγγεικαηηθά 

θαη λα δήζνπλ αλεμάξηεηα.  

Σα άηνκα κε κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ 

απηνλνκία θαη έρνπλ δπζθνιίεο ζηελ απηνεμππεξέηεζε, σζηφζν κπνξνχλ λα 

επηηχρνπλ κεηά απφ εθπαίδεπζε δεμηφηεηεο απηνεμππεξέηεζεο, λα ληχλνληαη, λα 

ηξψλε θιπ., λα πξνζηαηεχνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. ηελ ελειηθίσζε είλαη δπλαηφλ λα 

εξγαζηνχλ ζε πξνζηαηεπφκελν ή εκηπξνζηαηεπφκελν πεξηβάιινλ, ελψ 

αληαπνθξίλνληαη θαιά ζε επνπηεπφκελε απηφλνκε δηαβίσζε.  

ηα άηνκα κε ζνβαξή λνεηηθή αλαπεξία ε θπζηθή θαη θηλεηηθή ηνπο αλάπηπμε 

ραξαθηεξίδεηαη ζπλήζσο απφ ζνβαξφηαηα πξνβιήκαηα ζε φια ηα επίπεδα. ηαλ 

ελειηθησζνχλ κπνξνχλ λα εθηεινχλ απιέο εξγαζίεο αλ επνπηεχνληαη. 

Σέινο, ζηα άηνκα κε βαξηά λνεηηθή αλαπεξία ε θηλεηηθή αλάπηπμε θαη ε 

πξνζσπηθή θξνληίδα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφ έιιεηκκα. Υξεηάδνληαη ζπλερή 

επίβιεςε, ελψ ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα ζηνρεχνπλ ζε δεμηφηεηεο βαζηθήο 

απηφ-εμππεξέηεζεο, σζηφζν, κπνξεί λα αλαπηπρζνχλ θάπνηεο ηθαλφηεηεο 

επηθνηλσλίαο θαη απηνεμππεξέηεζεο. 

 Έξεπλεο έρνπλ δείμεη ζεηηθή αληαπφθξηζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία 

ζηνλ ηνκέα ηεο απηνλνκίαο. Μεηά απφ εθπαίδεπζε βειηίσζαλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

ηνπο κε ρξήζε ηερλνινγηθψλ κέζσλ (Davies, Stock, & Wehmeyer, 2002), ηε 

δηαρείξηζε ρξεκάησλ (Trace, Cuvo, & Criswell, 1977) θαη ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο ζηελ 

θνηλφηεηα (Saxby, Thomas, Felce, & Kock, 1986). 

Ο ηνκέαο ηεο επηθνηλσλίαο παξνπζηάδεη ζπρλά δπζθνιίεο γηα ηα άηνκα κε 

λνεηηθή αλαπεξία (Bott, Farmer, & Roche, 1997∙ Bradshaw, 2001). Οη δπζθνιίεο 

απηέο ζπρλά αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή δηαληίδξαζε θαη ηηο πξαγκαηνινγηθέο δεμηφηεηεο 

(Abbeduto & Hesketh, 1997), ηηο εθθξαζηηθέο δεμηφηεηεο (Law & Lester, 1991) θαη 

ηηο δεμηφηεηεο θαηαλφεζεο (Bartlett, & Bunning, 1997∙ Law & Lester, 1991), 

δεμηφηεηεο πνπ ζην ζχλνιφ ηνπο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο ηνπ 
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αηφκνπ θαη επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Οη δπζθνιίεο απηέο δηαθνξνπνηνχληαη 

θπζηθά απφ άηνκν ζε άηνκν θαη επεξεάδνληαη απφ ην βαζκφ ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο 

ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε βέβαηα δπζθνιεχνπλ ηε δσή ηνπ αηφκνπ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ έθθξαζε πξνζσπηθψλ αλαγθψλ, 

ελδηαθεξφλησλ, επηζπκηψλ, απνθάζεσλ ή ηεο άξλεζήο ηνπ, ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ, 

ηε ζπλαιιαγή κε ηελ θνηλφηεηα, ηε ζπκκεηνρή ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  Δίλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ ην πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

αλάπηπμεο ελφο ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο πνπ λα ην θαζηζηά ελ δπλάκεη ηνπιάρηζηνλ 

ηθαλφ λα θάλεη γλσζηέο ηηο αλάγθεο ηνπ ζε θάπνηνλ άιιν.  

Αλ επηρεηξνχζακε λα πξνζδηνξίζνπκε πην εηδηθά ηα πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο 

ησλ αηφκσλ αλάινγα κε ην βαζκφ λνεηηθή αλαπεξίαο (αθακάληε & Αγγεινπνχινπ, 

2004∙ Πνιπρξνλνπνχινπ, 1995) ζα ιέγακε φηη:  

Σα άηνκα κε νξηαθή λνεκνζύλε ή θαη κε ειαθξά λνεηηθή αλαπεξία 

παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηε γισζζηθή ηνπο αλάπηπμε (κεησκέλε ηθαλφηεηα γηα 

γισζζηθή επηθνηλσλία, πεξηνξηζκέλν ιεμηιφγην θιπ), σζηφζν έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα αλαπηχμνπλ επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. 

Σα άηνκα κε κέηξηα  λνεηηθή αλαπεξία παξνπζηάδνπλ ζπλήζσο πξνβιήκαηα  

ζην ιφγν θαη ζηελ νκηιία (πξνβιήκαηα άξζξσζεο, θησρφ ιεμηιφγην, ηειεγξαθηθφο 

ιφγνο, ρακειφ επίπεδν θαηαλφεζεο ελλνηψλ, θησρή αθνπζηηθή δηάθξηζε, 

πξνβιήκαηα ζηε γξακκαηηθνζπληαθηηθή δνκή). Μπνξνχλ βέβαηα λα αλαπηχζζνπλ 

επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη κε  ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

κπνξνχλ λα θηάζνπλ ζε επίπεδν Β΄ Γεκνηηθνχ, Οη δεμηφηεηεο ιφγνπ θπκαίλνληαη απφ 

ηελ ηθαλφηεηα ζπκκεηνρήο ζε κία απιή ζπδήηεζε έσο πνιχ απιφ ιφγν γηα ηελ 

θάιπςε βαζηθψλ αλαγθψλ. 

 ηα άηνκα κε ζνβαξή λνεηηθή αλαπεξία ν ιφγνο  είλαη πνιχ ζηνηρεηψδεο θαη 

ζπλνδεχεηαη απφ πξνβιήκαηα άξζξσζεο. πγθεθξηκέλα, θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία 

παξαηεξείηαη έιιεηςε επηθνηλσληαθνχ ιφγνπ, ελψ ζηε ζρνιηθή ειηθία κπνξεί λα 

εκθαληζηεί ν πξνθνξηθφο ιφγνο θαη αξθεηά άηνκα καζαίλνπλ λα κηινχλ ζηνηρεησδψο 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζρνιηθψλ ηνπο ρξφλσλ. 

 ηα άηνκα κε βαξηά λνεηηθή αλαπεξία νη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφ έιιεηκκα, σζηφζν κπνξεί λα αλαπηπρζνχλ θάπνηεο 

ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο. Ζ θαηαλφεζε θαη ε ρξήζε ηνπ ιφγνπ πεξηνξίδεηαη ζε απιέο 

ρεηξνλνκίεο. Ζ αλάγθε εθπαίδεπζε ζε δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο είλαη κεγάιε. 
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Πνιιά παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία ζήκεξα δε δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηα 

καζήκαηα ηνπο, δελ έρνπλ αλεπηπγκέλεο ηθαλφηεηεο γηα λα αληηκεησπίδνπλ ηηο 

δπζθνιίεο ηεο δσήο, λα ζπγθεληξψλνληαη, λα ειέγρνπλ ηηο παξνξκεηηθέο ηάζεηο ηνπο 

θαη λα θέξνληαη κε ζεβαζκφ θαη ππεπζπλφηεηα ηφζν πξνο ηνπο άιινπο, φζν θαη πξνο 

ηνλ εαπηφ ηνπο, αιιά θαη πξνο ηε δνπιεηά ηνπο. Σα παηδηά απηά ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε 

βνήζεηα γη’ απηέο ηηο δεμηφηεηεο ηεο δσήο (Goleman, 1998). Σα άηνκα κε λνεηηθή 

αλαπεξία παξνπζηάδνπλ πνηνηηθή εμαζζέλεζε ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Γελ 

αλαπηχζζνπλ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ ειηθηαθή ηνπο 

βαζκίδα, φπσο βιεκκαηηθή επαθή, γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, θαη ζπρλά παξνπζηάδνπλ 

ζηεξενηππηθέο ζπκπεξηθνξέο. Πνηνηηθή εμαζζέλεζε κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ θαη 

ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο.  

Χο απνηέιεζκα απηψλ ησλ αδπλακηψλ ηνπο ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία 

παξνπζηάδνπλ αδπλακίεο ζηελ θνηλσληθή ηνπο ζπκπεξηθνξά ζηα δηάθνξα πιαίζηα. Οη 

αδπλακίεο απηέο αθνξνχλ ηελ αδπλακία αλάπηπμεο ζηξαηεγηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Ζ αδπλακία απηή κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε κε εθπιήξσζε 

ησλ ζηφρσλ ηνπο θαη θαη’ επέθηαζε ζε ρακειά επίπεδα απηνεθηίκεζεο. Αθφκε, ηα 

άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε δπζθνιεχνληαη λα γεληθεχζνπλ ζπκπεξηθνξέο ή ζε 

αθξαίεο πεξηπηψζεηο ηηο ππεξγεληθεχνπλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζπρλά δελ παξνπζηάδνπλ 

ηελ αλακελφκελε θαη θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά γηα θάζε πεξίζηαζε. Σέινο, ε έιιεηςε 

απηνλνκίαο ηνπο ζπρλά νδεγεί ζε ζπλερή κίκεζε ησλ ζπλνκειίθσλ  θαη κεγάιε 

επηξξνή απφ απηνχο. 

Σα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ζπάληα εκθαλίδνληαη ζε θνηλσληθά πιαίζηα 

εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλεο επηζθέςεηο ζε καγαδηά, ζε βφιηεο ή ρξήζε 

αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο. Παξφιν πνπ θάπνηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα  δελ παίξλνπλ κέξνο ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

θνηλφηεηαο ζε αληίζηνηρν βαζκφ. Τπάξρνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά απηή φπσο ε έιιεηςε ρξεκάησλ, ε έιιεηςε θάπνηνπ 

ζπλνδνχ, ε έιιεηςε δνκεκέλσλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ, ε δπζθνιία ζηελ 

επηθνηλσλία, ή ε ρακειή απηνπεπνίζεζε ιφγσ πεξηνξηζκέλεο εκπεηξίαο ηνπο ζε 

θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο. Πνιιά άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ελδερνκέλσο 

ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε θαη ελζάξξπλζε γηα ηελ έλαξμε κηαο θηιηθήο ζρέζεο, 

σζηφζν, ε δπζθνιία έγθεηηαη ίζσο πεξηζζφηεξν ζην λα βξεζεί κηα ηζνξξνπία κεηαμχ 

ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη επνπηείαο ζε άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία θαη ηεο αλάπηπμεο 

θαη δηαηήξεζεο κηαο πξαγκαηηθήο θηιηθήο ζρέζεο. Άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία πνπ 



 30 

κπνξεί λα θαηέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο γηα αληαπνθξηζνχλ ζε πξαθηηθέο 

απαηηήζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζπρλά έρνπλ πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα  λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε θνηλσληθνχο θαη δηαπξνζσπηθνχο ηνκείο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ 

ζρέζεσλ ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία  κε άηνκα ρσξίο αλαπεξία αθνξνχλ 

ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. Ζ επαθή φκσο κε άηνκα έμσ απφ ηελ νηθνγέλεηα απνηειεί 

ηε βάζε γηα θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη απμάλεη ηηο επθαηξίεο γηα θνηλσληθή 

ελζσκάησζε  (Donegan & Potts, 1988).  

 Σα άηνκα κε νξηαθή λνεκνζύλε ή θαη κε ειαθξά λνεηηθή αλαπεξία δελ 

αληηκεησπίδνπλ νπζηαζηηθέο δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή θαη 

αληαπεμέξρνληαη ζπλήζσο ηθαλνπνηεηηθά ζηηο απαηηήζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. 

Γπζθνιίεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ιφγνπ κπνξεί λα πεξηνξίζνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ αηφκνπ 

θαηά ηελ ελειηθίσζή ηνπ. ηελ ελήιηθε δσή απνθηνχλ ζπλήζσο επαξθείο θνηλσληθέο 

θαη επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο κε ειάρηζηε εμσηεξηθή ππνζηήξημε. 

Σα άηνκα κε κέηξηα  λνεηηθή αλαπεξία είλαη ζε ζέζε λα αιιειεπηδξάζνπλ 

θνηλσληθά θαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε θαηάιιειε βνήζεηα. Μπνξνχλ λα επηηχρνπλ 

θάπνην βαζκφ θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο, λα πξνζηαηεχνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο απφ 

ζπλεζηζκέλνπο θηλδχλνπο ζην ζπίηη, ζην ζρνιείν θιπ., λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ζπηηηνχ ή ηεο γεηηνληάο, λα ζέβνληαη ηελ πεξηνπζία θαη ηα δηθαηψκαηα 

ησλ άιισλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη. Χο ελήιηθεο είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

απιέο πξαθηηθέο, πξνζερηηθά νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά γεληθά έρνπλ 

αλάγθε απφ ζηαζεξή επίβιεςε. 

 ηα άηνκα κε ζνβαξή λνεηηθή αλαπεξία ππάξρεη αλάγθε απφ ζπζηεκαηηθή 

επίβιεςε. 

ηα άηνκα κε βαξηά λνεηηθή αλαπεξία νη δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο είλαη 

ζνβαξέο. Σν παηδί ή ν ελήιηθαο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε απιέο ξνπηίλεο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο, κε επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε. Ζ αλάγθε γηα απζηεξά δνκεκέλν 

πεξηβάιινλ θαη ζπλερή θαζνδήγεζε είλαη κεγάιε. Σν παηδί κε βαξηά λνεηηθή 

αλαπεξία παξνπζηάδεη απμεκέλα πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά ηε θξνληίδα θαη 

πξνζηαζία ηνπ εαπηνχ ηνπ, ηελ απηνλνκία ηνπ, ηελ νξγάλσζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

ηνπ, ηελ απνδεθηή θνηλσληθή ηνπ ζπκπεξηθνξά, ηε ζχλαςε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ 

θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ θνηλφηεηα. Γηα ην άηνκν κε βαξηά λνεηηθή αλαπεξία, 

δειαδή, ε απφθηεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ δηακνξθψλεη ηηο αλαγθαίεο 

πξνυπνζέζεηο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη αθελφο ηελ απηνλνκία ηνπ, ζην βαζκφ πνπ ηνπ 
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επηηξέπεη ε θαηάζηαζή ηνπ, θαη αθεηέξνπ ηελ έληαμή ηνπ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν 

(Εψληνπ-ηδέξε, 1998).  

Γεληθά, ζα ιέγακε φηη φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν βαζκφο θνηλσληθήο 

εηνηκφηεηαο θαη επάξθεηαο πνπ παξνπζηάδεη ην άηνκν, ηφζν πεξηζζφηεξν γίλεηαη 

απνδεθηφ απφ ηνλ πεξίγπξφ ηνπ θαη δηαζθαιίδεη ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή 

ηνπ έληαμε, ηελ πξνζσπηθή ηνπ χπαξμε. ηα πιαίζηα ησλ πξναλαθεξφκελσλ, 

θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε απφθηεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ νθείιεη λα απνηειεί 

θεληξηθή ζεκαηηθή ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ κε βαξηά λνεηηθή αλαπεξία. Μέζα 

απφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ηα άηνκα κπνξνχλ λα είλαη ζε ζέζε 

λα θάλνπλ επηινγέο θαη λα νινθιεξψλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο κέζα ζηα δηάθνξα 

θνηλσληθά πιαίζηα, λα έρνπλ δειαδή θαιά επίπεδα απηνπξνζδηνξηζκνχ. Μέζα απφ 

ηηο πξνζσπηθέο ηνπο επηινγέο, ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο θαη ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ πνπ ζα ζέηνπλ ηα ίδηα, ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ζα 

κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ πςειφηεξα επίπεδα απηνεθηίκεζεο θαη κία θαιχηεξε 

πνηφηεηα δσήο. 

 

2.3  Πνηόηεηα δσήο θαη άηνκα κε αλαπεξία 

Γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία ε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαηά βάζε 

πεξηνξίδεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηνπο πξνζθέξνληαη ππεξεζίεο θξνληίδαο. Ζ 

«πνηφηεηα» νξίδεηαη ζπλήζσο ζηα πιαίζηα ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ. Σν λφεκα απηψλ ησλ αξρψλ κπνξνχκε λα ην ζπλνςίζνπκε κε ηηο θξάζεηο 

«κηα θαλνληθή δσή» ή «κηα φζν ην δπλαηφλ θπζηνινγηθή δσή». Υξεζηκνπνηψληαο 

απηέο ηηο αξρέο σο νδεγφ, ε πνηφηεηα δσήο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία ζπρλά νξίδεηαη 

κέζσ ηεο εμέηαζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ησλ επθαηξηψλ γηα πξνζσπηθή 

αλάπηπμε θαη ηεο παξνρήο θαηάιιειεο ηαηξηθήο θαη θπζηθήο θξνληίδαο. Ζ έλλνηα 

φκσο ηεο «πνηφηεηαο δσήο» εθηείλεηαη πέξα απφ απηνχο ηνπο δείθηεο πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε. Πεξηιακβάλεη ηελ 

ηθαλνπνίεζε πξνζσπηθψλ αλαγθψλ πνπ ζα είραλ αμία γηα ηνλ θαζέλα. 

Γηα κία θαιή πνηφηεηα δσήο δελ αξθεί κφλν ην λα δεηο ζε κία θνηλσλία, αιιά 

λα ζπκκεηέρεηο ζε απηή. Σα άηνκα κε αλαπεξία ελδέρεηαη λα κε κπνξνχλ λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηε δσή ηεο θνηλσλίαο, λα κε γλσξίδνπλ ηα κέζα πνπ είλαη 

δηαζέζηκα γηα απηά θαη κπνξεί λα έρνπλ πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο αιιειεπίδξαζεο κε 

άηνκα ρσξίο αλαπεξία. 



 32 

Σα δίθηπα θηιίαο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο. ηα άηνκα κε 

αλαπεξία ζπρλά δίλεηαη έκθαζε ζηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ή ζηελ ππνζηήξημε 

ησλ εζεινληψλ. Ζ πξαγκαηηθή φκσο θνηλσληθή ππνζηήξημε έξρεηαη φηαλ έρνπκε 

θνληά καο θάπνηνλ πνπ ζπκπαζνχκε θαη ηαηξηάδνπλ ηα ελδηαθέξνληά  καο (Donegan 

& Potts, 1988). Έξεπλεο έδεημαλ φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ ζρέζεσλ ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία κε άηνκα ρσξίο αλαπεξία αθνξνχλ θπξίσο ζε ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο 

(McConkey, McCormack, &  Naughton, 1983∙ Malin, 1982). Ζ επαθή φκσο κε άηνκα 

έμσ απφ ηελ νηθνγέλεηα απνηειεί ηε βάζε γηα θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη απμάλεη 

ηηο επθαηξίεο γηα θνηλσληθή ελζσκάησζε. 

ζνλ αθνξά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ηα άηνκα κε αλαπεξία 

κπνξνχλ λα θάλνπλ επηινγέο ησλ αγαπεκέλσλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ αξθεί λα 

εθηεζνχλ ζε εκπεηξίεο πνπ ζα ηνπο δψζνπλ επθαηξίεο επηινγψλ θαη λα εθπαηδεπηνχλ, 

ψζηε λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο. Απηφ ζα ηνπο πξνζθέξεη 

ηελ αίζζεζε πξνζσπηθήο ηθαλνπνίεζεο, ζεηηθήο αληίιεςεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη 

πξνζσπηθνχ ειέγρνπ. 

 

2.4 Απηνπξνζδηνξηζκόο  θαη άηνκα κε αλαπεξία 

Σα άηνκα κε αλαπεξία έρνπλ πξνηηκήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη είλαη ηθαλά λα θάλνπλ επηινγέο φηαλ ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία επηινγήο κε ηξφπν 

πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζην επίπεδν ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηα 

άηνκα απηά κπνξνχλ λα επηδείμνπλ πςειφηεξα επίπεδα απηνπξνζδηνξηζκνχ 

ειέγρνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδνληαη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο  

βειηηψλνληαο έηζη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο (Iwasaki, 2006). Σα πςειά επίπεδα απηφ-

πξνζδηνξηζκνχ κε ηε ζεηξά ηνπο κπνξεί λα νδεγήζνπλ, αλ φρη ζηελ εμάιεηςε, ζηε 

κείσζε ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο (Dyer, Dunlap, & Winterling, 1990∙ 

Parsons,  & Reid, 1990). Ζ παξνρή επθαηξηψλ έρεη απνδεηρηεί σο έλα απνηειεζκαηηθφ 

κέζν γηα ηελ απνηξνπή ηεο δηαζπαζηηθήο ή επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε άηνκα κε 

λνεηηθή αλαπεξία ή απηηζκφ (Dyer, Dunlap, & Winterling, 1990). 

Σα άηνκα κε αλαπεξία έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηηκήζεηο θαη αληαπνθξίλνληαη 

ζε κία δξαζηεξηφηεηα θαιχηεξα φηαλ ηελ έρνπλ επηιέμεη ηα ίδηα. Ζ δπλαηφηεηα 

επηινγήο δξαζηεξηνηήησλ απμάλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηέο θαη βειηηψλεη ηελ 

απφδνζή ηνπο. Γηα πνιιά άηνκα είλαη πξνηηκφηεξν λα επηιέγνπλ κία δξαζηεξηφηεηα 

ηα ίδηα απφ λα ηνπο θαζνξίδεηαη απφ άιινπο, αθφκε θη αλ ε δξαζηεξηφηεηα πνπ ηνπο 

νξίδεηαη είλαη απηή πνπ φλησο πξνηηκνχλ. 
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πλνιηθά ζα ιέγακε φηη ην άηνκν πνπ έρεη απηνπξνζδηνξηζκφ  κπνξεί λα 

αλαγλσξίδεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ αλάγθεο θαη ηθαλφηεηεο, θαζνξίδεη ζηφρνπο πνπ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε απηά, αλαιακβάλεη δξάζε γηα ηνπο ζηφρνπο απηνχο θαη ζηε 

ζπλέρεηα επαλαμηνινγεί ηα ζρέδηά ηνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη ηα 

ηξνπνπνηεί, εθφζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν. Απηφ ζεκαίλεη φκσο φηη νη επθαηξίεο πνπ ηνπ 

παξέρνληαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ, δειαδή ηελ νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν, ηελ 

θνηλφηεηα είλαη νη κέγηζηεο δπλαηέο θαη εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηνπ αηφκνπ κε 

αλαπεξία. 

Δπθαηξίεο επηινγώλ 

Σα άηνκα κε αλαπεξία έρνπλ ζπλήζσο πνιχ κηθξή επηξξνή ζε απνθάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηε δσή ηνπο, παξ’ φιν πνπ ε δπλαηφηεηα  πξνζσπηθήο επηινγήο  απνηειεί 

ζηνηρεηψδε αξρή γηα ηελ πνηφηεηα δσήο. Έλαο πξνζσπνθεληξηθφο πξνγξακκαηηζκφο 

ηφζν ζην ζρνιείν φζν θαη ζηελ νηθνγέλεηα ζα κπνξνχζε  λα νδεγήζεη ζηελ παξνρή 

επθαηξηψλ γηα επηινγή ζηα άηνκα κε αλαπεξία. Ο πξνζσπνθεληξηθφο 

πξνγξακκαηηζκφο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα άηνκα κε αλαπεξία λα θάλνπλ ηηο δηθέο 

ηνπο επηινγέο κε βάζε ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο θαη φρη 

ησλ άιισλ (Oswald & Ollendick, 1989).  

Ο πην απιφο ηξφπνο γηα λα εμαθξηβψζνπκε ηηο πξνηηκήζεηο ελφο αηφκνπ είλαη 

απιά λα ην ξσηήζνπκε. Βέβαηα, θάπνηα άηνκα κε αλαπεξία δελ έρνπλ ηηο 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο επέηξεπαλ λα εθθξάζνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο 

ή δελ έρνπλ βηψζεη ηηο απαξαίηεηεο εκπεηξίεο, ψζηε λα είλαη ελήκεξνη γηα φιεο ηηο 

επηινγέο πνπ έρνπλ. ’απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε βνήζεηα πνπ 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ε νηθνγέλεηα ζην άηνκν, εθφζνλ γλσξίδεη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. 

Ζ νηθνγέλεηα κπνξεί λα ηνπ πξνζθέξεη επθαηξίεο δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα πηζηεχεη φηη 

ηαηξηάδνπλ κε ηηο επηζπκίεο θαη ηηο θιίζεηο ηνπ, λα ην ελζαξξχλεη λα αζρνιεζεί κε 

απηέο θαη λα ηνπ παξέρεη ηελ θαηάιιειε ζηήξημε θαη αλαηξνθνδφηεζε, ψζηε  λα ηηο 

νινθιεξψζεη κε επηηπρία.  

Φπζηθά, θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

επηζπκίεο θαη ηα ηαιέληα ηνπ αηφκνπ ελδέρεηαη λα παξέρνληαη απφ ηελ θνηλφηεηα. 

Δίλαη ζεκαληηθφ ε θνηλφηεηα λα δείρλεη ελδηαθέξνλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία, λα ηα 

απνδέρεηαη θαη λα παξέρεη ελεκέξσζε σο πξνο ηα πξνγξάκκαηα δξαζηεξηνηήησλ  

πνπ δηνξγαλψλεη.  

Γπζηπρψο, ηα άηνκα κε αλαπεξία κπνξεί αθνχζηα λα αθνινπζνχλ 

πεξηζζφηεξν παζεηηθνχο ξφινπο ζηνλ ειεχζεξν ηνπο ρξφλν, θαζψο δελ είλαη πάληα 
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εχθνιε θαη ηφζν απιή ε θαηαλφεζε ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπο απφ ηνπο άιινπο. 

Υξεηάδεηαη ππνκνλή, ζπλερήο παξαηήξεζε θ πξνζπάζεηα γηα λα «αθνχζεη» θαλείο ηηο 

επηινγέο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ αηφκσλ κε πεξηνξηζκέλεο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο 

(Beart, Hawkins, Stenfert, Smithson, & Tolosa, 2001). 

Ηθαλόηεηα λα θάλεηο επηινγέο 

Έλαο πηζαλφο ιφγνο, γηα ηνλ νπνίν ζπρλά δελ παξέρεηαη ε επθαηξία ζηα άηνκα κε 

αλαπεξία λα θάλνπλ επηινγέο, είλαη γηαηί ην πεξηβάιινλ απφ ην νπνίν πεξηθιείνληαη: 

θξνληηζηέο, νηθνγέλεηα θ.ν.θ. πηζηεχεη φηη δελ έρνπλ ηηο δπλαηφηεηεο λα ζθεθηνχλ θαη 

λα θάλνπλ επηινγέο (Thompson, Taylor, & McConkey, 2000). Καηά ζπλέπεηα, νη 

ππεξεζίεο ζπρλά ηνπο πξνζθέξνληαη κε βάζε έλα πξνζηαηεπηηθφ κνληέιν. Έξεπλεο 

φκσο έρνπλ δείμεη αληίζεηα φηη ηα άηνκα κε αλαπεξία έρνπλ πξνηηκήζεηο γηα 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο (Zarcone, Fisher, & Piazza, 1996∙ Parsons, et al., 

1990).  

Σα άηνκα κε αλαπεξία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξνηηκνχλ, ψζηε λα πάξνπλ ηελ επραξίζηεζε κέζα απφ απηέο, αξθεί λα είλαη 

θαηάιιεια  ηα κέζα επηθνηλσλίαο πνπ παξέρνπλ νη θξνληηζηέο ηνπο. Αλ έλα άηνκν 

ρξεηάδεηαη νπηηθή αλαπαξάζηαζε αληηθεηκέλσλ γηα λα κπνξεί λα θάλεη επηινγή είλαη 

ζίγνπξν φηη δε ζα σθειεζεί αλ ηα αληηθείκελα ηνπ παξνπζηαζηνχλ ιεθηηθά. 

Παξφκνηα, φηαλ έλα άηνκν κπνξεί λα επηιέμεη ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ επηζπκεί κφλν 

κέζα απφ εηθφλεο πνπ αλαπαξηζηνχλ ηηο ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο , ηφηε δε ζα 

κπνξέζεη λα επηιέμεη κε ηελ ίδηα επηηπρία ηελ επηζπκεηή δξαζηεξηφηεηα κέζα απφ 

αληηθείκελα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΝΟΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ 

 

3.1 Άηνκα κε αλαπηπμηαθή αλαπεξία θαη Ειεύζεξνο ρξόλνο 

Γηα έλα άηνκν κε απηηζκφ θαη γηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ν κε δνκεκέλνο ή 

ειεχζεξνο ρξφλνο κπνξεί λα είλαη κία ηδηαίηεξα δχζθνιε ρξνληθή πεξίνδνο ηεο 

εκέξαο. Οη πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ηνπ απηηζηηθνχ παηδηνχ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπ είλαη φηη απηέο δελ έρνπλ ζαθείο πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο, 

δηάξθεηα θαη ιήμε θαζνξηζκέλε, δελ είλαη δνκεκέλεο. Απηέο νη θαηαζηάζεηο 

αλαζηαηψλνπλ ην παηδί θαη κπνξνχλ λα κεηαηξέςνπλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν, ηελ 

δηαζθέδαζε, ην παηρλίδη ζε εθηάιηε. Κάπνηεο νηθνγέλεηεο ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ 

είλαη πηζαλφ λα απνθεχγνπλ ηηο εμφδνπο ή ηηο επηζθέςεηο ζε δηάθνξα κέξε ιφγσ ηεο 

δχζθνιεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ ηνπο. Γη’ απηφ, κία απφ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο 

είλαη ην παηδί ηνπο λα κπνξεί λα ςπραγσγήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ κφλν ηνπ αθφκε θαη γηα 

ιίγα ιεπηά. Γηα λα είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζηηγκέο επραξίζηεζεο, 

ραξάο γηα ην παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηα πξέπεη λα δνκεζνχλ θαη ην παηδί λα θαηαιάβεη 

ηε δνκή απηή. Αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ κε ηε γιψζζα ρξεζηκνπνηείηαη νπηηθφ πιηθφ 

φπσο θσηνγξαθίεο, δσγξαθηέο ή αληηθείκελα. ηαλ έλα άηνκν κε απηηζκφ κπνξεί λα 

ςπραγσγήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, απηφ αλαθνπθίδεη ηνπο γνλείο ηνπ απφ ην άγρνο θαη ηελ 

έληαζε πνπ αθνινπζεί ε χπαξμε ελφο ηέηνηνπ παηδηνχ κέζα ζην ζπίηη ή ζηελ 

θνηλφηεηα. Αθφκε, αλ έλα άηνκν κε απηηζκφ κπνξεί λα αμηνπνηεί ηνλ ειεχζεξν ρξφλν 

ηνπ ίζσο λα ζπκκεηέρεη θαη ζε νκάδεο κε ζπλνκειίθνπο (Collia-Faherty, 1999) 

Σα άηνκα κε απηηζκφ αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο δπζθνιίεο 

ζηε δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο, νη νπνίεο ζπλδένληαη θαη κε ηελ αδπλακία 

ηνπο λα καζαίλνπλ παξαηεξψληαο ηνπο άιινπο. Αλαπηχζζνπλ ελδηαθέξνληα θαη 

επηιέγνπλ δξαζηεξηφηεηεο κε ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν. Γειαδή, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχλ 

θάπνηα αληηθείκελα κε επαλαιακβαλφκελν ηξφπν γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ή λα 

έρνπλ πνιχ πεξηνξηζκέλα πλεπκαηηθά ελδηαθέξνληα, ρσξίο  λα δείρλνπλ ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα δηαθνξεηηθά πιηθά ή ζέκαηα φπσο άιια παηδηά. Ζ εκκνληθά 

επαλαιακβαλφκελε δξαζηεξηφηεηα εμππεξεηεί κία εζσηεξηθή αλάγθε ηνπ παηδηνχ, ην 

ραιαξψλεη. Δπηπιένλ, κπνξεί λα κελ θαηαλννχλ ηελ ρξήζε ή ηνλ ζθνπφ ησλ 

αληηθεηκέλσλ. πρλά κπνξεί λα επηιέγνπλ αληηθείκελα ή παηρλίδηα ιφγσ ηεο 

αηζζεηεξηαθήο επραξίζηεζεο πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ (Νφηαο, 2005). 
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Έξεπλα έρεη δείμεη φηη ηα άηνκα κε απηηζκφ ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθά κέζα 

κε νζφλε πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε δξαζηεξηφηεηα. πγθεθξηκέλα, πξψηε ζε 

πξνηίκεζε είλαη ε ηειεφξαζε θαη αθνινπζεί ν ππνινγηζηήο, ελψ απφ ηα ηειενπηηθά 

πξνγξάκκαηα πξνηηκψληαη ηα θηλνχκελα ζρέδηα (Shane & Albert, 2008). Γεληθά, νη 

δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο έρεη θαλεί φηη αλήθνπλ θαηά βάζε ζηελ 

θαηεγνξία ησλ νπηηθν-αθνπζηηθψλ (Zijlstra & Vlaskamp, 2005) θαη θαζηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Βέβαηα, δελ πξέπεη λα ππνηηκνχκε θαη απηνχ ηνπ είδνπο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ κνπζηθή, πνπ αλήθεη ζηελ αθνπζηηθή θαηεγνξία θαη γηαηί φρη 

ζπρλά θαη θαζηζηηθή κπνξεί λα βνεζήζεη ζε θάπνηνπο ηνκείο ηα άηνκα κε απηηζκφ. Ζ 

κνπζηθή κπνξεί σθειήζεη ηα άηνκα ζηελ θνηλσληθή θαη γισζζηθή ηνπο αλάπηπμε. 

Άηνκα κε απηηζκφ έρνπλ ειαηηψζεη ηνλ κνλφηνλν ιφγν ηνπο ηξαγνπδψληαο θνκκάηηα 

πνπ ε ζχλζεζή ηνπο ζπλδπάδεη αξκνληθά ηνλ ηνληζκφ, ην ξπζκφ, ηε ξνή θαη ηε 

δηαθχκαλζε κηαο πξφηαζεο θαη αθνινπζείηαη απφ κία βαζκηαία απφζπξζε ησλ 

κνπζηθψλ ζηνηρείσλ (Sze & Yu, 2004).  Σέινο, ζπρλά αλαθέξνληαη θαη 

δξαζηεξηφηεηεο πεξηζζφηεξν ζηεξενηππηθέο, φπσο  ην bowling ή ην θνιχκπη 

(Schleien & Ray, 1997). Σα πεξηζζφηεξα άηνκα έρνπλ έιιεηςε ησλ κέζσλ, ησλ 

ηθαλνηήησλ θαη ησλ επθαηξηψλ, ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζε κεγαιχηεξε πνηθηιία απφ 

πεξηζζφηεξν ελεξγεηηθέο θαη ιηγφηεξν ζηεξενηππηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Έξεπλα έδεημε φηη ζηα άηνκα κε απηηζκφ παξαηεξήζεθε κείσζε ησλ επηπέδσλ 

πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ ζηεξενηππηθψλ ζπκπεξηθνξψλ φηαλ ηνπο 

δφζεθε ε επθαηξία λα θάλνπλ επηινγέο  (Dyer, Dunlap, & Winterling, 1990). Σα 

άηνκα κε απηηζκφ ρξεηάδνληαη λέεο εκπεηξίεο έμσ απφ ην ζπίηη, ψζηε λα 

αλαθαιχςνπλ κία πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ηνλ πεξίπαην, ηε βφιηα κε ην 

απηνθίλεην, ηελ άζθεζε κε ην πνδήιαην. Οη εκκνληθέο ηνπο ελαζρνιήζεηο κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο αθεηεξία γηα ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, γηα παξάδεηγκα 

ην ζηξηθνγχξηζκα αληηθεηκέλσλ κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί ελαιιαθηηθά κε ην παηρλίδη 

ηεο ζβνχξαο ή ην γην-γην, ην μήισκα ησλ ξνχρσλ κε ην ξάςηκν θαη ην πιέμηκν, ε 

εκκνλή κε ην λεξνρχηε θαη ηνπο αθξνχο κε ην πιχζηκν πηάησλ ή ην ζθίζηκν ηνπ 

ραξηηνχ κε ην θνιιάδ θαη ηηο ρεηξνηερλίεο γεληθά. Άιισζηε, ε ηέρλε γεληθά είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή γηα ηα άηνκα κε απηηζκφ. Βνεζάεη ζηε κεηάβαζε απφ ηελ αηζζεηεξηαθή 

αλαθάιπςε ηνπ πιηθνχ θφζκνπ ζηελ επηθνηλσλία θαη εξκελεία ηνπ θφζκνπ κέζσ ηεο 

αλαπαξάζηαζεο. Δίλαη ην κέζνλ, ψζηε ηα άηνκα λα κεηαθξάζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο, 

λα αλαθαιέζνπλ κλήκεο, λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ αίζζεζε ηεο ηζηνξίαο θαη λα 

επηθνηλσλήζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο κε ηνπο άιινπο (Davalos, 1999). Αθφκε, ζηα άηνκα κε 
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απηηζκφ ρξεηάδεηαη λα δνζεί ε επθαηξία γηα λα εμνηθεησζνχλ κε λέα αληηθείκελα ηα 

νπνία ελδέρεηαη λα κε γλσξίδνπλ πψο λα ρεηξηζηνχλ εμαηηίαο θάπνησλ γλσζηηθν-

αληηιεπηηθψλ αδπλακηψλ ηνπο. Σέηνηα αληηθείκελα κπνξεί λα είλαη παηρλίδηα αηηίαο-

απνηειέζκαηνο, επηηξαπέδηα παηρλίδηα, παηρλίδηα κε ηε κπάια ή βηβιία θαη πεξηνδηθά. 

Πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη απνηεινχλ νη επθαηξίεο θνηλσληθνπνίεζεο γηα ηε δσή ησλ 

αηφκσλ κε απηηζκφ. Οη αδπλακίεο πνπ παξνπζηάδνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθφηεηαο 

πξνηάζζεη ηελ αλάγθε γηα πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο αιιειεπίδξαζεο κέζα απφ 

ηελ επαθή ηνπο κε θαηλνχξηα θνηλσληθά πιαίζηα. Ζ έμνδνο  γηα θαγεηφ ζε ηαβέξλα, ε 

επίζθεςε ζην ζέαηξν, ην ζηλεκά, ηελ θαθεηέξηα απνηεινχλ παξαδείγκαηα ηέηνησλ 

επθαηξηψλ θνηλσληθνπνίεζεο. Σέινο, ηα άηνκα κε απηηζκφ ρξεηάδνληαη θαη ηελ 

ελαζρφιεζε κε ηηο ζηεξενηππηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, εθφζνλ απηέο δελ είλαη 

επηθίλδπλεο γηα ην ίδην ην άηνκν ή γηα ηνπο άιινπο, θαη δελ απνζπνχλ ην άηνκν απφ 

ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο. 

 

3.2 Άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία θαη ειεύζεξνο ρξόλνο 

Σα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία επηζπκνχλ λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο πνηθηιία 

επηινγψλ απφ δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο πνπ λα ηα ηθαλνπνηνχλ 

πξνζσπηθά. ηε ιίζηα ησλ πξνηηκήζεψλ ηνπ κε ζεηξά πξνηίκεζεο πεξηιακβάλνληαη 

νη εμήο δξαζηεξηφηεηεο: ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, βηβιία ή πεξηνδηθά, ρφκπη θαη 

ηέρλεο, αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, επίζθεςε ζε θίινπο, νκαδηθά παηρλίδηα, 

πεξίπαηνο, ζηλεκά, ςψληα (Benz & McAllister, 1990). Έξεπλα έρεη δείμεη φηη νη πην 

θνηλέο αγαπεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ γηα ηα άηνκα κε λνεηηθή 

πζηέξεζε ήηαλ ζρεδφλ ίδηεο κε απηέο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ (Barlow & Kirby, 

1991). ε έξεπλα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία πνπ 

ζπκκεηείρε, είρε ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ κία πνηθηιία νηθηαθψλ ζπζθεπψλ, φπσο 

ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, ςπγείν ή ηειέθσλν. Αθφκε, φινη νη ζπκκεηέρνληεο είραλ 

ζηελ ηνπηθή ηνπο αγνξά θαηαζηήκαηα, φπσο θαζη θνπλη, θαθεηέξηα, ηαρπδξνκείν, 

θαξκαθείν ή κίλη κάξθεη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ην ζπίηη ηνπο (Donegan & Potts, 

1988). 

Χζηφζν, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη αξθεηέο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ πνπ αλαθέξζεθαλ ήηαλ παζεηηθέο θαη κνλαρηθέο θαη πνιιέο θνξέο 

θαηεπζπλφκελεο απφ ηελ νηθνγέλεηα (Donegan & Potts, 1988∙ Buttimer & Tierney, 

2005). Αθφκε θαη ε δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαθέξζεθε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, ην 
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παηρλίδη έμσ απφ ην ζπίηη, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζήκαηλε απιά ην λα βξίζθεηαη ην 

άηνκν ζηνλ θήπν ή λα παίδεη κε παηδηά κηθξφηεξεο ειηθίαο ζην δξφκν. ζνλ αθνξά 

ζηα ρφκπη, πνπ αλαθέξζεθαλ σο γεληθή θαηεγνξία, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

πεξηιάκβαλαλ ην πιέμηκν θαη ην ξάςηκν. ε έλα κεγάιν πνζνζηφ πάλησο έρεη βξεζεί 

φηη παξά ηηο δηεπθνιχλζεηο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζηελ θνηλφηεηα, ηα άηνκα κε 

λνεηηθή αλαπεξία ζπαηαινχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζε αζρνιίεο κέζα ζην ζπίηη (Walsh, 

Coyle, & Lynch, 1988). 

Ζ θνηλφηεηα ζχκθσλα κε έξεπλεο κπνξεί λα θξαηάεη κία επηθπιαθηηθή 

απέλαληη ζηα άηνκα κε αλαπεξία ιφγσ δχζθνισλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ κπνξεί λα 

παξνπζηάζνπλ ηα ηειεπηαία, ή ιφγσ ειιηπνχο γλψζεο ηεο θνηλφηεηαο γηα ηε θχζε θαη 

ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο αλαπεξίαο (Saxby, et al, 1986). Απηφ ζεκαίλεη πσο ηα άηνκα κε 

λνεηηθή αλαπεξία ζπρλά δε ζα έρνπλ  ηελ θαηάιιειε ελεκέξσζε απφ ηα κέιε ηεο 

θνηλφηεηαο γηα ηα πξνγξάκκαηα δξαζηεξηνηήησλ ζε απηή. πρλά βέβαηα δηαιέγνπλ 

νχησο ή άιισο, φπσο πξναλαθέξακε, δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζην ζπίηη πνπ απαηηνχλ 

ιίγα έμνδα, ιφγσ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ. εκαληηθή είλαη θαη ε δπζθνιία ησλ 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία λα δεκηνπξγήζνπλ θηιίεο. Γπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία 

ή έιιεηςε δεμηνηήησλ θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο νδεγνχλ ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

θηιηθψλ ζρέζεσλ (Donegan & Potts, 1988). Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζχληξνθνη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ είλαη άιια άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ή 

ζπγγελείο θαη ζε πνιχ κηθξφηεξν πνζνζηφ άηνκα ρσξίο αλαπεξία. Σέινο, ζε πνιχ 

κηθξφηεξν βαζκφ παξνπζηάδεηαη σο εκπφδην γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, ε αδπλακία πξφζβαζεο. Οη δηάθνξεο 

δηεπθνιχλζεηο ζπρλά ηνπο παξέρνληαη ηφζν ζην ζπίηη φζν θαη έμσ απφ ην ζπίηη είηε 

ζε κηθξή απφζηαζε είηε κε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο κε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο 

(Putnam, Pueschel, & Holman, 1988). 

Έλαο ηξφπνο γηα λα εμαζθαιίζνπκε ελεξγφ ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ είλαη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία λα 

θάλνπλ επηινγέο. Ζ έθθξαζε ησλ επηζπκηψλ θαη ε δπλαηφηεηα ηνπ λα θάλεηο επηινγέο 

απμάλεη ηελ πξνζσπηθή απηνλνκία, εληζρχεη ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ αηφκνπ θαη 

εδξαηψλεη ηε ζέζε ηνπ ζηελ θνηλφηεηα (Chan & May, 1999). Πξνηνχ δψζνπκε  ηηο 

επθαηξίεο επηινγψλ πξέπεη λα βνεζήζνπκε ηα άηνκα λα θαηαθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπο λα θάλνπλ επηινγέο (Parsons, Harper, Jensen, & Reid, 1997).   Οη επηινγέο δε ζα 

πξέπεη λα γίλνληαη θάησ απφ ηελ επίδξαζε ησλ θξνληηζηψλ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη 
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δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ λα επηιέγνληαη απφ ην ίδην ην άηνκν , λα είλαη 

θαηάιιειεο γηα ηελ ειηθία ηνπ θαη λα εληάζζνληαη ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσλίαο 

(Taylor, McKelvey, &  Sisson, 1993).  

Σα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ρξεηάδνληαη βέβαηα θαη εθπαίδεπζε, ψζηε λα 

απνθηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη λα ηηο γεληθεχζνπλ. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζπλδένληαη θαη πξνυπνζέηνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο δεμηφηεηεο απηνθξνληίδαο, επηθνηλσλία, θαιή θπζηθή θαηάζηαζε, δηαρείξηζε 

ρξεκάησλ θ.ν.θ. Ζ αλάπηπμε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ ζα βνεζήζεη ηα άηνκα κε 

λνεηηθή αλαπεξία λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ 

θνηλσληθψλ πιαηζίσλ ζηα νπνία εληάζζνληαη (Schleien & Ray, 1997). 

 

3.3 Εθπαίδεπζε δεμηνηήησλ  ειεύζεξνπ ρξόλνπ ζηα άηνκα κε λνεηηθή θαη 

αλαπηπμηαθή αλαπεξία 

Οη επθαηξίεο γηα δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζπλδένληαη κε απμεκέλε 

πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη αληίζηνηρα κε κείσζε πξνβιεκαηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ. Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη νη πξνθιεηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

ζπλδένληαη κε έιιεηςε ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Sigafoos & Kerr, 1994). 

Έξεπλεο έδεημαλ φηη ηα άηνκα κε αλαπεξία έρνπλ πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Τπάξρεη ιηγφηεξε πνηθηιία, ιηγφηεξεο θνηλσληθέο 

εκπινθέο θαη ζπαηαινχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζε ήζπρεο ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Ζ ελεξγή φκσο ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ βνεζάεη ζηε δηαηήξεζε θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο δχλακεο θαη ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ (Law, King, King, Kertoy, Hurley, Rosenbaum, Young, 

& Hanna, 2006). Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δίλνληαη επθαηξίεο γηα λέεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Μεηά απφ εθπαίδεπζε ηα άηνκα κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζεηηθά. 

ε έξεπλα (Vuran, 2007) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, άηνκα κε απηηζκφ αληαπνθξίζεθαλ 

επηηπρψο κεηά απφ εθπαίδεπζε ζηε δεκηνπξγία θαιαζηψλ απφ πειφ θαη κε αξθεηή 

απηνλνκία . Μάιηζηα, ε ηέρλε βνεζάεη ζηελ αχμεζε ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο 

αλάκεζα ζα άηνκα κε θαη ρσξίο απηηζκφ (Davalos, 1999∙ Schleien, Mustonen, & 

Rynders, 1995). 

 Ζ εθπαίδεπζε ζε δεμηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ 

ελζσκάησζε ζηελ θνηλσλία. Σα άηνκα κε αλαπεξίεο έρνπλ άπιεην ειεχζεξν ρξφλν 
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θαη ζπλήζσο δε ηνλ αμηνπνηνχλ δεκηνπξγηθά.  πλήζσο, κε θαηάιιειεο θνηλσληθέο 

ζπκπεξηθνξέο παξαηεξνχληαη, φπσο θηεξνχγηζκα ρεξηψλ, θίλεζεο ηνπ ζψκαηνο, 

απηνηξαπκαηηζκφο θαη παξάμελνο ιφγνο. Σέηνηεο ζπκπεξηθνξέο κπνξεί λα νδεγήζνπλ 

ζε ηδξπκαηηζκφ ή λα κεηψζνπλ ηηο πηζαλφηεηεο γηα επαλέληαμε ζηελ θνηλσλία 

(Schleien, Wehman, & Kiernan, 1981). Μεηά απφ εθπαίδεπζε άηνκα κε αλαπεξία 

κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο, αιιά θαη λα ηηο γεληθεχζνπλ.  

Βέβαηα νη δεμηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ πξνυπνζέηνπλ ζπρλά ηελ χπαξμε θαη 

άιισλ δεμηνηήησλ πνπ δε θαίλνληαη ηφζν άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

αιιά απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ νκαιή νινθιήξσζή ηνπο. Σέηνηεο είλαη ε απηφ-

θξνληίδα, ε επηθνηλσλία, ε θπζηθή θαηάζηαζε, ε δηαρείξηζε ρξεκάησλ θνθ. (Schleien 

& Ray, 1997). Τπάξρνπλ αξθεηά παξαδείγκαηα απνηειεζκάησλ εθπαίδεπζεο ζε 

ηέηνηνπ είδνπο δεμηφηεηεο. Ζ ρξήζε palmtop computer νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηεο 

απηνλνκίαο ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία. 

Πξνγξακκάηηδε ηελ ψξα ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη έηζη βνεζνχζε ζηνλ 

απηνπξνγξακκαηηζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ (Davies, Stock, & Wehmeyer, 

2002). ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε άηνκα κε απηηζκφ επηηεχρζεθε 

γελίθεπζε ησλ πεδνπνξηθψλ δεμηνηήησλ πνπ ηνπο δηδάρηεθαλ ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ. Οη πεδνπνξηθέο δεμηφηεηεο είλαη ζεκαληηθέο γηαηί ζπκβάιινπλ ζε έλα 

κεγάιν εχξνο εκπεηξηψλ θαη εληζρπηψλ, φπσο θηλεκαηνγξάθνο, θαηαζηήκαηα, πάξθα 

θνθ (Steinborn & Knapp, 1982). Ζ εθπαίδεπζε έρεη θαλεί φηη έρεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηα άηνκα κε αλαπεξία. Μεηά απφ εθπαίδεπζε άηνκα κε αλαπεξία 

θαηέθηεζαλ θαη δηαηήξεζαλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ παξαγγειία πίηζαο 

θαη ζηελ ελνηθίαζε βηληενηαηλίαο. Σα άηνκα δηδάρηεθαλ παξάιιεια κε επηηπρία θαη 

άιιεο ζπκπεξηθνξέο απαξαίηεηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ηε 

ρξήζε ηνπ ηειεθψλνπ, ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην άηνκν πνπ θέξλεη ηελ πίηζα, ην 

θφςηκν θαη ζεξβίξηζκα ηεο πίηζαο, ην θαζάξηζκα ηνπ ρψξνπ θνθ. (Taylor, McKelvey, 

& Sisson, 1993). Αληίζηνηρε ήηαλ ε επηηπρία ζε άιιε ηέηνηνπ είδνπο έξεπλα ζε άηνκα 

κε λνεηηθή πζηέξεζε (Marholin, O'toole, Touchette, Berger, & Doyle, 1979). 

Παξφκνηα απνηειέζκαηα αλαθέξνληαη θαη ζε έξεπλα πνπ έγηλε κε εθπαίδεπζε 

αηφκσλ κε αλαπεξία ζε ηθαλφηεηεο πιπζίκαηνο – θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ξνχρσλ, 

πιχζηκν θαη ζηέγλσκα-. Σα άηνκα αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά ζε αληίζηνηρν επίπεδν κε 

απηφ ηνπ ηππηθνχ πιεζπζκνχ θαη θαηάθεξαλ κάιηζηα λα γεληθεχζνπλ ηηο δεμηφηεηεο 

απηέο θαη ζε άιινπο ηνκείο (Thomson, Braam, & Fuqua, 1982). Σέινο ππάξρνπλ 
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έξεπλεο πνπ αλαθέξνπλ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα κεηά απφ εθκάζεζε δεμηνηήησλ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζε άηνκα κε αλαπεξία, φπσο είλαη ε δηαρείξηζε ρξεκάησλ, ε 

έμνδνο γηα θαγεηφ, ή νη ζπλαιιαγέο ζε θαηαζηήκαηα (Saxby, et al, 1986∙ Browder, & 

Grasso, 1999∙ Trace, Cuvo, & Criswell, 1977). 

 

3.4 Σθνπόο ηεο έξεπλαο-Δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Ο ειεχζεξνο ρξφλνο απνηειεί ζηηο ζχγρξνλεο «αλαπηπγκέλεο» θνηλσλίεο κία 

θαηάθηεζε φισλ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη φισλ ησλ ειηθηψλ ηνπ πιεζπζκνχ. 

ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ν ρξφλνο δξάζεο είλαη αξθεηά κεγάινο. Ο ρξφλνο απνθηά 

ηδηαίηεξν λφεκα, αλαδεηθλχεηαη ζε ρξφλν ρεηξαθέηεζεο, απηνδηάζεζεο θαη απηφ-

κφξθσζεο. Ο ειεχζεξα δηαζέζηκνο ρξφλνο, ηνπ νπνίνπ ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

απνηειεί ε δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ζρεδηάδεη, λα θαηαλέκεη θαη λα δηακνξθψλεη ην 

ρξφλν ηνπ φπσο απηφ ζέιεη (απηνπξνζδηνξηζκφο) αληηπξνζσπεχεη έλα πνηνηηθφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα δσήο, ηνλ ειεχζεξν ρξφλν. Ο ειεχζεξνο ρξφλνο παξέρεη ηε κέγηζηε 

ειεπζεξία επηινγψλ, απνθάζεσλ θαη ελεξγεηψλ θαη κηα ηδηαίηεξε βησκαηηθή πνηφηεηα 

φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελφ ηνπ. Ο ειεχζεξνο ρξφλνο ππφζρεηαη κεγάιν ρψξν 

δξάζεο, θαη κέζσ απηνχ, δηεπξπκέλεο δπλαηφηεηεο απηνπξαγκάησζεο. Δίλαη ρξφλνο 

πξαγκάησζεο αλζξψπηλσλ ηδαληθψλ θαη αμηψλ, αλάπηπμεο πνιηηηζκνχ θαη 

δηακφξθσζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Παξνπζηάδεηαη σο έλα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο ειεπζεξίαο θαη απηνδηάζεζεο. Κάπνηεο απφ ηηο βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζήκεξα είλαη ε ςπραγσγία, ε επηθνηλσλία, ε 

αιιειεπίδξαζε, ε θνηλσληθφηεηα, ε επαθή κε ηνλ πνιηηηζκφ. Ζ απνπζία θνηλσληθνχ 

ειέγρνπ, δπλαηνηήησλ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηθαλνηήησλ απηφλνκεο ζπκπεξηθνξάο 

ζηελ πεξηνρή ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ 

ζε αλαζθάιεηα θαη απνθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο (Θσίδεο, 2000). 

 ηελ επνρή καο ν ειεχζεξνο ρξφλνο απνηειεί ηκήκα ηεο νξγαλσκέλεο 

θνηλσληθήο δσήο θαη αθνξά φιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Ο ειεχζεξνο ρξφλνο θαη ε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ηνπ 

κέζα απφ επθαηξίεο επηινγψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη 

ζπκβάιεη ζεηηθά ζε κία θαιή πνηφηεηα δσήο. Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζεο 

έξεπλαο είλαη λα ζπγθεληξσζνχλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα σο πξνο ηε δηαρείξηζε ηνπ ειεπζέξνπ ρξφλνπ απφ άηνκα κε απηηζκφ 

θαη άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία. 
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 πγθεθξηκέλα, ε έξεπλα δηεξεπλά ηα  εξσηήκαηα   

1. Σα άηνκα κε αλαπεξία δηαρεηξίδνληαη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο; 

2. Με ηη είδνπο δξαζηεξηφηεηεο αζρνινχληαη ηα άηνκα κε αλαπεξία ζηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν ηνπο κέζα ζην ζπίηη θαη ζηελ θνηλφηεηα; 

3. Πνηα είλαη ηα νθέιε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία; 

4. Ση εκπφδηα ζπλαληνχλ ηα άηνκα κε αλαπεξία γηα ηε  ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 

5. Καηά πφζν δηαθνξνπνηνχληαη ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο  ηα άηνκα κε αλαπεξία 

ζε ζρέζε κε ην θχιν, ηελ ειηθία, ην είδνο αλαπεξίαο, θαη ην εθπαηδεπηηθφ 

ηνπο ππφβαζξν. 

6. Καηά πφζν δηαθνξνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο ζε 

ζρέζε κε ην θχιν θαη ηελ ειηθία ηνπ γνλέα πνπ ζπκπιεξψλεη ην 

εξσηεκαηνιφγην ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

 Ζ δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ απνηειεί ζπλάξηεζε ηεο επάξθεηαο ηνπ 

αηφκνπ, ησλ επθαηξηψλ κέζα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ, θαη ησλ εκπνδίσλ πνπ κπνξεί 

λα ζπλαληάεη. Ζ επάξθεηα ηνπ αηφκνπ αθνξά ζηελ επίγλσζε ησλ πξνηηκήζεψλ ηνπ, 

ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα θάλεη επηινγέο σο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ ηνπ, λα ζέηεη ζηφρνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηινγψλ ηνπ θαη λα ηνπο 

αθνινπζεί. Οη επθαηξίεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ην νηθνγελεηαθφ θαη 

ην επξχηεξν ηεο θνηλσλίαο, αθνξνχλ ζηελ ππνζηήξημε θαη πξνψζεζε ησλ αηνκηθψλ 

επηινγψλ, πνπ ηνπ παξέρνληαη.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

4.1 Πεξηγξαθή εξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ 

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο έγηλε κε ηε ρνξήγεζε 

απηνζρέδηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ ζπκπιεξψλεηαη απφ ην 

γνλέα ή θεδεκφλα ηνπ ζπκκεηέρνληα (proxy respondents), ηνπ αηφκνπ δειαδή κε 

αλαπεξία. Ξεθηλάεη κε έλα ζχληνκν εηζαγσγηθφ, φπνπ δίλνληαη επεμεγήζεηο γηα ην 

ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θαζψο θαη 

δηαβεβαίσζε γηα ηελ ηήξεζε ηεο αλσλπκίαο.  

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία έρεη γίλεη δηεξεχλεζε ηεο ζεκαηηθήο πνπ αθνξά ζηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν ζε άηνκα κε αλαπεξία. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα εζηηάδεη ζηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζε 

άηνκα κε απηηζκφ θαη άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία. Θέινπκε λα εμεηάζνπκε αλ ηειηθά 

ηα άηνκα κε απηηζκφ θαη ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία δηαρεηξίδνληαη ηνλ ειεχζεξν 

ρξφλν ηνπο. Δηδηθφηεξα, νη εξσηήζεηο βνεζνχλ ζηε ζπιινγή ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ 

ζην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηηο νπνίεο αζρνινχληαη νη ζπκκεηέρνληεο, ζηα 

νθέιε πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ζηελ επάξθεηα 

θαη ηηο επθαηξίεο ηνπο σο πξνο ηε δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο. Ζ επάξθεηα 

έρεη λα θάλεη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αληηιεθζεί ηα ελδηαθέξνληά ηνπ θαη λα 

αθνινπζήζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ηα πεηχρεη. Οη επθαηξίεο έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηηο επθαηξίεο ζην ζπίηη, θαηά πφζν δειαδή ε νηθνγέλεηα πξνσζεί ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ αηφκνπ θαη ην βνεζάεη λα ηνπο επηηχρεη, θαη κε ηηο επθαηξίεο ζηελ 

θνηλφηεηα, θαηά πφζν δειαδή ε θνηλφηεηα παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο δηεπθνιχλζεηο 

ζην άηνκν, δείρλεη ζεηηθή ζηάζε θαη δηεπθνιχλεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

αηφκνπ πνπ αθνξνχλ  ηε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλφηεηαο πνπ ην 

ελδηαθέξνπλ.  

Οη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ηχπνπ likert πεληάβαζκε θιίκαθα κε 

δηαβάζκηζε απφ «θαζφινπ» έσο «πάξα πνιχ». 

ην A’ κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη ηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία ηνπ αηφκνπ πνπ ζπκπιεξψλεη ην εξσηεκαηνιφγην (ε ζρέζε ηνπ κε ην παηδί, 

ην θχιν, ε ειηθία, ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ε εξγαζηαθή 

θαηάζηαζε θαη ησλ δχν ζπδχγσλ, ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, ν ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ησλ παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα, ν ηφπνο θαηνηθίαο θαη ε εζληθφηεηα).  
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ην Β’ κέξνο ζπιιέγνληαη ζηνηρεία κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ (θχιν, 

ειηθία, θαηεγνξία εηδηθψλ αλαγθψλ, πνπ κέλεη θαη θνξέαο/ζρνιείν φπνπ θνηηά).  

Σν Γ’ κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ 

ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ παηδηνχ θαη ρσξίδεηαη ζε πέληε ηνκείο. 

 Ο πξψηνο ηνκέαο πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ κε ηηο νπνίεο αζρνιείηαη ην παηδί,  

π.ρ. ε πνην βαζκό αζρνιείηαη ην παηδί ζαο κε ηηο παξαθάησ δξαζηεξηόηεηεο ειεύζεξνπ 

ρξόλνπ; 

 Α. Εσγξαθηθή    Καζφινπ    Λίγν    Μέηξηα    Πνιχ    Πάξα πνιχ 

 

 ζηηο δηεπθνιχλζεηο ζηελ θνηλφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηεί, θαζψο θαη εξσηήζεηο γηα ηνλ 

αλ παξέρνληαη απηέο νη δηεπθνιχλζεηο ζηελ θνηλφηεηα ηνπ θάζε παηδηνχ ή φρη. Να 

αλαθέξνπκε φηη νη ηειεπηαίεο απηέο εξσηήζεηο είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ θαη δίλνληαη θαη’ 

εμαίξεζε κε επηινγή απαληήζεσλ «λαη» ή «φρη».  

π.ρ. Πνηεο από ηηο παξαθάησ δηεπθνιύλζεηο ειεύζεξνπ ρξόλνπ ζαο παξέρνληαη ζηελ 

θνηλόηεηα θαη ζε πνην βαζκό ηηο ρξεζηκνπνηεί ην παηδί ζαο; 

                       Παξέρεηαη                    Βαζκόο πνπ ηε ρξεζηκνπνηεί ην παηδί 

Λεσθνξείν   Ναη       ρη                   Καζφινπ    Λίγν    Μέηξηα    Πνιχ    Πάξα πνιχ 

 

Ο πξψηνο ηνκέαο νινθιεξψλεηαη κε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα νθέιε πνπ 

πξνζθέξνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζην παηδί. 

π.ρ. ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη πξνζθέξνπλ νθέιε νη δξαζηεξηόηεηεο ειεύζεξνπ 

ρξόλνπ ζην παηδί ζαο;  

 Υαιάξσζε     Καζφινπ    Λίγν    Μέηξηα    Πνιχ    Πάξα πνιχ 

 

 Ο δεχηεξνο ηνκέαο πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ επάξθεηα ηνπ 

παηδηνχ σο πξνο ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ, θαηά πφζνλ δειαδή γλσξίδεη ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπ, αλ θάλεη επηινγέο κε βάζε απηά, θη αλ αθνινπζεί θάπνην ζρέδην 

πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη απηέο ηηο επηινγέο. 

π.ρ. Σν παηδί μέξεη ηη ηνπ ρξεηάδεηαη/                

Με ηη ηνπ αξέζεη λα αζρνιείηαη  

ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπ. Πρ. Ζ Μαξία  

γλσξίδεη όηη ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηεο  

αξέζεη λα αθνύεη κνπζηθή 
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  Πνηέ   ρεδφλ  Πνηέ  Μεξηθέο θνξέο  ρεδφλ πάληα    Πάληα  

 

 Ο ηξίηνο ηνκέαο πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο επθαηξίεο πνπ 

παξέρεη ζην παηδί ην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ ψζηε λα πινπνηήζεη ηηο επηινγέο 

ηνπ σο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ πνπ επηζπκεί. 

π.ρ Γείρλνπκε ελδηαθέξνλ όηαλ 

ην παηδί κηιάεη ή δείρλεη απηά 

πνπ ζέιεη ή ρξεηάδεηαη 

  Πνηέ   ρεδφλ  Πνηέ  Μεξηθέο θνξέο  ρεδφλ πάληα    Πάληα 

 

 Ο ηέηαξηνο ηνκέαο πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο επθαηξίεο πνπ 

παξέρεη ε θνηλφηεηα ζην παηδί λα αζρνιεζεί κε δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηινγήο ηνπ. 

π.ρ. Τπάξρεη απνδνρή από 

ηα κέιε ηεο θνηλόηεηαο; 

Πνηέ   ρεδφλ  Πνηέ  Μεξηθέο θνξέο  ρεδφλ πάληα    Πάληα 

 

 Οπζηαζηηθά ν δεχηεξνο ηξίηνο θαη ηέηαξηνο ηνκέαο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε 

ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ην πξνθίι ηνπ απηoπξνζδηνξηζκνχ ηνπ αηφκνπ φζνλ αθνξά 

ζηε δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπ βαζίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο θιίκαθαο 

απηoπξνζδηνξηζκνχ “AIR Self-Determination Scale” (1994). 

 Ο πέκπηνο ηνκέαο πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα 

εκπφδηα/δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα ζπλαληνχλ ηα παηδηά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 

π.ρ. Πόζν ζπρλά ζεσξείηε όηη ηα παξαθάησ απνηεινύλ πξόβιεκα ζηε ζπκκεηνρή ηνπ 

παηδηνύ ζαο ζε δξαζηεξηόηεηεο ειεύζεξνπ ρξόλνπ; 

Έιιεηςε ρξεκάησλ   Πνηέ   ρεδφλ  Πνηέ  Μεξηθέο θνξέο  ρεδφλ πάληα    Πάληα 

 

 Σν εξσηεκαηνιφγην νινθιεξψλεηαη θαη θιείλεη  δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζην 

άηνκν πνπ ζπκπιεξψλεη ην εξσηεκαηνιφγην λα ζεκεηψζεη παξαηεξήζεηο ή ζρφιηα 

πνπ ελδερνκέλσο έρεη ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  
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4.2 Δηαδηθαζία 

Σν δείγκα επηιέρζεθε κέζσ ζρνιηθψλ κνλάδσλ εηδηθήο αγσγήο πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κέζσ ζπιιφγσλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ θαη κέζσ 

άιισλ θνξέσλ εηδηθήο αγσγήο ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο. Σα εξσηεκαηνιφγηα 

δφζεθαλ ζηνπο γνλείο είηε πξνζσπηθά, είηε κέζσ ησλ ζπιιφγσλ γνλέσλ θαη 

θεδεκφλσλ είηε κέζσ δηάθνξσλ επαγγεικαηηψλ εηδηθήο αγσγήο πνπ εξγάδνληαη ζε 

δεκφζηεο ή ηδησηηθέο δνκέο. Οη γνλείο ζπκπιήξσλαλ κφλνη ην εξσηεκαηνιφγην θαη ην 

επέζηξεθαλ ζην πξφζσπν πνπ ηνπο ην είρε δψζεη. Ζ ζπιινγή δηήξθεζε απφ ηνλ 

Αχγνπζην έσο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010.   

 

4.3 Δείγκα  

 ηελ παξνχζα έξεπλα δφζεθαλ γηα ζπκπιήξσζε 50 εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο 

θνξείο εηδηθήο αγσγήο εθ ησλ νπνίσλ επηζηξάθεθαλ ηα 43. Σα εξσηεκαηνιφγηα 

απεπζχλνληαη ζε γνλείο/θεδεκφλεο αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη/ή απηηζκφ 

ειηθίαο 9 έσο 21 εηψλ. Ζ ζπκκεηνρή ήηαλ εζεινληηθή θαη αλψλπκε.  

Οη ζπκκεηέρνληεο είλαη φινη γνλείο  (βι Πίλαθα 1) εθ ησλ νπνίσλ ε 

πιεηνςεθία  γπλαίθεο κε πνζνζηφ 72,1%, ελψ νη άληξεο απνηεινχλ ην 27,9% ηνπ 

δείγκαηνο. Χο πξνο ην ειηθηαθφ θάζκα  ην 62,8% είλαη ειηθίαο 37-50 εηψλ θαη ην 

37,2% 51-70%. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη απφθνηηνη 

παλεπηζηεκίνπ κε 41,9% θαη αθνινπζνχλ κε κηθξή δηαθνξά νη απφθνηηνη ιπθείνπ κε 

37,2%. Ζ πιεηνςεθία ηνπο είλαη παληξεκέλνη κε 81,4%. Χο πξνο ηελ εξγαζηαθή ηνπο 

θαηάζηαζε ην 69,9% εξγάδνληαη, ην 20,9% είλαη άλεξγνη θαη ην 9,3% είλαη 

ζπληαμηνχρνη. Γηα φζνπο είλαη παληξεκέλνη νη ζχδπγνί ηνπο εξγάδνληαη ζε πνζνζηφ 

69,5%, είλαη άλεξγνη ζε πνζνζηφ 16,7%, θαη ζπληαμηνχρνη ζε πνζνζηφ 13,9%. Σν 

νηθνγελεηαθφ εηήζην εηζφδεκά ηνπο είλαη 10.001-15.000€ γηα ην 32,6% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, 15.001-20.000€ γηα ην 25,6% ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη 20.001-

25.000€ γηα ην 20,9% ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ο κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνχ παηδηψλ γηα 

θάζε ζπκκεηέρνληα ζηελ νηθνγέλεηα είλαη 2,25 κε ηππηθή απφθιηζε 1,311. 

πγθεθξηκέλα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ γνλέσλ (55,8%) αλαθέξεη φηη έρεη 2 

παηδηά.. Ο ηφπνο θαηνηθίαο είλαη ζε αζηηθή πεξηνρή κε πιεηνςεθία ηε Θεζζαινλίθε, 

ελψ σο πξνο ηελ εζληθφηεηα είλαη φινη Έιιελεο κε εμαίξεζε έλαλ Γεσξγηαλφ. 

 ζνλ αθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ (βι. Πίλαθα 2) ην 67,4% είλαη 

αγφξηα θαη ην 32,6% θνξίηζηα. Οη ειηθίεο ηνπο απφ 9-15 ζε πνζνζηφ 46,5% θαη απφ 

16-21 ζε πνζνζηφ 53,5%. Χο πξνο ην είδνο ηεο αλαπεξίαο ηνπο ην 51,2% αλαθέξεηαη 
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κε λνεηηθή αλαπεξία θαη ην 48,8% κε αλαπηπμηαθή αλαπεξία. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

παηδηψλ  (93%) κέλεη ζην ζπίηη κε ηνπο γνλείο ηνπ. ζνλ αθνξά ζην εθπαηδεπηηθφ 

ηνπο ππφβαζξν ην 69,8% θνηηά ζε δνκέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο πνπ ππάγνληαη ζην ππνπξγείν παηδείαο, ελψ ην 30,2% απαζρνιείηαη ζε 

θέληξα εθπαίδεπζεο θαη απνθαηάζηαζεο πνπ ππάγνληαη ζην ππνπξγείν πγείαο.  

Πίλαθας 1 

 Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά γνληψλ 
Μεηαβιεηές Καηεγορίες Ν % 

Φύιο Άληξαο 12 27,9 

Γπλαίθα 31 72,1 

 

Ζιηθία 

37-50 27 62,8 

51-70 16 37,2 

 

 

Δθπαίδεσζε 

Γεκνηηθφ 4 9,3 

Γπκλάζην 5 11,6 

Λχθεην 16 37,2 

Παλεπηζηήκην 18 41,9 

 

Οηθογελεηαθή 

θαηάζηαζε 

Έγγακνο/ε 35 81,4 

Άγακνο/ε 1 2,3 

Γηαδεπγκέλνο/ε 4 9,3 

Υήξνο/α 3 7,0 

 

 

Δργαζηαθή 

θαηάζηαζε 

Άλεξγνο/ε 9 20,9 

Δξγαδφκελνο/ε 13 30,2 

Πιήξεο σξάξην 11 25,6 

Ζκηαπαζρφιεζε 6 14,0 

πληαμηνχρνο 4 9,3 

 

Δργαζηαθή 

θαηάζηαζε 

Σοσ/ηες ζσδύγοσ 

Άλεξγνο/ε 6 16,7 

Δξγαδφκελνο/ε 12 33,3 

Πιήξεο σξάξην 11 30,6 

Ζκηαπαζρφιεζε 2 5,6 

πληαμηνχρνο 5 13,9 

Δηήζηο οηθογελεηαθό 0-5.000€ 2 4,7 

5.001-10000€ 3 7,0 

εηζόδεκα 10.001-15.000€ 14 32,6 

15.001-20.000€ 11 25,6 

20.001-25.000€ 9 20,9 

25.001€ θαη άλσ 4 9,3 

 

 

Αρηζκός παηδηώλ 

1 8 18,6 

2 24 55,8 

3 9 20,9 

5 1 2,3 

9 1 2,3 

 

Πίλαθας 2 

 Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά παηδηψλ 
Μεηαβιεηές Καηεγορίες Ν % 

 

Φύιο 

Αγφξη 29 46,5 

Κνξίηζη 14 53,5 

 

 

 

 

Καηεγορία εηδηθώλ 

αλαγθώλ 

Ήπηα λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε 

8 18,6 

Μέηξηα λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε 

8 18,6 

νβαξή λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε 

2 4,7 

Βαξηά λνεηηθή 2 4,7 
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θαζπζηέξεζε 

Down 2 4,7 

Απηηζκφο 19 44,2 

Asperger 2 4,7 

 

Γηακολή 

πίηη κε γνλείο 40 93,0 

Ίδξπκα 3 7,0 

 

 

τοιείο 

Σκήκα έληαμεο 

Γεκνηηθνχ 

1 2,3 

Γεληθή ηάμε Γεκνηηθνχ 1 2,3 

Δηδηθφ Γεκνηηθφ 10 23,3 

 Δηδηθφ Γπκλάζην 4 9,3 

Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. 11 25,6 

άιιν 16 37,2 

 

 

 

Φορέας 

Α’βαζκηα/ Β’βάζκηα 

εθπαίδεπζε 

 

30 

 

69,8 

Άιια θέληξα 

εθπαίδεπζεο θαη 

απνθαηάζηαζεο 

 

13 

 

30,2 

 

4.4 Αμηνπηζηία εξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ 

Ζ «εζσηεξηθή» αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ειέγρζεθε ρξεζηκνπνηψληαο 

ηνλ δείθηε αμηνπηζηίαο alpha ηνπ Cronbach. πγθεθξηκέλα, ε αμηνπηζηία ησλ 

επηκέξνπο ηνκέσλ ηνπ ηξίηνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνθχπηεη σο εμήο: ηνλ 

πξψην ηνκέα, γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζην βαζκφ πνπ ην παηδί αζρνιείηαη κε 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ a=0,676, γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ παξνρή ή κε ζπγθεθξηκέλσλ δηεπθνιχλζεσλ ειεχζεξνπ ρξφλνπ απφ 

ηελ θνηλφηεηα a=0,753, γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζην βαζκφ πνπ ην παηδί 

ρξεζηκνπνηεί ηηο δηεπθνιχλζεηο ειεχζεξνπ ρξφλνπ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ θνηλφηεηα 

a=0,851, θαη γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζην βαζκφ πνπ νη γνλείο πηζηεχνπλ φηη νη 

δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ πξνζθέξνπλ ζπγθεθξηκέλα νθέιε ζην παηδί ηνπο 

a=0,792. ηνλ δεχηεξν ηνκέα, γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ επάξθεηα ηνπ 

παηδηνχ σο πξνο ηε δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπ a=0,938. ηνλ ηξίην ηνκέα, 

γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο επθαηξίεο πνπ παξέρνληαη ζην παηδί κέζα ζην 

ζπίηη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπ a=0,866. ηνλ ηέηαξην ηνκέα, γηα 

ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ε θνηλφηεηα ζην παηδί γηα 

λα δηαρεηξηζηεί ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ a=0,921. Σέινο,  ζηνλ πέκπην ηνκέα, γηα ηηο 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ζπρλφηεηα πνπ νξηζκέλεο ζπλζήθεο απνηεινχλ 

πξφβιεκα ζηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ζε δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ a=0,782. 

πλνιηθά, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, ε αμηνπηζηία ησλ επηκέξνπο 

ηνκέσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή, εηδηθά αλ αλαινγηζηνχκε 

φηη πξφθεηηαη γηα έλα απηνζρέδην εξεπλεηηθφ εξγαιείν. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

5.1 Πεξηγξαθηθή Σηαηηζηηθή 

 Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα έγηλε πνζνηηθή αλάιπζε κε ηε ρξήζε ηνπ SPSS 17. Σα 

απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 

5.1.1 Ειεύζεξνο ρξόλνο 

Γραζηερηόηεηες ειεύζεροσ τρόλοσ 

 Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα παηδηά αζρνινχληαη κε δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ 

πξνθχπηεη απφ ηηο εξσηήζεηο ζηνλ ηνκέα Γ1 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Οη γνλείο 

θαινχληαη λα απαληήζνπλ γηα ην βαζκφ αζρνιίαο ηνπ παηδηνχ ηνπο κε ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ επηιέγνληαο απφ κία δηαβάζκηζε απφ «θαζφινπ» 

έσο «πάξα πνιχ». 

 

Πίλαθας 3 

Πνζνζηά απαληήζεσλ γηα ην βαζκφ ελαζρφιεζεο κε δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ 
Γραζηερηόηεηες 

ειεύζεροσ τρόλοσ 

Καζόιοσ Λίγο Μέηρηα Ποιύ Πάρα ποιύ 

 % % % % % 

Εσγξαθηθή 34,9 20,9 14,0 16,3 14,0 

Έμνδνο γηα θαγεηφ 

(π.ρ. ηαβέξλα, 

Goody’s) 

18,6 27,9 20,9 16,3 16,3 

Κνχληεο 37,2 7,0 34,9 11,6 9,3 

Αζιήκαηα 44,2 27,9 20,9 4,7 2,3 

Μνπζηθή 2,3 18,6 18,6 30,2 30,2 

πλαιιαγέο κε ηελ 

θνηλφηεηα (π.ρ. 

ςψληα, 

ηαρπδξνκείν) 

16,3 39,5 16,3 9,3 18,6 

Σειεφξαζε 11,6 9,3 16,3 27,9 34,9 

Τπνινγηζηέο 30,2 16,3 20,9 20,9 11,6 

 

 ηνλ παξαπάλσ πίλαθα αλαθέξνληαη ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ζην βαζκφ ελαζρφιεζεο ησλ παηδηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ κε 

δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ. πγθεθξηκέλα, νη γνλείο απαληνχλ κε πςειφηεξα 

πνζνζηά 34,9% θαη 20,9% φηη ηα παηδηά ηνπο δελ αζρνινχληαη κε ηε δσγξαθηθή 

«θαζφινπ» ή αζρνινχληαη «ιίγν αληίζηνηρα». Υακειφηεξα πνζνζηά κε κηθξή 

δηαθνξά παξνπζηάδνπλ νη απαληήζεηο φηη  αζρνινχληαη «πνιχ» (16,3%), «κέηξηα» 
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(14,0%) θαη «πάξα πνιχ» (14,0%) κε ηε δσγξαθηθή. ηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ζηελ 

έμνδν γηα θαγεηφ πςειφηεξα πνζνζηά ζπγθέληξσζε ε απάληεζε φηη ηα παηδηά 

αζρνινχληαη «ιίγν» (27,9%). Αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο «κέηξηα» (20,9%), 

«θαζφινπ» (27,9%), «πνιχ» (16,3%) θαη «πάξα πνιχ» (16,3%). ηελ εξψηεζε πνπ 

αθνξά ζηηο θνχληεο ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζπγθέληξσζαλ νη απαληήζεηο «θαζφινπ» 

θαη «κέηξηα» κε πνζνζηά 37,2% θαη 34,9% αληίζηνηρα. Υακειφηεξα πνζνζηά κε 

κηθξή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο ζπγθεληξψλνπλ νη απαληήζεηο «πνιχ» (11,6%), «πάξα 

πνιχ» (9,3%) θαη «ιίγν» (7,0%). ζνλ αθνξά ζηελ εξψηεζε γηα ηελ ελαζρφιεζε κε 

ηα αζιήκαηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ γνλέσλ (44,2%) απάληεζε φηη ηα παηδηά ηνπο 

δελ αζρνινχληαη θαζφινπ κε απηά. Αθνινπζνχλ κε ηε ζεηξά ηα πνζνζηά ησλ 

απαληήζεσλ «ιίγν» (27,9%), «κέηξηα» (20,9%), «πνιχ» (4,7%) θαη «πάξα πνιχ» 

(2,3%). ηελ εξψηεζε γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ηε κνπζηθή βιέπνπκε φηη νη γνλείο 

αλαθέξνπλ αξθεηά ζεκαληηθφ πνζνζηφ ελαζρφιεζεο κε απηή απφ ηα παηδηά ηνπο. 

πγθεθξηκέλα ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζπγθεληξψλνπλ νη απαληήζεηο «πνιχ» (30,2%) 

θαη «πάξα πνιχ» (30,2%). Αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο «ιίγν» (18,6%) θαη «κέηξηα»  

(18,6%), ελψ ην ρακειφηεξν πνζνζηφ ζπγθεληξψλεη ε απάληεζε «θαζφινπ» (2,3%). 

Χο πξνο ηηο ζπλαιιαγέο κε ηελ θνηλφηεηα νη γνλείο ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (39,5%) 

αλαθέξνπλ φηη ηα παηδηά ηνπο αζρνινχληαη «ιίγν» κε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα. 

Αθνινπζνχλ κε κηθξή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο νη απαληήζεηο «πάξα πνιχ» (18,6%), 

«κέηξηα» (16,3%), «θαζφινπ» (16,3%) θαη «πνιχ» (9,3%). ηελ εξψηεζε γηα ηελ 

ηειεφξαζε ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζπγθεληξψλνπλ κε ηε ζεηξά νη απαληήζεηο «πάξα 

πνιχ» (34,9%), «πνιχ» (27,9%) θαη «κέηξηα» (16,3%). Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ε 

ηειεφξαζε είλαη γηα ηα πεξηζζφηεξα παηδηά κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνηηκνχλ. 

Αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο «θαζφινπ» θαη «ιίγν» κε αληίζηνηρα πνζνζηά  11,6% θαη 

9,3%. Σέινο , ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (30,2%) ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαθέξεη φηη ηα 

παηδηά ηνπο δελ αζρνινχληαη θαζφινπ κε ηνπο ππνινγηζηέο. Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

φκσο αλαθέξεη φηη ηα παηδηά ηνπο αζρνινχληαη «πνιχ» (20,9%) θαη «κέηξηα» (20,9%) 

κε ηνπο ππνινγηζηέο. Αθνινπζνχλ κε ρακειφηεξα πνζνζηά νη απαληήζεηο «ιίγν» 

(16,3%) θαη «πάξα πνιχ» (11,6%). 

 

Πίλαθας 4.  

Μέζνη φξνη ησλ απαληήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην βαζκφ ελαζρφιεζεο κε δξαζηεξηφηεηεο 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζε θζίλνπζα ζεηξά 
Γραζηερηόηεηες ειεύζεροσ τρόλοσ Μέζος 

όρος 

Διάτηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Σσπηθή 

απόθιηζε 

Μνπζηθή 3,67 1 5 1,169 
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Σειεφξαζε 3,65 1 5 1,360 

Έμνδνο γηα θαγεηφ (π.ρ. ηαβέξλα, Goody’s) 2,84 1 5 1,351 

πλαιιαγέο κε ηελ θνηλφηεηα (π.ρ. ςψληα, 

ηαρπδξνκείν) 

2,74 1 5 1,364 

Τπνινγηζηέο 2,67 1 5 1,409 

Εσγξαθηθή 2,53 1 5 1,469 

Κνχληεο 2,49 1 5 1,351 

Αζιήκαηα 1,93 1 5 1,033 

 

 ηνλ παξαπάλσ πίλαθα αλαθέξνληαη ζε θζίλνπζα ζεηξά νη κέζνη φξνη, νη 

κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ηηκέο θαη ε ηππηθή απφθιηζε ησλ απαληήζεσλ πνπ αθνξνχλ 

ζην βαζκφ ελαζρφιεζεο κε δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ, νη ειάρηζηεο θαη 

κέγηζηεο ηηκέο θαη ε ηππηθή απφθιηζε. Σελ πςειφηεξε ηηκή κέζνπ φξνπ παξνπζηάδεη 

ε εξψηεζε πνπ αθνξά ζηελ ελαζρφιεζε κε ηε κνπζηθή. Με βαζκνινγία απφ 1 έσο 5 

ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε είλαη 3,67 («πνιχ»). Αθνινπζεί κε 

κηθξή δηαθνξά κε κέζν φξν 3,65 («πνιχ») ε εξψηεζε πνπ αθνξά ζηελ ελαζρφιεζε 

κε ηελ ηειεφξαζε. Αθνινπζνχλ κε θζίλνπζα ζεηξά νη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

έμνδν γηα θαγεηφ, ηηο ζπλαιιαγέο κε ηελ θνηλφηεηα, ζηελ ελαζρφιεζε κε ηνπο 

ππνινγηζηέο θαη ηε δσγξαθηθή κε κέζνπο φξνπο αληίζηνηρα 2,84 2,74 2,67 θαη 2,53 

(«κέηξηα»). Σέινο, ηνπο κηθξφηεξνπο κέζνπο φξνπο παξνπζηάδνπλ νη εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ ελαζρφιεζε κε ηηο θνχληεο κε κέζν φξν 2,49 θαη κε ηα αζιήκαηα κε 

κέζν φξν 1,93 («ιίγν»).  

πλνιηθά, ζα ιέγακε φηη ηα παηδηά αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε παζεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ιηγφηεξν κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ ζσκαηηθή άζθεζε. 

 

Γηεσθοιύλζεης ειεύζεροσ τρόλοσ ζηελ θοηλόηεηα 

 Οη εξσηήζεηο απφ ηνλ ηνκέα Γ2 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ βνεζνχλ ζηε ζπιινγή 

ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ παξνρή ή φρη δηεπθνιχλζεσλ ειεχζεξνπ ρξφλνπ απφ ηελ 

θνηλφηεηα θαη ζην βαζκφ πνπ ηα παηδηά ηηο ρξεζηκνπνηνχλ. Οη γνλείο θαινχληαη λα 

απαληήζνπλ κε «λαη» ή «φρη» γηα ην αλ παξέρνληαη ζηελ θνηλφηεηά ηνπο 

ζπγθεθξηκέλεο δηεπθνιχλζεηο ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Αθφκε, επηιέγνπλ απφ κία 

δηαβάζκηζε απφ ην «θαζφινπ» έσο ην «πάξα πνιχ» ην βαζκφ ζηνλ νπνίν πηζηεχνπλ 

φηη ην παηδί ηνπο ρξεζηκνπνηεί ηηο δηεπθνιχλζεηο πνπ ηνπ παξέρνληαη. 

 

Πίλαθας 5.  

Πνζνζηά απαληήζεσλ γηα ηελ παξνρή δηεπθνιχλζεσλ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζηελ θνηλφηεηα 
Γηεσθοιύλζεης ειεύζεροσ τρόλοσ ζηελ θοηλόηεηα Παρέτεηαη 

Ναη Ότη 

 % % 
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Λεσθνξείν 93 7 

Καηαζηήκαηα (π.ρ. θνχξλνο, ζνχπεξ-κάξθεη) 95,3 4,7 

Σαρπδξνκείν 83,7 16,3 

Δθθιεζία 97,7 2,3 

Δζηηαηφξην (π.ρ. ηαβέξλα, Goody’s) 93 7 

Κέληξν δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο 76,3 23,3 

Γπκλαζηήξην 74,4 25,6 

Πάξθν 93 7 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα αλαθέξνληαη ηα πνζνζηά ησλ εξσηήζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ παξνρή δηεπθνιχλζεσλ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζηελ θνηλφηεηα. Με κηα 

γξήγνξε καηηά παξαηεξνχκε φηη γηα φιεο ηηο δηεπθνιχλζεηο νη γνλείο αλαθέξνπλ ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο φηη ηνπο παξέρνληαη ζηελ θνηλφηεηα. πγθεθξηκέλα, ην 93% ησλ 

γνλέσλ αλαθέξεη φηη ιεηηνπξγεί γξακκή ιεσθνξείνπ ζηελ θνηλφηεηά ηνπο, ην 95,3% 

έρεη πξφζβαζε ζε θαηαζηήκαηα, ην 83,7% αλαθέξεη φηη ζηελ θνηλφηεηά ηνπο ππάξρεη 

ηαρπδξνκείν, ην 97,7% αλαθέξεη φηη ππάξρεη ζηε γεηηνληά ηνπο εθθιεζία, ην 76,3% 

αλαθέξεη φηη έρεη πξφζβαζε ζε θέληξν δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο, ην 74,4% 

βξίζθεηαη θνληά ζε θάπνην γπκλαζηήξην θαη ηέινο, ην 93% κέλεη ζε πεξηνρή θνληά ζε 

πάξθν. 

 

Πίλαθας 6 

Πνζνζηά ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην βαζκφ ρξήζεο ησλ δηεπθνιχλζεσλ ηεο 

θνηλφηεηαο 
Γηεσθοιύλζεης ειεύζεροσ 

τρόλοσ ζηελ θοηλόηεηα 

Καζόιοσ Λίγο Μέηρηα Ποιύ Πάρα ποιύ 

 % % % % % 

Λεσθνξείν 40 22,5 7,5 12,5 17,5 

Καηαζηήκαηα (π.ρ. θνχξλνο, 

ζνχπεξ-κάξθεη) 

22 29,3 19,5 12,2 17,1 

Σαρπδξνκείν 58,3 22,2 11,1 0 8,3 

Δθθιεζία 31 31 16,7 0 21,4 

Δζηηαηφξην (π.ρ. ηαβέξλα, 

Goody’s) 

25 12,5 30 7,5 25 

Κέληξν δεκηνπξγηθήο 

απαζρφιεζεο 

18,2 18,2 21,2 21,2 21,2 

Γπκλαζηήξην 59,4 15,6 15,6 6,3 3,1 

Πάξθν 30 25 22,5 12,5 10 

 

 ηνλ παξαπάλσ πίλαθα αλαθέξνληαη ηα πνζνζηά γηα ην βαζκφ πνπ πηζηεχνπλ 

νη γνλείο φηη ηα παηδηά ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δηεπθνιχλζεηο πνπ ηνπο παξέρνληαη 

ζηελ θνηλφηεηα. ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (40%) ηα παηδηά αλαθέξεηαη φηη δελ 

ρξεζηκνπνηνχλ «θαζφινπ» ηε γξακκή ηνπ ιεσθνξείνπ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο. Έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ (22,5%) αλαθέξεη φηη ρξεζηκνπνηεί ην ιεσθνξείν «ιίγν». 

Αθνινπζνχλ κε ρακειφηεξα πνζνζηά  νη απαληήζεηο, «πάξα πνιχ» (17,5%), «πνιχ» 
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(12,5%) θαη «κέηξηα» (7,5%). Χο πξνο ηηο ζπλαιιαγέο ζηα θαηαζηήκαηα ηεο 

θνηλφηεηαο ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζπγθεληξψλεη ε απάληεζε «ιίγν». Με πνζνζηφ 

22% νη γνλείο αλαθέξνπλ φηη ηα παηδηά ηνπο δε ζπλαιιάζζνληαη «θαζφινπ» ζηα 

θαηαζηήκαηα ηεο θνηλφηεηάο ηνπο. Αθνινπζνχλ κε κηθξφηεξα πνζνζηά, αιιά ρσξίο 

πνιχ κεγάιε δηαθνξά ηα πνζνζηά νη απαληήζεηο «κέηξηα» (19,5%), «πάξα πνιχ» 

(17,1%) θαη «πνιχ» (12,2%) γηα ηε ζπλαιιαγή ζε θαηαζηήκαηα. ηελ εξψηεζε γηα 

ηνλ αλ ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ην ηαρπδξνκείν ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

(58,3%) απάληεζε φηη δελ ην ρξεζηκνπνηνχλ «θαζφινπ». Αθνινπζεί κε κηθξφηεξν 

πνζνζηφ (22,2%) ε απάληεζε «ιίγν». Μεδεληθφ πνζνζηφ ζπγθεληξψλεη ε απάληεζε 

«πνιχ», ελψ νη απαληήζεηο «κέηξηα» θαη «πάξα πνιχ» ζπγθεληξψλνπλ πνζνζηά 

11,1% θαη 8,3% αληίζηνηρα. Ζ εξψηεζε πνπ αθνξά ζηελ εθθιεζία ζεκεηψλεη 

πςειφηεξα πνζνζηά ζηηο απαληήζεηο «θαζφινπ» θαη «ιίγν», κε ίδην πνζνζηφ 31%. 

Αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο «πάξα πνιχ» θαη «κέηξηα» κε αμηφινγα πνζνζηά  21,4% 

θαη 16,7 %. Μεδεληθφ πνζνζηφ ζπγθεληξψλεη ε απάληεζε «πνιχ». ηελ εξψηεζε 

πνπ αθνξά ζηελ έμνδν γηα θαγεηφ ην πςειφηεξν πνζνζηά ζπγθεληξψλεη ε απάληεζε 

«κέηξηα». Αθνινπζνχλ νη δχν αθξαίεο απαληήζεηο «θαζφινπ» θαη «πάξα πνιχ», πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ αξθεηά πςειφ πνζνζηφ 25% ε θάζε κία. Οη απαληήζεηο «ιίγν» θαη 

«πνιχ» ζπγθεληξψλνπλ πνζνζηά 12,5% θαη 7,5% αληίζηνηρα. Βιέπνπκε ινηπφλ φηη 

ππάξρεη κηα θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ γηα ηε ρξήζε ε κε εζηηαηνξίσλ. ζνλ αθνξά 

ηελ εξψηεζε γηα ηε ρξήζε θέληξνπ δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο βιέπνπκε φηη ππάξρεη 

ζπκκεηνρή απφ ηα παηδηά ζε δηάθνξεο δηαβαζκίζεηο. πγθεθξηκέλα, ηα πςειφηεξα 

πνζνζηά ζπγθεληξψλνπλ νη απαληήζεηο «κέηξηα», «πνιχ» θαη «πάξα πνιχ» κε ίδην 

πνζνζηφ (21,2%) θαη αθνινπζνχλ κε κηθξή δηαθνξά θαη ίδην πνζνζηφ κεηαμχ ηνπο 

(18,2%) νη απαληήζεηο «θαζφινπ» θαη «ιίγν». ζνλ αθνξά ζηε ρξήζε γπκλαζηεξίνπ 

ε πιεηνςεθία (59,4%) απάληεζε φηη δελ ην ρξεζηκνπνηεί θαζφινπ. Αθνινπζνχλ κε 

ίδην πνζνζηφ κεηαμχ ηνπο (15,6%), αιιά αξθεηά ρακειφηεξν απφ ην πξψην νη 

απαληήζεηο «ιίγν» θαη «κέηξηα». Με πνιχ ρακειφηεξν πνζνζηφ αθνινπζνχλ κε 

ζεηξά ζηε δηαβάζκηζε νη απαληήζεηο «πνιχ» (6,3%) θαη «πάξα πνιχ» (3,1%). Σέινο, 

σο πξνο ηε ρξήζε πάξθνπ ην πςειφηεξν πνζνζηφ (30%) ζπγθεληξψλεη ε απάληεζε 

«θαζφινπ». Αθνινπζνχλ κε πςειά πνζνζηά νη απαληήζεηο «ιίγν» θαη «κέηξηα» κε 

αληίζηνηρα πνζνζηά 25% θαη 22,5%. Σα ρακειφηεξα πνζνζηά ζπγθεληξψλνπλ νη 

απαληήζεηο «πνιχ» θαη «πάξα πνιχ». 
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Πίλαθας 7 

 Μέζνη φξνη απαληήζεσλ γηα ην βαζκφ ρξήζεο δηεπθνιχλζεσλ ειεχζεξνπ ρξφλνπ πνπ 

παξέρνληαη ζηελ θνηλφηεηα 
Γηεσθοιύλζεης ειεύζεροσ τρόλοσ 

ζηελ θοηλόηεηα 

Μέζος 

όρος 

Διάτηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Σσπηθή 

απόθιηζε 

Κέληξν δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο 3,09 1 5 1,422 

Δζηηαηφξην (π.ρ. ηαβέξλα, Goody’s) 2,95 1 5 1,501 

Καηαζηήκαηα (π.ρ. θνχξλνο, ζνχπεξ-

κάξθεη) 

2,73 1 5 1,397 

Δθθιεζία 2,50 1 5 1,486 

Πάξθν 2,48 1 5 1,320 

Λεσθνξείν 2,45 1 5 1,552 

Σαρπδξνκείν 1,78 1 5 1,198 

Γπκλαζηήξην 1,78 1 5 1,128 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζε θζίλνπζα ζεηξά νη κέζνη φξνη, νη 

ειάρηζηεο, νη κέγηζηεο ηηκέο θαη ε ηππηθή απφθιηζε ησλ απαληήζεσλ γηα ην βαζκφ 

ρξήζεο ησλ δηεπθνιχλζεσλ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζηελ θνηλφηεηα. Οη γνλείο θαινχληαη 

λα επηιέμνπλ απφ κία πεληάβαζκε θιίκαθα απφ ην «θαζφινπ» έσο ην «πάξα πνιχ» κε 

βαζκνχο νπνχ αληηζηνηρνχλ ζην 1 έσο 5. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα απαληήζνπλ 

νη γνλείο γηα ηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ζηελ θάζε δηεπθφιπλζε είλαη λα ηνπο παξέρεηαη 

απηή απφ ηελ θνηλφηεηά ηνπο. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ηνλ πςειφηεξν κέζν 

φξν ζεκεηψλεη ε εξψηεζε πνπ αθνξά ζηε ρξήζε θέληξνπ δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο 

κε 3,09 («κέηξηα»). Αθνινπζνχλ ζε ζεηξά κε κηθξή δηαθνξά νη κέζνη φξνη ησλ 

απαληήζεσλ  γηα ηε ρξήζε εζηηαηνξίνπ (2,95) θαη θαηαζηεκάησλ (2,73), πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηελ ίδηα επηινγή («κέηξηα»). Μηθξφηεξνπο κέζνπο φξνπο ζεκεηψλνπλ 

ζε θζίλνπζα ζεηξά νη απαληήζεηο γηα ηε ρξήζε εθθιεζίαο (2,50), πάξθνπ(2,48), 

ιεσθνξείνπ (2,45), ηαρπδξνκείνπ (1,78) θαη γπκλαζηεξίνπ (1,78), πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηελ ίδηα επηινγή («ιίγν»).  

Παξαηεξνχκε ζπλνιηθά φηη ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε δηεπθνιχλζεηο ηεο 

θνηλφηεηαο, φπνπ ππάξρε,η δελ είλαη πνιχ κεγάιε.   

 

Οθέιε δραζηερηοηήηωλ ειεύζεροσ τρόλοσ 

 Οη εξσηήζεηο ζηνλ ηνκέα  Γ3 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ βνεζνχλ ζηε ζπιινγή 

ζηνηρείσλ γηα ην βαζκφ ζηνλ νπνίν πηζηεχνπλ νη γνλείο φηη νη δξαζηεξηφηεηεο 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ πξνζθέξνπλ νθέιε ζηα παηδηά ηνπο. Οη γνλείο θαινχληαη λα 

επηιέμνπλ απφ κία πεληάβαζκε θιίκαθα φπνπ ην 1 αληηζηνηρεί ζην «θαζφινπ» θαη ην 

πέληε ζην «πάξα πνιχ» γηα λα πεξηγξάςνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν πηζηεχνπλ φηη νη 
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δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ πξνζθέξνπλ ζπγθεθξηκέλα νθέιε ζηα παηδηά 

ηνπο.  

 

Πίλαθας 8 

Πνζνζηά εξσηήζεσλ γηα ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

πξνζθέξνπλ νθέιε 
Οθέιε 

δραζηερηοηήηωλ 

ειεύζεροσ 

τρόλοσ 

Καζόιοσ Λίγο Μέηρηα Ποιύ Πάρα ποιύ 

 % % % % % 

Γεκηνπξγηθφηεηα 0 14 16,3 44,2 25,6 

Υαιάξσζε 0 2,3 11,6 58,1 27,9 

Φπραγσγία 0 7 9,3 46,5 37,2 

Δθηφλσζε 0 7 20,9 44,2 27,9 

Κνηλσληθνπνίεζε 0 7 16,3 25,6 51,2 

 

 Ο παξαπάλσ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα κε ηα πνζνζηά ησλ 

εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην βαζκφ πνπ νη γνλείο πηζηεχνπλ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ πξνζθέξνπλ ζπγθεθξηκέλα νθέιε ζηα παηδηά ηνπο. ζνλ αθνξά 

ζηελ αλάπηπμε δεκηνπξγηθφηεηαο νη γνλείο πηζηεχνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (44,2%) 

φηη είλαη έλαο ηνκέαο ζηνλ νπνίν ην παηδί ηνπο σθειείηαη πνιχ. Υακειφηεξα πνζνζηά 

ζπγθεληξψλνπλ νη απαληήζεηο ζε θζίλνπζα ζεηξά «πάξα πνιχ» (25,6%), «κέηξηα» 

(16,3%) θαη «ιίγν» (14%). ηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ζηε ραιάξσζε ε πιεηνςεθία 

ησλ γνληψλ (58,1%) πηζηεχεη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ πξνζθέξνπλ 

ραιάξσζε «πνιχ». Αξθεηά πςειφ πνζνζηφ ζπγθεληξψλεη θαη ε επηινγή «πάξα 

πνιχ» (27,9%). Αθνινπζνχλ κε κηθξφηεξα πνζνζηά νη απαληήζεηο «κέηξηα» θαη 

«ιίγν» κε αληίζηνηρα πνζνζηά 11,6% θαη 2,3%. Χο πξνο ηελ ςπραγσγία πνπ 

πξνζθέξνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο νη γνλείο απάληεζαλ θαηά βάζε φηη απηφ ζπκβαίλεη 

«πνιχ» (46,5%) θαη «πάξα πνιχ» (37,2%). Πνιχ ρακειφηεξα πνζνζηά 

ζπγθεληξψλνπλ νη απαληήζεηο «κέηξηα» (9,3%) θαη «ιίγν» (7%). ηελ εξψηεζε πνπ 

αθνξά ζηελ εθηφλσζε ην πςειφηεξν πνζνζηφ (44,2%) ζπγθέληξσζε ε απάληεζε 

«πνιχ» . Αξθεηά πςειφ πνζνζηφ ζπγθέληξσζαλ ζε θζίλνπζα ζεηξά θαη νη 

απαληήζεηο «πάξα πνιχ» (27,9%) θαη «κέηξηα» (20,9%). Υακειφηεξν πνζνζηφ κε 

δηαθνξά ζπγθέληξσζε ε απάληεζε «ιίγν» (7%). ζνλ αθνξά ζην βαζκφ πνπ νη 

γνλείο πηζηεχνπλ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ βνεζνχλ ζηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ ηνπο ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη είλαη πνιχ ζεηηθνί, 

εθφζνλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (51,2%)  δίλνπλ ηελ απάληεζε «πάξα πνιχ». 
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Αθνινπζνχλ κε θζίλνπζα ζεηξά νη απαληήζεηο «πνιχ» (25,6%) θαη «κέηξηα» (16,3%) 

θαη κε πνιχ ρακειφηεξν πνζνζηφ ε απάληεζε «ιίγν» (7%).  

 ε γεληθέο γξακκέο, παξαηεξνχκε φηη νη γνλείο πηζηεχνπλ φηη νη 

δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ πξνζθέξνπλ νθέιε ζηα παηδηά ηνπο ζε κεγάιν 

βαζκφ. Αμηνζεκείσην είλαη φηη φιεο νη εξσηήζεηο ζπγθέληξσζαλ κεδεληθφ πνζνζηφ 

γηα ηελ απάληεζε «θαζφινπ». 

 

Πίλαθας 9 

Μέζνη φξνη εξσηήζεσλ γηα ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

πξνζθέξνπλ νθέιε 
Οθέιε δραζηερηοηήηωλ ειεύζεροσ τρόλοσ Μέζος 

όρος 

Διάτηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Σσπηθή 

απόθιηζε 

Κνηλσληθνπνίεζε 4,21 1 5 0,965 

Φπραγσγία 4,14 1 5 0,861 

Υαιάξσζε 4,12 1 5 0,697 

Δθηφλσζε 3,93 1 5 0,884 

Γεκηνπξγηθφηεηα 3,81 1 5 0,982 

 

 ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζε θζίλνπζα ζεηξά νη κέζνη φξνη, νη 

ειάρηζηεο, νη κέγηζηεο ηηκέο θαη ε ηππηθή απφθιηζε πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο 

απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ην βαζκφ πνπ πηζηεχνπλ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ πξνζθέξνπλ ζπγθεθξηκέλα νθέιε ζηα παηδηά ηνπο.  Παξαηεξνχκε 

ζρεηηθά πςεινχο κέζνπο φξνπο κε κηθξή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο. ινη 

αληηπξνζσπεχνπλ ηελ ίδηα επηινγή απάληεζεο («πνιχ»). πγθεθξηκέλα, κε θζίλνπζα 

ζεηξά νη κέζνη φξνη είλαη: γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε 4,21, γηα ηελ ςπραγσγία 4,14, γηα 

ηε ραιάξσζε 4,12, γηα ηελ εθηφλσζε 3,93 θαη γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα 3,81. Σα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη γνλείο πηζηεχνπλ πσο νη δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ κπνξνχλ λα σθειήζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο, εθφζνλ βέβαηα ππάξρεη αληίζηνηρα θαη ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο. 

 

5.1.2 Πξάγκαηα πνπ ην παηδί θάλεη 

 Ο ηνκέαο Γ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καο βνεζάεη ζηε ζπιινγή ζηνηρείσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ επάξθεηα ηνπ παηδηνχ σο πξνο ηε δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

ηνπ. Πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο γηα ηα πξάγκαηα πνπ θάλεη ην παηδί. Οη γνλείο 

θαινχληαη λα επηιέμνπλ απφ κία πεληάβαζκε θιίκαθα ηελ απάληεζε πνπ πηζηεχνπλ 

φηη αληηπξνζσπεχεη θαιχηεξα ην βαζκφ ζηνλ νπνίν θάλεη ην παηδί ηνπο απηφ πνπ 

πεξηγξάθεη ε θάζε εξψηεζε. Ζ θιίκαθα είλαη απφ ην έλα έσο ην πέληε κε απαληήζεηο 

πνπ δηαβαζκίδνληαη απφ ην «πνηέ» έσο ην «πάληα». 
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Πίλαθας 10 

Πνζνζηά ησλ εξσηήζεσλ γηα ηα πξάγκαηα πνπ ην παηδί θάλεη 
Πράγκαηα ποσ 

ηο παηδί θάλεη 

Ποηέ τεδόλ ποηέ Μερηθές 

θορές 

τεδόλ πάληα Πάληα 

 % % % % % 

Ξέξεη ηη ηνπ 

ρξεηάδεηαη/ κε ηη 

ηνπ αξέζεη λα 

αζρνιείηαη 

2,3 11,6 23,3 34,9 27,9 

Θέηεη ζηφρνπο 

γηα λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο 

επηζπκίεο ηνπ 

9,3 14 23,3 25,6 27,9 

Κάλεη επηινγέο 

δξαζηεξηνηήησλ 

2,3 4,7 23,3 34,9 34,9 

Δξγάδεηαη ζε 

ζρέδηα γηα λα 

πεηχρεη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ 

20,9 16,3 23,3 7 32,6 

Αλαγλσξίδεη αλ 

πέηπραλ ηα 

ζρέδηά ηνπ/ 

δεηά ηελ άπνςε 

ησλ άιισλ γηα 

ηελ πξφνδφ ηνπ 

11,6 23,3 20,9 11,6 32,6 

Αλ ην ζρέδηφ 

ηνπ απνηχρεη 

δνθηκάδεη άιιν 

ζρέδην γηα λα 

πεηχρεη ην 

ζηφρν ηνπ 

14 14 27,9 11,6 32,6 

 

 ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά πνπ ζπγθεληξψζεθαλ 

απφ ηηο απαληήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα πξάγκαηα πνπ ην παηδί θάλεη θαη 

αληηπξνζσπεχνπλ ηελ επάξθεηά ηνπ σο πξνο ηε δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

ηνπ. ηελ εξψηεζε γηα ην αλ ην παηδί γλσξίδεη ηη ηνπ ρξεηάδεηαη θαη κε ηη ηνπ αξέζεη 

λα αζρνιείηαη ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζπγθέληξσζε ε 

απάληεζε «ζρεδφλ πάληα» (34,9). Αθνινπζνχλ κε κηθξή δηαθνξά νη απαληήζεηο 

«πάληα» (27,9%) θαη «κεξηθέο θνξέο» (23,3%). Σα ρακειφηεξα πνζνζηά 

ζπγθεληξψλνπλ νη απαληήζεηο «ζρεδφλ πνηέ» (11,6%) θαη «πνηέ» (2,3%). ηελ 

εξψηεζε γηα ην αλ ην παηδί ζέηεη ζηφρνπο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο 

θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ, φζνλ αθνξά ζηηο αζρνιίεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ηα 

πςειφηεξα πνζνζηά κε κηθξή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο ζπγθέληξσζαλ ζε θζίλνπζα 

ζεηξά νη απαληήζεηο «πάληα» (27,9%), «ζρεδφλ πάληα» (25,6%) θαη «κεξηθέο θνξέο» 

(23,3%). Υακειφηεξα πνζνζηά ζπγθέληξσζαλ νη απαληήζεηο «ζρεδφλ πνηέ» (14%) 

θαη «πνηέ» (9,3%). ηελ εξψηεζε γηα ην αλ ην παηδί θάλεη επηινγέο δξαζηεξηνηήησλ 

γηα ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ ηα πςειφηεξα θαη ίδηα πνζνζηά  ζπγθέληξσζαλ νη 
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απαληήζεηο «ζρεδφλ πάληα» θαη «πάληα» (34,9%). Λίγν ρακειφηεξα πνζνζηά 

ζπγθέληξσζε ε απάληεζε «κεξηθέο θνξέο» (23,3%), ελψ ζεκαληηθά ρακειφηεξα 

πνζνζηά ζπγθέληξσζαλ νη απαληήζεηο «ζρεδφλ πνηέ» (4,7%) θαη «πνηέ» (2,3%). 

ηελ εξψηεζε γηα ην αλ ην παηδί εξγάδεηαη πάλσ ζε ζρέδηα πνπ έρεη λα θάλεη ην ίδην 

πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ σο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ ηνπ ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζπγθέληξσζε ε απάληεζε «πάληα» (32,7%). 

εκαληηθά πνζνζηά βέβαηα ζπγθέληξσζαλ κε κηθξή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο θαη νη 

απαληήζεηο «κεξηθέο θνξέο» (23,3%),  «πνηέ» (20,9%)θαη «ζρεδφλ πνηέ» (16,3%). 

Σν ρακειφηεξν πνζνζηφ κε ζεκαληηθή δηαθνξά ζπγθέληξσζε ε απάληεζε «ζρεδφλ 

πάληα» (7%). Παξαηεξνχκε φηη ζηελ εξψηεζε απηή νη απφςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηα 

παηδηά ηνπο δηαθέξνπλ αξθεηά κεηαμχ ηνπο, ελψ εληχπσζε θάλεη ην γεγνλφο φηη ε 

κεγαιχηεξε θιίκαθα («πάληα») ζπγθεληξψλεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ, αιιά ε 

ακέζσο επφκελε ζηε δηαβάζκηζε («ζρεδφλ πάληα») ζπγθεληξψλεη ην ρακειφηεξν. 

ηελ εξψηεζε γηα ην αλ ην παηδί αλαγλσξίδεη αλ νη πξάμεηο ή ηα ζρέδηά ηνπ πέηπραλ ή 

φρη θαη αλ ξσηά ηελ άπνςε ησλ άιισλ γηα ηελ πξφνδφ ηνπ ην πςειφηεξν πνζνζηφ 

ζπγθεληξψλεη ε απάληεζε «πάληα» (32,6%). Αξθεηά πςειά πνζνζηά ζπγθεληξψλνπλ 

θαη νη απαληήζεηο «ζρεδφλ πνηέ» (23,3%) θαη «κεξηθέο θνξέο» (20,9%), ελψ ηα 

ρακειφηεξα πνζνζηά ζπγθεληξψλνπλ νη απαληήζεηο «πνηέ» θαη «ζρεδφλ πάληα» κε 

ίδηεο ηηκέο κεηαμχ ηνπο (11,6%). Ζ ηειεπηαία εξψηεζε γηα ην αλ ην παηδί δνθηκάδεη 

θάπνην ελαιιαθηηθφ ζρέδην πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ην ζηφρν ηνπ, αλ ην πξψην 

απνηχρεη, ρσξίο λα απνγνεηεχεηαη δίλεη θαη πάιη πςειφηεξν πνζνζηφ ζηελ απάληεζε 

«πάληα» (32,6%). Τςειφ πνζνζηφ ζεκεηψλεη θαη ε απάληεζε «κεξηθέο θνξέο» 

(27,9%). Υακειφηεξα πνζνζηά ζπγθεληξψλνπλ νη απαληήζεηο «πνηέ», «ζρεδφλ πνηέ» 

(κε ίδην πνζνζηφ 14%) θαη «ζρεδφλ πάληα» (11,6%).  

 πλνιηθά ζα ιέγακε φηη νη γνλείο έρνπλ ηελ ηάζε λα πηζηεχνπλ φηη ηα παηδηά 

ηνπο έρνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν επάξθεηαο σο πξνο ηε δηαρείξηζε ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ηείλνπλ λα επηιέγνπλ πεξηζζφηεξν 

απφιπηεο απαληήζεηο φηαλ ζέινπλ λα δειψζνπλ ηε ζεηηθή ηνπο άπνςε. Δλδεηθηηθά 

είλαη ηα πςειά πνζνζηά ζηελ απάληεζε «πάληα» πνπ είλαη θαη ε πην πςειφβαζκε 

ζηελ θιίκαθα  θαη ηα ρακειά πνζνζηά ζηελ απάληεζε «ζρεδφλ πάληα» πνπ απνηειεί 

ηελ επφκελε βαζκνινγηθά πςειφηεξε θιίκαθα. 
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Πίλαθας 11 

Μέζνη φξνη ησλ εξσηήζεσλ γηα ηα πξάγκαηα πνπ ην παηδί θάλεη 
Πράγκαηα ποσ ηο παηδί θάλεη Μέζος 

όρος 

Διάτηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Σσπηθή 

απόθιηζε 

Κάλεη επηινγέο δξαζηεξηνηήησλ 3,95 1 5 0,999 

Ξέξεη ηη ηνπ ρξεηάδεηαη/ κε ηη ηνπ αξέζεη 

λα αζρνιείηαη 

3,74 1 5 1,071 

Θέηεη ζηφρνπο γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο 

επηζπκίεο ηνπ 

3,49 1 5 1,298 

Αλ ην ζρέδηφ ηνπ απνηχρεη δνθηκάδεη 

άιιν ζρέδην γηα λα πεηχρεη ην ζηφρν ηνπ 

3,35 1 5 1,429 

Αλαγλσξίδεη αλ πέηπραλ ηα ζρέδηά ηνπ/ 

δεηά ηελ άπνςε ησλ άιισλ γηα ηελ 

πξφνδφ ηνπ 

3,30 1 5 1,440 

Δξγάδεηαη ζε ζρέδηα γηα λα πεηχρεη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ 

3,14 1 5 1,552 

 

 Ο παξαπάλσ πίλαθαο παξνπζηάδεη ζε θζίλνπζα ζεηξά ηνπο κέζνπο φξνπο, ηηο 

κέγηζηεο, ηηο ειάρηζηεο ηηκέο θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα πξάγκαηα πνπ θάλεη ην παηδί θαη πξνζδηνξίδνπλ ην 

βαζκφ επάξθεηαο ησλ παηδηψλ σο πξνο ηε δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο απφ 

ηε ζθνπηά ησλ γνλέσλ. Σνπο πςειφηεξνπο κέζνπο φξνπο ζεκεηψλνπλ νη εξσηήζεηο 

πνπ αθνξνχλ ζην αλ ηα παηδηά θάλνπλ επηινγέο δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ειεχζεξν 

ρξφλν ηνπο θαη αλ γλσξίδνπλ ηη είλαη απηφ πνπ ηνπο αξέζεη. Οη κέζνη φξνη γηα ηηο δχν 

εξσηήζεηο είλαη 3,95 θαη 3,74 πνπ  αληηζηνηρνχλ ζηελ επηινγή «ζρεδφλ πάληα» απφ 

ηελ θιίκαθα. Οη εξσηήζεηο απηέο είλαη ίζσο νη πην μεθάζαξεο ζηελ θαηαλφεζή ηνπο 

απφ ηνπο γνλείο, θαη δελ αθήλνπλ πνιιά πεξηζψξηα παξεξκελείαο  ηνπο. Οη ππφινηπεο 

εξσηήζεηο κε κηθξή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο ζεκεηψλνπλ κέζνπο φξνπο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηελ επηινγή «κεξηθέο θνξέο» ηεο θιίκαθαο. πγθεθξηκέλα, ζηελ 

εξψηεζε γηα ην αλ ην παηδί ζέηεη ζηφρνπο γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

επηζπκίεο ηνπ, φζνλ αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ ν κέζνο φξνο είλαη 

3,49. ηελ εξψηεζε γηα ην αλ ην παηδί δνθηκάδεη θάπνην ελαιιαθηηθφ ζρέδην 

πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ην ζηφρν ηνπ, αλ ην πξψην απνηχρεη, ρσξίο λα απνγνεηεχεηαη 

ν κέζνο φξνο είλαη 3,35. ηελ εξψηεζε γηα ην αλ ην παηδί αλαγλσξίδεη αλ νη πξάμεηο ή 

ηα ζρέδηά ηνπ πέηπραλ ή φρη θαη αλ ξσηά ηελ άπνςε ησλ άιισλ γηα ηελ πξφνδφ ηνπ ν 

κέζνο φξνο είλαη 3,30. Σέινο, ζηελ εξψηεζε γηα ην αλ ην παηδί εξγάδεηαη πάλσ ζε 

ζρέδηα πνπ έρεη λα θάλεη ην ίδην πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ σο πξνο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπ ν κέζνο φξνο είλαη 3,14. 
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5.1.3 Τη ζπκβαίλεη ζην ζπίηη 

 Ο ηνκέαο Δ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο 

επθαηξίεο πνπ παξέρεη ην πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ ζην παηδί γηα λα δηαρεηξηζηεί ηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν ηνπ. Οη γνλείο θαινχληαη λα επηιέμνπλ κέζα απφ κία πεληάβαζκε 

θιίκαθα ψζηε λα πεξηγξάςνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζπκβαίλνπλ ζην ζπίηη νη 

ζπλζήθεο πνπ αλαθέξνληαη ζε θάζε εξψηεζε. Ζ θιίκαθα βαζκνινγείηαη απφ ην έλα 

έσο ην πέληε γηα ηηο επηινγέο «πνηέ» έσο «πάληα» αληίζηνηρα.  

 

Πίλαθας 12 

 Πνζνζηά εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε φ,ηη ζπκβαίλεη ζην ζπίηη 
Ση ζσκβαίλεη ζηο ζπίηη Ποηέ τεδόλ 

ποηέ 

Μερηθές 

θορές 

τεδόλ 

πάληα 

Πάληα 

 % % % % % 

Γείρλνπκε ελδηαθέξνλ φηαλ ην 

παηδί κηιάεη ή δείρλεη απηά πνπ 

ζέιεη ή ρξεηάδεηαη 

2,3 2,3 4,7 27,9 62,8 

Αθήλνπκε πεξηζψξηα λα 

πηζηεχεη ην παηδί φηη κπνξεί λα 

ζέηεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ  

4,7 4,7 11,6 39,5 39,5 

Γίλνπκε αλαηξνθνδφηεζε γηα 

φπνηα δξαζηεξηφηεηα 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

δηεθπεξαηψλεη ζσζηά ην παηδί. 

4,7 4,7 16,3 20,9 53,5 

Καηαιαβαίλνπκε πφηε πξέπεη 

λα αιιάμεη ηα ζρέδηά ηνπ γηα λα 

πεηχρεη έλα ζηφρν, ην 

ελζαξξχλνπκε θαη ην βνεζάκε 

7 7 9,3 32,6 44,2 

 

 ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά πνπ ζπγθεληξψζεθαλ 

απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε φ,ηη ζπκβαίλεη ζην ζπίηη. Δηδηθφηεξα, νη εξσηήζεηο 

απηέο αθνξνχλ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

ζπηηηνχ, θαηά βάζε ησλ γνληψλ, θαη ζην βαζκφ πνπ απηή εληζρχεη ηηο επθαηξίεο γηα λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηα παηδηά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο. πγθεθξηκέλα, ζηελ εξψηεζε γηα 

ην αλ δείρλνπλ ελδηαθέξνλ φηαλ ην παηδί κηιάεη ή δείρλεη απηά πνπ ζέιεη ή ρξεηάδεηαη 

ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζπγθεληξψλεη ε απάληεζε «πάληα» κε πνζνζηφ 62,8%. Με 

αξθεηή δηαθνξά αθνινπζεί ε απάληεζε «ζρεδφλ πάληα» κε πνζνζηφ 27,9%. Οη 

ππφινηπεο απαληήζεηο ζπγθεληξψλνπλ πνιχ ρακειά πνζνζηά. ε θζίλνπζα ζεηξά νη 

απαληήζεηο είλαη «κεξηθέο θνξέο» (4,7%), «πνηέ» (2,3%) θαη «ζρεδφλ πνηέ» (2,3%). 

ηελ εξψηεζε γηα ην αλ αθήλνπλ πεξηζψξηα λα πηζηεχεη ην παηδί φηη κπνξεί λα ζέηεη 

ζηφρνπο γηα φ,ηη ρξεηάδεηαη, ψζηε λα είλαη επραξηζηεκέλν ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ, 

ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζπγθεληξψλνπλ νη απαληήζεηο «πάληα» θαη «ζρεδφλ πάληα» 

κε ίδην πνζνζηφ 39,5%. Αθνινπζνχλ κε δηαθνξά κε ρακειφηεξν πνζνζηφ νη 



 61 

απαληήζεηο «κεξηθέο θνξέο» (11,7), «ζρεδφλ πνηέ» (4,6%)θαη «πνηέ» (4,6%). ηελ 

εξψηεζε γηα ην αλ δίλνπλ αλαηξνθνδφηεζε γηα φπνηα δξαζηεξηφηεηα ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ δηεθπεξαηψλεη ζσζηά ην παηδί ε πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ απάληεζε «πάληα» 

(53,5%). Αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο «ζρεδφλ πάληα» θαη «κεξηθέο θνξέο» κε 

πνζνζηά 20,9% θαη 16,3% αληίζηνηρα, ελψ ην ρακειφηεξν πνζνζηφ κε δηαθνξά 

ζπγθεληξψλνπλ νη απαληήζεηο «πνηέ» (4,7%) θαη «ζρεδφλ πνηέ» (4,7%). Σέινο, ζηελ 

εξψηεζε γηα ην αλ θαηαιαβαίλνπλ πφηε πξέπεη λα αιιάμεη ηα ζρέδηά ηνπ ην παηδί 

πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ην ζηφρν ηνπ πνπ αθνξά ζε δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ, αλ ην ζπκβνπιεχνπλ ή ην βνεζνχλ θαη ην ελζαξξχλνπλ λα πεηχρεη ηα 

πςειφηεξα πνζνζηά ζπγθεληξψλνπλ νη απαληήζεηο «πάληα» θαη «ζρεδφλ πάληα» κε 

πνζνζηά 44,2 θαη 32,6 αληίζηνηρα. Αθνινπζνχλ κε πνιχ ρακειφηεξα πνζνζηά νη 

απαληήζεηο «κεξηθέο θνξέο» (9,3%), «ζρεδφλ πνηέ» (7%) θαη «πνηέ» (7%). 

 πλνιηθά παξαηεξνχκε φηη γηα φιεο ηηο εξσηήζεηο ε πιεηνςεθία ησλ 

απαληήζεσλ είλαη «ζρεδφλ πάληα» θαη «πάληα». πσο πξνθχπηεη, νη γνλείο πηζηεχνπλ 

φηη ζε έλα κεγάιν βαζκφ παξέρνπλ ζην ζπίηη ηηο θαηάιιειεο επθαηξίεο, ψζηε λα 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά ηνπο λα δηαρεηξηζηνχλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο.  

 

Πίλαθας 13 

Μέζνη φξνη ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε φ,ηη ζπκβαίλεη ζην ζπίηη 
Ση ζσκβαίλεη ζηο ζπίηη Μέζος 

όρος 

Διάτηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Σσπηθή 

απόθιηζε 

Γείρλνπκε ελδηαθέξνλ φηαλ ην παηδί 

κηιάεη ή δείρλεη απηά πνπ ζέιεη ή 

ρξεηάδεηαη 

4,47 1 5 0,882 

Γίλνπκε αλαηξνθνδφηεζε γηα φπνηα 

δξαζηεξηφηεηα ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

δηεθπεξαηψλεη ζσζηά ην παηδί. 

4,14 1 5 1,146 

Αθήλνπκε πεξηζψξηα λα πηζηεχεη ην 

παηδί φηη κπνξεί λα ζέηεη ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ  

4,05 1 5 1,068 

Καηαιαβαίλνπκε πφηε πξέπεη λα αιιάμεη 

ηα ζρέδηά ηνπ γηα λα πεηχρεη έλα ζηφρν, 

ην ελζαξξχλνπκε θαη ην βνεζάκε 

4,00 1 5 1,215 

 

 ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζε θζίλνπζα ζεηξά νη κέζνη φξνη, νη 

κέγηζηεο, νη ειάρηζηεο ηηκέο θαη ε ηππηθή απφθιηζε ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο 

επθαηξίεο πνπ παξέρνληαη ζην ζπίηη γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ηα παηδηά ηνλ ειεχζεξν 

ρξφλν ηνπο. πγθεθξηκέλα, ηνλ κεγαιχηεξν κέζν φξν (4,47) ζεκεηψλεη ε εξψηεζε γηα 

ην αλ δείρλνπλ ελδηαθέξνλ φηαλ ην παηδί κηιάεη ή δείρλεη απηά πνπ ζέιεη ή ρξεηάδεηαη 

πνπ αληηζηνηρεί ζηελ απάληεζε «ζρεδφλ πάληα». ιεο φκσο νη εξσηήζεηο έρνπλ 
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πςεινχο κέζνπο φξνπο, κε κηθξή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο θαη αληηζηνηρνχλ ζηελ ίδηα 

απάληεζε («ζρεδφλ πάληα»). πγθεθξηκέλα νη κέζνη φξνη είλαη νη εμήο: ζηελ εξψηεζε 

γηα ην αλ δίλνπλ αλαηξνθνδφηεζε γηα φπνηα δξαζηεξηφηεηα ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

δηεθπεξαηψλεη ζσζηά ην παηδί ν κέζνο φξνο είλαη 4,14. ηελ εξψηεζε γηα ην αλ 

αθήλνπλ πεξηζψξηα λα πηζηεχεη ην παηδί φηη κπνξεί λα ζέηεη ζηφρνπο γηα φ,ηη 

ρξεηάδεηαη, ψζηε λα είλαη επραξηζηεκέλν ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ ν κέζνο φξνο είλαη 

4,05. Σέινο, ζηελ εξψηεζε γηα ην αλ θαηαιαβαίλνπλ πφηε πξέπεη λα αιιάμεη ηα 

ζρέδηά ηνπ ην παηδί πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ην ζηφρν ηνπ πνπ αθνξά ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ, αλ ην ζπκβνπιεχνπλ ή ην βνεζνχλ θαη ην 

ελζαξξχλνπλ λα πεηχρεη ν κέζνο φξνο είλαη 4,00. 

 Παξαηεξνχκε ινηπφλ πςεινχο κέζνπο φξνπο ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο απηνχ ηνπ 

ηνκέα. Απηφ ππνδεηθλχεη φηη νη γνλείο εθθξάδνπλ έληνλα ηελ πίζηε φηη ε δηθή ηνπο 

ζπλεηζθνξά είλαη πνιχ κεγάιε φζνλ αθνξά ζηελ παξνρή θαηάιιεισλ επθαηξηψλ ζην 

ζπίηη πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά ηνπο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξηζηνχλ ηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν ηνπο. 

 

5.1.4 Τη ζπκβαίλεη ζηελ θνηλόηεηα  

 Ο ηνκέαο η ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζην 

ηη ζπκβαίλεη ζηελ θνηλφηεηα. Οη γνλείο θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε πνην βαζκφ 

πηζηεχνπλ φηη ε θνηλφηεηα παξέρεη ηηο θαηάιιειεο επθαηξίεο ζηα παηδηά ηνπο λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο γηα θάζε εξψηεζε ηνπ 

ηνκέα απηνχ επηιέγνπλ απφ κία πεληάβαζκε θιίκαθα ηελ απάληεζε πνπ πηζηεχνπλ 

φηη αληηπξνζσπεχεη θαιχηεξα ην βαζκφ πνπ ηζρχεη ε ζπλζήθε πνπ πεξηγξάθεη θάζε 

κία απφ ηηο εξσηήζεηο. Ζ θιίκαθα έρεη βαζκνχο απφ ην  έλα έσο ην πέληε γηα 

απαληήζεηο πνπ δηαβαζκίδνληαη απφ ην «πνηέ» έσο ην «πάληα».  

 

Πίλαθας 14 

Πνζνζηά εξσηήζεσλ γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζηελ θνηλφηεηα 
Ση ζσκβαίλεη ζηελ 

θοηλόηεηα 

Ποηέ τεδόλ 

ποηέ 

Μερηθές 

θορές 

τεδόλ 

πάληα 

Πάληα 

 % % % % % 

Σα άηνκα ζηελ θνηλφηεηα 

δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ 

παηδηνχ 

11,6 2,3 39,5 23,3 23,3 

Τπάξρεη ελεκέξσζε γηα ηελ 

χπαξμε πξνγξακκάησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ ζηελ θνηλφηεηα 

11,6 20,9 23,3 18,6 25,6 
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Τπάξρεη απνδνρή απφ ηα 

κέιε ηεο θνηλφηεηαο 

4,7 9,3 25,6 34,9 25,6 

 

 ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά πνπ ζπγθεληξψζεθαλ 

απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο επθαηξίεο πνπ παξέρνληαη ζηα παηδηά κέζα ζηελ 

θνηλφηεηα γηα δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο. πγθεθξηκέλα, ζηελ εξψηεζε 

γηα ην αλ ηα άηνκα ζηελ θνηλφηεηα δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

επηζπκίεο ηνπ παηδηνχ ε απάληεζε πνπ ζπγθέληξσζε ην πςειφηεξν πνζνζηφ είλαη 

«κεξηθέο θνξέο» (39,5%). Υακειφηεξα αιιά αξθεηά ζεκαληηθά πνζνζηά 

ζπγθεληξψλνπλ νη απαληήζεηο «ζρεδφλ πάληα» θαη «πάληα» κε ίδην πνζνζηφ 23,3%. 

Σα πην ρακειά πνζνζηά ζπγθεληξψλνπλ νη απαληήζεηο «πνηέ» θαη «ζρεδφλ πνηέ» κε 

11,6% θαη 2,3% αληίζηνηρα. Παξαηεξνχκε φηη νη γνλείο εκθαλίδνληαη αξθεηά 

επραξηζηεκέλνη κε ην ελδηαθέξνλ ηεο θνηλφηεηαο. ηελ εξψηεζε γηα ην αλ ππάξρεη 

ελεκέξσζε γηα ηελ χπαξμε πξνγξακκάησλ δξαζηεξηνηήησλ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζηελ 

θνηλφηεηα ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζπγθεληξψλεη ε απάληεζε «πάληα» κε πνζνζηφ 

25,6%. Αθνινπζνχλ κε κηθξή δηαθνξά ηα πνζνζηά ζηηο απαληήζεηο «κεξηθέο θνξέο» 

(23,3%), «ζρεδφλ πνηέ» (20,9%) θαη «ζρεδφλ πάληα» (18,6%). Σν ρακειφηεξν 

πνζνζηφ ζπγθεληξψλεη ε απάληεζε «πνηέ» (11,6%). Βιέπνπκε φηη νη απφςεηο ησλ 

γνλέσλ γηα ην αλ ππάξρεη ελεκέξσζε απφ ηελ θνηλφηεηα δηαθέξνπλ. Χζηφζν, είλαη 

ζρεηηθά ρακειά ηα πνζνζηά ζηηο πνιχ αξλεηηθέο απαληήζεηο («πνηέ»). Σέινο, ζηελ 

εξψηεζε γηα ην αλ ππάξρεη απνδνρή απφ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο ην πςειφηεξν 

πνζνζηφ ζπγθεληξψλεη ε απάληεζε «ζρεδφλ πάληα» (34,9%). Αθνινπζνχλ κε 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ νη απαληήζεηο «κεξηθέο θνξέο» θαη «πάληα» κε ίδην πνζνζηφ 

25,6%. 

 

Πίλαθας 15  

Μέζνη φξνη εξσηήζεσλ γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζηελ θνηλφηεηα 
Ση ζσκβαίλεη ζηελ θοηλόηεηα Μέζος 

όρος 

Διάτηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Σσπηθή 

απόθιηζε 

Τπάξρεη απνδνρή απφ ηα κέιε ηεο 

θνηλφηεηαο 

3,67 1 5 1,107 

Σα άηνκα ζηελ θνηλφηεηα δείρλνπλ 

ελδηαθέξνλ γηα ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

επηζπκίεο ηνπ παηδηνχ 

3,44 1 5 1,221 

Τπάξρεη ελεκέξσζε γηα ηελ χπαξμε 

πξνγξακκάησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζηελ θνηλφηεηα 

3,26 1 5 1,364 

 

 ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζε θζίλνπζα ζεηξά νη κέζνη φξνη, νη 

κέγηζηεο, νη ειάρηζηεο ηηκέο θαη ε ηππηθή απφθιηζε απφ ηηο εξσηήζεηο ηνπ ηνκέα η 
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ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξνχλ ζηηο επθαηξίεο πνπ παξέρεη ε θνηλφηεηα ζηα 

παηδηά γηα δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ 

γνλέσλ ηνπο. πγθεθξηκέλα, ην κεγαιχηεξν κέζν φξν (3,67) ζεκεηψλεη ε εξψηεζε γηα 

ην αλ ππάξρεη απνδνρή απφ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ απάληεζε 

«ζρεδφλ πάληα». Αθνινπζνχλ κε κηθξή δηαθνξά νη κέζνη φξνη πνπ αθνξνχλ ζηηο 

εξσηήζεηο γηα ην αλ  ηα άηνκα ζηελ θνηλφηεηα δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηηο αλάγθεο 

θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ παηδηνχ (3,44) θαη γηα ην αλ ππάξρεη ελεκέξσζε απφ ηελ 

θνηλφηεηα (3,26), νη νπνίνη αληηζηνηρνχλ ζηελ θιίκαθα ζην «κεξηθέο θνξέο».  

 πλνιηθά, παξαηεξνχκε φηη νη γνλείο έρνπλ κία ζπληεξεηηθή ζεηηθή άπνςε 

γηα ηελ θνηλφηεηα σο πξνο ηηο επθαηξίεο πνπ παξέρεη ζηα παηδηά ηνπο γηα δηαρείξηζε 

ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο. 

 

5.1.5 Δπζθνιίεο-Πεξηνξηζκνί 

 Ο ηνκέαο Ε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ βνεζνχλ ζηε 

ζπιινγή ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζε ελδερφκελα εκπφδηα πνπ κπνξεί λα 

αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά  γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ. Οη γνλείο θαινχληαη λα επηιέμνπλ απφ κία πεληάβαζκε θιίκαθα ην βαζκφ 

ζηνλ νπνίν νη ζπλζήθεο πνπ πεξηγξάθεη ε θάζε εξψηεζε απνηεινχλ εκπφδην γηα ηε 

ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Ζ θιίκαθα έρεη 

βαζκνχο απφ έλα έσο πέληε πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο απαληήζεηο πνπ δηαβαζκίδνληαη 

απφ «πάληα» έσο «πνηέ». 

 

Πίλαθας 16 

Πνζνζηά εξσηήζεσλ γηα ηηο δπζθνιίεο ζηε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ 
Γσζθοιίες γηα ηε ζσκκεηοτή 

ζε δραζηερηόηεηες 

ειεύζεροσ τρόλοσ 

Πάληα τεδόλ 

πάληα 

Μερηθές 

θορές 

τεδόλ 

ποηέ 

Ποηέ 

 % % % % % 

Έιιεηςε ρξφλνπ 2,3 4,7 58,1 4,7 30,2 

Έιιεηςε ρξεκάησλ 0 18,6 58,1 11,6 11,6 

Αδπλακία πξφζβαζεο 4,7 14 32,6 25,6 23,3 

Έιιεηςε ελεκέξσζεο 9,3 11,6 48,8 20,9 9,3 

Με απνδνρή 2,3 11,6 32,6 25,6 27,9 

Απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο 4,7 7 27,9 14 46,5 

 

 ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά πνπ ζπγθέληξσζαλ νη 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο δπζθνιίεο πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά 

γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ. πγθεθξηκέλα, ζηελ 

εξψηεζε γηα ηελ έιιεηςε ρξφλνπ ην πςειφηεξν πνζνζηφ (58,1%) κε ηελ πιεηνςεθία 
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ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπγθεληξψλεη ε απάληεζε «κεξηθέο θνξέο». Τςειφ πνζνζηφ 

ζπγθεληξψλεη θαη ε απάληεζε «πνηέ» κε 30,2%. Πνιχ ρακειά πνζνζηά 

ζπγθεληξψλνπλ νη απαληήζεηο «ζρεδφλ πάληα» (4,7%) , «ζρεδφλ πνηέ» (4,7%) θαη 

«πάληα» (2,3%). ηελ εξψηεζε γηα ηελ έιιεηςε ρξεκάησλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ζπγθεληξψλεη θαη πάιη απάληεζε  «κεξηθέο θνξέο” κε πνζνζηφ 58,1%. Οη ππφινηπεο 

απαληήζεηο ζπγθεληξψλνπλ ρακειά πνζνζηά. πγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο ζε 

θζίλνπζα ζεηξά είλαη «ζρεδφλ πάληα» (18,6%), «ζρεδφλ πνηέ» (11,6%), «πνηέ» 

(11,6%) θαη κε κεδεληθφ πνζνζηφ ε απάληεζε «πάληα». ηελ εξψηεζε γηα ηελ 

αδπλακία πξφζβαζεο πςειά πνζνζηά ζπγθεληξψλνπλ νη απαληήζεηο «κεξηθέο θνξέο» 

(32,6%), «ζρεδφλ πνηέ» (25,6%) θαη «πνηέ» (23,3%). Υακειφηεξα πνζνζηά 

ζπγθεληξψλνπλ νη απαληήζεηο «ζρεδφλ πάληα» (14%) θαη «πάληα» (4,7%). ηελ 

εξψηεζε γηα ηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζπγθεληξψλεη ε 

απάληεζε «κεξηθέο θνξέο» κε πνζνζηφ 48,8%. Αξθεηά πςειφ πνζνζηφ 

ζπγθεληξψλεη ε απάληεζε «ζρεδφλ πνηέ» (20,9%). Αθνινπζνχλ κε πνιχ κηθξφηεξα 

πνζνζηά νη απαληήζεηο «ζρεδφλ πάληα» (11,6%), «πάληα» (9,3%) θαη «πνηέ» (9,3%). 

ηελ εξψηεζε γηα ηε κε απνδνρή πςειφηεξν πνζνζηφ ζπγθεληξψλεη ε απάληεζε 

«κεξηθέο θνξέο» (32.6%). Αξθεηά πςειά πνζνζηά ζπγθεληξψλνπλ νη απαληήζεηο 

«πνηέ» (27,9%) θαη «ζρεδφλ πνηέ» (25,6%). Υακειά πνζνζηά ζπγθεληξψλνπλ νη 

απαληήζεηο «ζρεδφλ πάληα» (11,6%) θαη «πάληα» (2,3%). Σέινο, ζηελ εξψηεζε γηα 

ηελ απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο ην πςειφηεξν πνζνζηφ κε δηαθνξά ζπγθεληξψλεη ε 

απάληεζε «πνηέ». Αξθεηά πςειφ πνζνζηφ ζπγθεληξψλεη ε απάληεζε «κεξηθέο 

θνξέο» (27,9%). Αθνινπζνχλ κε πνιχ κηθξά πνζνζηά νη απαληήζεηο  «ζρεδφλ πνηέ» 

(14%), «ζρεδφλ πάληα» (7%) θαη «πάληα» (4,7%). 

 Παξαηεξνχκε ζπλνιηθά φηη νη γνλείο ζεσξνχλ φηη ππάξρνπλ εμσηεξηθνί 

παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Γελ απνδίδνπλ φκσο ζε απηνχο ηε κε ζπκκεηνρή ζε απφιπην 

βαζκφ.  

 

Πίλαθας 17 

Μέζνη φξνη εξσηήζεσλ γηα ηηο δπζθνιίεο ζηε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ 
Γσζθοιίες γηα ηε ζσκκεηοτή ζε 

δραζηερηόηεηες ειεύζεροσ τρόλοσ 

Μέζος 

όρος 

Διάτηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Σσπηθή 

απόθιηζε 

Απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο 3,91 1 5 1,211 

Με απνδνρή 3,65 1 5 1,089 

Έιιεηςε ρξφλνπ 3,56 1 5 1,053 

Αδπλακία πξφζβαζεο 3,49 1 5 1,142 
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Έιιεηςε ρξεκάησλ 3,16 1 5 0,871 

Έιιεηςε ελεκέξσζεο 3,09 1 5 1,042 

 

 Ο παξαπάλσ πίλαθαο παξνπζηάδεη ζε θζίλνπζα ζεηξά ηνπο κέζνπο φξνπο, ηηο 

ειάρηζηεο θαη κέγηζηε ηηκέο θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ 

ζηηο δπζθνιίεο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 

Τςειφηεξν κέζν φξν παξνπζηάδεη ε απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο κε 3,91 πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ απάληεζε «ζρεδφλ πνηέ» ηεο θιίκαθαο. Βιέπνπκε ινηπφλ φηη νη 

γνλείο δε ζεσξνχλ σο ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ηελ απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Σν ίδην ηζρχεη γηα 

ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε κε απνδνρή θαη ηελ έιιεηςε ρξφλνπ. Οη εξσηήζεηο 

απηέο ζεκεηψλνπλ κέζνπο φξνπο 3,65 θαη 3,56 αληίζηνηρα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 

επίζεο ηελ απάληεζε «ζρεδφλ πνηέ» ηεο θιίκαθαο. Οη ππφινηπεο εξσηήζεηο 

ζεκεηψλνπλ ειαθξψο ρακειφηεξν κέζν φξν πνπ αληηζηνηρεί ζην «κεξηθέο θνξέο». 

πγθεθξηκέλα, ε εξψηεζε πνπ αθνξά ζηελ αδπλακία πξφζβαζεο έρεη κέζν φξν 3,49, 

ε εξψηεζε πνπ αθνξά ζηελ έιιεηςε ρξεκάησλ έρεη κέζν φξν 3,16 θαη ε εξψηεζε πνπ 

αθνξά ζηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο έρεη κέζν φξν 3,09. 

 πσο πξνθχπηεη νη γνλείο ζεσξνχλ φηη ππάξρνπλ εμσηεξηθνί πεξηνξηζκνί πνπ 

δπζθνιεχνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ, 

αιιά δελ ηνπο επεξεάδνπλ δξαζηηθά. Δηδηθφηεξα, ε απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο, ε κε 

απνδνρή θαη ε έιιεηςε ρξφλνπ θαίλεηαη λα κελ απνηεινχλ ηφζν ζεκαληηθά εκπφδηα 

φζν ε αδπλακία πξφζβαζεο, ε έιιεηςε ρξεκάησλ θαη ε έιιεηςε ελεκέξσζεο. 

 

5.2 Έιεγρνο ησλ κέζσλ ηηκώλ κε ην t-test 

 Ζ ζχγθξηζε ησλ κέζσλ ηηκψλ ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ σο πξνο ηηο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ t-test. Οη εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηέο αθνξνχλ ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην παηδί αζρνιείηαη κε ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ζην βαζκφ πνπ ην παηδί ρξεζηκνπνηεί ηηο 

δηεπθνιχλζεηο ειεχζεξνπ ρξφλνπ πνπ ηνπ παξέρνληαη ζηελ θνηλφηεηα, ζην βαζκφ πνπ 

νη γνλείο πηζηεχνπλ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ πξνζθέξνπλ 

ζπγθεθξηκέλα νθέιε ζην παηδί ηνπο, ζηελ επάξθεηα ηνπ παηδηνχ λα δηαρεηξηζηεί ηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν ηνπ, ζηηο επθαηξίεο πνπ δίλνληαη ζην παηδί απφ ην ζπίηη γηα δηαρείξηζε 

ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπ, ζηηο επθαηξίεο πνπ δίλνληαη ζην παηδί απφ ηελ θνηλφηεηα 

γηα δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπ θαη ηέινο, ζηε ζπρλφηεηα πνπ 
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ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο απνηεινχλ πξφβιεκα ζηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Οη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο  ζε ζρέζε κε ηηο 

νπνίεο δηεξεπλήζεθαλ νη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο αθνξνχλ ζην θχιν θαη ζηελ ειηθία 

ηνπ γνλέα, ζην θχιν θαη ζηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ, ζην είδνο αλαπεξίαο, θαη ηέινο ζην 

εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ηνπ παηδηνχ. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη παξαθάησ 

αλαιπηηθά.  

 

5.2.1 Φύιν γνλέα 

 ζνλ αθνξά ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην παηδί αζρνιείηαη κε ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηόηεηεο ειεύζεξνπ ρξόλνπ ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή «θχιν γνλέα» (άλδξαο-

γπλαίθα), ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα δχν κφλν απφ ηηο νρηψ 

δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ πνπ δηεξεπλψληαη. πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεηαη 

νξηαθή ζηαηηζηηθά δηαθνξά γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ θνηλφηεηα  

{t(41)=-2,05, p=0,047} θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα ηε ρξήζε ππνινγηζηψλ 

{t(41)=-3,23, p<0,01}. πγθεθξηκέλα, σο πξνο ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο νη 

γπλαίθεο ζεσξνχλ φηη ην παηδί ηνπο αζρνιείηαη πην ζπρλά κε απηέο απ’ φηη ζεσξνχλ νη 

άλδξεο ηνπ δείγκαηνο. 

 ζνλ αθνξά ζην βαζκφ πνπ ην παηδί ρξεζηκνπνηεί ηηο δηεπθνιύλζεηο ειεύζεξνπ 

ρξόλνπ πνπ ηνπ παξέρνληαη ζηελ θνηλόηεηα ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή «θχιν γνλέα» 

δελ ππάξρεη ζηαηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά παξά κφλν γηα ηε ρξήζε ηνπ ηαρπδξνκείνπ 

{t(34)=-3,06, p<0,01}. Οη γπλαίθεο αλαθέξνπλ φηη ην παηδί ηνπο ρξεζηκνπνηεί ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηεπθφιπλζε πην ζπρλά απ’ φηη αλαθέξνπλ νη άληξεο.  

 ζνλ αθνξά ζην βαζκφ πνπ νη γνλείο πηζηεχνπλ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ πξνζθέξνπλ ζπγθεθξηκέλα νθέιε ζην παηδί ηνπο ζε ζρέζε κε ηε 

κεηαβιεηή «θχιν γνλέα» ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα ην βαζκφ πνπ νη 

γνλείο πηζηεχνπλ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο πξνζθέξνπλ ζην παηδί ηνπο δεκηνπξγηθφηεηα  

{t(41)=-3,92, p=0,00} θαη ςπραγσγία {t(13,82)=-2,67, p<0,05}. Οη κεηέξεο 

παξνπζηάδνληαη πην ζεηηθέο σο πξνο ηα ζπγθεθξηκέλα νθέιε ζε ζρέζε κε ηνπο 

παηέξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. 

 ζνλ αθνξά ζηελ ελφηεηα γηα ηελ επάξθεηα ηνπ παηδηνύ λα δηαρεηξηζηεί ηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν ηνπ ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή «θχιν γνλέα» ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζρεδφλ ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο. πγθεθξηκέλα, ζηελ εξψηεζε γηα 

ην αλ ην παηδί μέξεη ηη ηνπ ρξεηάδεηαη/ κε ηη ηνπ αξέζεη λα αζρνιείηαη ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά {t(41)=-2,67, p=0,01}, ζηελ εξψηεζε γηα ην αλ ην 
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παηδί ζέηεη ζηφρνπο γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο επηζπκίεο ηνπ ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά {t(41)=-3,31, p<0,01}, ζηελ εξψηεζε γηα ην αλ ην παηδί θάλεη 

επηινγέο δξαζηεξηνηήησλ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά {t(41)=-3,17, 

p<0,01}, ζηελ εξψηεζε γηα ην αλ ην παηδί εξγάδεηαη ζε ζρέδηα γηα λα πεηχρεη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά {t(25,8)=-3,40, p<0,01}, θαη 

ηέινο, ζηελ εξψηεζε γηα ην αλ ην παηδί αλαγλσξίδεη αλ πέηπραλ ηα ζρέδηά ηνπ/ δεηά 

ηελ άπνςε ησλ άιισλ γηα ηελ πξφνδφ ηνπ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

{t(41)=-2,40, p<0,05}. ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο νη γπλαίθεο είραλ ζε θάζε 

πεξίπησζε πην ζεηηθή άπνςε γηα ηελ επάξθεηα ηνπ παηδηνχ ηνπο σο πξνο ηε 

δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο πνπ ζπκπιήξσζαλ ην 

εξσηεκαηνιφγην.  

 ζνλ αθνξά ζηηο επθαηξίεο πνπ παξέρνληαη ζην ζπίηη γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ απφ ην ίδην ην παηδί δε βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ απαληήζεσλ ησλ γνλέσλ δηαθνξεηηθνχ θχινπ. 

 ζνλ αθνξά ζηηο επθαηξίεο πνπ παξέρνληαη ζηελ θνηλόηεηα γηα ηε δηαρείξηζε 

ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη πάιη ζε ζεκεηψζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ ησλ απαληήζεσλ ησλ γνλέσλ ησλ δχν θχισλ. 

 Σέινο, φζνλ αθνξά ζηνπο ελδερφκελνπο πεξηνξηζκνύο γηα ζπκκεηνρή ηνπ 

παηδηνχ ζε δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ νη κέζνη φξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ 

γνλέσλ ησλ δχν θχισλ δε ζεκείσζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. 

 

5.2.2 Ηιηθία γνλέα 

 ζνλ αθνξά ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην παηδί αζρνιείηαη κε ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηόηεηεο ειεύζεξνπ ρξόλνπ ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή «ειηθία γνλέα» (δχν 

ειηαθέο νκάδεο: 37-50 εηψλ &  51-70εηψλ) παξνπζηάζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δσγξαθηθήο {t(24,27)=-2,41, p<0,05} θαη ηεο 

κνπζηθήο {t(41)=-2,33, p<0,05}. Οη γνλείο πνπ αλήθνπλ ζηε κεγαιχηεξε ειηθηαθή 

νκάδα ζπγθέληξσζαλ κεγαιχηεξνπο κέζνπο φξνπο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Σα παηδηά ησλ γνλέσλ ηεο κεγαιχηεξεο ειηθηαθήο νκάδαο, δειαδή, 

αζρνινχληαη πην ζπρλά κε ηε δσγξαθηθή θαη ηε κνπζηθή ζε ζρέζε κε ηα παηδηά ησλ 

γνλέσλ ηεο κηθξφηεξεο ειηθηαθήο νκάδαο. 

 ζνλ αθνξά ζην βαζκφ πνπ ην παηδί ρξεζηκνπνηεί ηηο δηεπθνιύλζεηο ειεύζεξνπ 

ρξόλνπ πνπ ηνπ παξέρνληαη ζηελ θνηλόηεηα ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή «ειηθία γνλέα» 

δε ζεκεηψζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. 
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ζνλ αθνξά ζην βαζκφ πνπ νη γνλείο πηζηεχνπλ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ πξνζθέξνπλ ζπγθεθξηκέλα νθέιε ζην παηδί ηνπο ζε ζρέζε κε ηε 

κεηαβιεηή «ειηθία γνλέα», ζηελ πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ δε ζεκεηψζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν ειηθηαθψλ νκάδσλ. πγθεθξηκέλα, 

ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κφλν κεηαμχ ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ηνπ 

γνλέα θαη ηνπ βαζκνχ εθηφλσζεο πνπ αλαθέξζεθε φηη πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά νη 

δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ {t(41)=2,63, p<0,05}. Οη γνλείο ηεο κηθξφηεξεο 

ειηθηαθήο νκάδαο ζεκείσζαλ πςειφηεξε βαζκνινγία γηα ηελ πξνζθνξά ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζηελ εθηφλσζε ηνπ παηδηνχ ηνπο. 

ζνλ αθνξά ζηελ ελφηεηα γηα ηελ επάξθεηα ηνπ παηδηνύ λα δηαρεηξηζηεί ηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν ηνπ ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή «ειηθία γνλέα» δε ζεκεηψζεθε 

θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά.  

Οκνίσο, φζνλ αθνξά ζηηο επθαηξίεο πνπ παξέρνληαη ζην ζπίηη γηα ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ απφ ην ίδην ην παηδί δε βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ απαληήζεσλ ησλ γνλέσλ δηαθνξεηηθήο 

ειηθηαθήο νκάδαο. 

Χο πξνο ηηο επθαηξίεο πνπ παξέρνληαη ζηελ θνηλόηεηα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή «ειηθία γνλέα» ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά φζνλ αθνξά ην ελδηαθέξνλ ηεο θνηλφηεηαο γηα ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

επηζπκίεο ηνπ παηδηνχ {t(41)=-2,13, p<0,05}. πγθεθξηκέλα, νη γνλείο πνπ αλήθνπλ 

ζηε κεγαιχηεξε ειηθηαθή νκάδα εμέθξαζαλ πην ζεηηθή άπνςε γηα ηε ζηάζε ηεο 

θνηλφηεηαο ζηνλ ηνκέα απηφ.   

Σέινο, σο πξνο ζηνπο ελδερφκελνπο πεξηνξηζκνύο γηα ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ 

ζε δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ νη κέζνη φξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ γνλέσλ ησλ 

δχν ειηθηαθψλ νκάδσλ ζεκείσζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο φζνλ αθνξά ζην 

βαζκφ πνπ ζεσξνχλ ηελ έιιεηςε ρξφλνπ εκπφδην γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ηνπο 

ζε δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ {t(41)=-2,21, p<0,05}. πγθεθξηκέλα, νη γνλείο 

κεγαιχηεξεο ειηθηαθήο νκάδαο δε ζεσξνχλ ηφζν ζεκαληηθφ εκπφδην, γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο, ηελ έιιεηςε ρξφλνπ ζε ζρέζε κε 

ηνπο γνλείο ηεο κηθξφηεξεο ειηθηαθήο νκάδαο. Οξηαθή ζηαηηζηηθά δηαθνξά 

ζεκεηψλεηαη σο πξνο ην βαζκφ πνπ νη γνλείο ησλ δχν ειηθηαθψλ νκάδσλ ζεσξνχλ ηελ 

αδπλακία πξφζβαζεο σο πξφβιεκα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ηνπο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο {t(41)=-2,06, p=0,046}. Καη πάιη νη γνλείο ηεο κεγαιχηεξεο 
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ειηθηαθήο νκάδαο αλαθέξνπλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηελ αδπλακία πξφζβαζεο σο 

εκπφδην γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ.  

 

5.2.3 Φύιν παηδηνύ 

Ζ ζχγθξηζε ησλ κέζσλ ηηκψλ φισλ ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ ζε ζρέζε 

κε ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή  «θχιν παηδηνχ» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε 

ηνπ t-test δελ αλέδεημε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. 

 

5.2.4 Ηιηθία παηδηνύ 

  ζνλ αθνξά ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην παηδί αζρνιείηαη κε ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηόηεηεο ειεύζεξνπ ρξόλνπ ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή «ειηθία παηδηνχ» (δχν 

ειηαθέο νκάδεο: 9-15εηψλ & 16-21εηψλ) βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα 

ηελ έμνδν γηα θαγεηφ {t(38,21)=-2,36, p<0,05} θαη γηα ην παηρλίδη ζηηο θνχληεο 

{t(41)=3,33, p<0,01}. Σα παηδηά ηεο κεγαιχηεξεο ειηθηαθήο νκάδαο αλαθέξεηαη απφ 

ηνπο γνλείο φηη έρνπλ πην ζπρλά εμφδνπο γηα θαγεηφ ζε ζρέζε κε ηα παηδηά ηεο 

κηθξφηεξεο ειηθηαθήο νκάδαο. Αληίζεηα ην παίμηκν ζηηο θνχληεο αλαθέξεηαη σο πην 

ζπρλή δξαζηεξηφηεηα γηα ηα παηδηά ηεο κηθξφηεξεο ειηθηαθήο νκάδαο.  

 ζνλ αθνξά ζην βαζκφ πνπ ην παηδί ρξεζηκνπνηεί ηηο δηεπθνιύλζεηο ειεύζεξνπ 

ρξόλνπ πνπ ηνπ παξέρνληαη ζηελ θνηλόηεηα ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή «ειηθία 

παηδηνχ» βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο. 

πγθεθξηκέλα, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζε ζρέζε κε ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή γηα 

ηε ρξήζε ηνπ ιεσθνξείνπ {t(37,9)=-2,71, p=0,01}, ησλ θαηαζηεκάησλ {t(32,73)=-

2,44, p<0,05}, ηνπ ηαρπδξνκείνπ {t(22,23)=-2,73, p<0,05}, ηεο εθθιεζίαο 

{t(37,62)=-2,94, p<0,01} θαη ηνπ εζηηαηνξίνπ {t(37,46)=-2,86, p<0,01}. ε θάζε κία 

απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ζεκεηψζεθαλ πςειφηεξνη κέζνη φξνη γηα ηα παηδηά 

ηεο κεγαιχηεξε ειηθηαθήο νκάδαο ζε ζρέζε κε ηα παηδηά ηεο κηθξφηεξεο ειηθηαθήο 

νκάδαο. 

 ζνλ αθνξά ζην βαζκφ πνπ νη γνλείο πηζηεχνπλ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ πξνζθέξνπλ ζπγθεθξηκέλα νθέιε ζην παηδί ηνπο ζε ζρέζε κε ηε 

κεηαβιεηή «ειηθία παηδηνχ» πξνθχπηνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζρέζεηο γηα φιεο 

ζρεδφλ ηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο. πγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ σο πξνο ην βαζκφ πνπ νη 

γνλείο πηζηεχνπλ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπ πξνζθέξνπλ αλάπηπμε 

ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο {t(37,97)=2,63, p<0,05}, ραιάξσζε {t(41)=2,14, p<0,05}, 
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ςπραγσγία {t(41)=2,32, p<0,05} θαη εθηφλσζε {t(41)=3,71, p<0,01}. Οη κέζνη φξνη 

είλαη γηα θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο κεγαιχηεξνη γηα ηα 

παηδηά ηεο κηθξφηεξεο ειηθηαθήο νκάδαο ζε ζρέζε κε ηα παηδηά ηεο κεγαιχηεξεο 

ειηθηαθήο νκάδαο. 

 ζνλ αθνξά ζηελ ελφηεηα γηα ηελ επάξθεηα ηνπ παηδηνύ λα δηαρεηξηζηεί ηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν ηνπ ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή «ειηθία παηδηνχ» ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ ειέγρνπ δελ αλέδεημαλ θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά.  

 ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο δελ πξνέθπςαλ νχηε απφ ηε ζχγθξηζε ησλ 

κέζσλ φξσλ ησλ απαληήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο επθαηξίεο πνπ παξέρνληαη ζην ζπίηη 

γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ γηα ηηο δχν ειηθηαθέο νκάδεο ησλ παηδηψλ. 

 Αληίζεηα, σο πξνο ηηο επθαηξίεο πνπ παξέρνληαη ζηελ θνηλόηεηα γηα ηε 

δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή «ειηθία παηδηνχ» 

ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα ηνπο κέζνπο φξνπο φισλ ησλ 

απαληήζεσλ ησλ δχν ειηθηαθψλ νκάδσλ. Δηδηθφηεξα, παξνπζηάζηεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ εξψηεζε γηα ην αλ ηα άηνκα ζηελ θνηλφηεηα δείρλνπλ 

ελδηαθέξνλ γηα ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ παηδηνχ {t(41)=-2,63, p<0,05}, αλ 

ππάξρεη ελεκέξσζε γηα ηελ χπαξμε πξνγξακκάησλ δξαζηεξηνηήησλ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ ζηελ θνηλφηεηα {t(41)=-2,39, p<0,05}, θαη ηέινο, αλ ππάξρεη απνδνρή απφ ηα 

κέιε ηεο θνηλφηεηαο {t(41)=-2,49, p<0,05}. Απφ ηνλ έιεγρν πξνέθπςε φηη νη γνλείο 

ησλ παηδηψλ ηεο κεγαιχηεξεο ειηθηαθήο νκάδαο πηζηεχνπλ φηη ε θνηλφηεηα παξέρεη 

ζηα παηδηά ηνπο επθαηξίεο γηα δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ απ’ φηη νη γνλείο ησλ παηδηψλ ηεο κηθξφηεξεο ειηθηαθήο νκάδαο. 

 Σέινο, σο πξνο ηνπο ελδερφκελνπο πεξηνξηζκνύο γηα ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ 

ζε δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ νη κέζνη φξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ γνλέσλ ησλ 

παηδηψλ ησλ δχν ειηθηαθψλ νκάδσλ δε ζεκείσζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

παξά κφλν φζνλ αθνξά ηελ έιιεηςε ρξφλνπ {t(41)=-3,3, p<0,01}. πγθεθξηκέλα, νη 

γνλείο ησλ παηδηψλ ηεο  κεγαιχηεξεο ειηθηαθήο νκάδαο αλέθεξαλ σο ιηγφηεξα ζπρλφ 

ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο ρξφλνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ηνπο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ ηεο 

κηθξφηεξεο ειηθηαθήο νκάδαο 

 

5.2.5 Είδνο αλαπεξίαο 

 ζνλ αθνξά ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην παηδί αζρνιείηαη κε ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηόηεηεο ειεύζεξνπ ρξόλνπ ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή «είδνο αλαπεξίαο» 
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(λνεηηθή αλαπεξία-απηηζκφο) παξνπζηάζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο: έμνδνο γηα θαγεηφ {t(41)=2,25, p<0,05}, κνπζηθή {t(41)=2,23, 

p<0,05} θαη ζπλαιιαγέο κε ηελ θνηλφηεηα {t(34,5)=4,15, p=0,00}. Ζ ζχγθξηζε ησλ 

κέζσλ φξσλ ησλ δχν νκάδσλ έδεημε φηη ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία αζρνινχληαη 

πεξηζζφηεξν κε ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα κε απηηζκφ. 

 ζνλ αθνξά ζην βαζκφ πνπ ην παηδί ρξεζηκνπνηεί ηηο δηεπθνιύλζεηο ειεύζεξνπ 

ρξόλνπ πνπ ηνπ παξέρνληαη ζηελ θνηλόηεηα ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή «είδνο 

αλαπεξίαο» παξνπζηάδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα ηε ρξήζε ηνπ 

ιεσθνξείνπ {t(32,58)=2,45, p<0,05}, ησλ θαηαζηεκάησλ {t(39)=3,35, p<0,01}, ηνπ 

ηαρπδξνκείνπ θαη ηεο εθθιεζίαο {t(40)=3,08, p<0,01}. Σα άηνκα κε λνεηηθή 

αλαπεξία, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο θάλνπλ ζπρλφηεξε ρξήζε ησλ 

παξαπάλσ δηεπθνιχλζεσλ ζε ζρέζε κε ηα άηνκα κε απηηζκφ.  

 ζνλ αθνξά ζην βαζκφ πνπ νη γνλείο πηζηεχνπλ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ πξνζθέξνπλ ζπγθεθξηκέλα νθέιε ζην παηδί ηνπο ζε ζρέζε κε ηε 

κεηαβιεηή «είδνο αλαπεξίαο» δελ παξνπζηάζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά.  

 ζνλ αθνξά ζηελ ελφηεηα γηα ηελ επάξθεηα ηνπ παηδηνύ λα δηαρεηξηζηεί ηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν ηνπ ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή «είδνο αλαπεξίαο» παξνπζηάζηεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε δχν απφ ηηο έμη εξσηήζεηο. πγθεθξηκέλα, 

πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ είδνπο ηεο αλαπεξίαο θαη ηεο 

ζπρλφηεηαο πνπ νη γνλείο αλαθέξνπλ φηη ην παηδί ηνπο αλαγλσξίδεη αλ πέηπραλ ηα 

ζρέδηά ηνπ/ δεηά ηελ άπνςε ησλ άιισλ γηα ηελ πξφνδφ ηνπ {t(41)=2,06, p=0,46}, 

θαζψο θαη κεηαμχ ηνπ είδνπο ηεο αλαπεξίαο  θαη ηεο ζπρλφηεηαο πνπ νη γνλείο 

αλαθέξνπλ φηη ην παηδί ηνπο αλ ην ζρέδηφ ηνπ απνηχρεη δνθηκάδεη άιιν ζρέδην γηα λα 

πεηχρεη ην ζηφρν ηνπ {t(41)=3,13, p<0,01}. Μεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ησλ παξαπάλσ 

ζπκπεξηθνξψλ αλαθέξεηαη φηη εκθαλίδνπλ ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ζε ζρέζε 

κε ηα άηνκα κε απηηζκφ. 

 ζνλ αθνξά ζηηο επθαηξίεο πνπ παξέρνληαη ζην ζπίηη γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή «είδνο αλαπεξίαο» παξνπζηάζηεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηε ζπρλφηεηα πνπ νη γνλείο αλαθέξνπλ φηη 

αθήλνπλ πεξηζψξηα λα πηζηεχεη ην παηδί φηη κπνξεί λα ζέηεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

{t(30,42)=2,72, p<0,05} θαη θαηαιαβαίλνπλ πφηε πξέπεη λα αιιάμεη ηα ζρέδηά ηνπ γηα 

λα πεηχρεη έλα ζηφρν, ην ελζαξξχλνπλ θαη ην βνεζάλε {t(41)=2,38, p<0,05}. 

Τςειφηεξα πνζνζηά ζεκεηψλνπλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο νη γνλείο ησλ 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο αηφκσλ κε απηηζκφ. 



 73 

 Χο πξνο ηηο επθαηξίεο πνπ παξέρνληαη ζηελ θνηλόηεηα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή «είδνο αλαπεξίαο» δελ παξνπζηάδεηαη 

θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. 

 Σέινο, σο πξνο ηνπο ελδερφκελνπο πεξηνξηζκνύο γηα ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ 

ζε δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ νη κέζνη φξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ γνλέσλ ησλ 

παηδηψλ ησλ δχν νκάδσλ δε ζεκεηψλνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο.  

 

5.2.6 Εθπαηδεπηηθό ππόβαζξν παηδηνύ 

 ηελ ελφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ φζνλ αθνξά ζην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ην παηδί αζρνιείηαη κε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο ειεύζεξνπ 

ρξόλνπ θαη ζην βαζκφ πνπ ην παηδί ρξεζηκνπνηεί ηηο δηεπθνιύλζεηο ειεύζεξνπ ρξόλνπ 

πνπ ηνπ παξέρνληαη ζηελ θνηλόηεηα δελ παξνπζηάδεηαη θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζε ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ηνπ παηδηνχ (Α’βάζκηα/Β’βάζκηα 

εθπαίδεπζε-θνξείο πνπ ππάγνληαη ζην ππνπξγείν παηδείαο & άιια θέληξα 

εθπαίδεπζεο ή απνθαηάζηαζεο / θνξείο πνπ ππάγνληαη ζην ππνπξγείν πγείαο). 

 ζνλ αθνξά ζην βαζκφ πνπ νη γνλείο πηζηεχνπλ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ πξνζθέξνπλ ζπγθεθξηκέλα νθέιε ζην παηδί ηνπο ζε ζρέζε κε ηε 

κεηαβιεηή «εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν παηδηνχ» παξνπζηάδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά σο πξνο ην βαζκφ πνπ νη γνλείο πηζηεχνπλ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ πξνζθέξνπλ ζην παηδί ηνπο αλάπηπμε δεκηνπξγηθφηεηαο {t(41)=4,24, p=0,00} 

θαη επθαηξίεο θνηλσληθνπνίεζεο {t(15,48)=2,71, p<0,05}. Τςειφηεξνπο κέζνπο 

φξνπο ζεκεηψλνπλ γηα ην παηδί ηνπο νη γνλείο αηφκσλ πνπ θνηηνχλ ζηελ  Α’βάζκηα ή 

Β’βάζκηα  εθπαίδεπζε ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη ζε άιια 

θέληξα εθπαίδεπζεο ή απνθαηάζηαζεο. 

 ηε δεχηεξε ηξίηε θαη ηέηαξηε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, φπνπ 

νπζηαζηηθά ζπιιέγνληαη ζηνηρεία γηα ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπ παηδηνχ σο πξνο ηε 

δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπ, δελ παξνπζηάδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζηνπο κέζνπο φξνπο ζε ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ηνπ παηδηνχ.  

 Σέινο, φζνλ αθνξά  ζηνπο ελδερφκελνπο πεξηνξηζκνύο γηα ζπκκεηνρή ηνπ 

παηδηνχ ζε δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζε ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ηνπ παηδηνχ σο πξνο ην βαζκφ πνπ 

ζεσξνχληαη απφ ηνπο γνλείο  σο εκπφδηα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ηνπο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ ε έιιεηςε ρξφλνπ {t(41)=-3,01, p<0,01} θαη ε 

έιιεηςε ρξεκάησλ {t(16,86)=-2,43, p<0,05}. πγθεθξηκέλα, νη γνλείο ησλ παηδηψλ 
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πνπ θνηηνχλ ζηελ πξσηνβάζκηα  θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε αλαθέξνπλ 

ζπρλφηεξα ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο σο πξνβιήκαηα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ 

ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ πνπ 

απαζρνινχληαη ζε άιια θέληξα εθπαίδεπζεο θαη απνθαηάζηαζεο. 

  

5.3 Τεζη x
2  

 

 Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ χπαξμε ή φρη 

ζπγθεθξηκέλσλ δηεπθνιχλζεσλ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζηελ θνηλφηεηα  ρξεζηκνπνηήζεθε 

ε κέζνδνο x
2
. Γηεξεπλήζεθε ε ζρέζε κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θχιν 

γνλέα, ειηθία γνλέα, θχιν παηδηνχ, ειηθία παηδηνχ, είδνο αλαπεξίαο παηδηνχ θαη 

εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν παηδηνχ θαη ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

παξνρή ή φρη απφ ηελ θνηλφηεηα ησλ εμήο δηεπθνιχλζεσλ ειεχζεξνπ ρξφλνπ: 

ιεσθνξείνπ, θαηαζηεκάησλ, ηαρπδξνκείνπ, εθθιεζίαο, εζηηαηνξίνπ, θέληξνπ 

δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο, γπκλαζηεξίνπ θαη πάξθνπ. Γε βξέζεθε θακία ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζρέζε, θαζψο ζε θάζε πεξίπησζε πξνέθπςε p>0,05.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΤΕΖΣΖΖ 

 

6.1  Σύλνςε θαη αμηνιόγεζε απνηειεζκάησλ 

Ο ειεχζεξνο ρξφλνο απνηειεί ηκήκα ηεο νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο θαη αθνξά 

φιεο ηηο νκάδεο. Ο ειεχζεξνο ρξφλνο ππφζρεηαη κεγάιν ρψξν δξάζεο θαη κέζσ απηνχ 

δηεπξπκέλεο δπλαηφηεηεο απηνπξαγκάησζεο. Γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία ε δηαρείξηζε 

ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή, ψζηε κέζα απφ κία αίζζεζε ειεπζεξίαο 

ηνπ εαπηνχ θαη εζσηεξηθνχ θηλήηξνπ λα βηψζνπλ κία επράξηζηε εκπεηξία πνπ ζα ηνπο 

νδεγήζεη ζε έλα αίζζεκα πιεξφηεηαο (Kreiner, 2005). Σα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο βαζίδνληαη ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζε 43 άηνκα κε 

αλαπεξία - λνεηηθή αλαπεξία θαη/ή απηηζκφ - ειηθίαο 9-21 εηψλ. 

Γραζηερηόηεηες ειεύζεροσ τρόλοσ ζηο ζπίηη θαη ζηελ θοηλόηεηα 

 Οη δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο αζρνινχληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα άηνκα 

κε αλαπεξία αθνξνχλ ζηε κνπζηθή θαη ζηελ ηειεφξαζε. Σα απνηειέζκαηα απηά 

ζπκπίπηνπλ θαη κε ηελ ήδε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη 

δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία είλαη θαηά βάζε 

νπηηθναθνπζηηθέο (Zijlstra & Vlaskamp, 2005). Μάιηζηα ζηελ πξνηίκεζή ηνπο ζε 

ειεθηξνληθά κέζα έξρεηαη πξψηε ζε πξνηίκεζε ε ηειεφξαζε θαη αθνινπζεί ε ρξήζε 

ππνινγηζηή, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζε πξνεγνχκελε έξεπλα (Shane & Albert, 2008). 

Με κέηξην βαζκφ ζπκκεηνρήο αθνινπζνχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνυπνζέηνπλ 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, φπσο νη έμνδνη γηα θαγεηφ θαη νη ζπλαιιαγέο κε ηελ 

θνηλφηεηα κε ςψληα ζηα ηνπηθά θαηαζηήκαηα. Σα άηνκα κε αλαπεξία αλάινγα κε ην 

βαζκφ λνεηηθήο αλαπεξίαο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε (Αγγεινπνχινπ-αθακάληε, 2004∙ Πνιπρξνλνπνχινπ, 1995∙ 

Εψληνπ-ηδέξε, 1998). Υακειά πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζπγθεληξψλεη θαη ε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο δσγξαθηθήο, ελψ ηε κηθξφηεξε ζπκκεηνρή ζπγθεληξψλνπλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζην παηρλίδη ζηηο θνχληεο θαη ζηα αζιήκαηα. 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ, κεγαιχηεξε ελαζρφιεζε κε πεξηζζφηεξν παζεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, παξά κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ ζσκαηηθή άζθεζε. Μάιηζηα 

πξνεγνχκελε έξεπλα έρεη δείμεη φηη ε αλαθνξά απφ γνλείο ζε δξαζηεξηφηεηα ησλ 

παηδηψλ ηνπο πνπ θαηλνκεληθά πεξηιακβάλεη ζσκαηηθή άζθεζε, φπσο ην παηρλίδη 

ζηελ απιή, κπνξεί ηειηθά λα απνηειεί κία άθξσο παζεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα 

ζεκαίλεη απιά ηελ παξακνλή ηνπ παηδηνχ ζην ρψξν ηεο απιήο (Walsh, et al, 1988). 
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 Χο πξνο ηελ παξνρή δηεπθνιχλζεσλ ειεχζεξνπ ρξφλνπ απφ ηελ θνηλφηεηα 

παξαηεξνχκε φηη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηα άηνκα έρνπλ ζε θνληηλή απφζηαζε ή ζε 

εχθνιε πξφζβαζε ζρεδφλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηεπθνιχλζεηο απφ ηελ θνηλφηεηα, 

ζηνηρείν πνπ ζπκπίπηεη θαη κε παιηφηεξεο έξεπλεο (Putnam, et al, 1988∙ Donegan & 

Potts, 1988). Χζηφζν, ε ζπκκεηνρή ζηηο δηεπθνιχλζεηο απηέο δελ είλαη πνιχ κεγάιε. 

πγθεθξηκέλα, ε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή αλαθέξεηαη ζηα θέληξα δεκηνπξγηθήο 

απαζρφιεζεο. Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηα θέληξα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο ε 

αιιειεπίδξαζε κε άιια άηνκα πεξηνξίδεηαη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε 

αιιειεπίδξαζε κε άιια άηνκα κε αλαπεξία. Πξνεγνχκελεο έξεπλεο άιισζηε έρνπλ 

δείμεη φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ ζρέζεσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία κε άηνκα ρσξίο 

αλαπεξία αθνξνχλ πεξηζζφηεξν ζε ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο (Donegan & Potts, 

1988) ή ζε ζρέζεηο κε άηνκα κηθξφηεξεο ειηθίαο (Walsh, et al, 1988). Αθνινπζνχλ κε 

κηθξφηεξα πνζνζηά νη έμνδνη ζε εζηηαηφξην, ζηα θαηαζηήκαηα, ζηελ εθθιεζία θαη κε 

ηε ρακειφηεξε ζπκκεηνρή ε επίζθεςε ζην ηαρπδξνκείν θαη ε ελαζρφιεζε ζην 

γπκλαζηήξην. πλνιηθά παξαηεξνχκε, φηη νη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο, παξά ηηο 

δηεπθνιχλζεηο πνπ παξέρνληαη ζηελ θνηλφηεηα, είλαη κέζα ζην ζπίηη, φπσο έρεη θαλεί 

θαη ζε πξνεγνχκελε έξεπλα (Walsh, et al, 1988).  

 Ζ ζπλνιηθή επηζθφπεζε ησλ απνηειεζκάησλ δείρλεη φηη ην θχιν ηνπ παηδηνχ 

δελ επεξεάδεη ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ζην ζπίηη ή ζηελ 

θνηλφηεηα. Πεξηζζφηεξν θαίλεηαη λα επεξεάδεη ε ειηθία ηνπ. Σα κεγαιχηεξα παηδηά 

εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ ζπκκεηνρή ζηελ 

θνηλφηεηα, φπσο έμνδνο γηα θαγεηφ, ρξήζε ιεσθνξείνπ, επίζθεςε ζε θαηαζηήκαηα, 

ζην ηαρπδξνκείν θαη ζηελ εθθιεζία. Αληίζεηα ηα παηδηά κηθξφηεξεο ειηθίαο 

επηιέγνπλ πην απιέο δξαζηεξηφηεηεο  ζπρλφηεξα, φπσο ην παηρλίδη ζηηο θνχληεο. 

Βιέπνπκε ινηπφλ ζε αληίζεζε κε παιαηφηεξε έξεπλα πνπ ππνζηήξηδε φηη φζν 

κεγαιψλεη ζε ειηθία ην άηνκν κε αλαπεξία ηφζν κεηψλνληαη ζε πνηφηεηα θαη 

πνζφηεηα νη δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ (Zijlstra & Vlaskamp, 2005) φηη νη 

δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ δε κεηψλνληαη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά, αιιά 

κεηαιιάζζνληαη. Σα παηδηά κηθξφηεξεο ειηθίαο έρνπλ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζε  

αηζζεζην-θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ελψ ηα παηδηά κεγαιχηεξεο ειηθίαο ζπκκεηέρνπλ 

ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ πεξηζζφηεξεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη δεμηφηεηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο. Χο πξνο ην είδνο ηεο αλαπεξίαο ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία 

ζπγθεληξψλνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπκκεηνρήο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ θνηλσληθή δηαληίδξαζε ζε ζρέζε κε ηα άηνκα κε 
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απηηζκφ. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα άηνκα κε απηηζκφ 

παξνπζηάδνπλ ζπλήζσο ζεκαληηθή αδπλακία ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο,  κε έιιεηςε 

θηλήηξνπ γηα θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, αδπλακία εξκελείαο θνηλσληθψλ πξνηξνπψλ  

θαη δπζθνιία ζηηο αιιαγέο, ραξαθηεξηζηηθά ,πνπ ζπρλά νδεγνχλ ζηελ απνκφλσζε 

(ΑΠ-ΓΔΠΠ, 2004). Σν εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ηνπ παηδηνχ θάλεθε λα κε 

δηαθνξνπνηεί θαζφινπ ηα απνηειέζκαηα σο πξνο ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζην ζπίηη θαη ηελ θνηλφηεηα. Χο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

γνλέσλ πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηα εξσηεκαηνιφγηα ππάξρεη γεληθά ζχγθιηζε ησλ 

απαληήζεσλ. πγθεθξηκέλα, νη κεηέξεο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο παηέξεο κε 

ζπρλφηεξε αλαθνξά απφ ηηο κεηέξεο κφλν γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ηνπο ζε 

ζπλαιιαγέο κε ηελ θνηλφηεηα, ηελ επίζθεςε ζην ηαρπδξνκείν θαη ηε ρξήζε 

ππνινγηζηή. ζνλ αθνξά ζηελ ειηθία ησλ γνλέσλ, νη κεγαιχηεξνη γνλείο αλαθέξνπλ 

πην ζπρλή αζρνιία ησλ παηδηψλ ηνπο κε ηε δσγξαθηθή θαη ηε κνπζηθή, 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλήζσο πεξηνξίδνληαη ζην ρψξν ηνπ ζπηηηνχ θαη αληαλαθινχλ 

ελδερνκέλσο ηε κηθξφηεξε αληνρή ησλ κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία γνλέσλ λα ρεηξηζηνχλ 

ελδερφκελα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ ηνπο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο. 

 

Οθέιε δραζηερηοηήηωλ ειεύζεροσ τρόλοσ 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζεο έξεπλαο ππνδεηθλχνπλ φηη νη γνλείο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία έρνπλ ζπλνιηθά κία πνιχ ζεηηθή ζηάζε σο πξνο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνπο εμήο ηνκείο θαηά 

ζεηξά: ηελ θνηλσληθνπνίεζε, ηελ ςπραγσγία, ηε ραιάξσζε, ηελ εθηφλσζε θαη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ζηηο επηινγέο ησλ απαληήζεσλ γηα ην 

βαζκφ πξνζθνξάο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζε ζπγθεθξηκέλα νθέιε ε 

επηινγή «θαζφινπ» ζπγθέληξσζε κεδεληθφ πνζνζηφ. Ζ άπνςε ησλ γνλέσλ έξρεηαη 

ζε ζπκθσλία κε ηα ζηνηρεία ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο σο πξνο ηηο σθέιηκεο 

δηαζηάζεηο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Ο ειεχζεξνο ρξφλνο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ηνπ αηφκνπ, ζε κία ζεηηθή εηθφλα ηνπ εαπηνχ θαη έλα 

αίζζεκα απηναμίαο, ζηε ραιάξσζε, ζηελ επεμία θαη ηε θπζηθή άζθεζε, θαζψο θαη 

ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ηαιέλησλ θαη δπλαηνηήησλ ηνπ αηφκνπ (Kreiner, 2005∙ 

Csikszentmihalyi, 1990∙ Iwasaki, 2006∙ Maslow, 1970). Ζ δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ θαη ηα παξαπάλσ νθέιε πνπ πξνζθέξεη απνηεινχλ δείθηεο κηαο θαιήο 

πνηφηεηαο δσήο θαη νδεγνχλ ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε (Iwasaki et al, 2010).   
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 Μία πεξαηηέξσ εμέηαζε ησλ απαληήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηα νθέιε πνπ 

πξνζθέξνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζηα παηδηά, ζχκθσλα κε ηνπο 

γνλείο ηνπο, ππνδεηθλχεη νξηζκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ  θάζε θνξά απφ 

ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά είηε ησλ γνλέσλ πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην 

εξσηεκαηνιφγην είηε ησλ παηδηψλ ζηα νπνία αλαθέξνληαη νη εξσηήζεηο. 

πγθεθξηκέλα, νη κεηέξεο ζε ζρέζε κε ηνπο παηέξεο εκθαλίδνληαη λα έρνπλ κία πην 

ζεηηθή άπνςε σο πξνο ην βαζκφ πνπ πηζηεχνπλ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ πξνζθέξνπλ επθαηξίεο γηα δεκηνπξγηθφηεηα θαη ςπραγσγία ζηα παηδηά ηνπο. 

Χο πξνο ηελ ειηθία ησλ γνλέσλ, νη κηθξφηεξνη γνλείο ζπγθεληξψλνπλ πςειφηεξα 

πνζνζηά ζην βαζκφ πνπ νη δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ πηζηεχνπλ φηη 

πξνζθέξνπλ εθηφλσζε ζηα παηδηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο ηεο κεγαιχηεξεο 

ειηθηαθήο νκάδαο. Απηφ εξκελεχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη κεγαιχηεξνη γνλείο, 

φπσο είδακε παξαπάλσ ζεκεηψλνπλ γηα ηα παηδηά ηνπο ζπρλφηεξε ελαζρφιεζε κε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ απαηηνχλ ηφζε ζσκαηηθή θηλεηηθφηεηα. Άιισζηε, νη 

κηθξφηεξνη γνλείο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο έρνπλ θαη παηδηά κηθξφηεξεο ειηθίαο ηα 

νπνία αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε αηζζεζην-θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  Σν γεγνλφο 

απηφ έξρεηαη ζε ζπκθσλία θαη κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγθξηζε 

ησλ απαληήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηα νθέιε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ γηα ηηο δχν 

ειηθηαθέο νκάδεο παηδηψλ, φπνπ θαη πάιη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη δξαζηεξηφηεηεο 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ πξνζθέξνπλ επθαηξίεο γηα εθηφλσζε αλαθέξεηαη σο κεγαιχηεξνο 

γηα ηα παηδηά κηθξφηεξεο ειηθίαο.  Παξάιιεια, νη γνλείο ησλ κηθξφηεξσλ παηδηψλ 

αλαθέξνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ πξνζθνξάο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

θαη ζε άιινπο ηνκείο, ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο ησλ κεγαιχηεξσλ παηδηψλ, φπσο ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα, ηε ραιάξσζε θαη ηελ ςπραγσγία. Χο πξνο ην εθπαηδεπηηθφ 

ππφβαζξν ησλ παηδηψλ, νη γνλείο ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ πνπ απαζρνινχληαη 

ζε άιια θέληξα εθπαίδεπζεο ζεσξνχλ πσο νη δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

πξνζθέξνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ επθαηξίεο γηα δεκηνπξγηθφηεηα θαη 

θνηλσληθνπνίεζε, παξφιν πνπ φπσο είδακε πξνεγνπκέλσο νη απαληήζεηο σο πξνο ην  

είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηηο νπνίεο αζρνινχληαη ηα παηδηά ησλ δχν νκάδσλ ζην 

ζπίηη θαη ηελ θνηλφηεηα δε δηαθνξνπνηνχληαη. Αληίζεηα, ην είδνο ηεο αλαπεξία θαη ην 

θχιν ηνπ παηδηνχ θαίλεηαη λα κελ επεξεάδνπλ ηηο απαληήζεηο σο πξνο ηα νθέιε πνπ 

ζεσξνχλ νη γνλείο φηη πξνζθέξνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ, εθφζνλ δε 

βξέζεθε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ απηψλ. 
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Ασηοπροζδηορηζκός ως προς ηε δηατείρηζε ηοσ ειεύζεροσ τρόλοσ 

 Σα απνηειέζκαηα γηα ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ησλ παηδηψλ σο πξνο ηε 

δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο πξνθχπηεη απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ επάξθεηα ηνπ παηδηνχ θαη ζηηο επθαηξίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη ζην ζπίηη θαη ζηελ 

θνηλφηεηα. Ζ επάξθεηα αθνξά ζηελ αηνκηθή ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ θαη νη επθαηξίεο 

ζηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ζην ζπίηη θαη ηελ θνηλφηεηα (Wehmeyer & Schwartz, 

1998). Γηα έλα θαιφ επίπεδν απηνπξνζδηνξηζκνχ ρξεηάδεηαη ζπληνληζκφο ησλ 

ηθαλνηήησλ θαη ησλ επθαηξηψλ (Wehmeyer & Bolding, 2001). Ζ αίζζεζε ειέγρνπ 

επηινγήο θαη πξνζσπηθνχ ρεηξηζκνχ νδεγνχλ ζε ζεηηθή δηάζεζε (Coleman & Iso-

Aloha, 1993∙ Craike & Coleman, 2010). Σν πεξηβάιινλ πξέπεη λα παξέρεη επθαηξίεο 

επηινγψλ θαη λα εληζρχεη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ (Rossow-Kimball & Goodwin, 

2009). 

 Οη γνλείο, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα έξεπλα, ηείλνπλ λα πηζηεχνπλ φηη ηα 

παηδηά ηνπο έρνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν επάξθεηαο. Μάιηζηα, νη ζεηηθέο ηνπο 

απαληήζεηο πάλσ ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε επάξθεηα ηνπ παηδηνχ ηνπο ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη απφιπηα ζεηηθέο, αθνχ επηιέγνπλ ηελ απάληεζε «πάληα» 

θαη ζπάληα ηελ επφκελε ζηε δηαβάζκηζε απάληεζε «ζρεδφλ πάληα». Οη εξσηήζεηο 

πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηνπο πςειφηεξνπο κέζνπο φξνπο είλαη απηέο πνπ αθνξνχλ ζην αλ 

θάλεη επηινγέο ην παηδί  θαη αλ γλσξίδεη ηη ηνπ αξέζεη. Απηέο είλαη ίζσο θαη νη πην 

μεθάζαξεο θαη ζαθείο εξσηήζεηο ηνπ ηνκέα απηνχ θαη έρνπλ κηθξφηεξν θίλδπλν 

παξεξκελείαο. 

 Χο πξνο ην θχιν ηνπ γνλέα, παξαηεξνχκε φηη νη κεηέξεο είλαη πην ζεηηθέο ζηηο 

απαληήζεηο ηνπο σο πξνο ηελ επάξθεηα ηνπ παηδηνχ ηνπο ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο. Έλα 

ηέηνην απνηέιεζκα ίζσο εξκελεχεηαη θαη απφ ην δεζκφ ηεο κεηέξαο κε ην παηδί πνπ 

είλαη πην ζπλαηζζεκαηηθφο απφ απηφλ ηνπ παηέξα κε ην παηδί θαη έηζη ε γλψκε ηεο 

είλαη ίζσο πην κεξνιεπηηθή.  Αληίζεηα ε ειηθία ηνπ γνλέα δε θάλεθε λα δηαθνξνπνηεί 

ηα απνηειέζκαηα.  

 Χο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ, ηφζν ζε ζρέζε κε ην θχιν φζν θαη 

κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ δελ πξνέθπςε ζηηο απαληήζεηο θάπνηα δηαθνξά ζεκαληηθή. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην είδνο ηεο αλαπεξίαο θάλεθε λα επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα. 

Σα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία γεληθά ζπγθέληξσζαλ πςειφηεξα πνζνζηά ζε 

αξθεηνχο ηνκείο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ επάξθεηά ηνπο γηα δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ ηνπο. πγθεθξηκέλα, νη γνλείο αλαθέξνπλ φηη ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία 

πην ζπρλά δεηνχλ ηε γλψκε ησλ άιισλ γηα ηελ πξφνδφ ηνπ ζε ζρέζε κε ηα άηνκα κε 
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απηηζκφ. Απηφ ίζσο νθείιεηαη ζηελ αδπλακία θαηαλφεζεο απφ ην παηδί κε απηηζκφ 

ηνπ λνήκαηνο ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Αθφκε, ηα παηδηά κε λνεηηθή 

αλαπεξία αλαθέξεηαη φηη πην ζπρλά ζε ζρέζε κε ηα παηδηά κε απηηζκφ, αλαγλσξίδνπλ 

αλ πέηπρε ην ζρέδηφ ηνπο θαη αλ απηφ απνηχρεη δνθηκάδνπλ έλα θαηλνχξην. Σα 

απνηειέζκαηα απηά έξρνληαη λα επηβεβαηψζνπλ ηε βηβιηνγξαθία πνπ ζηεξίδεη φηη ηα 

άηνκα κε απηηζκφ ζπρλά έρνπλ δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο αηηίαο θαη 

απνηειέζκαηνο (ΑΠ-ΓΔΠΠ, 2004∙ Quill, 2005) 

 Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ γηα ηηο 

επθαηξίεο πνπ παξέρνπλ ζην ζπίηη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο  

ππνδεηθλχνπλ φηη νη γνλείο ζεσξνχλ φηη ε ζπλεηζθνξά ηνπ είλαη αξθεηά ζεκαληηθή 

θαη παξέρνπλ ζε έλα κεγάιν βαζκφ ηηο θαηάιιειεο επθαηξίεο ζηα παηδηά ηνπο. Βέβαηα 

πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη νη απαληήζεηο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα είλαη θαηά βάζε 

ππνθεηκεληθέο.  

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ζχγθιηζε ησλ απαληήζεσλ αθφκε ζε ζρέζε κε ηηο 

πεξηζζφηεξεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. πγθεθξηκέλα, ην θχιν θαη ε ειηθία ηνπ 

γνλέα, ην θχιν, ε ειηθία θαη ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ηνπ παηδηνχ θαίλεηαη λα κε 

δηαθνξνπνηνχλ ζεκαληηθά ηηο απαληήζεηο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Μφλν ην είδνο ηεο 

αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ θαίλεηαη λα επεξεάδεη πεξηζζφηεξν ηηο απαληήζεηο ησλ 

γνλέσλ. πγθεθξηκέλα, νη γνλείο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία αλαθέξνπλ πην 

ζπρλά ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο αηφκσλ κε απηηζκφ, φηη αθήλνπλ πεξηζψξηα ζηα 

παηδηά ηνπο λα πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα ζέηνπλ ζηφρνπο, θαη ηα ελζαξξχλνπλ λα 

αιιάμνπλ ζρέδηα πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Ίζσο θάηη ηέηνην λα 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη  νη γνλείο αηφκσλ κε απηηζκφ ζπρλά ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο  

λα ηθαλνπνηήζνπλ ην παηδί ηνπο εξκελεχνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ηνπ παξέρνπλ φζα 

ζέιεη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα δεηήζεη θάηη κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη ακέηνρν ζε 

επηθνηλσληαθέο αληαιιαγέο θαη παζεηηθφ (Quill, 2005). 

ην ηειεπηαίν θνκκάηη ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ πνπ αθνξά ζηηο επθαηξίεο 

δηαρείξηζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ πνπ παξέρνληαη ζηα παηδηά απφ ηελ θνηλφηεηα, νη 

γνλείο θαίλεηαη λα δηαηεξνχλ κία ζπληεξεηηθά ζα ιέγακε ζεηηθή άπνςε. 

Δκθαλίδνληαη πην ζεηηθνί φζνλ αθνξά ζην βαζκφ πνπ πηζηεχνπλ φηη ηα παηδηά ηνπο 

γίλνληαη απνδεθηά απφ ηελ θνηλφηεηα, ελψ ζε κέηξην βαζκφ δειψλνπλ ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπο σο πξνο ην ελδηαθέξνλ πνπ ιακβάλνπλ απφ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο 

θαη ηελ ελεκέξσζε πνπ έρνπλ γηα ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα ειεχζεξνπ ρξφλνπ πνπ 

ππάξρνπλ. Γεληθά παξαηεξείηαη κία ζχγθιηζε ησλ απαληήζεσλ ησλ γνλέσλ 
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αλεμάξηεηα απφ ην θχιν ηνπο ή ην θχιν ηνπ παηδηνχ, ην είδνο αλαπεξίαο θαη ην 

εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ηνπ παηδηνχ ηνπο. Οη απαληήζεηο θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη 

κφλν φζνλ αθνξά ζηελ ειηθία ηνπ γνλέα θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ παηδηνχ. Οη γνλείο ηεο 

κεγαιχηεξεο ειηθηαθήο νκάδαο πηζηεχνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, ζε ζρέζε κε ηνπο 

γνλείο ηεο κηθξφηεξεο ειηθηαθήο νκάδαο, φηη  ε θνηλφηεηα δείρλεη ελδηαθέξνλ γηα ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ παηδηνχ ηνπο. Αληίζηνηρα, ηα απνηειέζκαηα 

ππνδεηθλχνπλ φηη γηα ηα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζηε κεγαιχηεξε ειηθηαθή νκάδα, νη 

γνλείο είλαη πην ζεηηθνί σο πξνο φινπο ηνπο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ζηηο επθαηξίεο πνπ 

παξέρνληαη ζηελ θνηλφηεηα γηα δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 

πλνιηθά ζα ιέγακε φηη απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ηα παηδηά κε 

αλαπεξία έρνπλ πνιχ θαιά επίπεδα επάξθεηαο θαη επθαηξηψλ γηα δηαρείξηζε ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζην ζπίηη ηνπο θαη έλα πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ζηήξημεο θαη 

απφ ηελ θνηλφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ γνληψλ ηνπο. Κάηη ηέηνην ππνδειψλεη 

κε ηε ζεηξά ηνπ φηη ηα άηνκα κε αλαπεξία ζα πξέπεη λα είλαη ζρεηηθά θαιά 

απηνπξνζδηνξηδφκελα άηνκα σο πξνο ηε δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο, λα 

γλσξίδνπλ ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, λα θάλνπλ επηινγέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ηνπο 

αξέζνπλ, έρνπλ ηνλ έιεγρν ησλ πξάμεψλ ηνπο, ζέηνπλ ζηφρνπο, θαη λα 

επαλαπξνζδηνξίδνληαη αλ ρξεηαζηεί. Σα απνηειέζκαηα απηά έξρνληαη βέβαηα ζε 

αληίζεζε κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα άηνκα κε αλαπεξία 

αληηκεησπίδνπλ γλσζηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο ειιείςεηο θαη αδπλακίεο πνπ 

θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ θαηάθηεζε ησλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ 

απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπο. Έηζη, βηψλνπλ ζε κηθξφ βαζκφ θαη αζθνχλ ειάρηζηα ηνλ 

απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπο (Field et al, 1998). Ζ αληίζεζε απηή ίζσο λα νθείιεηαη, φπσο 

πξναλαθέξζεθε θαη ζηελ ππνθεηκεληθφηεηα πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ νη απαληήζεηο 

ησλ γνλέσλ θαη ζην γεγνλφο φηη δε ιήθζεθε ππφςε ε γλψκε θάπνηνπ εμσηεξηθνχ 

παξαηεξεηή, φπσο ελφο εθπαηδεπηηθνχ. 

 

Γσζθοιίες-Περηορηζκοί ζηε ζσκκεηοτή ζε δραζηερηόηεηες ειεύζεροσ τρόλοσ 

 χκθσλα κε ηελ παξνχζα έξεπλα νη γνλείο αλαγλσξίδνπλ φηη ππάξρνπλ 

εμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ, σζηφζν δελ απνδίδνπλ απφιπηα ζε απηνχο ηε κε 

ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ηνπο. πγθεθξηκέλα, ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ αλαθέξνπλ σο 

εκπφδην ηελ απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο, ηε κε απνδνρή ή ηελ έιιεηςε ρξφλνπ, ζηνηρείν 

πνιχ ελζαξξπληηθφ, αλ αλαινγηζηνχκε φηη πνιχ παιηφηεξεο έξεπλεο έδεηρλαλ φηη ε 
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θνηλφηεηα εθθξάδεη θφβνπο απέλαληη ζηα άηνκα κε αλαπεξία (Saxby et al, 1986). ε 

κεγαιχηεξν βαζκφ, αιιά θαη πάιη κε ρακειά πνζνζηά ζεσξνχληαη σο εκπφδηα ε 

αδπλακία πξφζβαζεο, ε έιιεηςε ρξεκάησλ θαη ε έιιεηςε ελεκέξσζεο. 

 Γεληθά παξαηεξείηαη ζχγθιηζε ζηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ. Σν θχιν ηνπ 

γνλέα, ην θχιν ηνπ παηδηνχ, θαη ην είδνο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ θαίλεηαη λα κελ 

επεξεάδνπλ δηαθνξεηηθά ηα απνηειέζκαηα. εκαληηθή δηαθνξά παξαηεξείηαη ζε 

ζρέζε κε ηελ ειηθία ηνπ γνλέα θαη ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ. πγθεθξηκέλα, νη γνλείο 

ησλ κεγαιχηεξσλ παηδηψλ αλαθέξνπλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ σο πξφβιεκα ηελ έιιεηςε 

ρξφλνπ. Αληίζηνηρα νη γνλείο ηεο κεγαιχηεξεο ειηθηαθά νκάδαο αλαθέξνπλ ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ σο εκπφδην ηελ έιιεηςε ρξφλνπ επίζεο, θαζψο θαη ηελ αδπλακία 

πξφζβαζεο. Σέινο, σο πξνο ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ηνπ παηδηνχ, νη γνλείο ησλ 

παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε αλαθέξνπλ 

πην ζπρλά σο πξφβιεκα ηελ έιιεηςε ρξφλνπ θαη ηελ έιιεηςε ρξεκάησλ ζε ζρέζε κε 

ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ πνπ απαζρνινχληαη ζε άιια θέληξα εθπαίδεπζεο. 

 

6.2  Σπκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο 

 θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ κία πξνζπάζεηα ζπιινγήο ζηνηρείσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ απφ ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία θαη/ή απηηζκφ. Σα απνηειέζκαηα 

πνπ πξνέθπςαλ φπσο ηα είδακε θαη παξαπάλσ είλαη αξθεηά ελδηαθέξνληα. Αλ 

εζηηάζνπκε ζηα πην θεληξηθά ζεκεία ησλ απνηειεζκάησλ ζπλνιηθά, κπνξνχκε λα 

πνχκε φηη ηα άηνκα κε αλαπεξία αζρνινχληαη κε δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

πεξηζζφηεξν κέζα ζην ζπίηη παξά ζηελ θνηλφηεηα θαη επηιέγνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

δελ απαηηνχλ έληνλε ζσκαηηθή άζθεζε θαη αξθεηέο θνξέο δξαζηεξηφηεηεο 

παζεηηθέο. Σα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ζπκκεηέρνπλ ζε κεγαιχηεξε πνηθηιία 

δξαζηεξηνηήησλ θαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα θαη επηιέγνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

απαηηνχλ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απ’ φηη ηα άηνκα κε 

απηηζκφ. Ζ ειηθία επίζεο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Παξαηεξνχκε γεληθά φηη ππάξρεη κία αλακελφκελε ειηθηαθή αληηζηνηρία κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Παηδηά κηθξφηεξεο ειηθίαο έρνπλ κεγαιχηεξε 

ελαζρφιεζε κε αηζζεζην-θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,  ελψ παηδηά κεγαιχηεξεο ειηθίαο 

επηιέγνπλ πεξηζζφηεξν δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

δεμηφηεηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Χο πξνο ηελ πξνζθνξά  ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζε ζπγθεθξηκέλα νθέιε νη γνλείο εθηηκνχλ φηη 
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είλαη αξθεηά ζεκαληηθή, αλαγλσξίδνληαο έηζη ηελ αλαγθαηφηεηα ελεξγεηηθήο 

αμηνπνίεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Χο πξνο ηα επίπεδα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ σο 

πξνο ηνλ ειεχζεξν ρξφλν πνπ απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο έξεπλάο καο, είλαη 

αμηνζεκείσην φηη νη γνλείο παξνπζηάδνληαη ζε έλα πνιχ κεγάιν βαζκφ 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην επίπεδν απηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπ παηδηνχ ηνπο. Φπζηθά, απφ 

ηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ δελ πξνθχπηεη ην επίπεδν απηνπξνζδηνξηζκνχ ησλ 

παηδηψλ σο πξνο ηνλ ειεχζεξν ρξφλν. Σα απνηειέζκαηα είλαη ππνθεηκεληθά, αθνξνχλ 

ζηελ πξνζσπηθή άπνςε ησλ γνλέσλ γηα ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη 

αλαθέξνληαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζην ζπίηη θαη ζηελ θνηλφηεηα θαη 

φρη ζην ζρνιηθφ ρψξν, φπνπ πεξλνχλ αξθεηέο ψξεο ηεο εκέξαο ηα παηδηά. Σέινο, σο 

πξνο ηα πηζαλά εκπφδηα, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ πεξηζζφηεξν κε εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο, θαη κπνξεί λα ζπλαληνχλ ηα παηδηά κε αλαπεξία ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ, νη γνλείο κέζσ ησλ απαληήζεψλ ηνπ εθθξάδνπλ 

ηελ άπνςε φηη δελ επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ηνπο ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ απφ απηά. Σν απνηέιεζκα απηφ έκκεζα 

ππνδεηθλχεη φηη ε πηζαλή κε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία ζε δξαζηεξηφηεηεο 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ νθείιεηαη πεξηζζφηεξν ζε αηνκηθνχο παξάγνληεο, φπσο αδπλακίεο, 

έιιεηςε απαηηνχκελσλ δεμηνηήησλ ή εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ. 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη κία πνιπζχλζεηε θαη ραξαθηεξηδφκελε απφ 

ζπλζήθεο θαη ηάζεηο αληηθξνπφκελεο πξαγκαηηθφηεηα ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία. Ζ δηεχξπλζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ν πεξηνξηζκφο απφ λέεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ε θαηλνκεληθά απμεκέλε απηνδηάζεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη 

ε ηάζε παζεηηθήο επηινγήο δπζθνιεχεη ηελ εμαγσγή γεληθψλ ζπκπεξαζκάησλ. 

Χζηφζν, γίλνληαη ζαθή θαη απφ ηελ παξνχζα έξεπλα, πνπ επηβεβαηψλεη ηελ ήδε 

ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, ν ζεκαληηθφο ξφινο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζηε δσή ηνπ 

αηφκνπ θαη νη σθέιηκεο δηαζηάζεηο ηνπ, θαη θαζίζηαηαη αλαγθαία ε αμηνπνίεζή ηνπ 

σο πνηνηηθφ ρξφλν ελεξγεηψλ. 

 Δηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο εηδηθήο αγσγήο, ηνλ νπνίν θαη εμεηάδνπκε, θάηη ηέηνην 

απαηηεί πξνγξάκκαηα ηφζν ζην εθπαηδεπηηθφ φζν θαη ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 

πνπ λα ζπκβάιινπλ ζηελ εθπαίδεπζε ζε δεμηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη λα 

πξνάγνπλ ηηο σθέιηκεο δηαζηάζεηο ηνπ, ηε θπζηθή θαηάζηαζε, ηε ζπλαηζζεκαηηθή, 

ηελ ςπρνινγηθή θαη ηελ θνηλσληθή (Kreiner, 2005). Έλαο πξνζσπνθεληξηθφο 

ζρεδηαζκφο ησλ πξνγξακκάησλ ζα ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ θαιχηεξε δπλαηή 

αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θάζε αηφκνπ θαη ζα έδηλε ηελ επθαηξία επηινγψλ κε 
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βάζε ηνπο πξνζσπηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο επηζπκίεο θαη φρη ησλ άιισλ (Oswald & 

Ollendick, 1989), ψζηε λα εληζρχεηαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ην εζσηεξηθφ 

θίλεηξν γηα εθπαίδεπζε. Υξεηάδεηαη βέβαηα ζπλερήο παξαηήξεζε θαη ππνκνλή, ψζηε 

λα αληηιεθζεί θαλείο ηηο επηινγέο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ αηφκσλ κε πεξηνξηζκέλεο 

δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο (Beart, 2001). Θα πξέπεη εδψ λα επηζεκάλνπκε φηη ε 

εθπαίδεπζε ζε δεμηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ εξκελεχεηαη ζε εθπαίδεπζε ζε 

επηκέξνπο δεμηφηεηεο, δειαδή δεμηφηεηεο θαζεκεξηλήο δσήο, θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

θαη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ζηε γελίθεπζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί ην άηνκν 

λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ησ δξαζηεξηνηήησλ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ησλ 

δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ πιαηζίσλ (Schleien & Ray, 1997). 

ηφρνο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο πνπ πεξηβάιιεη ην παηδί θαζψο θαη ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη ε παξνρή επθαηξηψλ, ψζηε ην άηνκν λα αλαπηχμεη 

δεμηφηεηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ απηνλνκία  ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή. Μεγαιψλνληαο 

ην άηνκν κε αλαπεξία θαη αλάινγα κε ην ιεηηνπξγηθφ ηνπ επίπεδν κπνξεί λα 

εθπαηδεπηεί ζε δεμηφηεηεο απηνθξνληίδαο κέζσ νηθηαθψλ εξγαζηψλ, φπσο ην πιχζηκν 

ησλ πηάησλ ή ε θαζαξηφηεηα, ζην λα πεγαίλεη γηα ςψληα, ζηε δηαρείξηζε ρξεκάησλ, 

ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ ή ζε δεμηφηεηεο θπθινθνξηαθήο αγσγήο. Ο ηξφπνο 

εθπαίδεπζεο θπζηθά ζε ηέηνηνπ είδνπο δεμηφηεηεο πνηθίιεη αλάινγα κε ην επίπεδν 

ηθαλνηήησλ ηνπ παηδηνχ θαη ην ξπζκφ κάζεζεο. ηε δηδαζθαιία βνεζάεη ε 

επαλάιεςε, ε παξνρή νπηηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ βνεζεκάησλ θαη εηδηθά ζηα άηνκα 

κε απηηζκφ, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δηαηξνχκε ηε δεμηφηεηα πνπ ζέινπκε λα 

δηδάμνπκε ζε κηθξά απιά βήκαηα (Γελά, 2002). ηαδηαθά, ζηφρνο ζα πξέπεη λα είλαη 

ε φιν θαη κεγαιχηεξε απηνλνκία ηνπ παηδηνχ, ψζηε λα κπνξεί λα εθηειεί απηέο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο κφλν ηνπ. Πξνεγνχκελεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ππάξρεη ζεηηθή 

αληαπφθξηζε ζε ηέηνηνπ είδνπο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Άηνκα κε αλαπεξία κεηά 

απφ εθπαίδεπζε έρνπλ δείμεη ζεκαληηθή βειηίσζε ζε νηθηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

ε ρξήζε ηειεθψλνπ, ην ζεξβίξηζκα, ην θαζάξηζκα (Taylor et al, 1993), θαη ην 

πιχζηκν ξνχρσλ (Thomson et al, 1982). Αθφκε,  σο πξνο ηηο δεμηφηεηεο 

θπθινθνξηαθήο αγσγήο, ζεηηθά απνηειέζκαηα είρε ζε αλάινγε έξεπλα ε εθπαίδεπζε 

ζε πεδνπνξηθέο ηθαλφηεηεο (Steinborn & Knapp, 1982). Ο πξνγξακκαηηζκφο κέζσ 

ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ έρεη θαλεί φηη κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

επίπεδν κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηε ρξήζε ελφο 

palmtop computer (Davies et al, 2002). Σέινο, σο πξνο ηηο ζπλαιιαγέο κε ηελ 

θνηλφηεηα έξεπλεο έρνπλ δείμεη βειηίσζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία κεηά απφ 
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εθπαίδεπζε ζηε δηαρείξηζε ρξεκάησλ (Trace et al, 1977), ζηελ έμνδφ ηνπο γηα θαγεηφ 

(Browder & Grasso, 1999) θαη ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο ζε θαηαζηήκαηα (Saxby et al, 

1986). 

Σα άηνκα κε αλαπεξία ρξεηάδνληαη επίζεο εθπαίδεπζε ζε θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο ψζηε λα κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο 

θαηαζηάζεηο θαη λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ φζν ην δπλαηφλ θαηάιιεια ζε απηέο. 

Αλ νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαζνδεγνχληαη έκκεζα απφ 

ελήιηθεο ζε ππνζηεξηθηηθά πιαίζηα, ηφηε ηα άηνκα απηά κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ 

ζεκαληηθά θνηλσληθά νθέιε. Απαξαίηεηε είλαη ε δεκηνπξγία ζρέζεσλ θαη ε έληαμε 

ζε θνηλσληθέο νκάδεο (Andstotz, 1994∙ Galland & Galland, 1997). Ζ επαθή κε άηνκα 

έμσ απφ ηελ νηθνγέλεηα απνηειεί ηε βάζε γηα θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη απμάλεη 

ηηο επθαηξίεο γηα θνηλσληθή ελζσκάησζε (Donegan & Potts, 1988). Δίλαη ζεκαληηθφ 

λα ελζαξξχλνπκε ηελ έλαξμε κηαο θηιηθήο ζρέζεο. Θα πξέπεη βέβαηα λα ππάξρεη κία 

ηζνξξνπία κεηαμχ ζπκβνπιεπηηθήο/επνπηείαο θαη αλάπηπμεο-δηαηήξεζεο κηαο 

πξαγκαηηθήο ζρέζεο.  

Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δψζνπκε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε 

απηηζκφ ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Ζ έξεπλα καο έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη ηελ ήδε 

ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία γηα ηα ειιείκκαηα ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ σο πξνο ηελ 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. Ζ έιιεηςε θηλήηξνπ, ε αηζζεηεξηαθή ακπληηθφηεηα, ε 

έιιεηςε ελζπλαίζζεζεο είλαη κεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ 

πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ δπζθνιίεο ζηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ.  

Γίλεηαη ζαθέο ινηπφλ φηη είλαη αλαγθαία ε εθπαίδεπζε πνπ λα ζηεξίδεηαη ζε 

επέιηθηεο ζηξαηεγηθέο θαη εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα 

ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ είλαη ε χπαξμε θηλήηξσλ γηα θνηλσληθέο 

επαθέο θαη ζρέζεηο πνπ λα έρνπλ λφεκα γηα ην παηδί. Γη’ απηφ ην ιφγν ηφζν ν 

εθπαηδεπηηθφο φζν θαη ε νηθνγέλεηα ηνπ αηφκνπ κε απηηζκφ είλαη ζεκαληηθφ λα 

δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο φπνπ ην άηνκν λα έρεη ελδηαθέξνλ γηα λα ζπκκεηάζρεη (ΑΠ-

ΓΔΠΠ, 2004). 

Ζ επηθνηλσληαθή ζπκπεξηθνξά είλαη έλαο ηνκέαο επίζεο ζεκαληηθφο γηα ηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Ζ επηθνηλσλία ζεκαίλεη θάηη πεξηζζφηεξν 

απφ ην λα είλαη θαλείο ηθαλφο λα κηιάεη. Πξφθεηηαη γηα ηελ ηθαλφηεηα λα αθήλνπκε 

θάπνηνλ άιιν λα γλσξίδεη φηη ζέινπκε θάηη, λα αλαθεξζνχκε ζε θάπνην ζέκα, λα 

πεξηγξάςνπκε κία ελέξγεηα θαη λα αλαγλσξίδνπκε ηελ παξνπζία ησλ άιισλ (Wiebe, 

Wilson, Bruce, Bell, & Martin, 2004). Τπάξρνπλ θάπνηα ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ 
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πξέπεη λα έρνπλ ηα παηδηά κε αλαπεξία ψζηε λα γίλνπλ επηηπρέζηεξνη επηθνηλσλνί. Ζ 

θαηαλφεζε ζρέζεσλ αηηίαο απνηειέζκαηνο ζρεηίδεηαη κε ην θαηά  πφζν ην παηδί 

αλαγλσξίδεη φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ παξάγεη έλα μεθάζαξν απνηέιεζκα. Δηδηθά ην 

παηδί κε απηηζκφ ελδέρεηαη λα κελ θαηαλνεί ηε ζρέζε απηή (Quill, 2005). Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα πεξηβάιινπκε ην παηδί κε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ην 

εθζέηνπλ ζε γεγνλφηα αηηίαο απνηειέζκαηνο. Έλαο αθφκε βαζηθφο παξάγνληαο ηεο 

επηθνηλσλίαο είλαη ε επηζπκία επηθνηλσλίαο. Καζεκεξηλέο ελαζρνιήζεηο θαη 

επηθνηλσληαθέο αληαιιαγέο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη, φπνπ λα απαηηείηαη ην παηδί λα 

επηθνηλσλεί κε άιινπο.  ηαλ νη αλάγθεο ηνπ παηδηνχ εξκελεχνληαη θαη ηνπ 

παξέρνληαη φζα ζέιεη ρσξίο απηφ λα ρξεηάδεηαη λα δεηάεη θάηη, ηφηε απηφ γίλεηαη 

παζεηηθά ζπκκέηνρν ζε γισζζηθέο θαη επηθνηλσληαθέο αληαιιαγέο. Απηφ πνπ 

ρξεηάδεηαη λα εληζρχζνπκε είλαη ε απζφξκεηε επηθνηλσλία ηνπ παηδηνχ. Σέινο, ηα 

άηνκα κε αλαπεξία πνιιέο θνξέο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ επηζπκεηέο δξαζηεξηφηεηεο 

αξθεί λα είλαη θαηάιιεια ηα κέζα επηθνηλσλίαο πνπ ηνπο παξέρνπλ νη θξνληηζηέο 

ηνπο. Δίλαη ζθφπηκν λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ έλα ελαιιαθηηθφ ζχζηεκα 

επηθνηλσλίαο, πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο θαη ζηηο αδπλακίεο ηνπο, ψζηε 

λα κπνξνχλ λα εξκελεχνπλ θαη λα εθθξάδνπλ κελχκαηα κέζα ζε θπζηθά πιαίζηα 

ρξεζηκνπνηψληαο λχμεηο απφ ην πεξηβάιινλ (ΑΠ-ΓΔΠΠ, 2004). 

Πέξα φκσο απφ ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα θαηέρεη έλα άηνκν ψζηε λα 

αληαπνθξηζεί ζε δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ, γηα λα κπνξεί λα επηιέγεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο είλαη ζθφπηκν ην λα γλσξίδεη πξνεγνπκέλσο πνηεο είλαη νη 

ελαιιαθηηθέο επηινγέο πνπ έρεη  θαη λα έρεη εμνηθεησζεί κε λέα αληηθείκελα θαη 

θαηλνχξηα θνηλσληθά πιαίζηα, αληηθείκελα θαη θνηλσληθά πιαίζηα πνπ ζε άιιε 

πεξίπησζε κπνξεί λα κελ κπνξνχζε λα ρεηξηζηεί ιφγσ γλσζηηθφ-αληηιεπηηθψλ 

αδπλακηψλ. θνπφο καο ζα πξέπεη λα είλαη ε δεκηνπξγία λέσλ ελδηαθεξφλησλ, ε 

δξαζηεξηνπνίεζε θαη ε ελίζρπζε ησλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ. 

Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία είλαη ε έιιεηςε 

ελδηαθεξφλησλ θαη πνηθίιισλ ελαζρνιήζεσλ, αλάινγσλ κε ησλ άιισλ παηδηψλ ηεο 

ειηθίαο ηνπο. Ζ δηεχξπλζε ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη ν εκπινπηηζκφο ησλ θαζεκεξηλψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ παηδηνχ είλαη βαζηθφο ςπρνεθπαηδεπηηθφο ζηφρνο. Απηφ ζα 

πξέπεη λα γίλεη ζηαδηαθά θαη γηα κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηελ αξρή. Απηφ πνπ έρεη 

ζεκαζία γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ είλαη λα βξεζνχλ νη θαηάιιειεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελδηαθέξνπλ ην παηδί κε αλαπεξία έηζη, ψζηε λα ππάξρεη θίλεηξν 

λα ηηο αθνινπζήζεη. Σν πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα είλαη απηφ πνπ ζα δψζεη ζην παηδί 
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ηα εξεζίζκαηα θαη ζα πξέπεη λα θαηαιάβεη αλ ηνπ αξέζεη θάπνηα δξαζηεξηφηεηα. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα επηιεγνχλ ζα πξέπεη λα κπνπλ πνιχ λσξίο ζηε δσή ηνπ 

παηδηνχ θαη λα είλαη ηέηνηεο πνπ ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα ηεο αθνινπζήζεη θαη ζηελ 

ελήιηθε δσή. Σα παηδηά δελ γλσξίδνπλ θαη ρξεηάδεηαη λα κάζνπλ πσο λα παίδνπλ κε 

θαηλνχξγηα πιηθά/παηρλίδηα θαη λα αζρνινχληαη πην δεκηνπξγηθά κε ηα αγαπεκέλα 

ηνπο αληηθείκελα. Αθφκε, ηα παηδηά πνπ έρνπλ πςειφηεξν επίπεδν έρνπλ πνιχ 

ζπγθεθξηκέλα λνεηηθά ελδηαθέξνληα θαη είλαη δχζθνιν λα θηλεηνπνηεζνχλ θαη λα 

αζρνιεζνχλ κε άιια ζέκαηα. Δηδηθά γηα ηα παηδηά κε απηηζκφ είλαη ζεκαληηθφ λα 

αλαθέξνπκε φηη κπνξνχκε λα εηζάγνπκε δξαζηεξηφηεηεο ελαιιαθηηθέο γηα 

ζηεξενηππηθέο ηνπο ζπκπεξηθνξέο. Με επξεκαηηθφηεηα θαη θαληαζία κπνξνχκε λα 

επηρεηξήζνπκε λα αιιάμνπκε, λα δηεπξχλνκε θαη λα κεηαηξέςνπκε ηηο εκκνλέο ζε 

επράξηζηεο, θνηλσληθά απνδεθηέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ραιαξψλνπλ αληί λα αγρψλνπλ 

ην παηδί θαη ηνπο γχξσ ηνπ (Νφηαο, 2005). 

Μέξηκλα ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ αηφκνπ κε 

αλαπεξία ζα πξέπεη λα είλαη θαη ε πξνζπάζεηα εμνηθείσζεο ηνπ κε θαηλνχξηα 

θνηλσληθά πιαίζηα. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ ζε θνηλσληθά απνδεθηέο 

ζπκπεξηθνξέο, φζν εληαηηθή θαη νξγαλσκέλε θαη αλ είλαη, δελ κπνξεί λα γίλεη καθξηά 

απφ ηελ θνηλφηεηα ζε έλα απνζηεηξσκέλν θνηλσληθά πεξηβάιινλ. Μφλν κέζα απφ ηελ 

θαζεκεξηλή παξνρή επθαηξηψλ γηα ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη 

δπλαηφ λα ππάξμεη ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην θνηλσληθνπνίεζεο ελφο 

παηδηνχ κε αλαπεξία. Παξάιιεια, κε απηφλ ηνλ ηξφπν εκπινπηίδνπκε ην ελ δπλάκεη 

ξεπεξηφξην δξαζηεξηνηήησλ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπ παηδηνχ πνπ κπνξεί λα ηνπ 

πξνζθέξνπλ επραξίζηεζε. Δίλαη πξνηηκφηεξν λα εζηηάζνπκε ζην πψο ζα δηδάμνπκε 

ζην παηδί θνηλσληθά απνδεθηέο ζπκπεξηθνξέο κέζα απφ επράξηζηεο εκπεηξίεο  παξά 

λα αλεζπρνχκε γηα ην πψο ζα αληηκεησπίζεη απηή ηελ πξνζπάζεηα ν θνηλσληθφο 

πεξίγπξνο. Οη έμνδνη ζηελ θνηλφηεηα κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ςψληα, θαθεηέξηα, 

θηλεκαηνγξάθν, ηαβέξλα. Αλάινγα κε ην ιεηηνπξγηθφ επίπεδν ηνπ παηδηνχ, νη γνλείο 

κπνξνχλ θαηαξρήλ λα εληάμνπλ ηηο εμφδνπο απηέο ζην θαζεκεξηλφ πξφγξακκα ηνπ 

παηδηνχ, έηζη ψζηε ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ ην ίδην λα είλαη 

πξνεηνηκαζκέλν (π.ρ., ρξήζε θσηνγξαθίαο ή αληηθεηκέλνπ ζεκαηνδφηε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο) γηα ην πνπ πξφθεηηαη λα πάεη, ψζηε λα κεησζεί ην αξρηθφ άγρνο, πνπ 

κπνξεί λα επζχλεηαη γηα θάπνηεο δχζθνιεο ζπκπεξηθνξέο εηδηθά φζνλ αθνξά ηα 

παηδηά κε απηηζκφ πνπ πνιιέο θνξέο αληηδξνχλ ζηηο αιιαγέο (Quill, 2005). Έλαο 

θαιφο πξνγξακκαηηζκφο είλαη επίζεο ηδηαίηεξα βνεζεηηθφο: ζχληνκε παξακνλή, 
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ζπλνδεία απφ δχν ελήιηθεο, ψζηε ν έλαο λα κπνξεί π.ρ. λα ςσλίζεη ή λα παξαγγείιεη 

φζν ν άιινο αζρνιείηαη κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ. ηαδηαθά, βέβαηα, κπνξνχκε 

λα αλαζέηνπκε θαζήθνληα ζην παηδί αλάινγα ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο φπσο λα 

πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ, λα παξαγγέιλεη, λα θξαηάεη ηα ςψληα, λα πιεξψλεη θ.ν.θ. 

Υξεηάδεηαη ππνκνλή, επηκνλή, θαη’ επαλάιεςε θαζνδήγεζε ηνπ παηδηνχ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζέζε ζηαζεξψλ θαη μεθάζαξσλ νξίσλ απφ ηνπο 

γνλείο ή ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ φκσο κε ηελ έλλνηα ηεο πξνζσπηθήο 

επηινγήο θαη ειέγρνπ απαηηεί έλα θαιφ επίπεδν απηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπ αηφκνπ ψζηε 

λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηελ απιή εμάληιεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζε άζθνπεο 

δξαζηεξηφηεηεο ή δξαζηεξηφηεηεο πξνζδηνξηδφκελεο απφ άιινπο. Ζ παξνχζα 

εξγαζία καο παξέρεη κία εηθφλα γηα ην επίπεδν ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία σο πξνο ηνλ ειεχζεξν ρξφλν βαζηζκέλε ζηηο απφςεηο ησλ γνληψλ ηνπο 

θαη αλαθεξφκελε ζηηο ψξεο πνπ ην παηδί είλαη ζην ζπίηη θαη ζηελ θνηλφηεηα εθηφο ηνπ 

ζρνιηθνχ πιαηζίνπ. Σν επίπεδν παξνπζηάδεηαη ηθαλνπνηεηηθφ. Λακβάλνληαο ππφςε 

βέβαηα, ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο θαη ζηεξηδφκελνη ζηα βηβιηνγξαθηθά 

δεδνκέλα ζχκθσλα κε ηα νπνία ηα άηνκα κε αλαπεξία βηψλνπλ ζε κηθξφ βαζκφ θαη 

αζθνχλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπο (Field et al, 1998), πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ηελ 

αλάγθε ζηήξημεο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ηφζν ζην 

νηθνγελεηαθφ φζν θαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.  ηελ Διιάδα ν απηνπξνζδηνξηζκφο 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία δελ ππνζηεξίδεηαη απφ θάπνην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα 

πνπδψλ. Έγθεηηαη θάζε θνξά ινηπφλ ζηελ θξίζε θαη επηζπκία ηνπ εθάζηνηε 

εθπαηδεπηηθνχ ή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θνξέα ε πξναγσγή δεμηνηήησλ πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπ αηφκνπ. Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη λα 

εζηηάδνπλ ζε δεμηφηεηεο ζρεδηαζκνχ, ζηνρνζέηεζεο θαη ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ. Ζ 

δηδαζθαιία δε ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζηα ζηελά πιαίζηα παξνρήο νδεγηψλ, αιιά κέζα 

απφ επθαηξίεο επηινγψλ λα πξνσζνχληαη ε έθθξαζε πξνηηκήζεσλ, πξσηνβνπιίαο θαη 

ε επίιπζε πξνβιεκάησλ. Δηδηθά ζηα άηνκα κε απηηζκφ ρξεηάδεηαη λα παξέρνληαη 

επηινγέο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ν κεγαιχηεξνο δπλαηφο βαζκφο 

επειημίαο θαη απηνλφκεζήο ηνπο  ζην ζρεδηαζκφ δξάζεο γηα ηελ επίηεπμε επηζπκεηήο 

δξαζηεξηφηεηαο (Quill, 2005). Σα απνηειέζκαηα κεηά απφ δηδαζθαιία δεμηνηήησλ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ κπνξνχλ λα είλαη ζεηηθά γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία ηφζν θαηά 

ηελ εθπαίδεπζή φζν θαη κεηά απφ απηή, φπσο έρεη θαλεί ζε πξνεγνχκελε έξεπλα 

(German, Martin, Marshall, & Sale, 2000). 
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Ο ειεχζεξνο ρξφλνο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δσή ηνπ αηφκνπ, θαη εθφζνλ 

αμηνπνηεζεί θαηάιιεια κπνξεί λα ηνπ πξνζθέξεη πνιιά νθέιε. Σν γεγνλφο απηφ 

θαηαδεηθλχεη θαη ε παξνχζα έξεπλα. Δηδηθά γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία είλαη 

ζεκαληηθφ λα αλαγλσξίζνπκε ην δηθαίσκα πξνζσπηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ θαη λα πξνζθέξνπκε ηα θαηάιιεια ππνζηεξηθηηθά πιαίζηα, ψζηε λα 

αλαπηχμνπλ, λα δηαηεξήζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο  γηα λα 

ην επηηχρνπλ. ηφρνο ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ αηφκνπ κε 

αλαπεξία ζα πξέπεη λα είλαη ε νξγάλσζε θαη ε δηάζεζε ηνπ ρξφλνπ απηνχ κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ πξνζσπηθή απηνπξαγκάησζε. 

 

6.3 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο – Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κία πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ζπγθεθξηκέλα,  

ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία θαη/ή απηηζκφ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ζηε ρψξα καο δελ έρεη δηεξεπλεζεί εθηελψο ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα 

αηφκσλ φζνλ αθνξά ζηε ζεκαηηθή ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. ηελ παξνχζα εξγαζία 

πξνζεγγίζακε ηε ζεκαηηθή ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ  αμηνπνηψληαο ηελ 

ήδε ππάξρνπζα δηεζλή βηβιηνγξαθία. Χζηφζν, πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη πξφθεηηαη 

γηα κία πηινηηθή έξεπλα πνπ βαζίδεηαη ζε έλα απηνζρέδην εξσηεκαηνιφγην, γεγνλφο 

πνπ εκπνδίδεη ηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ, αιιά δίλεη ην έλαπζκα γηα 

κειινληηθή έξεπλα ζηνλ ηνκέα απηφ. Ζ παξνχζα έξεπλα πεξηνξίζηεθε ζηνλ ειεχζεξν 

ρξφλν ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ ζην ζπίηη θαη ηελ θνηλφηεηα θαη δε ζπκπεξηιακβάλεη ην δηάζηεκα ηεο 

απαζρφιεζεο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ή ζε άιιεο εθπαηδεπηηθέο δνκέο πνπ ππάγνληαη 

ζην ππνπξγείν πγείαο. Ζ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ επνκέλσο έγηλε κφλν 

απφ γνλείο θαη δελ δηεξεπλήζεθε ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Έλαο αθφκε απφ ηνπο 

βαζηθνχο πεξηνξηζκνχο  ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζεσξνχκε φηη έγθεηηαη ζηελ απνπζία 

δείγκαηνο πνπ λα πξνέξρεηαη απφ επαξρηαθή πεξηνρή. Ζ έξεπλά καο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε αζηηθή πεξηνρή θαη κάιηζηα ζηα ζηελά πιαίζηα ηνπ λνκνχ 

Θεζζαινλίθεο, απνθιείνληαο έηζη ηνπο παξάγνληεο κηαο δηαθνξεηηθήο λννηξνπίαο 

θαη θνπιηνχξαο λα εκπινπηίζνπλ ηα απνηειέζκαηά καο. Αθφκε, είλαη αλαγθαίν λα 

αλαθέξνπκε φηη ην ηειηθφ καο δείγκα είλαη ζρεηηθά κηθξφ (Ν=43), κε απνηέιεζκα λα 

κελ θαηαζηεί δπλαηή θαη αμηνπνηήζηκε ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εξσηεζέλησλ φζνλ 

αθνξά ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο ππφβαζξν, ζηελ εξγαζηαθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο 



 90 

θαηάζηαζε, ψζηε λα γίλεη πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε απηέο 

ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Σέινο, ε νκαδνπνίεζε ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηελ 

αλαπεξία πεξηνξίδεηαη απιά ζην δηαρσξηζκφ ηνπ είδνπο ηεο αλαπεξίαο ζε λνεηηθή 

αλαπεξία ή απηηζκφ, ρσξίο λα αλαθέξεηαη ην επίπεδν λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο. 

Ζ δηεξεχλεζε ελφο θαηλνκέλνπ ηφζν ζχλζεηνπ, φπσο ν ειεχζεξνο ρξφλνο δελ 

ήηαλ βέβαηα δπλαηφ λα εμαληιεζεί απφ ηελ παξνχζα έξεπλα. Απαηηείηαη πιεζψξα 

αλάινγσλ εξεπλψλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κία πην νινθιεξσκέλε γλψζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ, ε νπνία ζα κπνξέζεη λα νδεγήζεη ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο. Μία 

πεξαηηέξσ πξνζπάζεηα ζα φθεηιε λα δηεξεπλήζεη ηε ζεκαηηθή ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ φρη κφλν ζηα αζηηθά πιαίζηα, αιιά θαη ζηελ επξχηεξε πεξηθέξεηα.  

Καίξηεο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζα έδηλε ε παξάιιειε ρνξήγεζε εξσηεκαηνινγίνπ 

θαη ζηνπο δχν γνλείο, θαζψο επίζεο θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ παηδηνχ γηα κία πην 

ζθαηξηθή εηθφλα. Αθφκε, ζεκαληηθή ζα κπνξνχζε λα ήηαλ ε ζπκβνιή ηεο 

δηεξεχλεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ κε ηελ κέζνδν ηεο παξαηήξεζεο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ε απνθπγή ηεο 

ππνθεηκεληθφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ιφγσ ηεο πξνζσπηθήο ζρέζεο ησλ 

εξσηεζέλησλ κε ηα άηνκα κε αλαπεξία. Σέινο, αλ αλαινγηζηνχκε ηνλ ζπνπδαίν ξφιν 

πνπ παίδνπλ νη γνλείο ζηελ ηειηθή απφθαζε γηα ηελ επηινγή δξαζηεξηνηήησλ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ απφ ηα παηδηά ηνπο, πξνθχπηεη φηη ζα ήηαλ πνιχ ρξήζηκε κία 

έξεπλα πνπ ζα είρε σο αληηθείκελν δηεξεχλεζεο ηεο ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία νη γνλείο 

πξνσζνχλ ή αθφκε θαη επηιέγνπλ δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ γηα ηα παηδηά 

ηνπο.  
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