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Περίληψη 
Η μελέτη της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία βρίσκεται τις 

τελευταίες δεκαετίες στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος τόσο στο γνωστικό 

πεδίο της εκπαίδευσης όσο και των κοινωνικών επιστημών. Το εννοιολογικό πλαίσιο 

το οποίο διαμορφώθηκε γύρω από την έννοια, οδήγησε στη διαμόρφωση των 

πρακτικών που ακολουθούνται προκειμένου η ανεξάρτητη διαβίωση να αποτελέσει 

επιλογή για τα άτομα με αναπηρία. Η έννοια της ανεξάρτητης διαβίωσης αποκτά έναν 

καθολικό χαρακτήρα και οδηγεί στη δόμηση ενός ολιστικού μοντέλου, όπου το άτομο 

βρίσκεται στο επίκεντρο του περιβάλλοντος μέσα στο οπποίο ζει και αναπτύσσεται. Το 

άτομο με αναπηρία δεν αποτελεί, πλέον, κομμάτι μόνο μιας οικογένειας, αλλά μιας 

ολόκληρης κοινότητας και όλων των εκφάνσεών της (σχολείο, κοινότητα, οικογένεια, 

γειτονιά). Συγκεκριμένα για τα άτομα με νοητική αναπηρία στόχος είναι να βρεθούν 

τα συστατικά στοιχεία που θα βοηθήσουν ώστε να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν 

ολοκληρωμένα προγράμματα ανεξάρτητης διαβίωσης, μέσα στην κοινότητα που το 

κάθε άτομο έχει ζήσει την έως τώρα ζωή του.  

Στο επίκεντρο της παρούσας διδακτορικής διατριβής βρίσκεται η έννοια της 

ανεξάρτητης διαβίωσης και οι δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με 

νοητική αναπηρία. Στόχος είναι να βρεθούν τα συστατικά στοιχεία που θα οδηγήσουν 

σε αποτελεσματικά προγράμματα εκπαίδευσης στην ανεξάρτητη διαβίωση. Πρόκειται 

για μια διαδικασία η οποία προσεγγίστηκε τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, τι ισχύει 

διεθνώς, ποια προγράμματα υπάρχουν και κατά πόσο αυτά είναι λειτουργικά και 

αποτελεσματικά, όσο και σε πρακτικό επίπεδο, τι συμβαίνει  διεθνώς και στην Ελλάδα.  

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να μελετηθούν οι απόψεις των γονέων, του 

εκπαιδευτικού προσωπικού και των ατόμων με νοητική αναπηρία για την ανεξάρτητη 

διαβίωση των τελευταίων.  

Τελικός στόχος είναι μέσα από την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων να 

κατασκευαστεί ένα Ερωτηματολόγιο για τις απόψεις των Ατόμων με Νοητική 

Αναπηρία, ένα Ερωτηματολόγιο για τις απόψεις των Γονέων και ένα Ερωτηματολόγιο 

για τις απόψεις του Εκπαιδευτικού Προσωπικού για την ΑΔ των Ατόμων με ΝΑ. Το 

δείγμα της έρευνας αποτελείται από 124 άτομα με ήπια και μέτρια νοητική αναπηρία, 

ηλικίας 13 ετών και άνω, 124 γονείς ατόμων με νοητική αναπηρία και 193 άτομα 

εκπαιδευτικό προσωπικό. Το ερευνητικό εργαλείο χωρίστηκε σε πέντε μέρη για την 

αποτελεσματικότερη διερεύνηση των απόψεων. Οι ενότητες που περιλαμβάνει είναι οι 
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εξής: (α) έννοια/ χαρακτηριστικά ΑΔ, (β) παράγοντες που επηρεάζουν την ΑΔ, (γ) 

περιορισμοί της ΑΔ, (δ) δεξιότητες ΑΔ και (ε) πλαίσιο ΑΔ. 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας προκύπτει ότι η έννοια της 

ανεξάρτητης διαβίωσης περιστρέφεται γύρω από το θέμα του σπιτιού, το να έχει το 

άτομο ένα δικό του σπίτι, και γύρω από το θέμα του να αποφασίζει το άτομα με ΝΑ 

για το πώς θα δράσει στην καθημερινότητά του. Επίσης, τα συστήματα υποστήριξης, 

η οικογένεια και η κοινότητα επηρεάζουν την ΑΔ των ατόμων με ΝΑ και οι ευκαιρίες 

που δίνουν ή δε δίνουν αντίστοιχα και τα δύο αυτά συστήματα υποστήριξης 

καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό αν θα συμβεί η ΑΔ ή όχι. Σημαντικό έλλειμα εντοπίζεται 

στις δεξιότητες ΑΔ που θα έπρεπε να έχουν τα άτομα με ΝΑ προκειμένου να ζήσουν 

μόνα τους. Η γνώση των κανόνων ασφαλείας και η αυτοεξυπηρέτηση είναι οι 

πρωταρχικές δεξιότητες που θα έπρεπε να κατέχει ένα άτομο με ΝΑ. Τέλος, τα 

ανεξάρτητα διαμερίσματα μέσα στην πόλη είναι αυτά που προτιμώνται από τα ίδια τα 

άτομα για να ζήσουν ανεξάρτητα, ενώ οι γονείς και το εκπαιδευτικό προσωπικό 

προτιμούν ένα περισσότερο ελεγχόμενο περιβάλλον, υπό την επίβλεψη κάποιου 

επίσημου φορέα (π.χ. σχολείο, σύλλογοι).   

 

Λέξεις κλειδιά: νοητική αναπηρία, ανεξάρτητη διαβίωση, δεξιότητες ανεξάρτητης 

διαβίωσης, μετάβαση 
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Abstract  
The study of independent living (IL) of individuals with disabilities during the last 

decades has been the focus of scientific fields of educational and social sciences. The 

conceptual framework formed around the concept of independent living, led to 

practices that have been supporting the idea that independent living may be a significant 

option for individuals with disabilities. The concept of independent living assumes a 

universal character and leads to the construction of a holistic model, where the 

individual is the main element of the environment where they live and develop. An 

individual with disability is no longer considered to be a sole a member of their family, 

but they are also a part of their community and all its contextual aspects (school, 

community, family, neighbourhood). Specifically for individuals with intellectual 

disability (ID) the goal is to explore those elements in an attempt to assist the 

development and implementation of integrated programs of independent living in the 

community.  

The focus of this thesis is the main concept of independent living and the skills 

at independent living of individuals with intellectual disability. The aim is to explore 

he elements that will lead to the development of effective educational independent 

living programs. The topic was initially approached from a theoretical perspective, in 

terms of existing programs and whether these are considered operational and effective. 

Additionally from a practical point overview, the study will explore current practices 

internationally and in Greece. 

The purpose of this thesis is to explore the opinions of parents, educators and 

individuals with intellectual disability about the independent living of the latter  

The ultimate goal is to use the results to form a Questionnaire about the opinions 

of individuals with intellectual disability, a Questionnaire about the opinions of Parents 

and a Questionnaire about the opinions of Educators for IL of Individuals with 

intellectual disability. The sample consists of 124 individuals with mild and moderate 

intellectual disability, aged 13 and plus, 124 parents of individuals with intellectual 

disability and 193 educators. The research tool was divided into five parts in order to 

explore the views of the three sub groups more effectively. The parts are the following: 

(a) meaning / characteristics of IL (b) factors affecting IL (c) limitations of IL (d) IL 

skills and (e) frame of IL. 

An analysis of the results indicates  that the concept of independent living 

revolves around the subject of housing; whether the individual should have his/her own 
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home; and whether the individual with ID should make decisions about his/her 

everyday life. Furthermore, the support systems, family and community, were shown 

to influence the IL individuals with ID and the opportunities that they offered support 

systems, are found to determine to a large extent whether IL is a possible option. 

Important deficits in IL skills that individuals with ID should have in order to live on 

their own is also detected. Knowledge of safety rules and self-care appear to be the 

primary skills an individual with ID should have. Finally, independent apartments in 

the city are the ones preferred by individuals themselves in order to live independently, 

while parents and educators prefer a more controlled environment under the supervision 

of an official body (eg school, clubs).  

 

Keywords: intellectual disability, independent living, independent living skills, 

transition  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Για αιώνες τα άτομα με νοητική αναπηρία ζούσαν σε απομονωμένα περιβάλλοντα, 

όπου δεν ανέπτυσσαν κανένα χαρακτηριστικό προσαρμοστικής και κοινωνικά 

αποδεκτής συμπεριφοράς. Τις τελευταίες, μόνο, δεκαετίες αρχίζουν να ξεπηδούν σιγά-

σιγά από ένα σκοτεινό και παραμελημένο παρελθόν και γίνονται περισσότερο 

αποδεκτά και ενεργά μέλη της κοινωνίας.  

Σήμερα, ένα νέο μοντέλο υποστήριξης έχει αναπτυχθεί διεθνώς, τόσο απέναντι  

στο ίδιο το άτομο με αναπηρία, όσο και στην οικογένειά του. Το μοντέλο αυτό 

υποστηρίζει και διεκδικεί  την παρουσία και την συμπερίληψη του ατόμου μέσα στην 

κοινότητα και σε όλες τις δομές και εκφάνσεις της, αφήνοντας πίσω το μοντέλο της 

ιδρυματοποίησης του 19ου αιώνα (Wehmeyer & Bolding, 1999). 

Σύμφωνα με τους Luckasson και Spitalnik (1994), η βασική κίνηση για την 

κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με νοητική αναπηρία είναι η μετάβαση από ένα 

πρόγραμμα απλής παροχής υπηρεσιών σε έναν εξατομικευμένο σχεδιασμό και μια 

λειτουργική υποστήριξη. Επίσης, οι παραπάνω ερευνητές καθορίζουν τον όρο 

«υποστήριξη» ως μια περιοχή υπηρεσιών, ανθρώπων και δομών που ταιριάζουν στις 

ανάγκες του κάθε ατόμου και που χρησιμοποιούνται για την ενσωμάτωσή του στο 

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο (Wehmeyer & Bolding, 1999).  

Μέσα στην έννοια της ανεξάρτητης διαβίωσης, σχεδόν πάντα, 

συμπεριλαμβάνονται οι έννοιες της μετάβασης και της ποιότητας ζωής. Δε νοείται 

ανεξάρτητη διαβίωση χωρίς μια ομαλή μετάβαση και μια καλή ποιότητα ζωής. 

Άρρηκτα συνδεδεμένα, αυτά τα τρία χαρακτηριστικά, εάν διασπαστούν, δεν θα είναι 

δυνατό να υπάρξει σωστή και ολοκληρωμένη ανεξάρτητη διαβίωση. Παρομοίως, εάν 

δεν συνυπολογιστούν σε κάποιο πρόγραμμα διδασκαλίας αυτό δεν θα είναι 

ολοκληρωμένο ή/και επιτυχημένο.  

Η ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με νοητική αναπηρία αποτελεί έναν 

τομέα, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς επιστημονικού ενδιαφέροντος 

και προγραμματισμού. Δυστυχώς, στην Ελλάδα βρίσκεται ακόμα σε εμβρυικό στάδιο. 

Δεν υπάρχουν, παρά ελάχιστες δομές και αυτές δεν είναι κατάλληλες, για να 

λειτουργήσουν τα λιγοστά προγράμματα που είναι διαθέσιμα. Παράλληλα, δεν υπάρχει 

σχεδιασμός και οργανωμένο πλαίσιο παρέμβασης. Οι λιγοστές αυτές δομές είναι 

αποτέλεσμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας, και, κυρίως, μέριμνας συλλόγων γονέων ατόμων 

με ειδικές ανάγκες. Οι πρωτοβουλίες αυτές δεν υποστηρίζονται από την ελληνική 



16 
 

πολιτεία, παρά μόνο σε ένα πολύ μικρό ποσοστό. Για παράδειγμα, δίνονται μικρές 

επιχορηγήσεις από τα Υπουργεία Παιδείας και Υγείας και οι στέγες που έχουν 

δημιουργηθεί παραμένουν αποκλειστική ευθύνη των φορέων-συλλόγων που τις 

αναλαμβάνουν. 

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του συστήματος κοινωνικής υποστήριξης για 

την ένταξη, την ανεξαρτησία και την ανεξάρτητη διαβίωση πρέπει να επιτρέπει στα 

άτομα με αναπηρία ή στους γονείς τους να λειτουργούν ως αποδέκτες δικαιωμάτων και 

να τους απεγκλωβίζει από το ρόλο των παθητικών αποδεκτών βοήθειας και φροντίδας. 

Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες για τα άτομα με νοητική αναπηρία επιβάλλεται να 

σχετίζονται περισσότερο με τις προσδοκίες των άμεσα ενδιαφερομένων. Επίσης τα ίδια 

τα άτομα με ΝΑ και οι γονείς τους πρέπει να ορίζουν τις αναγκαίες συνθήκες που θα 

τους επιτρέψουν να δημιουργήσουν μια καλή ποιότητα ζωής για τον εαυτό τους. 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια να αποτυπωθούν τα 

δεδομένα που ισχύουν για την Ανεξάρτητη Διαβίωση (ΑΔ) των ατόμων με Νοητική 

Αναπηρία (ΝΑ). Στόχος, λοιπόν, υπήρξε να διερευνηθούν οι απόψεις των γονέων, του 

εκπαιδευτικού προσωπικού αλλά και των ατόμων με νοητική αναπηρία για την 

ανεξάρτητη διαβίωση των τελευταίων. Τι είναι η ανεξάρτητη διαβίωση; Μπορεί να 

γίνει πραγματικότητα; Τι χρειάζεται για να γίνει αυτό; Οι γονείς και το εκπαιδευτικό 

προσωπικό μπορούν να κατανοήσουν την ανάγκη των παιδιών και των μαθητών τους 

για ανεξαρτησία; Τα άτομα με νοητική αναπηρία μπορούν να τη διεκδικήσουν;  

Η πρωτοτυπία της έρευνας έγκειται στο γεγονός, ότι στην Ελλάδα ποτέ δεν έχει 

διερευνηθεί σε βάθος η τάση για την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με νοητική 

αναπηρία. Ακόμη και στο εξωτερικό έχουν διερευνηθεί αποσπασματικά μόνο κάποια 

θέματα που αφορούν στην ανεξαρτησία των ατόμων με νοητική αναπηρία, χωρίς, 

όμως, να έχουν εξεταστεί όλες οι παράμετροι της ανεξάρτητης διαβίωσης. Συνήθως, οι 

έρευνες που υπάρχουν στο εξωτερικό εξετάζουν τις απόψεις μόνο των γονέων ή μόνο 

του εκπαιδευτικού προσωπικού ή, σε ελάχιστες περιπτώσεις, μόνο των ατόμων με ΝΑ 

και επικεντρώνονται σε ορισμένες μόνο δεξιότητες ή διαστάσεις της ΑΔ. Δεν έχει 

υπάρξει έρευνα που να εξετάζει τις απόψεις και των τριών ομάδων ταυτόχρονα και 

συνδυαστικά, ή που να αφορά ολόκληρο το φάσμα της ανεξάρτητης διαβίωσης.  

Στη συγκεκριμένη έρευνα εξετάζονται τα χαρακτηριστικά της ΑΔ, οι 

παράγοντες που την επηρεάζουν, οι περιορισμοί που υπάρχουν, οι δεξιότητες που 

απαιτούνται προκειμένου να γίνει πράξη, τα άτομα που εμπλέκονται και το μέρος όπου 

θα έπρεπε να διδάσκεται. Αφορμή για τη διερεύνηση του συγκεκριμένου θέματος 
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αποτέλεσε, αφενός, το προσωπικό ενδιαφέρον της γράφουσας για την ενήλικη ζωή των 

ατόμων με νοητική αναπηρία, και αφετέρου, κάποιες ευρωπαϊκές εκθέσεις, οι οποίες 

περιέγραφαν την κατάσταση που επικρατεί σε θέματα αναπηρίας και ανεξαρτησίας των 

ατόμων με ΝΑ σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα. 

Μέσα από αυτές τις εκθέσεις, εκτενής αναφορά στις οποίες γίνεται παρακάτω στο 

κύριο σώμα της εργασίας, επισημαίνεται η διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και στις 

υπόλοιπες χώρες και καταδεικνύονται οι ασάφειες, οι ελλείψεις και τα εμπόδια που 

συναντά η ΑΔ των ατόμων με ΝΑ στη χώρα μας. 

Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας γίνεται μια 

αναλυτική περιγραφή των όρων και των ορισμών που έχουν επικρατήσει, κατά 

καιρούς, στο χώρο της νοητικής αναπηρίας. Επίσης, γίνεται αναφορά στα βασικά 

χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης των ατόμων με νοητική αναπηρία και ερευνάται πώς 

η ποιότητα ζωής των ατόμων αυτών συνδέεται με τον αυτοπροσδιορισμό τους και τη 

μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή. Μέσω αυτών των αναφορών, θα γίνει κατανοητή η 

σημασία της ανεξάρτητης διαβίωσης και της ανεξαρτησίας.   

Το δεύτερο κεφάλαιο ξεκινά με μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία της 

ανεξάρτητης διαβίωσης διεθνώς. Στη συνέχεια, εστιάζει στους όρους που 

χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία της θεμελίωσης της ανεξάρτητης διαβίωσης, σαν 

έναν τρόπο ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία. Επίσης, γίνεται λόγος για τα 

διαθέσιμα προγράμματα ανεξάρτητης διαβίωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 

καθώς και για τους φορείς που τα παρέχουν. Ακόμα, υπάρχει μια λίστα με τις 

διαθέσιμες φόρμες, επίσημες και ανεπίσημες, που χρησιμοποιούνται διεθνώς για την 

αξιολόγηση των ατόμων με νοητική αναπηρία σε δεξιότητες σχετικές με την 

ανεξάρτητη διαβίωση. Τέλος, υπάρχει αναφορά στις απαραίτητες δεξιότητες 

ανεξάρτητης διαβίωσης, στη λειτουργικότητα και το ρόλο της στην επίτευξή της, 

καθώς και στα ερευνητικά δεδομένα που υπάρχουν στο διεθνή και ελληνικό χώρο. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, περιγράφονται η μεθοδολογία και αναλυτικά όλα τα 

στάδια της έρευνας. Γίνεται παρουσίαση τους ερευνητικού σχεδιασμού, αναλύεται η 

φιλοσοφία και το σκεπτικό του και γίνεται αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας της 

έρευνας, των συμμετεχόντων και των ερευνητικών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν 

σε κάθε φάση της.  

Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά στα αποτελέσματα της έρευνας ανά ερευνητικό 

στάδιο. Επίσης, γίνεται αναλυτική περιγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνας και 

όλων των αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν σε όλα τα στάδιά της. Δίνονται οι 
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συσχετίσεις που προέκυψαν μετά τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων και οι 

παράγοντες που αναδείχθηκαν κατόπιν της παραγοντικής ανάλυσης των δεδομένων 

που προέκυψαν από την έρευνα. Επίσης, περιγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα 

σε σχέση με τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων και τα συνδυαστικά 

αποτελέσματα των υπο-ομάδων της έρευνας.  

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και η 

συζήτηση για τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το σύνολο της έρευνας. Εξετάζεται  

η επιβεβαίωση ή η απόρριψη των ερευνητικών αποτελεσμάτων από τη διεθνή 

βιβλιογραφία και τέλος, αναφέρονται οι περιορισμοί της έρευνας και οι προτάσεις για 

ένα μελλοντικό ερευνητικό πλάνο. 

Στη συνέχεια, παρατίθενται οι βιβλιογραφικές πηγές και αναφορές που 

χρησιμοποιήθηκαν στο σύνολο της εργασίας. Τέλος, ακολουθούν δύο παραρτήματα. 

Το πρώτο περιλαμβάνει τα ερωτηματολόγια της τελικής έρευνας και για τις τρεις 

ερευνητικές ομάδες. Τέλος, το δεύτερο, τους πίνακες των στατιστικών αναλύσεων που 

πραγματοποιήθηκαν και στα τρία στάδια της έρευνας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

1.1 Όροι και ορισμοί 

Ένας ορισμός, πρέπει να προσδιορίζει τα όρια του όρου, δηλαδή, ποιος ή τι βρίσκεται 

μέσα στα όρια ή τι βρίσκεται έξω από τα όρια. Επίσης, οφείλει να διαφοροποιεί τον 

όρο από άλλους, συναφείς ορισμούς, να χρησιμοποιεί λέξεις που δεν είναι περισσότερο 

περίπλοκες από τον ίδιο τον όρο, να ορίζει κάτι το οποίο είναι και όχι κάτι που δεν 

είναι, να επιτρέπει γενικεύσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά του ατόμου ή της ομάδας 

που ονοματίζει, να είναι σταθερός με ένα επιθυμητό θεωρητικό πλαίσιο και να 

συμβάλει θετικά στην παρουσίαση των ατόμων που συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν τον 

όρο (Luckasson, Borthwick-Duffy, Buntinx, Coulter, Craig, Reeve, Schalock & Snell , 

2002). 

Η νοητική αναπηρία αποτελεί ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, με πολλές μορφές 

και διακυμάνσεις. Τα αίτια της νοητικής αναπηρίας, η μορφή της, οι συνέπειές της και 

τα χαρακτηριστικά της ποικίλουν από περίπτωση σε περίπτωση. Οι όροι και ορισμοί 

που έχουν δοθεί, κατά καιρούς, για τη νοητική αναπηρία, αντανακλούν τις πεποιθήσεις 

και τις γνώσεις κάθε εποχής. Έτσι, σε μια ιστορική ανασκόπηση συναντώνται στη 

βιβλιογραφία όροι για τα άτομα με νοητική αναπηρία όπως κρετίνος (cretin), ανόητος 

(feebleminded), βλάκας (idiot), μωρός (moron), καθυστερημένος (mentally deficient), 

εκπαιδεύσιμος (trainable) (Luckasson, et al., 2002 ∙ Parmenter, 2011), πνευματικά 

ανάπηρος (mentally disabled), πνευματικά υστερημένος (mentally handicapped), 

άτομο με δυσκολίες ή προβλήματα μάθησης, με πνευματικά προβλήματα (mentally 

subnormal), αργός κ.λπ., όροι οι οποίοι σήμερα φαίνονται εξευτελιστικοί, ταπεινωτικοί 

και που οδηγούν στο στιγματισμό (Schalock, Luckasson, Shogren, Borthwick-Duffy, 

Bradley, Buntinx, Coulter, Craig, Gomez, Lachapelle, Reeve, Snell, Spreat, Tasse, 

Thompson, Verdugo, Wehmeyer & Yeager, 2007 ∙ Wehmeyer, Buntinx, Lachapelle, 

Luckasson, Schalock, Verdugo, Borthwick-Duffy, Bradley, Craig, Coulter, Gomez, 

Reeve, Shogren, Snell, Spreat, Tasse, Thompson & Yeager, 2008).  

Στο παρελθόν οι ορισμοί που προτάθηκαν ήταν πολλοί και πολυδιάστατοι, γιατί 

καθένας από αυτούς λάμβανε υπόψη του διαφορετικά στοιχεία της νοητικής 

αναπηρίας. Σήμερα είναι ευρέως αποδεκτό ότι όλοι οι σύγχρονοι ορισμοί πρέπει να 

συμφωνούν στα εξής (Bray & Grad, 2003, iv-v):  
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«Για να έχει ένα άτομο νοητική καθυστέρηση, 

 πρέπει να σημειώνει σκορ χαμηλότερο του 75 σε τεστ που μετρούν το νοητικό 

επίπεδο,  

 να αντιμετωπίζει δυσκολίες σε, τουλάχιστον, 2 από τις 10 περιοχές, όπως 

σχολείο, αυτονομία, να κινείται ανεξάρτητα κ.λπ. 

 να αντιμετωπίζει δυσκολίες μάθησης σαν παιδί ή έφηβος». 

Επίσης, όλοι οι επιστήμονες συμφωνούν στα εξής (Bray & Grad, 2003, iv-v): 

 «οι ικανότητες του κάθε ατόμου, πρέπει να αξιολογούνται πολύ προσεκτικά, 

 όλοι οι άνθρωποι έχουν δυνατότητες και αδυναμίες, 

 όλοι οι άνθρωποι μπορούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους με την κατάλληλη 

βοήθεια, 

 όλοι οι άνθρωποι πρέπει να συγκρίνονται με άτομα της ίδιας ηλικίας, και του 

ίδιου κοινωνικού περιβάλλοντος». 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1 και Πίνακα 2 αντίστοιχα με την πληθώρα των 

όρων υπάρχει και ιστορικά μια πληθώρα ορισμών που ουσιαστικά δε 

διαφοροποιούνται πάρα πολύ  (Schalock, Borthwick-Duffy, Bradley, Buntinx, Coulter, 

Craig, Gomez, Lachapelle, Luckasson, & Reeve, 2010, σελ. 8). Από το 1959 μέχρι το 

1983, η νοητική αναπηρία χαρακτηρίζεται ως «γενική νοητική υπολειτουργία», η οποία 

εμφανίζεται πριν τα 16 χρόνια και συνδέεται με δυσκολίες στη μάθηση. Το 1961, για 

πρώτη φορά, υπεισέρχεται η έννοια της δυσλειτουργίας στην προσαρμοστική 

συμπεριφορά. Το 1992 αναφέρεται ότι η νοητική αναπηρία συνυπάρχει με συγγενείς ή 

δευτερογενείς περιορισμούς και αρχίζει να εμφανίζεται η έννοια της λειτουργικότητας 

και να ενισχύεται η έννοια της προσαρμοστικής συμπεριφοράς (βλ. Πίνακα 1). Σε ό,τι 

αφορά την ηλικία εμφάνισης της νοητικής αναπηρίας το 1908 αναφέρεται ότι πρέπει 

να εμφανίζεται σε μικρή ηλικία και πρόκειται για μια κατάσταση ανεπαρκούς 

εγκεφαλικής ανάπτυξης, που το 1937 γίνεται πνευματικής ανάπτυξης. Το 1941 

αναφέρεται σε μια κατάσταση κοινωνικής ανικανότητας που αποκτιέται στην 

ωρίμανση ή λίγο μετά. Από το 1959 και μετά αρχίζει να γίνεται λόγος για την περίοδο 

της ανάπτυξης, αρχικά αναφέρεται στην εμφάνισή της μέχρι τα 16 χρόνια και από το 

1973 και μετά καθιερώνεται το 18ο έτος της ηλικίας (Schalock et al., 2010, σελ. 9) (βλ. 

Πίνακα 2).  
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Πίνακας 1 

Ορισμοί της νοητικής αναπηρίας (Schalock et al., 2010, σελ. 8) 

Heber, 1959: Η νοητική αναπηρία αναφέρεται σε μια γενική νοητική υπολειτουργία, η οποία 

εμφανίζεται κατά την περίοδο ανάπτυξης του ατόμου (από τη γέννηση μέχρι τα 16 χρόνια) και 

συνδέεται με δυσλειτουργίες στη μάθηση, την κοινωνικότητα και την ωρίμανση.  

Heber, 1961: Η νοητική αναπηρία αναφέρεται σε μια γενική νοητική υπολειτουργία, η οποία 

εμφανίζεται κατά την περίοδο ανάπτυξης του ατόμου (από τη γέννηση μέχρι τα 16 χρόνια) και 

συνδέεται με δυσλειτουργίες στην προσαρμοστική συμπεριφορά. 

Grossman, 1973: Η νοητική αναπηρία αναφέρεται σε μια σημαντική γενική νοητική υπολειτουργία, 

η οποία συνυπάρχει με εκπτώσεις στην προσαρμοστική συμπεριφορά και εμφανίζεται κατά την 

περίοδο ανάπτυξης του ατόμου.  

Grossman, 1983: Ο ίδιος ορισμός με το 1973. 

Luckasson et al, 1992: Η νοητική αναπηρία αναφέρεται σε σημαντικούς περιορισμούς στην παρούσα 

λειτουργικότητα. Χαρακτηρίζεται από σημαντικά χαμηλή νοητική λειτουργία, που συχνά συνυπάρχει 

με συγγενείς περιορισμούς σε δύο ή περισσότερες περιοχές δεξιοτήτων: επικοινωνία, αυτό-

εξυπηρέτηση, δεξιότητες ζωής, κοινωνικές δεξιότητες, χρήση της κοινότητας, αυτό-καθοδήγηση, 

υγεία και ασφάλεια, ακαδημαϊκή λειτουργικότητα, ελεύθερος χρόνος και εργασία. Η νοητική 

αναπηρία εμφανίζεται πριν την ηλικία των 18.   

Luckasson et al, 2002: Η νοητική αναπηρία είναι μια αναπηρία, η οποία χαρακτηρίζεται από 

σημαντικούς περιορισμούς στη νοητική λειτουργία και στην προσαρμοστική συμπεριφορά, όπως 

αυτή εκφράζεται σε εννοιολογικές, κοινωνικές και πρακτικές προσαρμοστικές δεξιότητες. Αυτή η 

αναπηρία εμφανίζεται πριν την ηλικία των 18.   

 

Πίνακας 2 

Η ηλικία ως εναρκτήριο κριτήριο της νοητικής αναπηρίας (Schalock et al., 2010, σελ. 9) 

Tredgold, 1908: Μια κατάσταση νοητικής ανεπάρκειας από τη γέννηση ή από μικρή ηλικία, εξαιτίας 

μιας ανολοκλήρωτης εγκεφαλικής ανάπτυξης.  

Tredgold, 1937: Μια κατάσταση ανολοκλήρωτης πνευματικής ανάπτυξης. 

Doll, 1941: Μια κατάσταση κοινωνικής ανικανότητας, που αποκτιέται στην ωριμότητα ή είναι πιθανό 

να αποκτηθεί στην ωριμότητα, σαν αποτέλεσμα μιας αναπτυξιακής σύλληψης της συνταγματικής 

καταγωγής .  

Heber, 1959, 1961: … η οποία εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής περιόδου (π.χ. από τη 

γέννηση μέχρι, περίπου, τα 16 χρόνια). 

Grossman, 1973: …η οποία δηλώνεται κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής περιόδου (ανώτερο 

ηλικιακό όριο τα 18 χρόνια).   

Grossman, 1983: … η οποία δηλώνεται κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής περιόδου (η περίοδος 

ανάμεσα στη σύλληψη και τα 18α γενέθλια).      

Luckasson et al, 1992:  Η νοητική αναπηρία δηλώνεται πριν την ηλικία των 18. 

Luckasson et al, 2002:  Αυτή η αναπηρία προέρχεται πριν την ηλικία των 18.  

 

Όλα τα παραπάνω αποκτούν κάποιο νόημα αν αναλογιστεί κανείς ότι η γλώσσα 

που χρησιμοποιείται για να οριστεί μία ομάδα ανθρώπων, οδηγεί μοιραία στην 

ετικετοποίηση. Το ζητούμενο είναι ένας σύγχρονος ορισμός να μη γίνει η αφορμή για 

να στιγματιστεί η ομάδα που περιγράφει. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι υπάρχουν κάποια 

στερεότυπα για τα άτομα που διαγιγνώσκονται και περιγράφονται ως άτομα με νοητική 

αναπηρία. Στη βιβλιογραφία υπάρχει αυτό που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως «ιεραρχία 

της αναπηρίας». Ο Yuker (1988) ερεύνησε την αποδοχή 24 μορφών αναπηρίας, από 

άτομα χωρίς αναπηρία. Δημιούργησε μία λίστα όπου οι ερωτώμενοι καλούνταν να 

δηλώσουν την αποδοχή τους και την ανοχή τους προς συγκεκριμένες κατηγορίες 
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αναπηρίας, βαθμολογώντας την καθεμία από πολύ αποδεκτή έως καθόλου αποδεκτή. 

Η νοητική αναπηρία κατατάχθηκε 22η, από τις συνολικά 24 κατηγορίες (Panek & 

Smith, 2005). 

Ο όρος «νοητική καθυστέρηση» είχε αρχίσει να έχει αρνητική χροιά, σε πολλές 

χώρες και κυρίως στις ΗΠΑ. Ήδη από το 2001 η Αμερικανική Ένωση για τη Νοητική 

Καθυστέρηση (American Association on Mental Retardation), αποφασίζει να προβεί 

σε αλλαγή του όρου. Πολλοί νέοι όροι προτάθηκαν, όπως «Νοητική Αναπηρία/ 

Αναπηρίες», «Αναπτυξιακές Αναπηρίες», «Γνωστική – Προσαρμοστική Αναπηρία ή 

Καθυστέρηση» κ.α. Η έρευνα έδειξε ότι σε αγγλόφωνες χώρες οι ειδικοί 

διαφοροποιούνται ως προς τον όρο που χρησιμοποιούν. Για παράδειγμα, ενώ ο όρος 

όπως «άτομα με νοητική καθυστέρηση» (individuals with mental retardation)  είναι 

απολύτως αποδεκτός στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι ειδικοί στο Ηνωμένο 

Βασίλειο θεωρούν τον όρο αυτό προσβλητικό και προτιμούν τον όρο «Δυσκολίες 

Μάθησης» (learning disability), όρος ο οποίος προτιμάται και στην Αυστραλία 

(Mansell, Badle-Brown, Macdonald & Ashman, 2003). Στην Ιαπωνία και την Κίνα  ο 

προτιμώμενος όρος είναι «Νοητική Αναπηρία» (intellectual disability) (Chou, Lin, Pu, 

Lee & Chang, 2008). Στον Καναδά οι όροι «νοητική αναπηρία» (intellectual disability) 

και «αναπτυξιακή αναπηρία» (developmental disability) χρησιμοποιούνται ως 

συνώνυμοι (Panek & Smith, 2005 ∙ Parmenter, 2011). 

Όλοι οι παραπάνω όροι επικέντρωναν την προσοχή τους στις αδυναμίες και 

τους περιορισμούς του ατόμου. Η αναπηρία φαίνεται να έχει την απαρχή της σε 

καταστάσεις που σχετίζονται με την υγεία και τους περιορισμούς στη σωματική 

κίνηση, στη συμμετοχή στις δραστηριότητες και στη συμμετοχή σε προσωπικούς και 

περιβαλλοντικούς παράγοντες. Από το 2007 και μετά, οπότε και αρχίζουν οι 

συζητήσεις για την αλλαγή του όρου και του ορισμού, αρχίζει να αλλάζει και η μορφή 

της νοητικής αναπηρίας και το προσωπο-κεντρικό χαρακτηριστικό μετατρέπεται σε 

ανθρωπιστικό φαινόμενο. Η σημαντικότητα αυτής της αλλαγής έγκειται στο γεγονός 

ότι η νοητική αναπηρία λογίζεται υπό το πρίσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ του 

ατόμου και του περιβάλλοντος, εστιάζει στην ενίσχυση της λειτουργικότητας του 

ατόμου, στο ρόλο που οι υποστηρικτικές δομές παίζουν και επιτρέπει την επιδίωξη και 

την κατανόηση της «ταυτότητας» της αναπηρίας (Schalock et al., 2007).  

Σημαντικό γεγονός, που επίσης πρέπει να υπογραμμιστεί, είναι η 

διαφορετικότητα στη δομή και στη φιλοσοφία της αναπηρίας. Ο προηγούμενος όρος, 

νοητική καθυστέρηση, αντιλαμβανόταν την  αναπηρία ως ένα ελάττωμα του ίδιου του 
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ατόμου, δηλαδή ως μια εσωτερική συνθήκη του ατόμου. Αντίθετα ο νέος όρος, νοητική 

αναπηρία, αντιλαμβάνεται την αναπηρία ως το «ταίριασμα» μεταξύ των δυνατοτήτων 

του ατόμου και του πλαισίου μέσα στο οποίο θα κληθεί αυτό να λειτουργήσει, δηλαδή 

ως μια κατάσταση λειτουργικότητας και όχι σε μια συνθήκη (Schalock et al., 2007 ∙ 

Schalock et al., 2010).  

Διαπιστώνεται επομένως από την επιστημονική κοινότητα ότι ο όρος «Νοητική 

Αναπηρία» θεωρείται ως ο πιο ευρέως κατανοητός και λιγότερο προσβλητικός, 

ανάμεσα στις χώρες, για τους εξής λόγους (Schalock et al., 2007):  

 αντανακλά την αλλαγή στη δομή της αναπηρίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε από 

την AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental 

Disabilities - Αμερικανική Ένωση για τις Νοητικές και Αναπτυξιακές 

Αναπηρίες) και τον WHO (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας), 

 συμβαδίζει καλύτερα με τις τελευταίες επιστημονικές πρακτικές, οι οποίες 

εστιάζουν στους λειτουργικούς παράγοντες του ατόμου, 

 παρέχει μια εύλογη βάση εξατομικευμένης υποστήριξης με έμφαση στην 

οικοσυστημική θεωρία, 

 είναι λιγότερο προσβλητικός για τα ίδια τα άτομα με αναπηρίες και 

 συμβαδίζει περισσότερο με τη διεθνή ορολογία. 

Επίσης   όπως αναφέρουν οι Schalock et al. (2007):  

 είναι συγκεκριμένος, αναφέρεται σε μία μόνο οντότητα, επιτρέπει τη 

διαφοροποίηση από άλλες οντότητες και επιτρέπει την επικοινωνία, 

 χρησιμοποιείται με σαφήνεια από τις διάφορες εμπλεκόμενες ομάδες (άτομα, 

γονείς, εκπαιδευτικούς, δικηγόρους, σχολεία, ψυχολόγους, ειδικούς κ.λπ.), 

 παρουσιάζει την υπάρχουσα γνώση και επιτρέπει την επέκτασή του με βάση τη 

νέα γνώση, 

 επιτρέπει τη χρήση του για διάφορους σκοπούς, για διάγνωση, 

κατηγοριοποίηση, παρέμβαση κ.λπ.,   και αντανακλά το κύριο συστατικό της 

ομάδας που ονοματίζει, 

 αντικατοπτρίζει ένα σημαντικό στοιχείο της ομάδας ανθρώπων που ονομάζει, 

το οποίο θα χρησιμοποιείται για να επικοινωνούνται σημαντικές αξίες, ειδικά 

μέσα στην ίδια την ομάδα.  

Η μεγάλη αλλαγή συμβαίνει το 2010, οπότε προτείνεται όχι μόνο αλλαγή του 

ορισμού, αλλά και του όρου της νοητικής καθυστέρησης. «Η οριοθέτηση του 
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φαινομένου της νοητικής καθυστέρησης και η χρήση του πιο κατάλληλου όρου και 

ορισμού οφείλει να λάβει υπόψη τη συνολική εικόνα που έχει η κοινωνία για τον 

άνθρωπο, τους θεσμούς, το υπάρχον σύστημα κατηγοριών και τρόπων αξιολόγησης, 

τον τρόπο κοινωνικής οργάνωσης και τα πρότυπα που κυριαρχούν στην κοινωνία μέσα 

στην οποία ζει και δρα το άτομο» (Luckasson, et al., 2002, σελ. 6). Ο νέος όρος που 

προτείνεται είναι αυτός της νοητικής αναπηρίας. Είναι ο όρος που έχει εγκριθεί και από 

την Αμερικανική Ένωση για τη Νοητική Καθυστέρηση (AAMR, που πλέον έχει 

μετονομαστεί σε Αμερικανική Ένωση στις Νοητικές και Αναπτυξιακές Αναπηρίες - 

American Association on Intellectual and Developmental Disabilities - AAIDD), και 

στο νέο, 11ο Εγχειρίδιο, χρησιμοποιείται αποκλειστικά ο όρος «νοητική αναπηρία» 

(intellectual disability).  

  «Η Προεδρική Επιτροπή για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία (President’s 

Committee for People With Intellectual Disability – PCPID-ΗΠΑ) θεωρεί τους όρους 

«νοητική καθυστέρηση» και «νοητική αναπηρία» συνώνυμους, που καλύπτουν τον ίδιο 

πληθυσμό, σε αριθμό, είδος, επίπεδο, τύπο και διάρκεια της αναπηρίας και στην 

ανάγκη των ατόμων για συγκεκριμένη υποστήριξη και υποστηρικτικές υπηρεσίες…» 

(Schalock et al., 2007, σελ. 119). Η αντιστοίχιση ισχύει στον αριθμό, τον τύπο, το 

επίπεδο, το είδος και τη διασπορά με τον πληθυσμό της νοητικής καθυστέρησης. 

Επίσης, αναφέρεται στις ίδιες υποστηρικτικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες με τον 

παλαιότερο ορισμό. Τέλος, οποιοδήποτε άτομο που θα μπορούσε να διαγνωστεί ως 

άτομο με νοητική καθυστέρηση, μπορεί πλέον να διαγνωστεί ως άτομο με νοητική 

αναπηρία (AAIDD, 2008∙ Schalock et al.,  2007 ∙ Wehmeyer & Obremski, 2010). 

Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω, προκύπτει και ο νέος ορισμός: «Νοητική 

αναπηρία είναι η αναπηρία, η οποία χαρακτηρίζεται από σημαντικούς περιορισμούς 

στη νοητική λειτουργία και στην προσαρμοστική συμπεριφορά, όπως αυτή εκφράζεται 

στις γνωστικές, κοινωνικές και πρακτικές προσαρμοστικές δεξιότητες. Η αναπηρία 

πρέπει να εμφανίζεται πριν την ηλικία των 18» (Schalock et al., 2007, σελ. 118 ∙  

Schalock et al., 2010, σελ. 5).  

Για να ισχύει ο ορισμός που δίνει η AAIDD (American Association on 

Intellectual and Developmental Disabilities - Αμερικανική Ένωση για τις Νοητικές και 

Αναπτυξιακές Αναπηρίες), πρέπει να ισχύουν και οι παρακάτω 5 αρχές, οι οποίες 

αποτελούν και τις σημαντικότερες εφαρμογές του ορισμού της νοητικής αναπηρίας 

(Schalock et al., 2007, σελ. 118).   
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1. «Οι περιορισμοί της παρούσας λειτουργικότητας πρέπει να αξιολογούνται 

μέσα στα πλαίσια του κοινωνικού περιβάλλοντος, το οποίο είναι τυπικό για 

τους συνομηλίκους και την κουλτούρα του ατόμου. 

2. Η έγκυρη αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τις γλωσσικές και κοινωνικές 

διαφορές, καθώς επίσης και την επικοινωνία, τους αισθητηριακούς, 

κινητικούς και συμπεριφορικούς παράγοντες. 

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

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

για να αναπτυχθεί ένα προφίλ για τις επιπρόσθετες υπηρεσίες που είναι 

απαραίτητες. 

5. Με τις κατάλληλες ατομικές υποστηρικτικές υπηρεσίες για μια 

συγκεκριμένη περίοδο, η λειτουργικότητα του ατόμου με νοητική 

αναπηρία, γενικά, θα βελτιωθεί». 

Βοηθητικό για την περαιτέρω κατανόηση του φαινομένου της νοητικής 

αναπηρίας είναι το πώς αυτή παρουσιάζεται υπό το πρίσμα των διαφόρων 

προσεγγίσεων που αναπτύχθηκαν στο πέρασμα των χρόνων. Η κοινωνική προσέγγιση 

της αναπηρίας υποστηρίζει ότι τα άτομα χαρακτηρίζονταν ως άτομα με νοητική 

αναπηρία, καθώς αποτύγχαναν στην κοινωνική ενσωμάτωσή τους στο περιβάλλον. Η 

ιατρική προσέγγιση αναπτύχθηκε με την ανάπτυξη του ιατρικού μοντέλου και 

αναφέρεται σε κλινικές αρχές και συμπεράσματα. Εδώ η διάγνωση βασίζεται στον 

συνδυασμό των συμπτωμάτων και στα σύνδρομα. Η προσέγγιση αυτή δεν αναιρεί την 

κοινωνική, αλλά σταδιακά δίνει έμφαση στο ιατρικό μοντέλο, το οποίο βασίζεται στην 

οργανικότητα, την κληρονομικότητα και την παθολογία. Η πνευματική προσέγγιση 

κάνει την εμφάνισή της με την εγκαθίδρυση της νοημοσύνης ως βιώσιμη δομή και με 

την εμφάνιση του κινήματος της μέτρησης της νοημοσύνης. Αυτή η έμφαση οδήγησε 

στην εμφάνιση των μετρήσεων του νοητικού πηλίκου σαν ένα τρόπο να οριστεί και να 

κατηγοριοποιηθεί ο πληθυσμός της ομάδας των ατόμων με νοητική καθυστέρηση. 

Τέλος, η προσέγγιση βασισμένη σε διπλό κριτήριο, ήταν η πρώτη απόπειρα να 

χρησιμοποιηθούν για τη διάγνωση και κατηγοριοποίηση τόσο η νοητική λειτουργία, 

όσο και η προσαρμοστική συμπεριφορά. Η προσέγγιση αυτή συμπεριλάμβανε, επίσης, 

και το κριτήριο της ηλικίας, σαν ένα επιπρόσθετο μέσο (Schalock et al., 2010). 

Με βάση, λοιπόν, τις παραπάνω προσεγγίσεις και τις επιστημονικές ζυμώσεις 

που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των ετών, βιβλιογραφικά αναφέρονται 5 διαστάσεις, 

τόσο σε επίπεδο αξιολόγησης όσο και σε επίπεδο παρέμβασης, που αλληλεπιδρούν με 
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το περιβάλλον και το άτομο και οδηγούν στην λειτουργικότητα του ατόμου ή μη 

(Wehmeyer et al., 2008 ∙ Schalock, Bradley, Buntinx, Coulter, Craig, Gomez, 

Lachapelle, Luckasson & Reeve, 2010, σελ. 15-18): 

 Διάσταση I: Νοητικές Ικανότητες. Το συγκεκριμένο στοιχείο σε ένα 

πολυδιάστατο σύστημα κατηγοριοποίησης πρέπει να βασίζεται στο φάσμα της 

νοητικής αναπηρίας, όπως αυτή δίδεται με τα κριτήρια των συστημάτων  

DSM/ICD. Η συγκεκριμένη διάσταση ανταποκρίνεται στη λειτουργία και τις 

παραγοντικές δομές. 

 Διάσταση II: Προσαρμοστική Συμπεριφορά. Η δεύτερη διάσταση συνεχίζει την 

κατηγοριοποίηση, με βάση την αξιολόγηση της προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς. Σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης του 1959, το επίπεδο της 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς μπορεί να βασιστεί πρωταρχικά στην 

περιγραφή των τυπικών δεξιοτήτων ή περιορισμών. Στα χρόνια που 

ακολούθησαν πολλά ανανεωμένα συστήματα προτάθηκαν και 

χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της προσαρμοστικής συμπεριφοράς. 

Αυτή η διάσταση ανταποκρίνεται στους παράγοντες του μοντέλου ICF. 

 Διάσταση III: Υγεία. Η Τρίτη διάσταση επικεντρώνεται στην υγεία με μια ευρεία 

έννοια, συμπεριλαμβανομένης και της σωματικής υγείας, της αιτιολογίας, της 

πνευματικής υγείας και θετικές πρακτικές υγείας. Το DSM και το ICF 

αναφέρουν επιπρόσθετα κριτήρια για α αξιολογήσουν τις θετικές πρακτικές 

υγείας και δίνουν επίπεδα διαφοροποίησης για το επίπεδο της πνευματικής και 

της σωματικής υγείας, καθώς επίσης και για τη συσχετιζόμενη υποστήριξη. 

Αυτή η διάσταση ανταποκρίνεται στις συνθήκες υγείας και στη δομή και τη 

λειτουργικότητα των παραγόντων του ICF. 

 Διάσταση IV: Συμμετοχή. Η διάσταση αυτή επικεντρώνεται στην απόδοση  των 

ατόμων στην κοινωνία. Η συμμετοχή αναφέρεται στους ρόλους και στην 

αλληλεπίδραση σε τομείς όπως η διαβίωση, η εργασία, η εκπαίδευση, ο 

ελεύθερος χρόνος, οι πνευματικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Αυτό το 

στοιχείο του συστήματος της πολυδιάστατης κατηγοριοποίησης περιλαμβάνει 

την κατηγοριοποίηση με βάση την εμπλοκή του ατόμου στο περιβάλλον του. 

Αυτή η διάσταση ανταποκρίνεται στους παράγοντες του μοντέλου ICF. 

 Διάσταση V: Περιεχόμενο. Το περιεχόμενο επικεντρώνεται στις 

αλληλεπιδράσεις μέσα στις οποίες το άτομο ζει την καθημερινή του ζωή. 
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Καθώς οι συναφείς παράγοντες συμπεριλαμβάνουν περιβαλλοντικούς και 

ατομικούς παράγοντες που αντιπροσωπεύουν το περιβάλλον στη ζωή του 

ατόμου, πρέπει να μετρηθούν και οι δύο παράγοντες: οι περιβαλλοντικοί 

(εξωτερικοί) και οι ατομικοί (εσωτερικοί). Αυτή η διάσταση ανταποκρίνεται 

στους παράγοντες του μοντέλου ICF. Είναι γεγονός ότι απαιτείται η 

επιπρόσθετη αξιολόγηση των παραγόντων και ο τρόπος με τον οποίο αυτοί 

συμπληρώνουν τα βασικά στοιχεία του συστήματος κατηγοριοποίησης.   

 

Αυτό που είναι σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα τρία βασικά στοιχεία της 

νοητικής αναπηρίας οι περιορισμοί στη νοητική λειτουργία, οι συμπεριφορικοί 

περιορισμοί για την προσαρμογή στο περιβάλλον κι η εμφάνιση των περιορισμών σε 

μικρή ηλικία, υπάρχουν διαχρονικά σε όλους, σχεδόν, τους ορισμούς που έχουν δοθεί 

(Schalock et al., 2007). Για να είναι επομένως έγκυρη και συναφής με τα σύγχρονα 

επιστημονικά δεδομένα η παρούσα εργασία θα αναφέρει αποκλειστικά τον όρο 

Νοητική Αναπηρία (ΝΑ), εννοώντας και συμπεριλαμβάνοντας όλη τη γνώση που 

υπάρχει γύρω από τη νοητική αναπηρία. Άλλωστε και στο νέο νόμο για την ειδική 

αγωγή και εκπαίδευση στην Ελλάδα, το περιβάλλον (εκπαιδευτικό, οικογενειακό, 

κοινωνικό) της οποίας ενδιαφέρει στην παρούσα εργασία, αναφέρεται και 

χρησιμοποιείται ο όρος νοητική αναπηρία.    

 

1.2 Σύγχρονες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση των ατόμων με Νοητική Αναπηρία 

Η εκπαίδευση των ατόμων με νοητική αναπηρία, βασίζεται στο συνταγματικό 

δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να λαμβάνει δωρεάν και βασική εκπαίδευση από την 

πολιτεία, αλλά και στο δικαίωμα του ατόμου να ζήσει μια ζωή με αξιοπρέπεια. «Ο 

βασικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει το άτομο να αξιοποιήσει στον 

ανώτατο δυνατό βαθμό το δυναμικό του για να συμμετάσχει σε όλες τις 

δραστηριότητες της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας, ικανοποιώντας 

έτσι τις ανάγκες του για μια ζωή αξιοπρεπή κι όσο το δυνατό ανεξάρτητη» 

(Πολυχρονοπούλου, 2004, σελ. 127).  Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι η εκπαίδευση των 

ατόμων με νοητική αναπηρία αποβλέπει στην ενίσχυση τη λειτουργικότητας του 

ατόμου μέσα στο περιβάλλον στο οποίο θα κληθεί να ζήσει. Επομένως στόχος είναι να 

φέρουμε το περιβάλλον σε συμφωνία με τις δυνατότητες του ατόμου και όχι το 

αντίστροφο (Shalock et al., 2010).  
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Κάποιες συγκεκριμένες, για τα άτομα με νοητική αναπηρία περιοχές 

δεξιοτήτων, όπως επικοινωνία, αυτοεξυπηρέτηση και δεξιότητες διαβίωσης, 

κοινωνικές δεξιότητες, βασικές ακαδημαϊκές δεξιότητες (γλώσσα, μαθηματικά), 

αυτορρύθμιση και αυτόκαθοδήγηση, αυτόνομη λειτουργικότητα στην κοινότητα και 

δεξιότητες εργασίας, αποτελούν, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να αποτελούν, 

προτεραιότητα για τα διδακτικά προγράμματα, ανεξάρτητα από τον τύπο σχολείου στο 

οποίο φοιτά το παιδί (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης, παράλληλη στήριξη κ.λπ.) 

(Westwood, 2004). Από αυτές τις περιοχές η αυτοεξυπηρέτηση, η αυτόνομη 

λειτουργικότητα του ατόμου, οι κοινωνικές δεξιότητες, η ενίσχυση της αυτό-

καθοδήγησης και αυτορρύθμισης και οι δεξιότητες εργασίας αποτελούν αντικείμενα 

διδασκαλίας σε μια ενηλικο-κεντρική προσέγγιση της αναπηρίας, που βλέπει το άτομο 

με αναπηρία ως ένα δυνάμει ενεργό πολίτη της κοινωνίας και της κοινότητας, και όχι 

ως ένα αιώνιο παιδί, πλήρως εξαρτημένο από τους γονείς του ή άλλους ενήλικες 

(Wehmeyer & Bolding, 1999) .  

Για να υποστηριχθεί όμως η ενηλικο-κεντρική προσέγγιση της διδασκαλίας των 

ατόμων με νοητική αναπηρία, το άτομο πρέπει να μπορέσει (α) να αναγνωρίζει, να 

αξιολογεί και να βάζει προτεραιότητες στα ενδιαφέροντά του, στις ικανότητές του και 

στις πρωταρχικές του ανάγκες, (β) να γνωρίζει τις δυνατότητές του και (γ) να 

αναγνωρίζει και να επικοινωνεί τις προτιμήσεις του, τις αξίες και τα «πιστεύω» του. 

Όταν το ίδιο το άτομο θέτει τους στόχους του, λαμβάνει άμεση ανατροφοδότηση και 

αποδεικνύεται αποτελεσματικότερο στην επίτευξη του στόχου, γεγονός που το καθιστά 

περισσότερο υπεύθυνο και συντελεί στη βελτίωση των δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων 

και αυτο-αξιολόγησης (Guevremont, Osnes, & Stokes, 1988).  

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η σύγχρονη τάση για τη νοητική αναπηρία 

αποβλέπει στην αξιολόγηση των δυνατοτήτων του ατόμου, στην ένταξη των 

προγραμμάτων και του ίδιου του ατόμου στην καθημερινή ζωή, στην κοινότητα και 

στη συμμετοχή των σημαντικών άλλων και του κοινωνικού περιβάλλοντος για την 

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

κοινωνικό σύνολο. Ο ορισμός «αναπηρία» αποτελεί μια «ομπρέλα» για τους 

περιορισμούς στην ανθρώπινη λειτουργικότητα. Με τον όρο «ανθρώπινη 

λειτουργικότητα» νοούνται όλες οι καθημερινές δραστηριότητες, στις οποίες κάποιος 

συμμετέχει ενώ ο περιορισμός συμμετοχής σε αυτές αναφέρεται ως «αναπηρία». Πιο 

συγκεκριμένα ο περιορισμός της λειτουργικότητας του εγκεφάλου οδηγεί σε 

περιορισμό στη νοητική λειτουργία. Η νοητική λειτουργία αποτελεί μία μορφή της 
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ανθρώπινης λειτουργίας και ορίζεται, από την Αμερικανική Ένωση για τις Νοητικές 

και Αναπτυξιακές Αναπηρίες, ως μια γενική νοητική ικανότητα η οποία περιλαμβάνει 

τη λογική σκέψη, την κριτική σκέψη, το σχεδιασμό, τον προβληματισμό, την επίλυση 

προβλήματος, την αφηρημένη σκέψη, την ικανότητα μάθησης κ.λπ. (Wehmeyer & 

Obremski, 2010 ∙ Luckasson et al., 2002).   

Η σύγχρονη τάση θέτει τη λειτουργικότητα τόσο του ατόμου όσο και της 

οικογένειάς του σε πρώτο πλάνο. Η κεντρική φιλοσοφία των σύγχρονων προσεγγίσεων 

θέτει την οικογένεια στο επίκεντρο της διαδικασίας απομάκρυνσης του παιδιού από το 

πατρικό σπίτι με τη συγκέντρωση δυνάμεων και πηγών υποστήριξης του ατόμου. 

Τέτοιες προσεγγίσεις θέτουν το γονιό στο κέντρο και τον καθιστούν «πρόσωπο-κλειδί» 

για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το παιδί του και τις ανάγκες του. Η εμφάνιση της 

φιλοσοφίας για ατομικο-κεντρικά συστήματα υποστήριξης οφείλει να αλλάξει και τον 

τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες δουλεύουν με τα άτομα με νοητική αναπηρία και τις 

οικογένειές τους. Αυτή η προσέγγιση βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές των 

δικαιωμάτων του ατόμου, της ανεξαρτησίας και των επιλογών, με σκοπό την 

ενδυνάμωση των ίδιων των ατόμων με νοητική αναπηρία και την υποστήριξη αυτών 

για να πραγματοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους και να ενσωματωθούν στο κοινωνικό 

γίγνεσθαι. Παρόλο που αυτού του τύπου η προσέγγιση συναντά ακόμη εμπόδια, 

έρευνες έχουν δείξει τη θετική επιρροή τέτοιων προγραμμάτων σε άτομα με νοητική 

αναπηρία (Black, Mcconkey, Roberts & Ferguson, 2010).       

Η αναπηρία δεν αποτελεί πλέον μειονέκτημα ενός ατόμου ή αποτέλεσμα μιας 

παθολογικής κατάστασης. Ο πρόσφατος ορισμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

(ΠΟΥ) ενισχύει τη δομή της αναπηρίας ως μια δυναμική κατάσταση στην οποία το 

άτομο θα υποστεί έναν περιορισμό στη λειτουργικότητα, εξαιτίας του ίδιου του εαυτού 

του, των δεξιοτήτων που επιθυμεί να αποκτήσει και των περιβαλλοντικών και 

προσωπικών παραγόντων. Ως εκ τούτου, η λειτουργικότητα ενός ατόμου στην 

καθημερινή ζωή είναι αποτέλεσμα μιας σύνθετης σχέσης των τριών αυτών 

παραγόντων. Πολλοί θα συμφωνήσουν ότι η παραπάνω διαπίστωση αποτελεί την 

παροχή σχετικών και αποτελεσματικών συστημάτων υποστήριξης, τα οποία μπορούν 

να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα των ατόμων στην καθημερινότητα με αναπηρία και 

να εμψυχώσουν τα άτομα, ώστε να ζήσουν τη ζωή που τα ίδια διαλέγουν (Riches, 

Parmenter, Llewellyn, Hindmarsh & Chan, 2009). 

Στο 11ο εγχειρίδιο για τη Νοητική Αναπηρία τονίζεται, μεταξύ άλλων, η έννοια 

του περιεχομένου, η οποία αναφέρεται στις συνθήκες που απαρτίζουν την καθημερινή 
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ζωή των ατόμων (Luckasson, Borthwick-Duffy, Buntinx, Coulter, Craig, Reeve, 

Schalock & Snell, 2002). Ήδη από την προηγούμενη έκδοση της Αμερικανικής 

Ένωσης, υπήρχε η αναφορά στην έννοια της λειτουργικότητας. Παρατηρούμε, λοιπόν, 

ότι υπάρχει, πλέον, μια άρρηκτη σύνδεση της ζωής του ατόμου με την κοινότητα και 

τον κοινωνικό περίγυρο και, κατ’ επέκταση, με τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτόν 

και που τον απαρτίζουν. Έμφαση δίνεται στους κοινωνικούς ρόλους που καλείται να 

διαδραματίσει το άτομο μέσα στον κοινωνικό περίγυρο, στο κοινωνικό status του 

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

περιβάλλον (Luckasson et al., 2002).   

Επίσης, η έννοια της λειτουργικότητας γίνεται φανερή και από τις 

προαπαιτούμενες πρακτικές δεξιότητες, που ενυπάρχουν στην έννοια της 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς. Ενδεικτικά αναφέρονται:  

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

προσωπική υγιεινή και ο προσωπικός καλλωπισμός 

 δραστηριότητες αυτόνομης διαβίωσης, όπως προετοιμασία γευμάτων, δουλειές 

σπιτιού, διαχείριση χρημάτων, χρήση τηλεφώνου 

 επαγγελματικές δεξιότητες 

 δεξιότητες διατήρησης ασφαλούς περιβάλλοντος (Luckasson et al., 2002).   

 

Το πιο κοινό χαρακτηριστικό της νοητικής αναπηρίας είναι η αναπτυξιακή 

καθυστέρηση, η οποία αφορά, συνήθως, σε όλους τους τομείς ανάπτυξης (γνωστική 

και κινητική). Στην παιδική ηλικία, τα παιδιά με νοητική αναπηρία είναι, συνήθως, 

αδέξια, παρουσιάζουν προβλήματα στη λεπτή και αδρή κινητικότητα, δυσκολίες στην 

ομιλία, στην αντίληψη, στην κοινωνική συμπεριφορά, στις συναισθηματικές 

εκδηλώσεις. Επίσης, τις περισσότερες φορές, κατά τη διάρκεια της σχολικής ηλικίας 

παρουσιάζουν διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα και δυσκολίες μάθησης 

(Αγγελοπούλου – Σακαντάμη, 2004). 

Μεγαλώνοντας και, καθώς, καλούνται να λειτουργήσουν σε πιο ανεξάρτητα και 

πιο ατομικά και αυτόνομα πλαίσια, παρουσιάζονται ιδιαίτερες δυσκολίες στη 

συγκέντρωση της προσοχής, στη μνήμη, στη γενίκευση, στην εύρεση κινήτρων και 

στην κοινωνική ανάπτυξη. Οι περιοχές αυτές αποτελούν πρωταρχικό και μεμονωμένο 

κομμάτι διδασκαλίας (Westwood, 2007). Επίσης, εμφανίζονται δυσκολίες στη 

διατήρηση της γνώσης από τη μία κατάσταση στην άλλη, στην εισροή και την 
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αποθήκευση νέων πληροφοριών και στην ανάκτηση πληροφοριών από τη μνήμη 

(Bouck & Joshi, 2012). Εντοπίζεται αδυναμία γενίκευσης και μεταφοράς της 

συγκεκριμένης γνώσης, αδυναμία αντιστρεψιμότητας της σκέψης και ανάγκη για 

συνεχή και συστηματική παρότρυνση (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ, 2003β, σελ. 8-9). 

Για να αντισταθμιστούν οι παραπάνω δυσκολίες, υπάρχουν κάποιες βασικές 

αρχές που πρέπει να διέπουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτές είναι (Βλάχου – 

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

 η διδασκαλία να έχει συγκεκριμένο λόγο και να βασίζεται σε μηχανισμούς που 

διαθέτει ο μαθητής, 

 να υπάρχει ομαλή μετάβαση από τη μια δραστηριότητα στην άλλη και να 

υπάρχει ένα καλά δομημένο και οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο, 

 να εντοπιστεί το είδος της μνήμης που αποτελεί το δυνατό σημείο του μαθητή, 

π.χ. ακουστική, οπτική, οπτικο-χωρική κ.λπ. και να αξιοποιηθεί και 

 να τηρείται ο προσωπικός ρυθμός εργασίας των μαθητών.  

 

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

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

να διδαχθούν δεξιότητες συνεργασίας, να γίνονται συχνές επαναλήψεις, να 

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

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

2004). 

        Η διδασκαλία των παιδιών και νέων με νοητική αναπηρία πρέπει να είναι μια 

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

Martin και Miller (1999):  

 Στάδιο εξερεύνησης 

 Στάδιο σχεδιασμού 

 Στάδιο εφαρμογής 

 Στάδιο κριτικής ανασκόπησης των πεπραγμένων 

 

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

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

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

(Βλάχου – Μπαλαφούτη, 2000, στο Ζώνιου – Σιδέρη, 2000). 
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Γενικά, τα προγράμματα παρέμβασης πρέπει να απορρέουν από την άποψη ότι 

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

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

προτεραιότητα είναι η διδασκαλία να βασίζεται στην εμπειρία και να διενεργείται μέσα 

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

μπορούν να φτάσουν ευκολότερα στη γενίκευση των δραστηριοτήτων, περιοχή στην 

οποία παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα (Westwood, 2004).  

Η διδακτική μεθοδολογία, ανάλογα με το περιεχόμενο σπουδών και τους 

εξατομικευμένους στόχους, μπορεί να παίρνει διάφορες μορφές, στρατηγικές και 

τεχνικές διδασκαλίας. Κάποιες από τις πιο σημαντικές τεχνικές διδασκαλίας, που 

χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των παιδιών και νέων με ήπια και μέτρια νοητική 

αναπηρία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και κυρίως κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης στην ενήλικη ζωή, είναι οι ακόλουθες (Agran & Wehmeyer, 1999 ∙ ΑΠΣ-

ΔΕΠΠΣ, 2003α∙ Taylor, Collins, Schuster&Kleinert, 2002 ∙ Government of South 

Australia, 2008∙ Browder, 2001): 

 Οδηγίες βήμα-βήμα 

 Ανάστροφη αλυσιδωτή σύνδεση 

 Ανάλυση Έργου 

 Κατασκευή προγράμματος 

 Συζήτηση του πώς, πότε και πού 

 Αναπαράσταση της Συμπεριφοράς / Εναλλαγή ρόλων 

 Μίμηση προτύπου 

 Άμεση πρακτική και ανατροφοδότηση   

 Εκπαίδευση στη γενίκευση, μέσω της εκπαίδευσης σε πολλαπλά περιβάλλοντα 

 Καθοδήγηση 

 Επίδειξη Μοντέλου 

 Συστηματική καθυστέρηση χρόνου 

 Σύστημα μειωμένων παρεμβατικών νύξεων 

  

Όλα τα παραπάνω αποτελούν πρακτικές διαχρονικές και αποτελεσματικές για 

όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης των ατόμων με νοητική αναπηρία αλλά και για κάθε 

αντικείμενο διδασκαλίας. Τα τελευταία χρόνια, έχει αναπτυχθεί μια φιλοσοφία 

σύνδεσης της μάθησης με τη λειτουργικότητα και την καθημερινότητα του ατόμου. Οι 
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σύγχρονες τάσεις θέτουν το άτομο στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και το 

συνδέουν με το άμεσο περιβάλλον, μέσα στο οποίο ζει και αναπτύσσεται 

(οικογενειακό, σχολικό, κοινωνικό) (Thomas & Woods, 2008).   

Η σύγχρονη τάση και έρευνα «βλέπει» το άτομο με νοητική αναπηρία ως μέρος 

της οικογένειας μέσα στην οποία μεγαλώνει, της γειτονιάς μέσα στην οποία κινείται, 

της κοινότητας μέσα στην οποία ζει, της κοινωνίας. Βιώνει και αντιμετωπίζει το άτομο 

ως ολότητα. Για το λόγο αυτό, η συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι η μορφή 

εκπαίδευσης που προτείνεται για τα άτομα με νοητική αναπηρία από το νηπιαγωγείο 

μέχρι και την ενηλικίωση και την συμπερίληψή τους στην καθημερινή, ενήλικη ζωή. 

Αυτό που προτείνεται είναι να εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο το άτομο μπορεί να 

επηρεάσει το περιβάλλον στο οποίο ζει και αναπτύσσεται. Το άτομο νοείται ως μια 

δομή συνεχώς προσαρμοζόμενη στις πολλές πτυχές του περιβάλλοντός της. Η σύνδεση 

μεταξύ των προβλημάτων, των αναγκών και των στόχων του ατόμου σε σχέση με τα 

οικονομικά, κοινωνικά και φυσικά περιβάλλοντα μελετάται συνεχώς. Το άτομο 

διατηρείται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όπως υποδεικνύει και η συστημική 

θεωρία (Thomas & Woods, 2008).   

      Τα τελευταία χρόνια, η μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τα άτομα με 

νοητική αναπηρία είναι αυτή που απασχολεί τους σύγχρονους ερευνητές και που 

σχετίζεται άμεσα με την ενηλικίωση του ατόμου και τη συμπερίληψή του στο 

κοινωνικό περιβάλλον της καθημερινότητάς του. Ο όρος «μετα-δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση» χρησιμοποιείται κυρίως στην Αμερική και είναι ενταγμένος στο 

αμερικάνικο εκπαιδευτικό σύστημα. Ως μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση ορίζεται η 

εκπαίδευση που ακολουθεί μετά την αποφοίτηση από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

δηλαδή, το λύκειο με την εισαγωγή του μαθητή σε κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα ή 

κάποιο κολέγιο. Για τους μαθητές με νοητική αναπηρία, οι επιλογές περιλαμβάνουν τη 

φοίτηση σε κάποιο κοινοτικό κολλέγιο, τη φοίτηση 4 ετών σε κολλέγιο (κολλέγιο 

πλήρους απασχόλησης), τη φοίτηση σε κάποιο άλλο ίδρυμα, τη φοίτηση σε κάποια 

επαγγελματική σχολή και κάποιες άλλες μορφές εκπαίδευσης ενηλίκων (Hart, 2006 ∙ 

Stodden & Whelley, 2004).  

Υπάρχουν τρία μοντέλα μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: 

 Το Μεικτό/Υβριδικό Μοντέλο: οι φοιτητές με αναπηρία συμμετέχουν σε όλες 

τις κοινωνικές δραστηριότητες και/ή στα ακαδημαϊκά τμήματα μαζί με τους 

φοιτητές χωρίς αναπηρία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, συμμετέχουν και σε 
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τμήματα με άλλους φοιτητές με αναπηρία. Τα τμήματα αυτά, συχνά, 

αναφέρονται ως τμήματα «δεξιοτήτων ζωής» ή τμήματα «μετάβασης».  

 Το Ουσιαστικά Ξεχωριστό Μοντέλο: οι φοιτητές με αναπηρία συμμετέχουν 

μόνο σε τμήματα με άλλους φοιτητές με αναπηρία. Οι φοιτητές με αναπηρία, 

ίσως, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε γενικές, κοινωνικές 

δραστηριότητες στο κολλέγιο και, ίσως, τους δοθεί μια ευκαιρία να 

αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία. 

 Το Εξατομικευμένο Μοντέλο Ατομικής Υποστήριξης: οι φοιτητές με αναπηρία 

λαμβάνουν εξατομικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης (ειδικό εκπαιδευτή, 

μέντορα, προσωπικό βοηθό κ.λπ) στα ακαδημαϊκά τμήματα του κολλεγίου. 

Υπάρχουν υπηρεσίες που εξερευνούν τις επαγγελματικές προοπτικές και τους 

επαγγελματικούς στόχους των φοιτητών. Τα αποτελέσματα των υπηρεσιών 

αυτών  κατευθύνουν τις επιλογές των φοιτητών και τους προσφέρεται και 

επαγγελματική εμπειρία.  

 

      Υπάρχουν, επίσης, και κάποια προγράμματα τα οποία εξυπηρετούν άτομα με 

νοητική αναπηρία από 21 ετών και πάνω, τα οποία δανείζονται στοιχεία και από τα 

παραπάνω τρία μοντέλα (Hart, 2006). 

      Η έρευνα έχει δείξει ότι από όλους τους μαθητές με αναπηρία, οι μαθητές με 

νοητική αναπηρία εμφανίζουν τα χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας στα σχολικά τους 

χρόνια. Στις ΗΠΑ, μέχρι πρόσφατα, το κολλέγιο δεν υπήρχε σαν επιλογή για τους 

μαθητές με νοητική αναπηρία. Συνήθως, μετά τα 18 τους χρόνια και την ολοκλήρωση 

της βασικής τους εκπαίδευσης, τα άτομα αυτά συμμετείχαν σε περιορισμένα 

προγράμματα μετάβασης στην κοινότητα ή σε προγράμματα δεξιοτήτων ζωής. Τα 

μοντέλα της συμπεριληπτικής μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν αρχίσει να 

αντικαθιστούν τις παραπάνω πρακτικές. Η μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

σύγχρονου τύπου ξεκίνησε σαν πρωτοβουλία των γονέων των μαθητών με νοητική 

αναπηρία. Η πλειονότητα των οικογενειών θέλει το παιδί της να συμμετάσχει σε 

κάποιο κολεγιακό πρόγραμμα 4 ή 2 ετών. Στις ΗΠΑ υπάρχουν 110 τέτοια 

προγράμματα μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και υποστηρίζουν το 74% των 

ατόμων με νοητική αναπηρία που υποστηρίζονταν και στο λύκειο (Hart, 2006). 

      Η συμμετοχή των φοιτητών με νοητική αναπηρία σε σύγχρονα προγράμματα 

μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει το αυτο-συναίσθημα 
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των ατόμων με νοητική αναπηρία, καθώς αρχίζουν να θεωρούν τους εαυτούς τους πιο 

κοντά στους υπολοίπους νέους. Επίσης, τους δημιουργεί υψηλές προσδοκίες και τους 

εξοπλίζει με τις απαραίτητες δεξιότητες για να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στην 

ενήλικη ζωή. Η συμπεριφορά και οι χαμηλές προσδοκίες των νέων με αναπηρία είναι 

τα δύο εμπόδια που πρέπει να  ξεπεραστούν. Επιπλέον εμπόδια, ίσως, προκύψουν από 

την έλλειψη χρηματοδότησης ή την περιορισμένη προσβασιμότητα και τη μετακίνηση 

των νέων (Hart, 2006). Ένα καλό επίπεδο μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

υποδεικνύει ένα καλό επίπεδο ποιότητας ενήλικης ζωής (Stodden & Whelley, 2004).  

      Δυστυχώς, για την Ελλάδα, όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν επιλογή. Όχι μόνο 

δεν υπάρχουν στον προγραμματισμό και στο σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας, 

αλλά ούτε καν σαν ενδεχόμενο. Για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η ολοκλήρωση 

της φοίτησης σε κάποιο ΕΕΕΕΚ ή ΤΕΕ ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης σημαίνει και 

το τέλος της υποχρέωσης της πολιτείας απέναντι στα άτομα αυτά. Προς το παρόν, στην 

Ελλάδα, βρισκόμαστε στην έναρξη του σχεδιασμού προγραμμάτων μετάβασης και 

εκμάθησης δεξιοτήτων ενήλικης ζωής για άτομα με νοητική αναπηρία, δηλαδή, στο 

προηγούμενο στάδιο από αυτό που βρίσκονται τώρα πολιτείες της Αμερικής και χώρες 

της Ευρώπης. Αλλά ακόμα και αυτό το στάδιο δεν αποτελεί κεντρικό πολιτικό 

σχεδιασμό αλλά περισσότερο γονεϊκή ανησυχία και αντίστοιχη ανάληψη 

πρωτοβουλίας.  

Είναι ιδιαίτερα σημαντικά όλα όσα αναδεικνύονται (α) από τον ορισμό για τη 

νοητική αναπηρία (Luckasson et al., 2002 ∙ Schalock et al., 2010 ∙ Spreat, Tasse, 

Thompson & Yeager, 2008), (β) από την ενηλικοκεντρική προσέγγιση στην 

εκπαίδευση (Zafft, Hart & Zimbrich, 2004 ∙ Hart, 2006 ∙ Stodden & Whelley, 2004) 

και, γενικότερα, (γ) από την προαγωγή και ενίσχυση των δεξιοτήτων ζωής / 

λειτουργικών δεξιοτήτων. Καθιστούν επιτακτική την ανάγκη να δοθεί έμφαση στην 

ποιότητα ζωής, στην ατομικότητα και, κατ’επέκταση, στην ανάδειξη των διαστάσεών 

της (αυτοπροσδιορισμός, ανεξαρτησία, κοινωνική υποστήριξη), προκειμένου να 

ενισχυθεί μία ομαλή μετάβαση στην ανεξάρτητη διαβίωση.  

      Κοινό μέλημα όλων των σύγχρονων τάσεων για την ειδική αγωγή και 

εκπαίδευση γενικά, και, κατ’ επέκταση, και για τη νοητική αναπηρία, είναι η 

εξασφάλιση μιας καλής ποιότητας ζωήςω τόσο για τα ίδια τα άτομα, όσο και για τις 

οικογένειές τους. Αυτό που πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό είναι ότι η κάθε μορφή 

ανεξαρτησίας συμπεριλαμβάνεται στην έννοια της ποιότητας ζωής, εξαρτάται άμεσα 

από αυτή και υποδεικνύει και την ίδια. Μία από τις βασικές διαστάσεις της ποιότητας 
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ζωής είναι ο αυτοπροσδιορισμός, επεξηγηματικός δείκτης του οποίου, μεταξύ άλλων, 

είναι η αυτονομία και η ανεξαρτησία (Schalock & Vertugo, 2002, στο Schalock, 2004). 

  

1.3 Η Ποιότητα Ζωής των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία 

Η έννοια της ποιότητας ζωής ξεκίνησε από τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα, οι οποίοι 

μίλησαν για την ευδαιμονία, εννοώντας την ευτυχία και την ευημερία. Επίσης,  πολλές 

ανατολικές φιλοσοφίες μίλησαν για την ατομική ισορροπία και την ευημερία. Ιδιαίτερα 

στο πεδίο της νοητικής αναπηρίας, η έννοια της ποιότητας ζωής χρησιμοποιήθηκε ως 

μοχλός ευαισθητοποίησης απέναντι στα άτομα με αναπηρία.  Αυτό συνέβη γιατί 

παρείχε μία κοινή γλώσσα στα διάφορα επιστημονικά πεδία και, ταυτόχρονα, οδήγησε 

στην «επανάσταση της ποιότητας ζωής». Οι όροι δείκτες, διαστάσεις, κατηγορίες, 

παράγοντες εμφανίζονται στην διεθνή βιβλιογραφία, ενώ, αντίστοιχα, αναπτύσσονται 

διάφορες θεωρίες και μοντέλα που προσπαθούν να ερμηνεύσουν τους όρους 

ικανοποίηση, κοινωνικοί δείκτες, ευημερία. Παράλληλα, η μελέτη των αντικειμενικών 

και υποκειμενικών δεικτών μέτρησης της ποιότητας ζωής αποτελεί την αφορμή για την 

ανάπτυξη συζητήσεων ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα (Lyons, 2010).  

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organization), αρχικά, 

συνέδεσε την έννοια της υγείας με την αξιολόγηση της ευημερίας (well-being). Στην 

προσπάθεια διαμόρφωσης και διερεύνησης των βασικών δομικών στοιχείων της 

ποιότητας ζωής, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (1996, σελ. 2) διατύπωσε τον 

παρακάτω ορισμό: «Η ποιότητα ζωής ορίζεται ως η  προσωπική αντίληψη του κάθε 

ατόμου για την θέση του μέσα στο πλαίσιο της κοινωνίας και του συστήματος αξιών στο 

οποίο ζει, σε συνάρτηση με τους στόχους του, τις προσδοκίες και τα ενδιαφέροντά του. 

Επιπλέον, η ποιότητα ζωής αποτελεί μια, ευρέος φάσματος, αντίληψη η οποία 

επηρεάζεται άμεσα από την σωματική υγεία του ατόμου, την ψυχολογική του κατάσταση, 

το επίπεδο ανεξαρτησίας του, τις κοινωνικές επαφές αλλά και από τα εξέχοντα 

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντός του». Η σύγχρονη θέαση του ατόμου ως ολότητα 

και σε συνάρτηση με το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και αναπτύσσεται είναι και η 

βασική θέση όλων των σύγχρονων προσεγγίσεων σε θέματα που αφορούν στη ζωή των 

ατόμων με αναπηρία.  

Οι θεωρίες και οι προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν, κατά τη διάρκεια των 

δεκαετιών, για την ποιότητα ζωής είχαν ως βασικό στόχο την εφαρμογή της σε πεδία 

όπως η εκπαίδευση, η υγεία, οι κοινωνικές υπηρεσίες αλλά και στο πεδίο της 

οικογένειας. Η σημαντικότητα της έννοιας της ποιότητας ζωής βασίζεται στο γεγονός, 
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ότι παρέχει το εννοιολογικό πλαίσιο αλλά και το σύστημα αρχών για την ενίσχυση της 

ψυχολογικής και υποκειμενικής ευημερίας του ατόμου. Οι Schalock, Verdugo και 

Braddock (2007), προτείνουν ότι η ποιότητα ζωής οφείλει να: 

 ενισχύει την ατομική ευημερία 

 εφαρμόζεται υπό το πρίσμα της πολιτιστικής και εθνικής κληρονομιάς του 

ατόμου 

 συνεργαστεί για την αλλαγή σε προσωπικό επίπεδο, σε επίπεδο προγραμμάτων, 

σε επίπεδο κοινότητας και σε εθνικό επίπεδο 

 ενισχύει το βαθμό του προσωπικού ελέγχου και των ατομικών ευκαιριών που 

ασκούνται από το άτομο σε σχέση με την προσωπική του δραστηριότητα, τις 

παρεμβάσεις  και το περιβάλλον  

 κατέχει εξέχοντα ρόλο στη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, ειδικά στον 

εντοπισμό των σημαντικών προγνωστικών παραγόντων για μια ζωή ποιότητας, 

με στόχο να μεγιστοποιηθούν οι θετικές επιπτώσεις  

 

Η αναζήτηση των δεικτών και των διαστάσεων της ποιότητας ζωής, μας 

παραπέμπει στο έργο του Campel (1976) αλλά και πολλών άλλων ερευνητών, οι οποίοι 

πρότειναν έναν μεγάλο αριθμό διαστάσεων και δεικτών, που παρουσιάζουν ιδιαίτερες 

ομοιότητες (Schalock, 2004). Οι οχτώ διαστάσεις που προτάθηκαν από τον Schalock 

(2004) μοιάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό με τις υπόλοιπες. Ωστόσο, είναι αυτές που 

κυριάρχησαν στο πεδίο της νοητικής αναπηρίας, αφού καλύπτουν, σχεδόν, όλους τους 

τομείς της ζωής του ατόμου, τονίζοντας τις προσωπικές στάσεις και αξίες του. Οι 

βασικές διαστάσεις της ποιότητας ζωής είναι: 

 Συναισθηματική Ικανοποίηση 

 Διαπροσωπικές Σχέσεις 

 Υλική Ικανοποίηση 

 Προσωπική Ανάπτυξη 

 Σωματική Ικανοποίηση 

 Αυτοπροσδιορισμός 

 Κοινωνική Συμμετοχή 

 Δικαιώματα (Schalock & Vertugo, 2002, στο Schalock, 2004 ∙ Fitzgerald, 

2010). 
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Η ποιότητα της ιδρυματικής φροντίδας για τα άτομα με νοητική αναπηρία 

αποτελεί προτεραιότητα για πάνω από 40 χρόνια. Στην αρχή, ο συνηθέστερος τύπος 

τέτοιας φροντίδας ήταν τα μεγάλα ιδρύματα. Στις δεκαετίες του ’60 και του ’70, 

άρχισαν να εκφράζονται επιφυλάξεις για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

σε τέτοιου είδους δομές. Η πρόσφατη έρευνα έχει δείξει ότι η αυτονομία των ατόμων 

που ελέγχουν τη μονάδα διαβίωσης είναι πιο σημαντική από στοιχεία όπως το μέγεθος 

ή το κόστος της μονάδας, ο αριθμός των εργαζομένων ή ο τύπος αναπηρίας των 

κατοίκων. Ο προσανατολισμός και η αυτονομία συσχετίστηκαν με πρακτικές για την  

παροχή φροντίδας που συμβαδίζουν με τις ανάγκες των ατόμων που λαμβάνουν τη 

βοήθεια. Γενικά, έχει αποδειχθεί ότι οι υπηρεσίες που βασίζονται στην κοινότητα 

παρέχουν πιο πλούσιο φυσικό περιβάλλον, υψηλότερο επίπεδο στελέχωσης, πρακτικές 

πιο επικεντρωμένες στα άτομα που επωφελούνται και καλύτερα αποτελέσματα σε 

επίπεδο προσαρμοστικής συμπεριφοράς. Επίσης, φαίνεται να υπάρχει περισσότερη 

εμπλοκή σε δεξιότητες καθημερινής ζωής και μεγαλύτερη συμμετοχή στην κοινοτική 

και κοινωνική ζωή. Η συμμετοχή σε ουσιαστικές δραστηριότητες είναι σημαντική, 

καθώς αποτελεί επιθυμητό αποτέλεσμα, γιατί η μη συμμετοχή έχει πολλές αρνητικές 

επιπτώσεις σε διάφορα επίπεδα και γιατί, πιθανόν, να υπάρχει θετική συνάφεια της 

εμπλοκής σε ουσιαστικές δραστηριότητες και με άλλα σημαντικά αποτελέσματα όπως 

οι σχέσεις και οι δεξιότητες ανάπτυξης του εαυτού (Mansell, Beadle-Brown, 

Macdonald & Ashman, 2003).     

Ο αυτοπροσδιορισμός, με κύριους επεξηγηματικούς δείκτες την αυτονομία, τις 

προσωπικές επιλογές και  την ανεξαρτησία, μελετήθηκε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, 

καθώς η θεωρία του συνδέθηκε με την έννοια της ποιότητας ζωής με έρευνες, οι οποίες 

συνδέουν τον υψηλό βαθμό αυτοπροσδιορισμού με μια καλύτερη ποιότητα ζωής 

(Wehmeyer & Schwartz, 1998). Ο δείκτης της υλικής ευημερίας αναφέρεται στην 

εργασία, στην παραγωγικότητα και στη σύνδεσή τους με την οικονομική ανεξαρτησία, 

την κοινωνική συμμετοχή, την οικονομική ασφάλεια, το εισόδημα.   

Πολλοί είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ατόμων 

που ζουν σε κάποια ομαδική δομή. Κάποιοι από αυτούς είναι το μέγεθος της δομής, το 

αρχιτεκτονικό της σχέδιο, η τοποθεσία της, η επίπλωσή της, το προσωπικό και η 

παροχή των υποστηρικτικών υπηρεσιών. Παρόλα αυτά, μια δομή μικρού μεγέθους δεν 

μπορεί από μόνη της να εγγυηθεί την καλή ποιότητα ζωής των κατοίκων της. Ούτε η 

τοποθεσία της δομής στην κοινότητα, το σχέδιο του σπιτιού ή το επίπεδο του 

προσωπικού (Chou, Lin, Pu, Lee & Chang, 2008).    
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Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει παρατηρηθεί μια επιτάχυνση της διαδικασίας 

της αποϊδρυματοποίησης. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει αυξανόμενο 

ενδιαφέρον για τις δομές που εξυπηρετούν άτομα με νοητική αναπηρία και για τη 

μέτρηση της ποιότητας ζωής των ατόμων. Ο όρος «ποιότητα ζωής» φαίνεται να 

περιλαμβάνει όλο το εύρος της εμπειρίας της ζωής. Έτσι, και οι επιστήμονες 

συμφωνούν ότι η ποιότητα ζωής θα πρέπει να αντικατοπτρίζει διάφορους σημαντικούς 

τομείς της ζωής.  Αν και η ποιότητα ζωής περιλαμβάνει  8 διαστάσεις, μόνο 2 φαίνεται 

να αξιολογούνται περισσότερο και να απασχολούν τις έρευνες (τουλάχιστον στην 

Αγγλία): το κοινωνικό ευ-ζην και το παραγωγικό ευ-ζην (Perry & Felce, 2003). 

Οι έρευνες  για  την  ποιότητα ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία έχουν 

επικεντρωθεί σε άτομα τα οποία έχουν ως τόπο κατοικίας τους κάποια δομή πέραν του 

πατρικού σπιτιού, παρόλο που η πατρική κατοικία είναι η βάση και το αναμενόμενο 

για ένα άτομο με νοητική αναπηρία.  Έρευνες για τα  άτομα που ζουν στο πατρικό σπίτι 

έχουν δείξει ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό αυτών έχει σχέσεις με τους γείτονες και ότι 

οι δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου είναι παθητικές και μοναχικές. Επίσης, η 

συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα και οι κοινωνικές δραστηριότητες είναι περιορισμένες 

και απόλυτα εξαρτημένες από τους γονείς. Από απαντήσεις των ατόμων με νοητική 

αναπηρία σε σχετικές έρευνες διαφαίνεται ότι τα άτομα είναι ευχαριστημένα με το 

μέρος όπου κατοικούν, τους αρέσει εκεί, νιώθουν ασφάλεια και μπορούν να έχουν το 

δικό τους ιδιωτικό χώρο, για να δέχονται επισκέψεις. Όμως, άτομα που ζουν σε μικρές 

δομές, εκτός του πατρικού σπιτιού, έχουν περισσότερα ποσοστά επισκέψεων από 

φίλους εβδομαδιαία και συμμετοχής σε 5 ή περισσότερες δραστηριότητες στην 

κοινότητα μέσα στο μήνα (Felce, Perry & Kerr, 2011).    

Η ποιότητα ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία έχει βελτιωθεί από το 

γεγονός, ότι η κοινωνία έχει αποδεχθεί το δικαίωμα των ατόμων αυτών να ζουν μέσα 

στην κοινότητα, να κάνουν τις επιλογές τους και να ζουν μια αυτόνομη ζωή. Παρόλα 

αυτά, οι διαθέσιμες επιλογές για τα άτομα αυτά θεωρούνται μη ικανοποιητικές. Η 

δυνατότητα επιλογών θα μπορούσε να ενισχυθεί μέσω του προσωπικού που ασχολείται 

με την εκπαίδευση και τη φροντίδα των  ατόμων με νοητική αναπηρία.  Η ελεύθερη 

επιλογή μπορεί να αποβεί μια κακιά στιγμή για το άτομο, αν οι επιλογές είναι πάρα 

πολλές ή αν οι επιλογές είναι μπερδεμένες και δεν αποσαφηνιστούν, συζητηθούν, 

εξηγηθούν ικανοποιητικά (Bergstrom & Wihlman, 2011).  

Η ποιότητα ζωής καλύπτει ένα μεγάλος εύρος δομών. Εμπεριέχει 

αντικειμενικούς εξωτερικούς παράγοντες, όπως το φυσικό περιβάλλον, κάποιους 
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λιγότερο αντικειμενικά μετρήσιμους παράγοντες, όπως την ικανοποίηση του ατόμου 

από το περιβάλλον και κάποιους ακόμα πιο σύνθετους παράγοντες, όπως την 

αυτονομία του και την επιλογή του.  Δεδομένης αυτής της πολυπλοκότητας του όρου, 

η μέτρησή του εγείρει προβλήματα. Συνήθως, το κλειδί για μια πιο αντικειμενική 

μέτρηση του δείκτη είναι η άποψη για το τί εστί ποιότητα ζωής για τους άμεσα 

ενδιαφερόμενους (Sines, Hogard & Ellis, 2012).  

Συγκεκριμένη έρευνα που έγινε σε 39 ενήλικες με νοητική αναπηρία, οι οποίοι 

ζούσαν σε μια ιδρυματική δομή και μετοίκησαν σε κοινοτικές δομές,  μέτρησε εφτά 

τομείς της ποιότητας ζωής τους. Οι εφτά τομείς ήταν οι εξής: ποιότητα και τοποθεσία 

σπιτιού, σχεδιασμός φροντίδας, σωματικό ευ ζην, κοινωνική αλληλεπίδραση και 

ελεύθερος χρόνος, αυτονομία και επιλογή, σχέσεις και ψυχολογικό ευ ζην. Οι 

συγκεκριμένοι ενήλικες αξιολογήθηκαν σε 4 περιστάσεις: όταν έμεναν σε μια 

ιδρυματική δομή, 6 μήνες μετά την μετοίκησή τους, 12 μήνες μετά και 18 μήνες μετά. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ποιότητα ζωής τους ακολούθησε γενικά μια ανοδική 

πορεία και στην τελική αξιολόγηση ήταν στο μέγιστο επίπεδό της. Όλοι οι υπόλοιποι 

τομείς που αξιολογήθηκαν, παρουσίασαν ανοδική πορεία και γενική βελτίωση (1,9% 

– 78%).  Ο τομέας του σχεδιασμού και της αυτονομίας  επιλογής  παρουσίασε τη 

μεγαλύτερη βελτίωση (78% και 50% αντίστοιχα), ενώ ο τομέας του σωματικού ευ ζην 

παρουσίασε τη χαμηλότερη βελτίωση (1,9%) (Sines, Hogard & Ellis, 2012). 

Ο Campo και οι συνεργάτες του βρήκαν ότι ο αριθμός των φίλων που υπάρχει 

στο κοινωνικό δίκτυο ενός ατόμου με αναπηρία αποτελεί σημαντικό δείκτη πρόβλεψης 

μιας καλής ποιότητας ζωής (Stancliffe, Abery & Smith, 2000).  

Το επίπεδο της ποιότητας ζωής ενός ατόμου εξαρτάται από το αν το άτομο είναι 

σε θέση να ελέγξει και να ορίσει το ίδιο τη ζωή του, τον εαυτό του και την 

καθημερινότητά του. Με λίγα λόγια, το επίπεδο της ποιότητας ζωής ενός ατόμου 

εξαρτάται άμεσα από το επίπεδο του αυτοπροσδιορισμού του. Ειδικά στο πλαίσιο της 

ενηλικοκεντρικής προσέγγισης, ο αυτοπροσδιορισμός αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα για την εκπαίδευση των ατόμων με νοητική αναπηρία.   

 

1.4 Αυτοπροσδιορισμός και Ανεξαρτησία στη Νοητική Αναπηρία 

Ο αυτοπροσδιορισμός είναι ένας συνδυασμός δεξιοτήτων, γνώσεων και αξιώσεων, ο 

οποίος επιτρέπει σε ένα άτομο να εκφράζει αυτόνομη, αυτοκατευθυνόμενη και 

προσανατολισμένη σε κάποιο σκοπό συμπεριφορά και να  κατανοεί τις δυνατότητες 

και τους περιορισμούς του. Η θέαση του ίδιου του ατόμου, ως ικανού και 
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αποτελεσματικού, είναι απαραίτητες στον αυτοπροσδιορισμό. Όταν κάποιος δρα 

σύμφωνα με τις παραπάνω δεξιότητες και συμπεριφορές, μπορεί να πάρει τον έλεγχο 

της ζωής του και να συμπεριφερθεί ως επιτυχημένος ενήλικας (Karvonen, Test, Wood, 

Browder & Algozzine, 2004). 

Αρχικά ο Nirje, ήδη από το 1972, αναφέρθηκε στον αυτοπροσδιορισμό και, 

μεταξύ άλλων, επισήμανε: «…ο δρόμος για τον αυτοπροσδιορισμό είναι δύσκολος και 

πολύ σημαντικός για έναν άνθρωπο με κάποια αναπηρία» (Wehmeyer & Schwartz, 

1998). Καθοριστικής σημασίας για τη θεώρηση και τη φιλοσοφία του 

αυτοπροσδιορισμού υπήρξε η συμβολή του Wehmeyer (1998), ο οποίος αναφέρεται 

στον αυτοπροσδιορισμό σα μια ικανότητα του [ανάπηρου] ατόμου να δρα σαν τον 

πρωταρχικό παράγοντα στη ζωή του και να κάνει επιλογές και να παίρνει αποφάσεις 

σε σχέση με την ποιότητα ζωής του, απελευθερωμένος από εξωτερικές επιρροές ή 

παρεμβάσεις (Wehmeyer & Schwartz, 1998). 

Η θεωρία του αυτοπροσδιορισμού βασίζεται στην αρχή της κανονικότητας, 

στην αρχή της ανεξάρτητης διαβίωσης και στα κινήματα για τα δικαιώματα της 

αναπηρίας των δεκαετιών 1960 και 1970 και στα κινήματα της ενδυνάμωσης του 1980. 

Ιστορικά, ο όρος «αυτοπροσδιορισμός» αναφέρεται στο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης 

των εθνών. Με παρόμοιο τρόπο, υιοθετήθηκε από τα κινήματα των αναπήρων, για να 

δηλώσει το δικαίωμα των ανάπηρων ατόμων να έχουν τον έλεγχο της ζωής τους 

(Wehmeyer & Schwartz, 1998). Η θεωρία του αυτοπροσδιορισμού ξεκινά από τη 

θεωρία των κινήτρων (εσωτερικό και εξωτερικό κίνητρο) (Deci & Ryan, 1985) και 

σχετίζεται άμεσα με την ανεξαρτησία, η οποία είναι ένα από τα ουσιαστικά 

χαρακτηριστικά της αυτοπροσδιοριζόμενης συμπεριφοράς του ατόμου (Wehmeyer, 

1995). Εντοπίζεται, λοιπόν, μια σχέση ανάμεσα στην έννοια του αυτοπροσδιορισμού 

και στα κίνητρα του ατόμου ως προς την αυτόνομη εκτέλεση δράσεων και ενεργειών. 

Η αυτόνομη δράση: 

 (1) συνίσταται από το χαρακτηριστικό της ανεξαρτησίας και είναι 

αποδεσμευμένη από εξωτερικές επιρροές και παρεμβάσεις 

 (2) επεκτείνεται (α) σε διάφορους τομείς, όπως στις δραστηριότητες 

διαχείρισης περιβάλλοντος και κοινωνικών υποχρεώσεων, και (β) σε 

δημιουργικές και σε επαγγελματικές δραστηριότητες, που αφορούν στο βαθμό 

στον οποίο ένα άτομο αξιοποιεί τις προσωπικές του προτιμήσεις και 

ενδιαφέροντα 
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 (3) σχετίζεται με την εσωτερική ισορροπία του ατόμου, η οποία αυξάνει όσο η 

αυτονομία  υπερτερεί - ως εφαλτήριο κίνητρο για την επιδίωξη ενός στόχου που 

θέτει το ίδιο το άτομο - έναντι των εξωτερικών ελεγκτικών παραγόντων και 

μειώνεται στην αντίθετη περίπτωση (Ryan & Deci, 2000).  

Τα άτομα που λειτουργούν με ανεξάρτητο τρόπο έχουν περισσότερο 

ενδιαφέρον, ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση, που συνεπάγονται την αυξημένη 

απόδοση, την επιμονή, τη δημιουργικότητα, την αυτοεκτίμηση και την καλύτερη 

ποιότητα ζωής, συγκριτικά με τα άτομα που λειτουργούν με εξωτερικά κέντρα ελέγχου 

(Deci & Ryan, 1999 ∙ Sheldon, et al., 1999  όπως αναφέρεται στο Ryan & Deci, 2000). 

Το αυτόνομο εσωτερικό κίνητρο (autonomous motivation) διαφοροποιείται έναντι του  

ελεγχόμενου κινήτρου ή αλλιώς εξωτερικού κέντρου ελέγχου (controlling motivation). 

Στην πρώτη περίπτωση, το άτομο εμπλέκεται σε μια δραστηριότητα, επειδή την 

απολαμβάνει. Το ελεγχόμενο κίνητρο, στη δεύτερη περίπτωση, υπαγορεύει ότι το 

άτομο εμπλέκεται σε μια δραστηριότητα, επειδή υποχρεώνεται από τους «σημαντικούς 

άλλους» στη ζωή του. Η αυτό-οργάνωση (self – concordance) αναφέρεται στην 

εσωτερική αρμονία και στον αυτοέλεγχο του ατόμου, η οποία πηγάζει από την 

αρμονική συνύπαρξη και την παράλληλη δράση των δυο παραπάνω παραγόντων 

(Sheldon & Elliot, 1999 όπως αναφέρεται στο Bailis & Segall, 2004).  

Συμπεριφορές, οι οποίες βασίζονται στον αυτοπροσδιορισμό, αναγνωρίζονται 

με βάση τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά (Wehmeyer & Schwartz, 1998 ∙ Wehmeyer, 

Kelchner & Richards, 1996, σελ. 5 & σελ. 632-33):  

 την αυτονομία, 

 την αυτορρύθμιση, 

 την ψυχολογική ενδυνάμωση και                      

 την αυτοπραγμάτωση.  

     Πιο αναλυτικά (Wehmeyer & Schwartz, 1998 ∙ Wehmeyer, Kelchner & Richards, 

1996, σελ. 5 & σελ. 632-33):   

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

δικά του ενδιαφέροντα και τις δικές του ικανότητες, ανεξάρτητο και 

απελευθερωμένο από εξωτερικές παρεμβάσεις.  

(2) Η αυτορρυθμιζόμενη συμπεριφορά υπάρχει/πραγματώνεται/υφίσταται, 

όταν το άτομο αποφασίζει ποιες δεξιότητες θα χρησιμοποιήσει σε κάθε 

περίσταση, όταν εξετάζει την ζητούμενη δραστηριότητα, καθώς και το 
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φάσμα των επιλογών του και όταν σχεδιάζει και εφαρμόζει ένα σχέδιο 

δράσης με τις απαραίτητες αλλαγές. 

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

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

να επιφέρει κάποια αλλαγή στο περιβάλλον του και όταν μπορεί να 

προβλέψει τα αποτελέσματα των πράξεών του. 

(4) Η αυτοπραγμάτωση εμφανίζεται όταν το άτομο δρα έχοντας επίγνωση του 

εαυτού του, των δυνατότητων και των περιορισμών του και χρησιμοποιεί 

αυτή τη γνώση με έναν ωφέλιμο τρόπο». 

Ένα άτομο χαρακτηρίζεται αυτό-προσδιοριζόμενο, αν οι συμπεριφορές του και 

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

θεωρία, το άτομο είναι αυτό που επιλέγει τα γεγονότα που θα συμβούν στη ζωή του. Ο 

αυτοπροσδιορισμός αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια ζωής του παιδιού και του 

ενηλίκου, καθώς μαθαίνει νέες δεξιότητες και αναπτύσσει συμπεριφορές, οι οποίες του 

επιτρέπουν να προσανατολίζει τη ζωή του (Wehmeyer & Bolding, 2001). 

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

χαρακτηριστικά του αυτοπροσδιορισμού, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, για 

παράδειγμα (α) το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και κινείται, (β) η οικογένειά του, 

(γ) το φύλο του, (δ) η κοινωνικό-οικονομική  του κατάσταση, (ε) το σχολείο στο οποίο 

εκπαιδεύεται, (στ) η ηλικία του, (ζ) το επίπεδο νοητικής καθυστέρησης κ.λπ. 

 Η εμπλοκή των γονέων και του περιβάλλοντος του ατόμου με νοητική 

αναπηρία στα προγράμματα προώθησης και ανάπτυξης του αυτοπροσδιορισμού είναι 

πολύ σημαντική. Άτομα, οι σημαντικοί Άλλοι των οποίων εμπλέκονταν ενεργά στις 

διαδικασίες ανάπτυξης του αυτοπροσδιορισμού τους, σημείωσαν πολύ καλύτερα σκορ, 

και, μάλιστα, σε πολύ καλύτερους χρόνους από άτομα τα οποία δεν υποστηρίζονταν 

(Grigal, Neubert, Moon & Graham, 2003). Έρευνες έχουν δείξει ότι γονείς, οι οποίοι 

υποστηρίζουν την αυτονομία των παιδιών τους, έχουν εφήβους που εξαρτώνται 

περισσότερο από τους γονείς τους και που είναι, περισσότερο πιθανό, να υιοθετήσουν 

τις πατρικές νόρμες ως τρόπο ζωής τους (Chirkov, Ryan, Kim & Kaplan, 2003). 

 Επίσης, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν, σε αρκετά υψηλό ποσοστό, τον 

αυτοπροσδιορισμό ως πολύ σημαντικό παράγοντα διδασκαλίας και χρησιμοποιούν 

στρατηγικές για να τον προωθήσουν (Argan, Snow & Swaner, 1999 ∙ Wehmeyer, 

Argan & Hughes, 2000). Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί που θεωρούν τους εαυτούς τους 

περισσότερο κατάλληλους, για να διδάξουν αυτοπροσδιορισμό είναι: 1) αυτοί της 
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ειδικής αγωγής σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής, 2) αυτοί που 

ασχολούνταν με μαθητές με πολλαπλές / σοβαρές αναπηρίες σε σχέση με  συναδέλφους 

τους που ασχολούνταν με ακαδημαϊκές δεξιότητες, 3) εκπαιδευτικοί με πάνω από 10 

χρόνια εμπειρίας και 4) εκπαιδευτικοί που ασχολούνταν με ακαδημαϊκές δεξιότητες 

και είχαν λιγότερα από 10 χρόνια εμπειρίας (Grigal, Neubert, Moon & Graham, 2003). 

Υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα  ερευνητικών δεδομένων (Thoma, Pannozzo, 

Fritton & Bartholomew, 2008 ∙ Agran, Snow & Snwaner, 1999) που υποστηρίζουν τη 

σχέση που έχει η ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού με τα αποτελέσματα των μαθητών 

σε τομείς όπως η ανεξαρτησία και η αυτονομία τους. Την ίδια στιγμή, οι ίδιες  έρευνες 

επισημαίνουν το κενό που υπάρχει στις πρακτικές των εκπαιδευτικών και στην 

περιορισμένη κατανόησή τους για τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι ειδικοί 

παιδαγωγοί, προκειμένου να διδάξουν δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού σε άτομα με 

αναπηρίες. Τα συγκεκριμένα ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι οι ειδικοί 

παιδαγωγοί δεν χρησιμοποιούν στρατηγικές, οι οποίες προωθούν τον 

αυτοπροσδιορισμό των μαθητών μέσα στην τάξη. Αν και η σημαντικότητα του 

αυτοπροσδιορισμού είναι γνωστή από πολλές και διαφορετικές πλευρές, οι ειδικοί 

παιδαγωγοί επιμένουν να μη χρησιμοποιούν πρακτικές αυτοπροσδιορισμού μέσα στις 

τάξεις τους ή να μην παρέχουν στους μαθητές τους τις ευκαιρίες, για να αναπτύξουν 

τις δεξιότητές τους. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι οι ειδικοί παιδαγωγοί είτε 

δεν έχουν διδαχθεί κομμάτια του αυτοπροσδιορισμού στη διάρκεια των σπουδών τους, 

είτε δε νιώθουν επαρκείς για να διδάξουν δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού στους 

μαθητές τους (Thoma, Pannozzo, Fritton & Bartholomew, 2008 ∙ Agran, Snow & 

Snwaner, 1999 ∙ Thoma, Nathanson, Baker & Tamura, 2002 ∙ Thoma & Getzel, 2005).  

Σε έρευνες γίνεται αναφορά στην κοινωνική αξία των δεξιοτήτων του 

αυτοπροσδιορισμού από ειδικούς παιδαγωγούς, δασκάλους γενικής αγωγής, γονείς και 

μαθητές με αναπηρίες. Ο Pierson, με έρευνά του, έδειξε ότι δάσκαλοι γενικής και 

ειδικής αγωγής θέτουν σε υψηλή προτεραιότητα τη διδασκαλία των 7 δεξιοτήτων που 

σχετίζονται με τον αυτοπροσδιορισμό (λήψη απόφασης, θέσπιση στόχων, αυτό-

ρύθμιση κ.λπ.) (Pierson, Carter, Lane & Glaeser, 2008).   

Οι ίδιοι οι μαθητές με Ε.Μ.Δ. και με συναισθηματικές διαταραχές δηλώνουν 

ότι βλέπουν πολύ μικρή σχέση ανάμεσα στο σχολείο και την πραγματική ζωή, ότι 

συμμετέχουν ελάχιστα στις αποφάσεις που αφορούν στην εκπαίδευσή τους κι ότι 

προσπαθούν να βρουν τη σύνδεση ανάμεσα στα μαθήματα που παρακολουθούν και 

στα σχέδιά τους για το μέλλον τους  (Pierson, Carter, Lane & Glaeser, 2008).   
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 Είναι προφανές ότι η ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με νοητική αναπηρία 

και ο αυτοπροσδιορισμός είναι δυο φαινόμενα αλληλένδετα. Δεν μπορεί να υπάρξει 

ανεξαρτησία χωρίς ένα καλό επίπεδο αυτοπροσδιορισμού και, παράλληλα, ένας 

ολοκληρωμένος αυτοπροσδιορισμός προωθείται και αναπτύσσεται μέσα στα πλαίσια 

της ανεξάρτητης διαβίωσης.  

Η θεωρία του αυτοπροσδιορισμού ορίζει την εξάρτηση ως τη στήριξη του 

ατόμου στους άλλους για καθοδήγηση, υποστήριξη ή απλή βοήθεια. Σύμφωνα με τον 

αυτοπροσδιορισμό, το αντίθετο της εξάρτησης δεν είναι η αυτονομία αλλά η 

ανεξαρτησία. Η συνθήκη, δηλαδή, στην οποία δεν στηρίζεσαι στους άλλους για 

υποστήριξη, βοήθεια ή καθοδήγηση. Επομένως, η αυτονομία βρίσκεται μεταξύ 

ανεξαρτησίας και ατομικότητας. Κάποιος μπορεί αυτόνομα να στηρίζεται με τη θέλησή 

του σε κάποιον άλλο, για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του και, ειδικά, αν ο άλλος 

θεωρείται υπεύθυνος και υποστηρικτικός. Ακόμα, κάποιος μπορεί να βρίσκεται σε 

καθεστώς εξάρτησης με πολλά αρνητικά, συνοδά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, 

κάποιος μπορεί αυτόνομα να δέχεται καθοδήγηση από κάποιον γονιό. Η έρευνα 

αποδεικνύει ότι η αυτονομία ή η κατά βούληση φροντίδα διαφέρει και στην 

αποτελεσματικότητα και στην επιρροή του ανθρώπου που φροντίζει.  

 Τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών συγκλίνουν στο συμπέρασμα, ότι οι 

ευκαιρίες για άσκηση του αυτοπροσδιορισμού είναι εξαιρετικά περιορισμένες στα 

άτομα με νοητική αναπηρία (Wehmeyer & Garner, 2003). Δύο από τους κυριότερους 

παράγοντες που βρέθηκαν να σχετίζονται με την παροχή ευκαιριών για άσκηση του 

αυτοπροσδιορισμού είναι οι ικανότητες του ατόμου και η «προκλητική» συμπεριφορά. 

Σε μικρότερο βαθμό, η παροχή ευκαιριών σχετίζεται με το μέγεθος της κατοικίας του 

ατόμου με νοητική αναπηρία, με το βαθμό αυτονομίας που επιτρέπει το μέρος όπου 

κατοικεί το άτομο και με την ποσότητα του προσωπικού στο μέρος της κατοικίας του 

ατόμου (Hatton, Emerson, Robertson, Gregory, Kessissoglou & Walsh, 2004). 

Συγκεκριμένα, οι ευκαιρίες για επιλογές στα άτομα με νοητική αναπηρία ήταν 

περισσότερες, όταν η κατοικία ήταν μικρότερου μεγέθους (π.χ. κατοικίες μέσα στην 

κοινότητα σε αντίθεση με ιδρύματα) (Stancliffe, 2001), όταν το άτομο ζούσε 

ανεξάρτητα ή απλά υποστηριζόμενο (ανεξάρτητη διαβίωση σε αντίθεση με 

προστατευόμενο περιβάλλον ιδρύματος) (Wehmeyer & Bolding, 1999) και όταν στο 

περιβάλλον στο οποίο ζούσε το άτομο δεν συνωστιζόταν πολύ προσωπικό (Stancliffe, 

2001). 
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Αναφορικά με τον αυτοπροσδιορισμό των ατόμων με νοητική αναπηρία 

προκύπτει ο εξής προβληματισμός (Φέτση, 2008): μήπως τα άτομα με νοητική 

αναπηρία ελέγχουν πολύ λιγότερο τα σημαντικά ζητήματα της ζωής τους, γιατί δεν 

τους δίνονται οι ευκαιρίες να το κάνουν και όχι λόγω μιας εγγενούς αδυναμίας να 

αυτoπροσδιοριστούν; Οι Wehmeyer και Garner (2003) υποστηρίζουν ότι, στις έρευνες 

τους, το επίπεδο της νοημοσύνης δεν προβλέπει αρκετά ικανοποιητικά τα επίπεδα του 

αυτοπροσδιορισμού των ατόμων που εξετάζονται, όσο το κάνει η ποσότητα των 

ευκαιριών που δίνονται στα άτομα αυτά να κάνουν επιλογές. Το επίπεδο της 

νοημοσύνης βρέθηκε να σχετίζεται μόνο με την παράμετρο της αυτονομίας (Wehmeyer 

& Garner, 2003). Παρόλα αυτά, «αυτοπροσδιορίζομαι δε σημαίνει, αποκλειστικά και 

μόνο, ότι είμαι αυτόνομος/η αλλά ότι αποτελώ τον κύριο αιτιολογικό παράγοντα σε 

όσα συμβαίνουν στη ζωή μου». 

Μέσα, λοιπόν, από τον αυτοπροσδιορισμό φτάνουμε στην αυτονομία και την 

ανεξαρτησία του ατόμου, βασικές διαστάσεις για την πραγματοποίηση της 

ανεξάρτητης διαβίωσης. Πριν, όμως, αναλύσουμε τις παραπάνω έννοιες, αξίζει να 

κατανοηθεί η σημασία της μετάβασης σε όλη τη διαδικασία της επίτευξης της 

ανεξάρτητης διαβίωσης αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Η έννοια 

της μετάβασης είναι, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι, απαραίτητη προϋπόθεση για 

κάθε αλλαγή στη ζωή του ατόμου, μικρή ή μεγάλη.   

 

1.5 Η Μετάβαση από τη σχολική στην ενήλικη ζωή και η Ανεξάρτητη Διαβίωση 

των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία 

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

κάθε αλλαγή στη ζωή του ανθρώπου. Μια μετάβαση είναι από το δημοτικό στο 

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

και η μεγαλύτερη μετάβαση είναι αυτή από τη σχολική στην ενήλικη ζωή. Εδώ, το 

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

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

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

υπάρχουν πολλά επιπλέον ερωτήματα και προκλήσεις για την μετάβαση. Οι 

μεταβατικές φάσεις, μαζί με τις περιβαλλοντικές πιέσεις και τις διαπροσωπικές 

διαδικασίες, επηρεάζουν την ικανότητα των ατόμων και των κοινωνικών συστημάτων 
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να διατηρήσουν την ισορροπία και τη θέση τους μέσα στην κοινωνία (Thomas & 

Woods, 2008).   

Η πιο συνηθισμένη και «ασφαλής» επιλογή για το μέλλον αυτών των ατόμων 

είναι η εκπαίδευσή τους σε ορισμένες περιοχές δεξιοτήτων όπως περαιτέρω 

ακαδημαϊκές γνώσεις, δεξιότητες εύρεσης εργασίας και δεξιότητες ανεξάρτητης 

διαβίωσης. Το πρόγραμμα μετάβασης πρέπει να ξεκινά στα 14 χρόνια, ή και νωρίτερα, 

αν αυτό θεωρείται απαραίτητο και το αργότερο κατά τη διάρκεια του λυκείου, δηλαδή 

μέχρι την ηλικία των 16 ετών. Το πρόγραμμα μετάβασης πρέπει να ξεκινά με το 

σχεδιασμό του Ατομικού Σχεδίου Μετάβασης (ITP- Individual Transition Plan). Το 

πρόγραμμα μετάβασης είτε ενσωματώνεται στο υπάρχον Εξατομικευμένο  

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΕΠ) του κάθε ατόμου, είτε σχεδιάζεται ένα ΕΕΠ για κάθε 

άτομο. Πρέπει να περιλαμβάνει θέματα για το ποιοι είναι οι στόχοι του ατόμου για το 

μέλλον, ποια τα ενδιαφέροντα και οι δυνατότητές του, ποιοι οι τρόποι για να 

προσεγγίσει το άτομο το στόχο και τι χρειάζεται να γίνει για να επιτευχθεί ο στόχος 

αυτός (McLeod, 1999). Οι υπηρεσίες ενός προγράμματος μετάβασης πρέπει να 

περιλαμβάνουν την προετοιμασία των μαθητών για τη μετάβασή τους στον πραγματικό 

κόσμο των ενηλίκων (Sharon, 1999).  

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

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

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

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

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

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα μετάβασης πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά 

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

εκπαίδευση μετά το λύκειο, την εργασία, την ανεξάρτητη διαβίωση και τη συμμετοχή 

στην κοινότητα. Οι υπηρεσίες μετάβασης αποτελούν ένα συνδυασμό δραστηριοτήτων, 

οι οποίες βασίζονται στις ανάγκες του μαθητή και λαμβάνουν υπόψη τους τις 

προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Γι’ αυτόν το λόγο η μετάβαση 

συνδέεται άμεσα και με τον αυτοπροσδιορισμό των ατόμων. 

Οι υπηρεσίες μετάβασης περιλαμβάνουν οδηγίες, εμπειρίες στην κοινότητα και 

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

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

να καταστούν ικανά να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη ζωή τους, όταν το σχολείο 
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ολοκληρωθεί. Στόχος είναι οι μαθητές να μπορούν να οργανώσουν τη ζωή τους και τις 

ανάγκες τους σύμφωνα με το δικό τους τρόπο (Sharon, 1999). 

 Είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν στην  ομάδα μετάβασης πολλά και 

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

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

ανάπτυξη του προγράμματος. Επίσης, είναι σημαντικό να συμμετέχουν φίλοι και 

συγγενείς του ατόμου, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν ψυχολογική και 

συναισθηματική ενδυνάμωση. Αν είναι δυνατό, θετικό είναι να υπάρχουν και άτομα 

από το ίδιο πολιτισμικό περιβάλλον με του μαθητή (γλώσσα, θρησκεία), για να 

μπορέσουν τα μέλη της ομάδας να κατανοήσουν το πολιτισμικό υπόβαθρο και την 

κουλτούρα της οικογένειας. Σημαντικό ρόλο, τέλος, παίζουν και οι υπεύθυνοι των 

προγραμμάτων μετάβασης, οι οποίοι ασχολούνται μόνο με τη μετάβαση ως φαινόμενο 

(Sharon, 1999).  

 Οι γονείς και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας οφείλουν να παρατηρούν τις 

δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης του μαθητή, τη συμπεριφορά του σε θέματα 

εργασίας, την κοινωνική εμπλοκή του, τα όνειρα και τις ελπίδες του. Παράλληλα, είναι 

απαραίτητο να συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς του και να ζητήσουν να 

προχωρήσει το πρόγραμμα μετάβασης και να ενημερωθούν για όλα τα θέματα, ακόμα 

και για τα οικονομικά. Ακόμα, οφείλουν να εξηγήσουν στο παιδί τους τις δυνατότητες 

και τις αδυναμίες του και να του μάθουν πώς να ζητάει βοήθεια, για να ικανοποιήσει 

τις ανάγκες του. Οι γονείς πρέπει να δίνουν στο μαθητή ευκαιρίες να αναλαμβάνει 

υποχρεώσεις για δουλειές και εργασίες στο σπίτι (Sharon, 1999, σελ. 18). 

Η McLeod (1999) αναφέρει κάποιους επιπρόσθετους τρόπους συμπεριφοράς 

των γονέων και αντιμετώπισης των παιδιών τους που βρίσκονται στο στάδιο της 

μετάβασης στην ενήλικη ζωή. Αναφέρει, λοιπόν, ότι αυτή η περίοδος μπορεί να είναι 

μια πολύ δύσκολη και δίσημη περίοδος για τους γονείς. Ενώ περιμένουν να μειωθούν 

οι ευθύνες για τα παιδιά κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής, διαπιστώνουν ότι αυτή η 

περίοδος απαιτεί περισσότερη προσπάθεια. Όσο πιο αυτόνομο γίνεται το παιδί, τόσο 

διαπιστώνουν οι γονείς το μικρό αριθμό δομών που υπάρχουν για τα άτομα με 

αναπηρία.  

Μπορεί να μπερδευτούν και να μην ξέρουν με ποιον τρόπο να δράσουν. Οι 

γονείς από τη μια καταλαβαίνουν τη σημασία της ανεξαρτησίας και προσπαθούν να 

αποδεσμεύσουν τα παιδιά τους από την πατρική στέγη, αλλά από την άλλη ανησυχούν 

και δεν μπορούν να μείνουν μακριά. Έτσι, ενώ θέλουν να δημιουργήσουν ευκαιρίες για 
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τα παιδιά τους, θέλουν να εξασφαλίσουν και να ελέγξουν όλους τους πιθανούς 

παράγοντες, πράγμα το οποίο δεν είναι εφικτό.  

 Οι εκπαιδευτικοί παίζουν, επίσης, ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό της 

μετάβασης. Ιδιαίτερα, οι ειδικοί παιδαγωγοί, που είναι και το ζητούμενο, πρέπει να 

μιλήσουν με τους γονείς και το μαθητή για τις διαθέσιμες υπηρεσίες, που αφορούν στη 

μετάβαση. Επίσης, πρέπει να έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια ή να έχουν 

συμμετάσχει σε προγράμματα επιμόρφωσης, ώστε να έχουν όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για τη μετάβαση. Είναι υπεύθυνοι για να ενημερώσουν και να διδάξουν 

στους μαθητές τα δικαιώματά τους, στη χώρα και στην πολιτεία στην οποία ζουν και 

κινούνται (Sharon, 1999).  

Ακόμα, είναι απαραίτητο να βρουν τρόπους να ενδυναμώσουν τους μαθητές 

και τις οικογένειές τους και να δώσουν βήματα και δραστηριότητες στους μαθητές, 

ώστε αυτοί να εισαχθούν στη διαδικασία που προβλέπει το ατομικό τους πρόγραμμα 

και να καταστούν ικανοί να αναλάβουν ενεργούς ρόλους στην κοινότητα. Άλλη μια 

δράση, που μπορούν να αναλάβουν, είναι να ενημερώσουν και να συζητήσουν με τους 

υπεύθυνους της μετάβασης και να κανονίσουν τακτικές συναντήσεις. Τέλος, οφείλουν 

να βρουν όλες τις κρατικές ή κοινοτικές υπηρεσίες που υπάρχουν και αφορούν στη 

μετάβαση (Sharon, 1999). 

 Επίσης, σύμφωνα με την McLeod (1999), ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να 

αποσκοπεί σε ένα προσωπο-κεντρικό σχέδιο μετάβασης, μέσα στο οποίο το άτομο είναι 

το μοναδικό που αποφασίζει για τον εαυτό του. Ακόμα, η συνεργασία και ο σεβασμός 

μεταξύ οικογένειας, εκπαιδευτικών και άλλων ειδικοτήτων θεωρείται κριτικής 

σημασίας για ένα αποτελεσματικό σχέδιο μετάβασης για τα άτομα με αναπηρία.  

Οι μαθητές, για να σχεδιάσουν το πρόγραμμα μετάβασής τους, πρέπει να 

διδαχθούν τους ρόλους, τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες που ο καθένας έχει στην 

ομάδα. Επίσης, τα μέλη της ομάδας πρέπει να μάθουν πώς να υποστηρίζουν τις 

συμπεριφορές των μαθητών που βασίζονται στον αυτοπροσδιορισμό. Οι μαθητές 

χρειάζονται επαναλαμβανόμενες ευκαιρίες να εξασκούν συμπεριφορές 

αυτοπροσδιορισμού σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Ο πιο ισχυρός δεσμός ανάμεσα 

στον αυτοπροσδιορισμό και τη μετάβαση είναι το γεγονός, ότι, όταν οι μαθητές 

διδάσκονται βασικές δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού, αναπτύσσουν οι ίδιοι ένα 

πρόγραμμα για τους εαυτούς τους (Field, Martin, Miller, Ward & Wehmeyer, 1998). 
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Η ομάδα, που είναι υπεύθυνη για το πρόγραμμα μετάβασης, είναι αυτή που θα 

προτείνει στους γονείς και στο υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου, υπηρεσίες που να 

προωθούν τον αυτοπροσδιορισμό (Field, Martin, Miller, Ward & Wehmeyer, 1998). 

Το πρόγραμμα μετάβασης δε σταματά, όταν το άτομο ολοκληρώνει τη σχολική 

ζωή του. Μπορεί και πρέπει να αποτελεί μια δια βίου μάθηση, ειδικά για τα άτομα με 

αναπηρία. Σημαντικά κομμάτια του προγράμματος θα αλλάζουν, καθώς θα αλλάζουν 

και οι ανάγκες του ατόμου. Για τα άτομα με νοητική αναπηρία, η μετάβαση αφορά σε 

αποφάσεις που έχουν να κάνουν με (α) τον τόπο κατοικίας του ατόμου, (β) την εργασία 

που θα κληθεί να βρει, (γ) την ένταξη και εμπλοκή του στην κοινότητα, (δ) τη 

διαχείριση του ελεύθερου χρόνου και  (ε) την εδραίωση και διατήρηση κοινωνικών 

σχέσεων (McLeod, 1999). 

Η μετάβαση των ατόμων με νοητική αναπηρία από το περιορισμένο πλαίσιο 

του πατρικού σπιτιού σε μια άλλου τύπου κατοικία είναι μια διαδικασία περίπλοκη και 

δύσκολη, τόσο για το ίδιο το άτομο, όσο και για την οικογένειά του. Σε αυτήν τη 

διαδικασία, οι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται με το άτομο και όσοι συμμετέχουν στο 

σχεδιασμό της μετάβασης πρέπει να εξασφαλίσουν την κατάλληλη δομή τοποθέτησης 

του ατόμου και την υποστήριξη της οικογένειας, τόσο κατά τη διάρκεια αυτής της 

αλλαγής, όσο και μετά. Η στιγμή που θα επιλεχθεί για τη μετάβαση και το μοντέλο, 

σύμφωνα με το οποίο θα πραγματοποιηθεί, αποτελούν πολύ σημαντικές παραμέτρους 

για την επιτυχία ή μη του εγχειρήματος. Η διαδικασία της μετάβασης από το πατρικό 

σπίτι σε κάποια άλλη δομή είναι μια διαδικασία 2 βημάτων (Alborz, 2003). Το πρώτο 

βήμα είναι αυτό της αναγνώρισης, ότι έχει έρθει πλέον η σωστή στιγμή για να γίνει και 

το δεύτερο, η έναρξη μιας έρευνας για την επιλογή της κατάλληλης δομής. Έρευνες 

δείχνουν ότι οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα ή που απασχολούνται σε 

χειρωνακτικές εργασίες είναι λιγότερο πιθανό να ξεκινήσουν μια διαδικασία 

σχεδιασμού τοποθέτησης του παιδιού τους σε κάποια δομή κατοικίας. Είναι πιο πιθανό 

να απευθυνθούν σε μεγάλες δομές (ιδρύματα κ.λπ.) ή σε κάποιο δίκτυο παροχής 

υποστηρικτικών υπηρεσιών μέσα στην οικογένεια. Αντίθετα, οικογένειες με καλύτερο 

οικονομικό επίπεδο και οικογένειες, στις οποίες οι μητέρες επιθυμούν να εργάζονται, 

έχουν την πρόθεση η αλλαγή του χώρου εστίασης να γίνει σύντομα και την ευθύνη να 

την αναλάβει κάποιος οργανισμός. Το συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει μια γενική τάση 

να αποφεύγεται ο σχεδιασμός στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Στην περίπτωση 

που αλλάξει ο χώρος κατοικίας του ατόμου, οι έρευνες δείχνουν ότι ο κυρίαρχος λόγος 
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για την αλλαγή αυτή είναι η επιδείνωση της υγείας ή ο θάνατος του ανθρώπου που 

είναι πρωταρχικά υπεύθυνος για το άτομο με νοητική αναπηρία (Alborz, 2003). 

Στη διεθνή βιβλιογραφία εντοπίζονται 3 πιθανές μορφές, 3 διαφορετικά είδη  

για τη μετάβαση των ατόμων με νοητική αναπηρία σε δομές κατοικίας. Η πρώτη μορφή 

είναι η «κανονική έναρξη», η οποία σηματοδοτεί την «εγκατάλειψη» του πατρικού 

σπιτιού την ίδια στιγμή και για τους ίδιους λόγους που γίνεται από τον οποιονδήποτε 

χωρίς νοητική αναπηρία. Η δεύτερη μορφή είναι ένας μηχανισμός αντιμετώπισης που 

προκύπτει από μια «διαδικασία άγχους» και κατά την οποία η τοποθέτηση του ατόμου 

καταστρέφεται από τις δυσκολίες που τίθενται από τη «νεότερη» οικογένεια. Τέλος, η 

τρίτη μορφή μετάβασης είναι η «αναβληθείσα έναρξη», η οποία περιγράφεται ως μια 

κατάσταση, κατά την οποία οι κινήσεις για τη μετάβαση έγιναν πολύ αργότερα από ότι 

θα γίνονταν για ένα άτομο χωρίς νοητική αναπηρία και χρησιμοποιήθηκε σαν μια 

προληπτική στρατηγική ενάντια στο χρόνο που, πιθανόν, πιέζει το άτομο που 

πρωταρχικά φροντίζει το άτομο με αναπηρία. Είναι, δηλαδή, ενός είδους αναγκαστική 

έναρξη της διαδικασίας της μετάβασης. Από τη στιγμή που το άτομο θα αφήσει το 

πατρικό σπίτι και θα μετοικήσει σε μια άλλη δομή, η οικογένεια συνεχίζει να το 

επηρεάζει και παράλληλα να επηρεάζει και τη λειτουργία της νέας δομής. Παρόλα 

αυτά, υπάρχουν, πλέον, καινούριες απόψεις και ιδέες από τα μέλη της δομής, που ίσως 

επηρεάσουν την απόφαση για την τοποθέτηση του ατόμου σε κάποιο άλλο μέρος 

(Alborz, 2003).  

Η απόφαση για την έναρξη της μετάβασης περιλαμβάνει εφτά παράγοντες 

βάσει των οποίων αποφασίζει η οικογένεια να προβεί στο εν λόγω εγχείρημα. Έτσι, η 

ανεξαρτησία (να κάνει πράγματα μόνο του), η ανία που νιώθουν τα άτομα, η χρόνια 

προκλητική συμπεριφορά των ατόμων, η περιστασιακή προκλητική συμπεριφορά, η 

έλλειψη δομών για την καθημερινή τους απασχόληση, τα οικογενειακά προβλήματα 

και η εξάντληση ή ο θάνατος των γονιών ωθούν τους γονείς να πάρουν την απόφαση 

να ξεκινήσουν τη διαδικασία της μετάβασης του παιδιού με νοητική αναπηρία από το 

πατρικό σπίτι σε κάποια άλλη δομή εστίασης (Alborz, 2003). 

Η μετοίκηση των ατόμων με νοητική αναπηρία από τα ιδρύματα έγινε, αρχικά,  

σε μεγάλες δομές. Όμως, με το πέρασμα των χρόνων, οι δομές αυτές 

αντικαταστάθηκαν από μικρότερες, των 7-8 ατόμων, στις οποίες υπάρχει και 

παρεχόμενη βοήθεια από επαγγελματίες. Η μετοίκηση έχει τόσο πλεονεκτήματα όσο 

και μειονεκτήματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας για τις επιπτώσεις της μετοίκησης 

μιλούν τόσο για τις θετικές όσο και τις αρνητικές επιπτώσεις της μετοίκησης στη ζωή 
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των ατόμων με νοητική αναπηρία και των οικογενειών τους. Συμπερασματικά, η 

μετοίκηση έχει θετική σημασία για την ποιότητα ζωής των ατόμων με νοητική 

αναπηρία. Παρόλα αυτά, αρκετές έρευνες δηλώνουν ότι τα θετικά αυτά 

χαρακτηριστικά έχουν προσωρινό χαρακτήρα και εμφανίζονται αμέσως μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας της μετοίκησης, ενώ «εξαφανίζονται», ή είναι λιγότερο 

εμφανή στον χρόνο που ακολουθεί. Επίσης, η κοινωνική συμπερίληψη των ατόμων 

αυτών παραμένει περιορισμένη, ακόμα και μετά τη μετάβασή τους σε κάποια δομή 

ανεξάρτητης ή ημι-ανεξάρτητης διαβίωσης (Sines, Hogard & Ellis, 2012).  

 

1.6 Συστήματα Υποστήριξης Ατόμων με Νοητική Αναπηρία 

Η Αμερικανική Ένωση για τη Νοητική Αναπηρία (AAMR, 2002) δίνει πολύ μεγάλη 

σημασία στις υποστηρικτικές υπηρεσίες για το άτομο, υπηρεσίες που προέρχονται και 

καταλήγουν στην κοινότητα, στην έννοια της λειτουργικότητας και στην 

προσαρμοστική συμπεριφορά (τόσο σε επίπεδο αξιολόγησης, όσο και σε επίπεδο 

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

ατόμου με νοητική αναπηρία, το σύνολο των σχέσεών του, τις αλληλεπιδράσεις του, 

τη συμμετοχή στο σχολείο και στην κοινότητα και το προσωπικό ευ-ζην.  

 Για την αξιολόγηση και ανάπτυξη των παραπάνω τομέων αναφέρει διάφορα 

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

σχεδιασμού, εργαλεία για την αξιολόγηση των αντικειμενικών συνθηκών ζωής, 

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

επικοινωνιακές δεξιότητες, το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, οι δεξιότητες ανεξάρτητης 

διαβίωσης, οι κοινωνικές δεξιότητες, καθώς και η κοινωνικοποίηση και κοινωνική  

αλληλεπίδραση του ατόμου (Luckasson et al., 2002). 

 Τονίζεται ιδιαίτερα η έννοια της προσαρμοστικής συμπεριφοράς, που ορίζεται 

ως το σύνολο των αντιληπτικών, κοινωνικών και πρακτικών δεξιοτήτων που 

απαιτούνται, για να μπορέσει κάποιο άτομο να λειτουργήσει στην καθημερινή ζωή. Οι 

περιορισμοί στην προσαρμοστική συμπεριφορά επηρεάζουν, τόσο την καθημερινή ζωή 

του ατόμου, όσο και την ικανότητά του να ανταποκρίνεται στις αλλαγές της ζωής και 

στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Η αξιολόγησή της πρέπει να βασίζεται στην επίδοση 

του ατόμου σε δραστηριότητες της καθημερινής του ζωής και σε περιπτώσεις αλλαγών 

(Luckasson et al., 2002).  

Στην 10η έκδοση του εγχειριδίου της Αμερικανικής Ένωσης για τις Νοητικές 

και Αναπτυξιακές Αναπηρίες διατηρείται η δομή της υποστήριξης σαν ένα 
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αναπόσπαστο στοιχείο του συστήματος και σαν ένα σχετικό στοιχείο για την 

κατηγοριοποίηση και το σχεδιασμό των υποστηρικτικών λειτουργιών (Riches, 

Parmenter, Llewellyn, Hindmarsh & Chan, 2009). Η υποστήριξη υποδεικνύει τη 

συμμετοχή των ατόμων, τη διαβίωση, την εργασία, την εκπαίδευση, τον ελεύθερο 

χρόνο τους και τις δραστηριότητες τους στην κοινωνική ζωή. Επίσης, η υποστήριξη 

είναι αυτή που θα επηρεάσει και το περιεχόμενο της καθημερινής ζωής του ατόμου. 

Τις αλληλεπιδράσεις που δέχεται στην καθημερινότητά του, τους περιβαλλοντικούς 

και ατομικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη ζωή του και τους παράγοντες που 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του (Wehmeyer et al., 2008 ∙ 

Schalock et al., 2010).   

Για πρώτη φορά, στη 10η έκδοση του εγχειριδίου της Αμερικανικής Ένωσης 

για τις Νοητικές και Αναπτυξιακές Αναπηρίες δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα 

συστήματα υποστήριξης (support system). Είναι γεγονός ότι τα κοινά χαρακτηριστικά 

των ατόμων με νοητική αναπηρία είναι αυτά που ορίζουν την ομάδα, χωρίς, ωστόσο, 

να παραβλέπονται και οι ατομικές τους διαφορές. Τα άτομα διαφέρουν σε διαστάσεις, 

όπως η ατομικότητα, τα κίνητρα, η νοημοσύνη, η προσαρμοστική συμπεριφορά. 

Συγκεντρωτικά, υπάρχουν κάποια σημεία που ισχύουν για τα συστήματα υποστήριξης: 

« α. αποτελούν πηγές και στρατηγικές που έχουν ως σκοπό να προωθήσουν την 

ανάπτυξη, την εκπαίδευση, τα ενδιαφέροντα και το προσωπικό ευ-ζην ενός ατόμου 

και να ενισχύσουν την ατομική λειτουργικότητα και   

β. αποτελούν ψυχολογικές δομές που αναφέρονται στο πρότυπο και στην ένταση 

της απαραίτητης υποστήριξης, που χρειάζεται ένα άτομο, προκειμένου να 

συμμετέχει σε δραστηριότητες, που σχετίζονται με μια κανονιστική ανθρώπινη 

λειτουργία» (Schalock et al., 2010, σελ. 110). 

Τα είδη των συστημάτων υποστήριξης είναι ποικίλα. Για παράδειγμα, τα 

συστήματα υποστήριξης μπορεί να παραπέμπουν σε ανθρώπους ή περιβάλλοντα. 

Υποστήριξη μπορεί να αποτελέσει η τεχνολογία, όπως για παράδειγμα ένας ατομικός 

ψηφιακός υποβοηθητής, ο οποίος να δείχνει τα βήματα που έπονται, προκειμένου να 

ολοκληρωθεί μια εργασία, ή μια συσκευή αυξητικής/ενισχυτικής επικοινωνίας που να 

ενισχύει την επικοινωνία μέσω εικονιδίων και φωνής. Επίσης, υποστήριξη μπορεί να 

θεωρηθεί και ένας άνθρωπος, όπως ο οδηγός ενός λεωφορείου που παρέχει κάποια 

νύξη στο άτομο για το πότε είναι η ώρα να κατέβει από το λεωφορείο. Η υποστήριξη 

πρέπει να παρέχεται στις διαπιστωμένες ανάγκες του ατόμου και να αναμένεται ότι η 

ατομική υποστήριξη θα οδηγήσει σε βελτίωση της ανθρώπινης λειτουργικότητας και 
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στα επιθυμητά ατομικά αποτελέσματα (Schalock et al., 2010). Η υποστήριξη που θα 

λάβει το κάθε άτομο εξαρτάται από το ίδιο το άτομο, καθώς υπάρχουν πράγματα που 

τα άτομα με νοητική αναπηρία μπορούν να δοκιμάσουν να τα κάνουν μόνα τους 

(Aldridge, 2010). Καθώς ένα άτομο με νοητική αναπηρία μεγαλώνει, θα χρειαστεί 

ολοένα και αυξανόμενη υποστήριξη από τα μέλη της οικογένειάς του, καθώς επίσης 

και από τα επίσημα συστήματα υποστήριξης, όπως τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τις 

κοινωνικές υπηρεσίες (Heller, 2009). Εάν τα επίσημα συστήματα υποστήριξης 

λειτουργούν και βρίσκονται σε ισορροπία, τότε και το άτομο που τα χρησιμοποιεί θα 

βρίσκεται σε ισορροπία. Σε περίπτωση που κάποιο από αυτά τα συστήματα 

καταρρεύσει, τότε θα επηρεαστεί η ισορροπία του ατόμου. Στην περίπτωση αυτή, τα 

ανεπίσημα συστήματα υποστήριξης του ατόμου (οικογένεια, φίλοι και γείτονες) πρέπει 

να αξιολογήσουν την κατάσταση και να παρέμβουν για την αποκατάσταση της 

ισορροπίας (Thomas & Woods,  2008).   

Τα συστήματα υποστήριξης αποτελούν μία ψυχολογική δομή, η οποία αναφέρει 

ότι το πρότυπο υποστήριξης των αναγκών ενός ατόμου απαιτεί το άτομο να συμμετέχει 

σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την τυπική ανθρώπινη λειτουργικότητα. Επίσης, 

η δομή των συστημάτων υποστήριξης βασίζεται στην προϋπόθεση, ότι η ανθρώπινη 

λειτουργικότητα επηρεάζεται από την έκταση της συνάφειας μεταξύ της ικανότητας 

του ατόμου και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο το άτομο αναμένεται να 

λειτουργήσει. Για να κατανοήσουμε αυτή τη συνάφεια, πρέπει να κατανοήσουμε τους 

πολλαπλούς παράγοντες που διαμορφώνουν την ανθρώπινη συμπεριφορά, να 

προσδιορίσουμε το προφίλ και την ένταση των αναγκών που χρήζουν υποστήριξης για 

το κάθε άτομο και να παρέχουμε την απαραίτητη υποστήριξη για να ενισχύσουμε την 

ατομική λειτουργικότητα (Schalock et al., 2007 ∙ Schalock et al., 2010).  

Οι ανάγκες που χρήζουν υποστήριξης μπορούν να κατανοηθούν με τέσσερις 

τρόπους. Αρχικά, υπάρχει η αντικειμενική ανάγκη, δηλαδή, αυτό που κάποιος ειδικός 

επαγγελματίας ή επιστήμονας προσδιορίζει ως ανάγκη σε μια συγκεκριμένη περίσταση 

και βασίζεται στην αξιολόγηση του ατόμου. Δεύτερον, υπάρχει αυτό που νιώθουμε ως 

ανάγκη και εννοούμε αυτό που το ίδιο το άτομο θέλει ή εκλαμβάνει ως ανάγκη. Τρίτον, 

υπάρχει αυτό που εκφράζεται ως ανάγκη και πρόκειται για την κατάσταση την οποία το 

άτομο αντιλαμβάνεται ως ανάγκη και που έχει μετατραπεί σε πράξη. Τέλος, υπάρχει η 

συγκριτική ανάγκη, η οποία παρατηρείται, αφού πρώτα μελετήσουμε τα 

χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου πληθυσμού, σαν απόδειξη της λήψης μιας 

συγκεκριμένης υπηρεσίας (Schalock et al., 2007 ∙ Schalock et al., 2010). 
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Το μοντέλο υποστήριξης για τη νοητική αναπηρία, που προωθείται με το 11ο 

εγχειρίδιο της Αμερικανικής Ένωσης για τις Νοητικές και Αναπτυξιακές Αναπηρίες, 

αντικατοπτρίζει τη σχέση μεταξύ α) της αναντιστοιχίας ανάμεσα στην επάρκεια του 

ατόμου και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και β) της πρόβλεψης για ατομική 

υποστήριξη που θα οδηγήσει σε βελτιωμένα ατομικά αποτελέσματα. Το συγκεκριμένο 

μοντέλο υποστήριξης διαμορφώνεται πάνω σε 4 βασικές προτάσεις. Αρχικά, η 

αναντιστοιχία ανάμεσα στην ατομική επάρκεια και στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις 

είναι αποτέλεσμα αναγκών, οι οποίες απαιτούν συγκεκριμένους τύπους και εντάσεις 

ατομικής υποστήριξης. Δεύτερον, εφόσον η ατομική υποστήριξη βασίζεται πάνω σε 

προσεκτικό σχεδιασμό, είναι πιθανό να οδηγήσει στη βελτίωση της ανθρώπινης 

λειτουργικότητας και των ατομικών αποτελεσμάτων. Τρίτον, σα μια γέφυρα ανάμεσα 

σε αυτό που είναι και σε αυτό που πρέπει, οι εκπαιδευτικές και συμπεριφορικές 

υπηρεσίες των συστημάτων υποστήριξης στρέφονται στο να κατανοήσουν τα άτομα με 

βάση τις ανάγκες που έχουν και την υποστήριξη που χρειάζονται και όχι με βάση την 

αναπηρία ή τη δυσλειτουργία. Τέταρτον, οι παραπάνω διαπιστώσεις είναι πιθανό να 

οδηγήσουν στην αναγνώριση, την ανάπτυξη και την οργάνωση συστημάτων 

υποστήριξης που ενισχύουν τα ατομικά αποτελέσματα (Schalock et al., 2010).     

Ένα απλό παράδειγμα, για να γίνει περισσότερο αντιληπτό το παραπάνω 

μοντέλο, είναι το εξής: πολλές φορές, η διεπιστημονική ομάδα, που σχεδιάζει το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάποιου ατόμου με αναπηρία, αποφασίζει για αυτό 

βασιζόμενη, αποκλειστικά, στις δυνατότητες και τις αδυναμίες του ατόμου σε διάφορα 

περιβάλλοντα και έχει ως σκοπό της, την ενδυνάμωση των δυνατοτήτων του ατόμου. 

Παρόλο, λοιπόν, που ο συγκεκριμένος τύπος προγραμματισμού μπορεί να βοηθήσει 

στην προσωπική ανάπτυξη και στην περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικότητας του 

ατόμου, τα προσωπικά αποτελέσματα για το άτομο, πιθανόν, να μην υιοθετηθούν από 

το ίδιο. Ένας τέτοιος προγραμματισμός, πιθανότατα, να διευρύνει τις διαθέσιμες 

δραστηριότητες για το άτομο και, ίσως, να αυξήσει τη συμμετοχή του ατόμου. Εάν, 

όμως, αυτές οι δραστηριότητες δε βασιστούν στα ενδιαφέροντα και τις προτεραιότητες 

του ατόμου, τα αποτελέσματα θα είναι παροδικά. Το ίδιο παροδικά θα είναι και τα 

αποτελέσματα, αν δώσουμε μεγάλη βαρύτητα στα ενδιαφέροντα του ατόμου και 

παραβλέψουμε τις δυνατότητες του σε σχέση με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Για 

παράδειγμα, ένα άτομο, πιθανόν, να θελήσει να ζήσει μόνο του, σε δικό του σπίτι στην 

κοινότητα, αλλά, ίσως, χρειαστεί υποστήριξη ή βοήθεια για την ασφάλειά του. Μια 

μορφή βοήθειας ή υποστήριξης μπορεί να είναι να υπάρχει προσωπικό μέσα στο σπίτι, 
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που θα αναλάβει το μαγείρεμα, το καθάρισμα, τις μεταφορές 24 ώρες την ημέρα, 7 

ημέρες την εβδομάδα. Μια τέτοια είδους μορφή υποστήριξης δεν ενισχύει την 

ανεξαρτητοποίηση του ατόμου, αφού δεν του επιτρέπουμε να έχει καθημερινές 

εμπειρίες ζωής και θα οδηγήσει στην κατασπατάληση οικονομικών πόρων. Επομένως, 

αυτό που πρέπει να κάνουν γονείς και εκπαιδευτικοί, προκειμένου να παρασχεθεί κάθε 

είδους υποστήριξη, είναι να αξιολογηθούν, τόσο οι προτεραιότητες του ατόμου, όσο 

και οι περιοχές που χρήζουν υποστήριξης (Schalock et al., 2010, σελ. 111).   

Όλα τα άτομα με νοητική αναπηρία δεν θα χρειαστούν όλους τους τύπους 

υποστήριξης, που υπάρχουν διαθέσιμοι. Τα συστήματα υποστήριξης, που θα χρειαστεί 

το κάθε άτομο, διαφέρουν, τόσο ποσοτικά (σε αριθμό), όσο και ποιοτικά (στη φύση 

τους). Οι ομάδες προγραμματισμού και σχεδιασμού του εκπαιδευτικού προγράμματος 

του κάθε ατόμου είναι αυτές που θα διαπιστώσουν τον τύπο της υποστήριξης που 

χρειάζεται το κάθε άτομο. Αυτό που είναι απαραίτητο να γίνει είναι να ακολουθηθεί 

μια διαδικασία 5 βημάτων κατά την οποία (α) διερευνώνται οι ανάγκες και οι επιθυμίες 

του ατόμου, (β) αξιολογείται η φύση των αναγκαίων συστημάτων υποστήριξης, ώστε 

το άτομο να πετύχει αυτό που θέλει ή χρειάζεται, (γ) αναπτύσσεται ένα σχέδιο δράσης 

για να παρασχεθεί η υποστήριξη, (δ) αρχίζει το σχέδιο και «παρακολουθείται» στενά 

και (ε) αξιολογούνται τα αποτελέσματα του σχεδίου και τα προσωπικά οφέλη για το 

άτομο (Schalock et al., 2010).   

Τα δίκτυα των συστημάτων υποστήριξης μπορούν να κατανοηθούν μέσα από τις 

δομικές τους ιδιότητες, όπως το μέγεθός τους, την πυκνότητά τους, τα μέλη τους, την 

εγγύτητα, τη συχνότητα και την κατεύθυνση της επαφής. Πολλές φορές, όμως, τα 

συστήματα υποστήριξης έχουν θεαθεί υπό το πρίσμα του φυσικού και 

συναισθηματικού περιεχομένου, της μετάδοσης τάσεων και της ανταλλαγής των 

πληροφοριών. Ως εκ τούτου, ενώ ένα σύστημα υποστήριξης είναι το απαραίτητο όχημα 

για τη μετάδοση της υποστήριξης, δεν εγγυάται ότι η υποστήριξη, που θα δοθεί, θα 

είναι αποτελεσματική, επαρκής, αξιόπιστη, ή ότι θα γίνει αποδεκτή. Τα δίκτυα των 

συστημάτων υποστήριξης λειτουργούν πρωταρχικά, για να αναπτύξουν και να 

διατηρήσουν δεσμούς μεταξύ των ατόμων που εξυπηρετούν σε καθημερινή βάση. 

Έρευνες σε άτομα με νοητική αναπηρία και τις οικογένειες τους έχουν δείξει ότι τα 

δίκτυα υποστήριξης μπορεί να υπάρξουν ασταθή και να υποστούν αρκετές μεταβάσεις 

σε μικρό χρονικό διάστημα. Πιο αποτελεσματικά δίκτυα έχουν συνδεθεί με καλύτερο 

προσωπικό ευ-ζην, με μεγαλύτερη οικογενειακή συνοχή και με βελτιωμένη ανάπτυξη 
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και συμπεριφορά του ατόμου (Riches, Parmenter, Llewellyn, Hindmarsh & Chan, 

2009). 

Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι η οικογένεια και το σχολείο αποτελούν τους δύο 

κυριότερους παράγοντες για την  παροχή υποστήριξης στα άτομα με νοητική αναπηρία. 

Η οικογένεια οφείλει να περνά χρόνο ομαδικά, με όλα της τα μέλη 

(συμπεριλαμβανομένου και του ατόμου με νοητική αναπηρία), να μιλά ανοιχτά για τα  

θέματα που απασχολούν τα μέλη της οικογένειας, να επιλύει τα προβλήματα που 

προκύπτουν ομαδικά, να υποστηρίζει ο ένας τον άλλον. Οι γονείς πρέπει να βοηθούν 

τα παιδιά τους, να τα διδάσκουν και να εξυπηρετούν τις ατομικές τους ανάγκες. Επίσης, 

αναγκαία είναι η ύπαρξη φίλων στη ζωή της οικογένειας, οι οποίοι θα παρέχουν 

υποστήριξη και με τους οποίους η οικογένεια θα αισθάνεται ασφάλεια. Το 

επαγγελματικό επίπεδο των γονέων, το μορφωτικό επίπεδο των μελών της οικογένειας 

και οι ευκαιρίες για συνεχόμενη εκπαίδευση υποστηρίζουν και προωθούν την 

προσωπική ανάπτυξη του ατόμου. Τέλος, η οικογένεια υποστηρίζει το άτομο στη 

συμμετοχή του στο σχολείο, στην πρόοδό του στο σπίτι, στη σύναψη φιλικών σχέσεων, 

στη συμμετοχή του στην κοινότητα (Schalock et al., 2010).  

Αν ρίξουμε μια ματιά στα συστήματα υποστήριξης των ατόμων με νοητική 

αναπηρία, θα δούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος το κατέχει η οικογένεια του ατόμου. Η 

οικογένεια, και γενικά οι σημαντικοί Άλλοι, συμμετέχουν σε όλες τις εκφάνσεις 

εκπαίδευσης του ατόμου και είναι αυτοί που φροντίζουν να υπάρχει συνοχή μεταξύ 

εκπαίδευσης – κοινωνικής ζωής – προσωπικού οφέλους (Luckasson et al., 2002). Τις 

περισσότερες φορές, τα μέλη της οικογένειας παρέχουν ανεπίσημα στο άτομο 

υποστήριξη, κοινωνικο-συναισθηματική και οικονομική, η οποία υπερβαίνει την 

επίσημη υποστήριξη που πιθανόν να παρέχεται από την οργανωμένη κοινωνική 

πολιτική ενός κράτους. Αυτή η ανεπίσημη μορφή υποστήριξης έχει μεγαλύτερη αξία 

για τα ίδια τα άτομα, καθώς σχετίζεται με την ενίσχυση του ηθικού τους, μειώνει τη 

μοναξιά και την ανησυχία, το αίσθημα τη ανικανότητας, τη θνησιμότητα, προσφέρει 

μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής στα άτομα και μειώνει τον ιδρυματισμό (Heller, 2009).     

Πέρα, όμως, από την υποστήριξη που παρέχει η οικογένεια, σημαντική και 

επιτακτική είναι και η υποστήριξη που λαμβάνει η ίδια η οικογένεια. Μια μορφή 

υποστήριξης για την οικογένεια είναι αυτή της «οικογενειακής υποστήριξης». 

Αναφέρεται στην υποστήριξη που λαμβάνει η οικογένεια των ατόμων με νοητική 

αναπηρία που ζουν στα οικογενειακά τους σπίτια. Οι ΗΠΑ διαθέτουν ένα, πολύ καλά 

οργανωμένο, πρόγραμμα για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση των υπηρεσιών 
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υποστήριξης που η κάθε οικογένεια θα λάβει, αλλά και για την αξιολόγηση της 

δυνατότητας της κάθε οικογένειας να λάβει συγκεκριμένες υπηρεσίες. Η υποστήριξη, 

που λαμβάνει η οικογένεια, μπορεί να είναι οικονομική, υποστήριξη με προσωπικό (για 

παράδειγμα, να σταλούν εκπαιδευτές ή βοηθητικό προσωπικό στα σπίτια), υποστήριξη 

με τεχνολογικές ή περιβαλλοντικές προσαρμογές, με παροχή ιατρικών βοηθημάτων, 

με παροχή θεραπειών, οικογενειακής συμβουλευτικής, με μετακίνηση του ατόμου με 

αναπηρία, με το σχεδιασμό και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου 

κ.λπ.. Η ζήτηση για αυτού του είδους την υποστήριξη κάθε χρόνο αυξάνεται και 

επομένως, ενισχύεται από κρατικά κονδύλια. Η οικονομική επιδότηση αναφέρεται στη 

βοήθεια που παρέχει η πολιτεία στην οικογένεια, προκειμένου η οικογένεια να 

υποστηρίξει το άτομο με νοητική αναπηρία στο σπίτι. Η επιδότηση αυτή μπορεί να 

είναι μηνιαία, σε μορφή αποζημίωσης ή σε μορφή κουπονιού (Rizzolo, Hemp, 

Braddock & Schindler, 2009).  

Οι ηλικιωμένοι γονείς, μέσω των συστημάτων υποστήριξης, νιώθουν 

οικειότητα, αυτοπεποίθηση και μια αίσθηση ελέγχου, η οποία μπορεί να λείπει από 

συνομηλίκους τους που δε λαμβάνουν κάποια μορφή υποστήριξης. Επίσης, υπάρχουν 

αποδείξεις ότι τα δίκτυα παροχής υποστήριξης συνεχίζουν να λειτουργούν και να 

προσφέρουν και σε μια «μετα-γονεϊκή» φάση, όταν, για παράδειγμα, οι γονείς έχουν 

πεθάνει (Riches, Parmenter, Llewellyn, Hindmarsh & Chan, 2009). Σε έρευνα του 

2004, που διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, έγινε φανερό ότι στο 78% των ενηλίκων 

(άνω των 18 ετών) με κάποια μορφή αναπηρίας, η φροντίδα που λάμβαναν στο σπίτι, 

προερχόταν αποκλειστικά από τα μέλη της οικογένειας ή από στενούς φίλους της 

οικογένειας (Heller, 2009).  

Η ανάπτυξη των κοινωνικών υπηρεσιών για τα άτομα με νοητική αναπηρία 

επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες σε εθνικό ή ακόμα και σε διεθνές επίπεδο. Η 

οικονομική κατάσταση, οι κοινωνικές αξίες, η πολιτική ιδεολογία της κυβέρνησης, η 

κυβερνητική χρηματοδότηση, η κουλτούρα των υπηρεσιών και η νομοθεσία παίζουν 

σημαντικό ρόλο στη φύση και στην ανάπτυξη των υπηρεσιών. Στις αναπτυσσόμενες 

χώρες, ο συνδυασμός των παραπάνω στοιχείων είναι ο πυρήνας για την ανάπτυξη των 

υποστηρικτικών υπηρεσιών για τα άτομα με νοητική αναπηρία. Παράγοντες, όπως η 

πενιχρή οικονομική κατάσταση, η εξάρτηση από διεθνή οικονομική βοήθεια, η χαμηλή 

κοινωνική ευαισθητοποίηση, η έλλειψη νομοθεσίας, αποτελούν προκλήσεις για τις 

κυβερνήσεις, ώστε να αποτελέσουν μια θετική εξέλιξη στις ζωές των ατόμων με 

νοητική αναπηρία (Makharadze, Kitiashvilli & Bricout, 2010). Μια τέτοια θετική 
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εξέλιξη αποτελεί η ανάπτυξη του Μοντέλου της Ενεργούς Υποστήριξης (Active 

Support Model). 

Πρόκειται για ένα μοντέλο, το οποίο αναπτύχθηκε για την προώθηση των 

διαμερισμάτων ΑΔ, σε αντιπαράθεση με τα ομαδικά σπίτια, που αποτελούν την 

πλειονότητα σε Αγγλία και  Ουαλία. Το μοντέλο αυτό υποστηρίζει ότι τα άτομα με 

νοητική αναπηρία πρέπει να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες της καθημερινής 

ζωής με υποστήριξη. Το συγκεκριμένο μοντέλο αντιτίθεται στο «Μοντέλο του 

Ξενοδοχείου» (Hotel Model), σύμφωνα με το οποίο τα άτομα με αναπηρία είναι απλοί 

παρατηρητές των ζωών τους και το προσωπικό των δομών κάνει όλες τις εργασίες που 

απαιτούνται για τη διαβίωση σε κάποια δομή ΑΔ. Στο Μοντέλο της Ενεργούς 

Υποστήριξης, το προσωπικό των δομών, αντί να κάνει δραστηριότητες για τα άτομα, 

κάνει δραστηριότητες μαζί με τα άτομα και υποστηρίζει τη συμμετοχή τους. 

Πρωταρχικά, δίνεται βάση στον τρόπο με τον οποίο θα υποστηριχθεί το άτομο, 

προκειμένου να συμμετάσχει στις καθημερινές δραστηριότητες. Δεν είναι απαραίτητο 

να υπάρχει η προσδοκία ότι το άτομο θα γίνει πλήρως ανεξάρτητο. Η έρευνα έχει δείξει 

ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία, τα οποία ζουν σε διαμερίσματα, περνούσαν τον 

καιρό τους κάνοντας τίποτα και ότι χρειάστηκαν κάποια μορφή υποστήριξης, 

προκειμένου να αρχίσουν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης. 

Το Μοντέλο της Ενεργούς Υποστήριξης δίνει έμφαση στο τι κάνει το προσωπικό των 

δομών ΑΔ, προκειμένου να υποστηρίξει τη συμμετοχή των ατόμων σε δραστηριότητες 

που έχουν νόημα για τα ίδια. Το συγκεκριμένο μοντέλο αποτελεί τη γέφυρα για τη 

συμμετοχή στις καθημερινές δραστηριότητες ατόμων που δεν μπορούν να 

συμμετάσχουν σε αυτές με ανεξαρτησία (Stancliffe, Harman, Toogood & Mcvilly, 

2007 ∙ Clement & Bigby, 2008 ∙ Mansell, Eliot, Beadle – Brown, Ashman & 

Macdonald, 2002) .    

Το μοντέλο της Ενεργούς Υποστήριξης αναπτύχθηκε σαν μια απάντηση στο 

γεγονός, ότι τα άτομα με αναπηρία συνεχίζουν να έχουν χαμηλά επίπεδα συμμετοχής 

σε ουσιαστικές δραστηριότητες, παρά το γεγονός, ότι υπάρχει μια μεταστροφή από την 

ιδρυματοποίηση στην κοινοτική ζωή. Αυτό είναι άδικο και αφύσικο και σχετίζεται με 

το γεγονός, ότι πολλά σοβαρά προβλήματα μπορεί να συνδέονται με την παθητικότητα 

και την υποδραστηριοποίηση των ατόμων, όπως η αυξημένη προκλητική 

συμπεριφορά, τα προβλήματα υγείας και η κατάθλιψη. Συνεπώς, το συγκεκριμένο 

μοντέλο συμπεριλαμβάνει την εκπαίδευση σε δραστηριότητες και οργανωτικές 

διαδικασίες, που επικεντρώνονται στην απευθείας υποστήριξη του ατόμου, 
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προκειμένου να συμμετάσχει σε δραστηριότητες με νόημα για το ίδιο.  Έρευνες στην 

Αυστραλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ότι η σωστή χρήση του μοντέλου 

της Ενεργούς Υποστήριξης καταδεικνύει αυξημένα ποσοστά στην καθημερινή, 

κοινωνική και κοινοτική ζωή για πολλά άτομα με νοητική αναπηρία (Riches, 

Parmenter, Llewellyn, Hindmarsh & Chan, 2009). 

Στη συνθήκη της Σαλαμάνκα αναφέρεται ότι «κάθε παιδί έχει το θεμελιώδες 

δικαίωμα στην εκπαίδευση και πρέπει να του δίνεται η ευκαιρία να πετύχει ένα 

αποδεκτό επίπεδο μάθησης» (Schalock et al., 2010, σελ. 186). Επίσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 24 της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (Convention on 

the Rights of Persons with Disabilities, 2006), τα άτομα με αναπηρία έχουν το δικαίωμα 

να εκπαιδεύονται σε συμπεριληπτική δομή (inclusive setting). Η συμπερίληψη, 

εξ’ορισμού, ενέχει μέσα της την έννοια της υποστήριξης. Μία ράμπα σε ένα σχολείο 

επιτρέπει την πρόσβαση σε κινητικό επίπεδο, αλλά δε σημαίνει ότι όλοι οι μαθητές 

μπορούν να έχουν πρόσβαση στο αναλυτικό πρόγραμμα, να συμμετάσχουν στην τάξη 

και να δημιουργήσουν σχέσεις με τους συνομηλίκους τους (Inclusion International, 

2010). Οι εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των μαθητών θα έπρεπε να ικανοποιούνται σε 

ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, βασισμένο στις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε 

μαθητή (Schalock et al., 2010). 

Η υποστήριξη στη σχολική καθημερινότητα του μαθητή με ΝΑ μπορεί να πάρει 

διάφορες μορφές (θεσμός παράλληλης στήριξης, «υιοθεσία» από παιδιά μεγαλύτερης 

τάξης κ.α.), ώστε να εκπαιδεύεται με τους συνομηλίκους του χωρίς αναπηρίες. Η 

υποστήριξη είναι οι πηγές και οι στρατηγικές που στοχεύουν στην ενίσχυση της 

λειτουργικότητας του ατόμου μέσω της ανάπτυξης, της εκπαίδευσης, των 

ενδιαφερόντων και στην ατομική ευζωία του μαθητή (Schalock et al., 2010). Κάποιες 

από τις μορφές υποστήριξης θα φθίνουν ή θα καταστούν μη χρήσιμες όταν ο μαθητής 

θα συμμετάσχει με επιτυχία σε κάποια δραστηριότητα. Η υποστήριξη πρέπει να είναι 

όσο γίνεται λιγότερο παρεμβατική. Κι αυτό γιατί η πολύ παρεμβατική υποστήριξη είναι 

δύσκολο να εξαλειφθεί ή να μειωθεί, γιατί δημιουργεί την τάση να ελκύει την προσοχή 

του μαθητή, γεγονός, το οποίο δεν είναι απαραίτητο και ενέχει το ρίσκο να στιγματίσει 

το μαθητή. Πολλές φορές, η συμμετοχή των συνομηλίκων μπορεί να βοηθήσει τους 

επαγγελματίες να σχεδιάσουν μια λιγότερο παρεμβατική μορφή υποστήριξης. Όλα τα 

άτομα με ΝΑ χρειάζονται ελεύθερη πρόσβαση σε εκπαιδευτές που να κατανοούν τις 

μαθησιακές τους ιδιαιτερότητες και να είναι ενήμεροι σχετικά με τις σύγχρονες 

εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και τη βιβλιογραφία. Κάθε άτομο πρέπει να έχει ένα 
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εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο να αναπτύσσεται από μια ομάδα 

εκπαιδευτών, που δουλεύουν, τόσο όλοι μαζί, όσο και σε συνεργασία με την 

οικογένεια, προκειμένου να αποφασίσουν τι χρειάζεται το άτομο να μάθει, πώς θα το 

μάθει πιο αποτελεσματικά, πού θα πρέπει το παιδί να εκπαιδευτεί και τι υποστήριξη θα 

χρειαστεί (ποια μορφή, σε ποια πεδία και σε τι αναλογία) (Schalock et al., 2010). 

Για τα άτομα με ΝΑ, που κάνουν χρήση των συστημάτων υποστήριξης, οι 

υπηρεσίες αυτές αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του περιβάλλοντός τους. Είναι 

φανερό ότι τα προγράμματα και οι φορείς υποστήριξης μπορούν να κάνουν μεγάλη 

διαφορά στη λειτουργικότητα και στην ποιότητα ζωής των ατόμων. Οι υπεύθυνοι των 

συστημάτων υποστήριξης και οι εκπαιδευτές είναι σε θέση να διευκολύνουν την 

αναλογία ανάμεσα στα άτομα και το περιβάλλον του σπιτιού τους, του σχολείου και 

της εκπαίδευσής  τους, της εργασίας τους, του ελεύθερου χρόνου τους και της 

συμμετοχής τους στην κοινότητα (Schalock et al., 2010). Το σχολείο, ως σύστημα 

υποστήριξης, θα πρέπει να είναι ένα σύστημα ανοιχτό, που θα προάγει τη συμμετοχή 

των μαθητών στην κοινωνία, χρησιμοποιώντας τις γενικές υπηρεσίες. Επίσης, θα 

πρέπει να προωθεί τη χρήση από την πλευρά του μαθητή των κοινών πρακτικών και 

υπηρεσιών σε θέματα καθημερινής διαβίωσης, εκπαίδευσης, μάθησης, εργασίας και 

ελεύθερου χρόνου (Schalock et al., 2010). Το σχολείο, επομένως, γίνεται φορέας 

υποστήριξης και σε συνεργασία με την οικογένεια θα έπρεπε να αποτελεί πόλο ενός 

συστήματος που θα προάγει τη στήριξη της καθημερινότητας των μαθητών.  

Ολοκληρώνοντας το πρώτο κεφάλαιο, αξίζει να σημειωθεί ότι η ενηλικο-

κεντρική προσέγγιση στην εκπαίδευση των ατόμων με νοητική αναπηρία είναι ένα 

γεγονός που υπαγορεύεται παγκόσμια από όλες τις σύγχρονες προσεγγίσεις της 

αναπηρίας. Επίσης, η θεωρία του αυτοπροσδιορισμού και η έννοια της ποιότητας ζωής 

υποδεικνύουν τη σημαντικότητα της ενηλικο-κεντρικής προσέγγισης της εκπαίδευσης. 

Ένα άτομο με νοητική αναπηρία, πλήρως ή μερικώς αυτοπροσδιοριζόμενο, θα έχει 

πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής από ένα άτομο αγκιστρωμένο και εξαρτώμενο από έναν 

ισχυρό ενήλικα. Η εκπαίδευση του ατόμου είναι αυτή που θα επιτρέψει ή όχι την 

ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού. Μια εκπαίδευση, η οποία τοποθετεί στο κέντρο της 

το άτομο ως ολότητα και ως ένα πιθανό αυριανό πολίτη μιας κοινωνίας, προωθεί τον 

αυτοπροσδιορισμό του ατόμου και, επομένως, μια καλή ποιότητα ζωής. Τα συστήματα 

υποστήριξης (σχολείο – οικογένεια – κοινωνία) είναι εκείνα που θα στηρίξουν την 

οποιαδήποτε επιλογή ζωής και εκπαίδευσης και που θα ενισχύσουν και θα 

επιβραβεύσουν τις αυτοπροσδιοριζόμενες συμπεριφορές.  
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Ένα άτομο με αναπτυγμένο αυτοπροσδιορισμό οφείλει να θέτει στόχους και να 

αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Ένα 

αυτοπροσδιοριζόμενο άτομο θα έχει ως στόχο του, μια επιτυχημένη ενήλικη ζωή με τη 

συμμετοχή του στην κοινότητα και με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 

εγείρει η ενηλικίωση. Ένα αυτοπροσδιοριζόμενο άτομο θέτει σαν στόχο του, την 

ανεξαρτησία στις επιλογές του και στην καθημερινότητά του. Μια ανεξάρτητη ζωή 

αποτελεί (ή, τουλάχιστον, θα έπρεπε να αποτελεί) τον απώτερο και τελικό στόχο κάθε 

μορφής εκπαίδευσης των ατόμων με νοητική αναπηρία. Μια ανεξάρτητη ζωή αποτελεί 

τον υπέρτατο βαθμό της καλής ποιότητας ζωής.  

Τι σημαίνει, όμως, ανεξαρτησία και ανεξάρτητη διαβίωση; Πώς το αναπηρικό 

κίνημα διεκδίκησε τα δικαιώματά του πάνω στο θέμα αυτό και τι κατάφερε τελικά; 

Πώς μπορεί να οργανωθεί και να πραγματωθεί η ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με 

νοητική αναπηρία; Και τι συμβαίνει στην Ελλάδα σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα; 

Όλα αυτά τα ερωτήματα απαντώνται στο 2ο κεφάλαιο της εργασίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ  

ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

2.1 Ανεξάρτητη ή Αυτόνομη Διαβίωση; 

Η Ανεξάρτητη Διαβίωση των ατόμων με νοητική αναπηρία εξυπηρετεί το πρωταρχικό 

δικαίωμα του κάθε ατόμου για αξιοπρεπή διαβίωση. Παράλληλα, στοχεύει στην 

ανάπτυξη και διατήρηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους στο μέγιστο βαθμό, έτσι, 

ώστε να διαβιούν όσο το δυνατό πιο ενεργά στο φυσικό περιβάλλον της κοινωνίας. Η 

Ανεξάρτητη Διαβίωση στοχεύει, επίσης, στην αποφυγή της “περιθωριοποίησης” ή της 

“ιδρυματοποίησης” των ατόμων με νοητική αναπηρία, όταν το στενό οικογενειακό 

περιβάλλον αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να συνεχίσει να υποστηρίζει τη διαβίωσή 

τους.  

Ένα άτομο με νοητική αναπηρία θα έχει μια πολύ διαφορετική ζωή, αναλόγα 

με το αν θα γεννηθεί στη Σουηδία, στη Νορβηγία, στον Καναδά, στην Αυστραλία ή 

στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμα, όμως, και μέσα στην ίδια τη χώρα υπάρχουν πολλές 

διαφορές. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η πρόσβαση στις κοινωνικές και 

σε άλλες υπηρεσίες για άτομα με νοητική αναπηρία διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με 

την αρμοδιότητα της κάθε Πολιτείας (Makharadze, Kitiashvilli & Bricout, 2010).  

Στις αναπτυσσόμενες χώρες το κλείσιμο των μεγάλων ιδρυμάτων για τα άτομα 

με νοητική αναπηρία έχει ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο βαθμό. Η κυρίαρχη πολιτική 

τάση είναι η υποστήριξη των ατόμων αυτών, ώστε να ζουν σε διαμερίσματα στην 

κοινότητα. Γενικά, υποστηρίζεται ότι δομές με μικρό αριθμό κατοίκων έχουν πιο 

θετικά αποτελέσματα, καθώς οι εξατομικευμένες πρακτικές είναι πιο συχνό φαινόμενο. 

Επίσης, άτομα, που έχουν μετακομίσει από κάποιο ίδρυμα σε μικρές δομές μέσα στην 

κοινότητα, έχουν να επιδείξουν θετικά αποτελέσματα σε μια σειρά συμπεριφορών: 

στην προσαρμοστική συμπεριφορά, στις δεξιότητες ανεξάρτητης ζωής, στη συμμετοχή 

τους σε δραστηριότητες, στη χρήση κοινωνικών υπηρεσιών, στην επιλογή, στην επαφή 

τους με φίλους και οικογένεια κ.λπ. (Chou, Lin, Pu, Lee & Chang, 2008).    

Στις μεγάλες δομές, που συνεχίζουν να λειτουργούν με τη μορφή των 

παραδοσιακών ή των πιο «εξελιγμένων» ιδρυμάτων, η φροντίδα μπορεί να θεαθεί υπό 

το πρίσμα δύο διαστάσεων. Πρώτον, υπό τη μορφή του «νοιάζομαι για κάποιον» μέσα 

από εκφράσεις γενικής ανησυχίας ή μέσα από τα συναισθήματα, μέσα από την 



64 
 

οικονομική βοήθεια ή την προσφορά δώρων. Δεύτερον, η φροντίδα μπορεί να θεαθεί 

σαν μια πιο πρακτική και προσωπική μορφή βοήθειας (Riches, Parmenter, Llewellyn, 

Hindmarsh & Chan, 2009). 

Ο Rock, το 1988, σε μια έρευνά του βρήκε ότι τα άτομα με αναπηρία θεωρούν 

ότι η ανεξαρτησία είναι «μια απείρως μεταβλητή έννοια, μοναδική για το κάθε άτομο, 

που περιλαμβάνει περισσότερο τον έλεγχο και την επιλογή παρά την απόλυτη 

καταμέτρηση της ικανότητας». Η ανεξαρτησία αφορά στην προσωπική δύναμη και 

στον έλεγχο της ζωής κάποιου και όχι στο να κάνεις πράγματα χωρίς βοήθεια (Tablot 

& Connolly, 2010). Με την παρούσα έρευνα θα αποδειχθεί ότι στην Ελλάδα τα 

στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται και αποτελούν θεμέλιο λίθο της σκέψης και της 

φιλοσοφίας τόσο των ίδιων των ατόμων με νοητική αναπηρία όσο και των γονιών και 

των εκπαιδευτικών τους.  

Είναι γεγονός ότι επικρατεί μια σύγχυση στην ορολογία και στους ορισμούς, 

όσον αφορά την ανεξάρτητη διαβίωση. Πολλοί όροι, διαφορετικοί μεταξύ τους σε 

ελάχιστα αλλά παράλληλα, καίρια σημεία, εμφανίζονται, για να χαρακτηρίσουν το ίδιο 

αποτέλεσμα.  Είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι, για αυτό που στην Ελλάδα 

ονομάζουμε αυτόνομη διαβίωση, χρησιμοποιείται, διεθνώς, ο αγγλικός όρος 

«independent living», που μεταφράζεται ως ανεξάρτητη διαβίωση. Για να 

διαπιστώσουμε, ποιος από τους δύο ελληνικούς όρους ανταποκρίνεται καλύτερα στην 

έννοια αυτού που αναφέρεται ως “independent living”, έγινε μια συγκριτική έρευνα 

των όρων «αυτονομία» και «ανεξαρτησία».  

Σύμφωνα με την έρευνα που έγινε σε ετυμολογικά λεξικά και στο διαδίκτυο, η 

λέξη «αυτονομία» ορίζεται ως εξής: αυτονομία είναι «η ελευθερία λαού ή κράτους να 

ζει σύμφωνα με τους δικούς του νόμους. Η λέξη δήλωνε εξ αρχής ανθρώπους ή κράτη 

«που διέπονται από τους δικούς τους νόμους» και δεν καθαρίζονται από νόμους άλλων. 

Η λέξη «αυτονομούμαι» επεξηγείται ως «είμαι ανεξάρτητος, ανεξαρτητοποιούμαι». Το 

ρήμα αυτονομούμαι, στα αρχαία ελληνικά, σήμαινε «ζω σύμφωνα με τους δικούς μου 

νόμους, είμαι ανεξάρτητος». Το επίθετο αυτόνομος χρησιμοποιήθηκε τόσο για «πόλεις 

που ζούσαν με τους δικούς τους νόμους, άρα ήταν ανεξάρτητες, όσο και για ανθρώπους 

που ενεργούσαν με δική τους βούληση, χωρίς εξαναγκασμό»…. «Το επίθετο δήλωνε, 

επίσης, το ζώο που βοσκούσε μόνο του, αυτό που σήμερα θα ονομάζαμε «ελευθέρας 

βοσκής»…. «Το επίθετο αυτόνομος πέρασε ως δάνειο σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες 

(autonome στα γαλλικά, autonomous στα αγγλικά κ.λπ) και έδωσε τη λέξη αυτονομία. 
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Η αυτονομία στην πολιτική και στο διεθνές δίκαιο διακρίνεται πλέον σαφώς από την 

ανεξαρτησία» (Μπαμπινιώτης, 2010).  

Ένας άλλος ορισμός, όχι πολύ διαφορετικός, είναι αυτός που δίνει η 

Βικιπαίδεια: αυτονομία είναι το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Ως έννοια εμφανίζεται 

στην ηθική, την πολιτική και την βιοηθική φιλοσοφία και αναφέρεται στην εν δυνάμει 

ικανότητα ενός λογικού ατόμου να παίρνει καθοριστικές αποφάσεις κατόπιν 

ενημέρωσης και χωρίς εξαναγκασμό. Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης με πολιτική 

έννοια αναφορικά με την αυτοδιάθεση ενός λαού (http://el.wikipedia.org/Αυτονομία). 

Οι πρώτες σελίδες που εμφανίζονται σε γνωστή μηχανή αναζήτησης στο 

διαδίκτυο (www.google.gr), αν πληκτρολογήσει κανείς τη λέξη «αυτονομία», είναι οι 

εξής:  www.autonomiaexpo.org και αφορά  σε μια έκθεση με είδη και βοηθήματα για 

την αναπηρία, autonomyorbarbarism.blogspot.com  και  www.terminal119.gr ένα blog 

και ένα site τα οποία αναφέρονται στην πολιτική και ηθική αυτονομία. Στη συνέχεια, 

εμφανίζονται sites για την ενεργειακή αυτονομία ή την οικιακή αυτονομία στη 

θέρμανση και για την αυτονομία της Θράκης. Στην 8η σελίδα συναντάμε το θέμα 

«αυτονομία του παιδιού» και λίγο παρακάτω βρίσκουμε το πρώτο άρθρο που αφορά 

στην αυτονομία ατόμων με ειδικές ανάγκες.  

Η αυτονομία, σύμφωνα με βιβλιογραφικές αναφορές, ορίζεται ως η δυνατότητα 

του ατόμου να ζει με τους δικούς του κανόνες, νόρμες και αξίες. Η αυτονομία, πολύ 

συχνά, συγχέεται με τους όρους της αυτοδιάθεσης και της προσωπικής ανάπτυξης, 

χωρίς να αναλύεται περαιτέρω η μεταξύ τους σχέση (Tonkens & Weijers, 1999). 

Παρόλα αυτά, οι παραπάνω ορισμοί αντιπροσωπεύουν τρία διαφορετικά πράγματα, με 

την αυτοδιάθεση και την προσωπική ανάπτυξη να αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια 

της αυτονομίας. Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να διευκρινίσουμε  ότι η αυτόνομη 

δράση δεν ταυτίζεται με την παρεξηγημένη ερμηνεία της εγωιστικής συμπεριφοράς. 

Υπάρχουν και περιπτώσεις κατά τις οποίες το άτομο οφείλει να παραμερίσει κάποιο 

προσωπικό του συμφέρον και να λειτουργήσει με βάση κάποιον κοινωνικό κανόνα, 

καθώς όλοι οι άνθρωποι επηρεάζονται λίγο πολύ από τους γύρω. Υπάρχουν, επομένως, 

κάποιες κοινωνικές συνιστώσες που κάθε άτομο τις ορίζει ως ένα αποδεκτό επίπεδο 

παρέμβασης και επιρροής στη ζωή του και οι οποίες είναι αναπόφευκτες (Wehmeyer, 

Sands, Doll & Palmer, 1997). Η αυτονομία, λοιπόν, καθιστά το άτομο ικανό να 

προβαίνει σε ανεξάρτητες επιλογές, οι οποίες δεν παρακωλύονται από άλλους και το 

τροφοδοτεί με επαρκείς ευκαιρίες για αυτοέκφραση (Deci & Ryan, 1991, όπως 

αναφέρεται στο  Philippe & Vallerand, 2008). Πιο αναλυτικά, η αυτονομία 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/Αυτονομία
http://www.google.gr/
http://www.autonomiaexpo.org/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/All%20Users/Επιφάνεια%20εργασίας/Mozilla%20Firefox.lnk
http://www.terminal119.gr/
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προϋποθέτει την ενθάρρυνση του ατόμου να κάνει ό,τι είναι σε θέση να κάνει μόνο 

του, με το δικό του τρόπο ή ρυθμό και, φυσικά, όταν του δίνεται η ευκαιρία να 

πειραματίζεται και να ερευνά αυτά που το ενδιαφέρουν. Η αυτονομία, εναλλακτικά, 

ορίζεται ως: 

 η ελευθερία επιλογών ενός ατόμου και η δράση του να παίρνει αποφάσεις 

(Abramson, 1985 & Wettstein, 1987, όπως αναφέρεται στο Heller, Miller & 

Factor, 1999) και 

 η δυνατότητα του ατόμου να ζει με τους δικούς του κανόνες, νόρμες και αξίες.  

Μια συμπεριφορά είναι αυτόνομη, όταν το άτομο λειτουργεί α) σύμφωνα με τις 

προτιμήσεις του, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές του και β) ανεξάρτητα και 

ελεύθερα από υπερβολική εξωτερική επιρροή ή παρέμβαση (Wehmeyer, 1995). 

Για τον όρο «ανεξαρτησία» προκύπτουν τα εξής: ανεξαρτησία: «Μετάφραση, 

δάνειο από τη γαλλική λέξη independance». Η λέξη ανεξάρτητος εξηγείται ως «αν – 

στερητικό + παράγωγο του ρήματος εξαρτώ / -ώμαι, μετάφραση, δάνειο από τη 

γαλλική λέξη independant». Το ρήμα εξαρτώ σημαίνει «κρέμω, κρέμομαι από κάπου, 

βασίζομαι, στηρίζομαι» (Μπαμπινιώτης, 2010). 

Στο διαδίκτυο αναφέρονται τα εξής: ανεξαρτησία < αν- στερητικό + εξάρτηση, 

ανεξαρτησία θηλυκό που σημαίνει η κατάσταση του ανεξάρτητου, η απουσία 

εξαρτήσεων (από άλλον άνθρωπο, συνθήκες, επιρροές, προκαταλήψεις κλπ). Σαν 

παραδείγματα δίνονται: η ανεξαρτησία της γυναίκας, η ανεξαρτησία του πνεύματος, η 

οικονομική ανεξαρτησία, η αυτόνομη πολιτική συγκρότηση και πορεία ενός έθνους, 

μίας χώρας, η ελευθερία.  Ως εξάρτηση αναφέρεται το κρέμασμα, η κατάσταση κατά 

την οποία είσαι εξαρτημένος από κάποιον ή κάτι για την ικανοποίηση των αναγκών 

σου,  η υποταγή σε κάποιον ισχυρότερο, ο εθισμός και η ιεραρχική σχέση μεταξύ 

συντακτικών όρων (http://el.wiktionary.org/wiki/ανεξαρτησία). 

Στη Βικιπαίδεια: ανεξαρτησία: όταν αναφέρεται σε κράτη αποτελεί την 

ημερομηνία "ίδρυσης", ουσιαστικά ανεξαρτητοποίησής τους. Για τους λαούς, ο αγώνας 

για την ανεξαρτησία αποτελεί κυρίαρχο δικαίωμα. Αποτελεί ένα τεράστιο θέμα 

συζήτησης και, συνήθως, η Ημέρα Ανεξαρτησίας ενός κράτους εορτάζεται ως εθνική 

εορτή. 

Οι πρώτες σελίδες που εμφανίζονται σε γνωστή μηχανή αναζήτησης στο 

διαδίκτυο (www.google.gr), αν κανείς πληκτρολογήσει τη λέξη «ανεξαρτησία», είναι 

οι εξής: www.marxists.org, η οποία αναφέρεται στην πολιτική και οικονομική 

http://el.wiktionary.org/wiki/ανεξαρτησία
http://www.google.gr/
http://www.marxists.org/


67 
 

ανεξαρτησία και οι kritikipoliteia.pblogs.gr, www.gargalianoi.com, οι οποίες 

αναφέρονται στην ανεξαρτησία της Κρήτης. Στη συνέχεια, εμφανίζονται κάποιες 

σελίδες για την ανεξαρτησία της Κύπρου, για την οικονομική ανεξαρτησία και μόνο 

στην 15η σελίδα εμφανίζεται σχετική ιστοσελίδα με θέμα την ανεξαρτησία και την 

προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες.  

Επίσης, οι Sacks και Silberman (1998) δίνουν μια ακόμη επεξήγηση για τον 

όρο «ανεξαρτησία». Η ανεξαρτησία υποδεικνύει ότι ένα άτομο είναι αποκλειστικά και 

μοναδικά υπεύθυνο, όχι μόνο για συγκεκριμένες δραστηριότητες της καθημερινής 

ζωής, αλλά και για τις αποφάσεις αυτών. Ένα ανεξάρτητο άτομο μπορεί να ζήσει μόνο 

του και να φέρει εις πέρας τις προσωπικές του υποθέσεις, αναλαμβάνοντας και την 

ευθύνη των πράξεών του. 

Ένας ακόμα ορισμός, που δίνεται σε αγγλικό ετυμολογικό λεξικό, αναφέρει για 

τον ανεξάρτητο άνθρωπο: «ελεύθερος από τον έλεγχο, αυτόνομος, μη βασιζόμενος σε 

υποστήριξη, ικανός να δρα μόνος του, οικονομικά ανεξάρτητος» (Aldridge, 2010).  

Για να γίνει η διαφορά των δύο όρων καλύτερα αντιληπτή, πρέπει, επιπλέον, να 

εξεταστεί τι, ακριβώς, σημαίνουν οι όροι εξάρτηση και αλληλεξάρτηση. Ως 

«εξάρτηση» αναφέρεται μια κοινωνικο-συναισθηματική κατάσταση, η οποία 

περιλαμβάνει έναν άνθρωπο που εξαρτάται ή βασίζεται σε κάποιον άλλο, προκειμένου 

να ολοκληρώσει σημαντικά tasks στην καθημερινή του ζωή. Η εξάρτηση υποδεικνύει 

έναν άνθρωπο, ο οποίος χρειάζεται συνεχή υποστήριξη, προκειμένου να λειτουργήσει. 

Αντίστοιχα, ως «αλληλεξάρτηση» αναφέρεται μία κοινωνικο-συναισθηματική 

κατάσταση, στην οποία ένα άτομο κάνει κάποια πράγματα χωρίς βοήθεια και κάποια 

με βοήθεια. Η αλληλεξάρτηση στηρίζεται στην αμοιβαιότητα. Για να επιτευχθεί η 

αλληλεξάρτηση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη μιας διαπροσωπικής σχέσης 

δύο ατόμων, στην οποία και τα δύο μέλη σέβονται το ένα το άλλο και ενώνουν τις 

δυνάμεις τους, προκειμένου να επιτύχουν μία καλύτερη ζωή και για τους δύο (Sacks & 

Silberman, 1998) (βλ. Πίνακα 3).  

 

 

Πίνακας 3: Κρίσιμοι Όροι και η Ανάλυσή τους (Sacks & Silberman, 1998)  

ΟΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ  

Εξάρτηση Η εξάρτηση είναι μια κοινωνικο-συναισθηματική κατάσταση η οποία 

περιλαμβάνει έναν άνθρωπο που εξαρτάται ή βασίζεται σε κάποιον άλλο, 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/All%20Users/Επιφάνεια%20εργασίας/Mozilla%20Firefox.lnk
http://www.gargalianoi.com/
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προκειμένου να ολοκληρώσει σημαντικά tasks στην καθημερινή του ζωή. Η 

εξάρτηση υποδεικνύει έναν άνθρωπο ο οποίος χρειάζεται συνεχή υποστήριξη, 

προκειμένου να λειτουργήσει. 

Ανεξαρτησία Η ανεξαρτησία υποδεικνύει ότι ένα άτομο είναι αποκλειστικά και μοναδικά 

υπεύθυνο όχι μόνο για συγκεκριμένες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, 

αλλά και για τις αποφάσεις αυτών. Ένα ανεξάρτητο άτομο μπορεί να ζήσει μόνο 

του και να φέρει εις πέρας τις προσωπικές του υποθέσεις. Με την ανεξαρτησία, 

έρχεται και η υπευθυνότητα. 

Αλληλεξάρτηση  Η αλληλεξάρτηση είναι μία κοινωνικο-συναισθηματική κατάσταση στην οποία 

ένα άτομο κάνει κάποια πράγματα χωρίς βοήθεια και κάποια με βοήθεια. Η 

αλληλεξάρτηση στηρίζεται στην αμοιβαιότητα. Για να επιτευχθεί η 

αλληλεξάρτηση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη μιας διαπροσωπικής 

σχέσης δύο ατόμων, στην οποία και τα δύο μέλη σέβονται το ένα το άλλο και 

ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να επιτύχουν μία καλύτερη ζωή και για 

τους δύο.  

 

Ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι απόλυτα ανεξάρτητος ή αυτόνομος. Αυτό που 

βιώνει είναι μια κατάσταση αλληλεξάρτησης. Η ζωή του καθενός μας «μπερδεύεται» 

με τις ζωές των ανθρώπων που ζουν γύρω μας ή μαζί μας, είτε το επιδιώκουμε, είτε 

όχι. Συχνά, οι επιλογές όλων των ανθρώπων συναντούν περιορισμούς και, σπανίως, 

αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές επιθυμίες τους. Όταν καλούμαστε να κάνουμε τις 

επιλογές μας, όλοι μας εξαρτόμαστε από διάφορους άλλους ανθρώπους, από τους πιο 

κοντινούς μας συγγενείς μέχρι τους συμβούλους ή τους γιατρούς που μας κουράρουν. 

Με άλλα λόγια, ο αυτοπροσδιορισμός δεν αντιπροσωπεύει την απουσία της επιρροής 

των άλλων στη ζωή μας. Αντίθετα, εκφράζει τις επιλογές και τις αποφάσεις που 

λαμβάνονται χωρίς να υπάρχουν αδικαιολόγητες επιρροές. Αυτή, ακριβώς, η ερμηνεία 

της αλληλεξάρτησης είναι που εκφράζει και την έννοια του αυτοπροσδιορισμού, 

δεξιότητας απαραίτητης για μια ανεξάρτητη ζωή. Ο βαθμός της παρεμβατικότητας 

κάποιου, ο οποίος μπορεί από κάποιο άτομο να γίνεται αντιληπτός ως αποδεκτός, 

μπορεί από κάποιο άλλο άτομο να θεωρείται ένα απαράδεκτο επίπεδο παρεμβολής. 

Αυτό ποικίλλει ανάλογα με τον άνθρωπο και τον πολιτισμό (Wehmeyer & Mithaug, 

2006). 

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί για την αλληλεξάρτηση είναι οι λόγοι για τους 

οποίους φαίνεται να αποτυγχάνει στα άτομα με νοητική αναπηρία. Αποτυγχάνει, 

λοιπόν, γιατί υπάρχουν στερεότυπα και προκαταλήψεις. Πολύ συχνά, τα άτομα με 

νοητική αναπηρία δείχνουν να χρειάζονται βοήθεια και να εξαρτώνται από άλλους και 



69 
 

τους συμπεριφερόμαστε σαν παιδιά. Δεν υπάρχει η προσδοκία της συνεισφοράς. Από 

την άλλη, τα άτομα με νοητική αναπηρία δεν αναμένεται να μπορούν να προσφέρουν 

βοήθεια και, επομένως, δεν τους δίνεται η ευκαιρία για κάτι τέτοιο. Η κοινωνία 

φαίνεται να είναι ανίκανη να βρει ρόλους για τα άτομα με νοητική αναπηρία κι όλο 

αυτό οδηγεί στον περιορισμό των ευκαιριών να αναπτύξουν ικανότητες ανεξαρτησίας. 

Επίσης, μπορεί να θέλουμε να κρατούμε τα άτομα με νοητική αναπηρία εξαρτημένα, 

γιατί η ανεξαρτησία τους δεν μας είναι βολική. Ένας άνθρωπος ανεξάρτητος χρειάζεται 

λιγότερη υποστήριξη και κοστίζει λιγότερα στο κράτος, αλλά αυτό που μας επηρεάζει 

είναι η συναισθηματική αβεβαιότητα της ανεξαρτησίας (Aldridge, 2010).  

 Συμπερασματικά, λοιπόν, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, η ανεξάρτητη 

διαβίωση αναφέρεται στο δικαίωμα του κάθε ατόμου να παίρνει τις δικές του 

αποφάσεις για τη ζωή του και να ελέγχει το ίδιο την καθημερινή του ζωή. Αυτό που 

πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ως ανεξαρτησία αναφέρεται η βούληση του ατόμου 

και η τελική του απόφαση για την εκτέλεση μιας συμπεριφοράς, ανεξάρτητα με το 

ποιος, τελικά, εκτελεί την επιθυμητή συμπεριφορά. Αντίθετα, η εκτέλεση της 

επιθυμητής συμπεριφοράς – βούλησης είναι αυτό που χαρακτηρίζει την αυτονομία. Η 

αυτόνομη διαβίωση υποδεικνύει ότι το άτομο δρα εντελώς μόνο του, ενώ 

αυτοπροσδιορισμός (συστατικό στοιχείο της ανεξαρτησίας ενός ατόμου) σημαίνει ότι 

το άτομο είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την τελική δράση, ακόμη κι αν αυτό 

σημαίνει ότι αυτός που ξεκινά τη δράση είναι ο εκπαιδευτής ή κάποιος άλλος ενήλικας 

(Palmer & Wehmeyer, 2003).  Αυτό, λοιπόν, που ενδιαφέρει στην παρούσα φάση, είναι 

η επίτευξη της ανεξαρτησίας και όχι της αυτονομίας.  

Ένας ακόμα ορισμός που δίνεται για την ανεξάρτητη διαβίωση είναι ο 

παρακάτω: ανεξάρτητη διαβίωση είναι η αυτοδιοικούμενη και αυτοσυντηρούμενη 

διαβίωση. Για τα άτομα με αναπηρίες, η ανεξάρτητη διαβίωση, συχνά, συνοδεύεται 

από ένα σύστημα υποστηρικτικών υπηρεσιών που παρέχει προστασία με τη μέγιστη 

ανεξαρτησία. Οι υπηρεσίες που παρέχονται μπορεί να είναι από απλές, όπως γιατρός 

στο σπίτι και παροχή προσαρμοστικού εξοπλισμού για προσαρμογή στο περιβάλλον ή 

διδασκαλία δεξιοτήτων ζωής για τα άτομα με πιο βαριές αναπηρίες. Επίσης, οι 

υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν τη μεταφορά του ατόμου, τη συντήρηση του 

σπιτιού, τη διαχείριση των χρημάτων του ατόμου και μια προστατευόμενη εργασία 

(Accardo & Whitman, 2011).  

Ο Adolf Ratzka, διευθυντής του Ινστιτούτου της Στοκχόλμης για την 

Ανεξάρτητη Διαβίωση (Stockholm Independent Living Institute), επισημαίνει ότι 
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«Ανεξάρτητη Διαβίωση σημαίνει να έχεις το ίδιο εύρος επιλογών και τον ίδιο βαθμό 

αυτοπροσδιορισμού που τα άτομα χωρίς αναπηρία θεωρούν δεδομένα» (ANED, 2009α: 

σελ. 7-8). Για να συμβεί αυτό, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το άτομο με αναπηρία έχει 

την ευκαιρία να επιλέξει που θα ζήσει και με ποιον κι έχει πρόσβαση σε κοινωνικές 

υπηρεσίες εντός και εκτός σπιτιού. Οι κοινωνικές υπηρεσίες είναι εξίσου προσβάσιμες 

στα άτομα με και χωρίς αναπηρία (ANED, 2009α). 

Για κάποιους η ανεξάρτητη διαβίωση ενός ατόμου με αναπηρία σημαίνει να ζει 

με την ίδια ελευθερία επιλογών, όπως και τα άτομα χωρίς αναπηρία. Αυτό δε σημαίνει 

απαραίτητα ότι το άτομο θα ζει μόνο του, αλλά ότι θα έχει τον έλεγχο του που θα ζήσει 

και θα μπορεί να κάνει επιλογές που αφορούν στη ζωή του. Κάποιοι «βλέπουν» την 

ανεξάρτητη διαβίωση σα μια ιδέα, ένα εγχείρημα, μια σκέψη που μπορεί να προσιδιάζει 

στον τρόπο ζωής του και κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι η ανεξάρτητη διαβίωση σημαίνει 

να μπορέσει το άτομο να ανακαλύψει τις δυνατότητές του για εργασία, φιλίες και τα 

λοιπά με τη βοήθεια της υποστηρικτικής τεχνολογίας (Takamine, 1998∙ 

www.lapwd.com). 

Ουσιαστικά, η ανεξάρτητη διαβίωση, όπως την αντιλαμβάνονται οι 

υποστηρικτές της, είναι μια φιλοσοφία, ένας τρόπος θέασης της αναπηρίας και της 

κοινωνίας και ένα παγκόσμιο κίνημα των ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι «διψούν» για 

αυτοπροσδιορισμό, αυτό-σεβασμό και ίσες ευκαιρίες. Το ιατρικό μοντέλο θέασης της 

αναπηρίας, το οποίο εκλάμβανε τους ανάπηρους ως άρρωστους, σακατεμένους 

ανθρώπους, δίνει τη θέση του στο κοινωνικό μοντέλο, το οποίο θέλει τους ανάπηρους 

να δημιουργούν τις δικές τους οικογένειες, να εκπαιδεύονται και να δουλεύουν 

(Wikipedia, 2013). Επομένως, υπάρχει μια σημαντική διαφορά ανάμεσα σε δύο όρους 

που με την πρώτη ματιά φαίνονται ταυτόσημοι.  

«Ζω Ανεξάρτητα» σημαίνει ότι ένα άτομο ζει χωρίς καμιά βοήθεια, κάνοντας 

πράγματα ο ίδιος για τον εαυτό του.  Την ερμηνεία αυτή προτιμά το ιατρικό μοντέλο. 

«Ανεξάρτητη Διαβίωση / Ζωή» σημαίνει ότι ένα άτομο δε χρειάζεται συνεχή φροντίδα, 

αλλά χρειάζεται βοήθεια σε συγκεκριμένες δραστηριότητες. Η ερμηνεία αυτή δίνεται 

σύμφωνα με το κοινωνικό μοντέλο (www.lapwd.com). 

Ο Hueman αναφέρει ότι «ανεξάρτητη διαβίωση δεν είναι να κάνω πράγματα 

μόνος μου, αλλά να έχω τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο αυτά γίνονται» 

(www.lapwd.com). 

Ο Ratzka αναφέρει: “Η ανεξάρτητη διαβίωση δεν σημαίνει ότι θέλουμε να τα 

κάνουμε όλα μόνοι μας, χωρίς να  χρειαζόμαστε  οποιονδήποτε, ή  για να ζήσουμε 

http://www.lapwd.com/
http://www.lapwd.com/
http://www.lapwd.com/
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μεμονωμένα. Η ανεξάρτητη διαβίωση σημαίνει ότι απαιτούμε τις ίδιες επιλογές και τον 

έλεγχο της καθημερινής μας ζωής,  που οι αδελφοί και οι αδελφές μη-ατόμων με ειδικές 

ανάγκες, οι γείτονες και οι φίλοι παίρνουν για δεδομένο. Θέλουμε να μεγαλώσουμε 

στις οικογένειές μας, να πηγαίνουμε στο σχολείο της  γειτονιάς, να χρησιμοποιούμε το 

ίδιο λεωφορείο με τους γείτονές μας, να εργαζόμαστε σε εργασίες που συμφωνούν με 

την εκπαίδευση και τα ενδιαφέροντά μας και να αναθρέφουμε τις δικές μας 

οικογένειες. Είμαστε βαθιά απλοί άνθρωποι που μοιράζονται την ίδια ανάγκη να 

αισθανθούμε ενσωματωμένοι, αναγνωρισμένοι και αγαπημένοι." 

(http://wikipedia.qwika.com/en2el/Independent_Living) 

Ένας άλλος ορισμός που συναντάται στη διεθνή βιβλιογραφία και, κυρίως, 

στην ελληνική πραγματικότητα είναι αυτός της «υποστηριζόμενης διαβίωσης». Ως 

υποστηριζόμενη διαβίωση (supported living) εννοείται ένα οργανωμένο σύστημα 

υποστήριξης, που υπάρχει γύρω από το άτομο με αναπηρία και σχεδιάστηκε, για να 

διευκολύνει τις επιλογές του ατόμου για το πώς θα ζήσει, θα εργαστεί, θα μάθει και θα 

συμμετάσχει ενεργά στην κοινότητα μαζί με άτομα χωρίς αναπηρία. Η υποστηριζόμενη 

διαβίωση βασίζεται στη φιλοσοφία ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν το δικαίωμα να 

παίρνουν υπεύθυνες αποφάσεις, όπως ακριβώς και τα άτομα χωρίς αναπηρίες. Το 

σύστημα περιλαμβάνει εκπαίδευση στις δεξιότητες ζωής και σε επαγγελματικές 

δεξιότητες, προστατευόμενη επίβλεψη, περιβαλλοντικές προσαρμογές και φυσική 

βοήθεια. Σκοπός είναι η ενσωμάτωση του ατόμου με αναπηρία στην κοινωνία, 

φέρνοντας τις υπηρεσίες στο άτομο κι όχι τοποθετώντας το σε μια δομή που θα του 

παρέχει αυτές τις υπηρεσίες (π.χ. ένα ίδρυμα) (Accardo & Whitman, 2011).  

Γενικά, η υποστηριζόμενη διαβίωση είναι πρόγραμμα που μετρά λιγότερο από 

10 χρόνια ζωής στις χώρες με ισχυρή κοινωνική πολιτική. Δε θεωρείται ένα μοντέλο- 

απάντηση στα προβλήματα ή κάτι μαγικό. Αποτελεί έναν τρόπο θέασης και 

αντιμετώπισης των ατόμων με νοητική αναπηρία που θα τους επιτρέψει να λαμβάνουν 

την υποστήριξη που χρειάζονται, προκειμένου να ζήσουν στο σπίτι που οι ίδιοι 

επιθυμούν (Mansell, 1996).   

Μια άλλη μορφή ανεξάρτητης διαβίωσης είναι αυτή των ομαδικών ή 

κοινοτικών σπιτιών (group homes). Πρόκειται για προστατευόμενες κατοικίες, οι 

οποίες είναι υπό την επίβλεψη της κοινότητας ή της κυβέρνησης. Τα άτομα που ζουν 

εκεί χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της ειδικής αγωγής, της καθημερινής φροντίδας και 

των επαγγελματικών παροχών της κοινότητας. Η τοποθέτηση ενός ατόμου σε ένα 

τέτοιο σπίτι μπορεί να είναι μεταβατική ή προσωρινή. Το ομαδικό σπίτι παρέχει 

http://wikipedia.qwika.com/en2el/Independent_Living
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εκπαίδευση σε δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης στα άτομα με αναπηρίες, ανάλογα 

με τις ικανότητές τους. Στο ομαδικό σπίτι, η επίβλεψη γίνεται από άτομα που ζουν 

μέσα ή κοντά σε αυτό. Το περιβάλλον ενός ομαδικού σπιτιού προσπαθεί να 

προσομοιωθεί με το περιβάλλον ενός κανονικού, οικογενειακού σπιτιού, ενισχύοντας 

τη συνεργατική κοινωνική αλληλεπίδραση και την ανάληψη ευθυνών από τα μέλη του. 

Για να εξασφαλιστεί η παροχή των υποστηρικτικών υπηρεσιών, τα σπίτια αυτά πρέπει 

να ανήκουν διοικητικά σε κάποιον επίσημο φορέα της κυβέρνησης ή της διοίκησης του 

εκάστοτε τόπου (π.χ. Υπουργείο Υγείας, Τμήμα Ειδικής Αγωγής κ.λπ). Η 

συγκεκριμένη δομή μπορεί να ανήκει ή να αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης δομής για 

άτομα με αναπηρίες (Accardo & Whitman, 2011).  

Για τα άτομα με νοητική αναπηρία, η έννοια της ανεξαρτησίας μπερδεύεται και 

επικαλύπτεται από άλλα θέματα, όπως η επιλογή και ο έλεγχος, τα κοινωνικά δίκτυα 

και το δικαίωμα στην υποστήριξη και το περιβάλλον. Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί 

ένα άτομο με νοητική αναπηρία να είναι ανεξάρτητο περιλαμβάνουν διάφορες 

δεξιότητες, όπως την αυτοεξυπηρέτηση, τη διαχείριση χρημάτων, την πληροφόρηση, 

τις φιλίες, τις σχέσεις, τον ελεύθερο χρόνο, την εργασία, τα μέσα μεταφοράς (Aldridge, 

2010). Οι δεξιότητες αυτές θα κατηγοριοποιηθούν και θα αναλυθούν στη συνέχεια του 

κεφαλαίου.  

2.2 Το κίνημα της Ανεξάρτητης Διαβίωσης 

Η ανεξάρτητη διαβίωση αποτελεί ένα κοινωνικό κίνημα που υποστηρίζει τα 

δικαιώματα της αναπηρίας και προωθεί την ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία, 

στο γενικό κοινωνικό σύνολο (www.freedomrc.org). Το Τμήμα Έρευνας και 

Ανάπτυξης της Υπηρεσίας Υγείας (Research and Development Division of the 

Department of Health) του Ηνωμένου Βασιλείου έχει δηλώσει ότι «τα άτομα με 

δυσκολίες μάθησης, συχνά, έχουν μικρό έλεγχο των ζωών τους, παρόλο που σχεδόν 

όλα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με πιο βαριές αναπηρίες, έχουν την ικανότητα 

να κάνουν επιλογές και να εκφράζουν τις απόψεις και τις προτιμήσεις τους» 

(Ramcharan & Grant, 2001, σελ. 349).  

Η ιστορία της ανεξάρτητης διαβίωσης ξεκινά από την αποδοχή της αρχής, ότι 

τα άτομα με αναπηρία έχουν τα ίδια δικαιώματα στη ζωή με όλους τους υπολοίπους, 

το δικαίωμα τόσο στις επιλογές όσο και στον έλεγχο της καθημερινότητάς τους 

(Takamine, 1998). Μιλώντας για την ιστορία της ανεξάρτητης διαβίωσης, εννοούμε 

την πορεία της μέσα στο χρόνο στην Αμερική, καθώς εκεί αναπτύχθηκε αρχικά και 

http://www.freedomrc.org/
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συνεχίζει να εξελίσσεται. Επίσης, για να κατανοήσουμε την πορεία, την εξέλιξη και 

τελικά τη μορφή της, σε διεθνές και τοπικό επίπεδο, είναι σημαντικό να δούμε από πού 

και από ποιους ξεκίνησε το κίνημα για την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με 

αναπηρία. Βέβαια, η συγκεκριμένη ιστορική αναδρομή δεν αναφέρεται στα άτομα με 

νοητική αναπηρία αλλά, κυρίως, στα άτομα με κινητική αναπηρία. Αυτό συμβαίνει, 

επειδή το κίνημα ξεκίνησε από τα άτομα με κινητική αναπηρία. Τα δεδομένα για τα 

άτομα με νοητική αναπηρία βασίζονται πάνω στο κίνημα αυτό και προκύπτουν, 

χρονολογικά, πολύ αργότερα. Το κίνημα, όμως, είναι ενιαίο, καθώς αυτό αποτέλεσε το 

έναυσμα για τη διαμόρφωση της ιδέας της ανεξάρτητης διαβίωσης .   

Η ανεξάρτητη διαβίωση «κουβαλά» μαζί της την έννοια της ατομικότητας, που 

είναι πολύ σημαντικό κομμάτι στη δυτική κουλτούρα. Σε κάποιες περιπτώσεις, 

ανεξάρτητη διαβίωση σημαίνει να αποστασιοποιηθείς από την οικογένεια, να γίνεις 

οικονομικά και συναισθηματικά ανεξάρτητος. Στο δυτικό κόσμο τα παιδιά αναμένεται 

να εγκαταλείψουν το πατρικό τους σπίτι και να γίνουν ανεξάρτητα σε μια 

συγκεκριμένη ηλικία. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά με αναπηρία (Takamine, 1998). 

Η φιλοσοφία της ανεξάρτητης διαβίωσης θέτει ως αίτημα, ότι οι άνθρωποι με 

αναπηρίες είναι οι καλύτεροι εμπειρογνώμονες στις ανάγκες τους. Γνωρίζουν 

καλύτερα από τον καθένα τι χρειάζονται και, επομένως, πρέπει να πάρουν την 

πρωτοβουλία, χωριστά και συλλογικά, στο σχεδιασμό και την προώθηση των 

καλύτερων λύσεων. Εκτός από την απο-ιδρυματοποίηση και την  ατομική 

αντιπροσώπευση, η ανεξάρτητη ιδεολογία διαβίωσης περιλαμβάνει και την άρση της 

ανικανότητας. Στη φιλοσοφία της  ανεξάρτητης διαβίωσης, τα άτομα με αναπηρίες 

αντιμετωπίζονται, πρωταρχικά, ως πολίτες και, δευτερευόντως μόνο, ως αποδέκτες της 

υγειονομικής περίθαλψης, της αποκατάστασης ή των κοινωνικών υπηρεσιών. Σαν 

πολίτες στις δημοκρατικές κοινωνίες και σύμφωνα με τις αξιώσεις του Κινήματος για 

την Ανεξάρτητη Διαβίωση, τα άτομα με αναπηρίες έχουν το ίδιο δικαίωμα στη 

συμμετοχή, στις  επιλογές, στην ελευθερία, στον έλεγχο, στην αυτοδιάθεση και στα 

προγράμματα ζωής, που οι υπόλοιποι πολίτες παίρνουν για δεδομένο. Κατά συνέπεια, 

τα ενεργά στελέχη του Κινήματος απαιτούν την αφαίρεση όλων των θεσμικών και 

συμπεριφοριστικών εμποδίων και την υιοθέτηση ενός Καθολικού Σχεδίου. Ανάλογα 

με την αναπηρία του ατόμου, υπηρεσίες υποστήριξης όπως τεχνολογικές, 

εισοδηματικά συμπληρώματα ή προσωπική βοήθεια απαιτούνται για να επιτύχουν τις 

ίσες ευκαιρίες. Όπως υπογραμμίζεται από το Κίνημα της Ανεξάρτητης Διαβίωσης, η 

αξιολόγηση των αναγκών και η παροχή υπηρεσιών πρέπει να επιτρέπουν στους 
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χρήστες τους  να ελέγξουν τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν, για να επιλέξουν 

ελεύθερα μεταξύ των ανταγωνιστικών φορέων παροχής υπηρεσιών και για να ζήσουν 

με αξιοπρέπεια στην κοινότητα. Κατά τη διάρκεια των ετών, το Κίνημα της 

Ανεξάρτητης Διαβίωσης έχει γνωστοποιήσει, από τη Βόρεια Αμερική σε όλες τις 

ηπείρους, τη διαδικασία, προσαρμοσμένη και εμπλουτισμένη, από τους διαφορετικούς 

πολιτισμούς και τους οικονομικούς όρους. Η υλικοτεχνική υποδομή και τα 

παραδείγματα της ορθής πρακτικής υπάρχουν σε θέματα όπως η μετάβαση στην 

κοινοτική διαβίωση, η μετάβαση από το σχολείο στην απασχόληση ή την 

αυτοαπασχόληση, η  υπεράσπιση κ.λπ. (Takamine, 1998 ∙ Wikipedia, 2013).    

Το πρώτο κοινωνικό κίνημα, που είναι και ο προπομπός της ανεξάρτητης 

διαβίωσης, είναι αυτό της από-ιδρυματοποίησης. Το κίνημα αυτό είχε σκοπό του να 

βγάλει τα άτομα με αναπηρία από τα ιδρύματα και να τα επανατοποθετήσει στην 

κοινότητα. Το κίνημα υποκινήθηκε από άτομα με αναπηρία και γονείς και βασίστηκε 

στην αρχή της κανονικότητας, όπως αυτή αναπτύχθηκε από τον Wolfensberger 

(McDonald & Oxford, 1995∙ Wikipedia, 2013 ∙ Shreve, 1982). Η θεωρία της 

κανονικότητας συνίσταται στο ότι, για παράδειγμα, άνθρωποι με πολλαπλές αναπηρίες 

θα μπορούσαν να ζήσουν στις πιο “φυσιολογικές” συνθήκες, αν οι άλλοι 

προσδοκούσαν μια “φυσιολογική” συμπεριφορά από αυτούς (McDonald & Oxford, 

1995∙ Shreve, 1982).  

Το επόμενο κίνημα, το οποίο αναπτύχθηκε στο χώρο της αναπηρίας, ήταν το 

κίνημα υπέρ των κοινωνικών δικαιωμάτων. Αν και οι άνθρωποι με αναπηρίες, δεν 

συμπεριλαμβάνονταν στους “προστατευόμενους” πληθυσμούς, σύμφωνα με τη Δράση 

για τα Πολιτικά Δικαιώματα (Civil Rights Act), αποτελούσε πραγματικότητα το 

γεγονός, ότι οι άνθρωποι αυτοί θα μπορούσαν να αποκτήσουν δικαιώματα, 

τουλάχιστον νομικά, ως μια “τάξη” ανθρώπων.  

Το κίνημα της “αυτοβοήθειας” (self-help), το οποίο ξεκίνησε στην 

πραγματικότητα τη δεκαετία του 1950 με αφορμή την ομάδα των “Ανώνυμων 

Αλκοολικών”, έφτασε σε εμάς τη δεκαετία του 1970. Η έννοια της αυτοβοήθειας και 

της “συμβουλευτικής ομοτίμων” (peer support) εντοπίζονται να είναι τα σημεία-

κλειδιά για τη φιλοσοφία της ανεξάρτητης διαβίωσης. Σύμφωνα με αυτή, θεωρείται 

πως άνθρωποι με τις ίδιες αναπηρίες, ενδεχομένως βοηθούν και καταλαβαίνουν 

καλύτερα ο ένας τον άλλον, σε σύγκριση με άλλα άτομα με τα οποία δεν μοιράζονται 

την εμπειρία της αναπηρίας (McDonald & Oxford, 1995∙ Wikipedia, 2013∙ Shreve, 

1982).  
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Παράλληλα, η “αποϊατρικοποίηση” ήταν ένα κίνημα, το οποίο ξεκίνησε να 

εστιάζει στις πιο ολιστικές προσεγγίσεις στις υπηρεσίες υγείας. Υπήρξε μια κίνηση 

γύρω από την έννοια της αποκατάστασης της ιατρικής κοινότητας (McDonald & 

Oxford, 1995). Έτσι, μια άλλη προϋπόθεση για τη φιλοσοφία της ανεξάρτητης 

διαβίωσης έγινε ο στόχος της απομάκρυνσης από το αυταρχικό ιατρικό μοντέλο και η 

αποδοχή ενός παραδείγματος ατομικής ενδυνάμωσης και υπευθυνότητας για τον 

καθορισμό και την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών του καθενός. Ο Ralph Nader 

ήταν ο πιο ευθύς υπερασπιστής του κινήματος αυτού και ο καθοδηγητής του και οι 

οπαδοί του κατέληξαν να γίνουν γνωστοί ως “Nader’s Raiders” (οι ιππότες του Nader). 

Η πιο σημαντική ιδέα για τη φιλοσοφία της ανεξάρτητης διαβίωσης είναι, ίσως, αυτή 

του ελέγχου των “αγαθών” και των υπηρεσιών από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, 

όσον αφορά τις επιλογές και τις ευκολίες, τις προσιτές σε αυτούς.     

2.2.1 Το κίνημα της Ανεξάρτητης Διαβίωσης στο εξωτερικό 

Τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1970 υπήρξαν χρόνια αφύπνισης για το κίνημα για 

τα δικαιώματα των αναπήρων. Πολλοί αγωνίζονταν για τα δικαιώματα τους, ώστε να 

μη μείνουν για πάντα όμηροι των σπιτιών τους και για να μπορούν να συμμετάσχουν 

στο σχολείο, στην κοινωνία, στην εργασία, στο παιχνίδι. Θεωρούσαν, μάλιστα, 

ρεαλιστικούς και σωστούς αυτούς τους στόχους. Επίσης, πολλοί  καταλάβαιναν πόσο 

καταστρεπτικό και λάθος είχε υπάρξει το σύστημα της ιδρυματοποίησης των ατόμων 

αυτών.  

Πατέρας της ανεξάρτητης διαβίωσης θεωρείται ο Roberts, ο οποίος, στην 

ηλικία των 14, έμεινε ανάπηρος λόγω πολιομυελίτιδας. Μετά από μια μακρά περίοδο 

άρνησης, επέστρεψε στο λύκειο και αποφοίτησε. Το Τμήμα Αποκατάστασης της 

Καλιφόρνια απέρριψε, αρχικά, την αίτησή του για υποτροφία για την εισαγωγή του σε 

κάποιο κολλέγιο, επειδή τον θεωρούσε ανίκανο για εργασία. Αργότερα, δικαιώθηκε 

από το κράτος και 15 χρόνια μετά έγινε διευθυντής του τμήματος που του αρνήθηκε 

την υποτροφία σπουδών του (McDonald & Oxford, 1995∙ Wikipedia, 2013∙ Shreve, 

1982).   

Αφότου πήρε το πτυχίο του από το κολλέγιο του SanMateo, ο Roberts έκανε 

αίτηση, για να εισαχθεί στο πανεπιστήμιο του Berkley, στην Καλιφόρνια. Μέρος της 

πανεπιστημιακής κοινότητας αντέδρασε, αλλά, τελικά, έγινε αποδεκτός εκεί. Το 

πανεπιστήμιο του επέτρεψε να χρησιμοποιεί το πανεπιστημιακό ιατρείο ως ξενώνα για 

τον ίδιο, αφού δεν υπήρχαν προσβάσιμοι φοιτητικοί κοιτώνες. Δεχόταν προσωπική 
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φροντίδα για συνοδεία από ένα κρατικό πρόγραμμα που ονομαζόταν «Βοήθεια στους 

Ολοκληρωτικά Ανάπηρους». Οι βοηθοί προσλαμβάνονταν, εκπαιδεύονταν και 

απολύονταν από τον ίδιο. 

Το 1970, ο Roberts μαζί με άλλους φοιτητές με αναπηρίες ιδρύουν ένα 

πρόγραμμα στην πανεπιστημιούπολη του Berkeley, το οποίο απευθύνεται σε φοιτητές 

με αναπηρία. Η ομάδα του ονομαζόταν «Τετράκλινα Τροχαία» («Rolling Quads»). 

Μέχρι την αποφοίτησή τους, τα μέλη αυτής της ομάδας «επεσήμαναν» την ανάγκη για 

προσβασιμότητα πάνω στους τοίχους του πανεπιστημίου (McDonald & Oxford, 1995∙ 

Wikipedia, 2013∙ Shreve, 1982). 

Επίσης, το παράδειγμα της ανεξάρτητης διαβίωσης αναπτύχθηκε από την 

Gerben Dejung στα τέλη του 1970. Αντιπρότεινε τη θεωρία της “μετακίνησης” από το 

ιατρικό μοντέλο στο μοντέλο της ανεξάρτητης διαβίωσης. Η θεωρία αυτή εντοπίζει τα 

προβλήματα ή τις ανεπάρκειες της κοινωνίας και όχι του ατόμου. Οι άνθρωποι με 

αναπηρίες δεν αντιμετωπίζουν πλέον τον εαυτό τους ως “σπασμένο” ή άρρωστο και, 

κυρίως, όχι ως κάτι που χρειάζεται επιδιόρθωση. Απόψεις σχετικά με τα “κοινωνικά 

όρια” και τα όρια συμπεριφοράς είναι τα πραγματικά προβλήματα που έχουν να 

αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι αυτοί. Οι απαντήσει μπορούν να δοθούν, αλλάζοντας και 

“στερεώνοντας” την κοινωνία και όχι τους αναπήρους. Το σημαντικότερο είναι ότι οι 

αποφάσεις πρέπει να προέρχονται από το άτομο και όχι από το ιατρικό ή το προσωπικό 

αποκατάστασης. Εφαρμόζοντας τις παραπάνω αρχές, οι άνθρωποι άρχισαν να 

αντιμετωπίζουν τους εαυτούς τους ως πιο δυναμικούς και αυτοκατευθυνόμενους, 

αντίθετα προς την εικόνα των παθητικών θυμάτων, των “αντικειμένων” συμπόνιας, 

των σακάτηδων ή των “μισών” ανθρώπων (McDonald & Oxford, 1995∙ Wikipedia, 

2013∙ Shreve, 1982).  

Ο Roberts βρισκόταν σε επικοινωνία με την Judy Heumann, μία ανάπηρη 

ακτιβίστρια στη Νέα Υόρκη. Την προσκάλεσε να τον επισκεφθεί στην Καλιφόρνια και 

μαζί με άλλους υποστηρικτές δημιούργησαν το πρώτο κέντρο ανεξάρτητης διαβίωσης 

στο Berkley. Παρόλο που ξεκίνησε σαν ένα μικρό διαμέρισμα, έγινε το κυρίαρχο 

μοντέλο για κάθε παρόμοιο κέντρο που υπάρχει, σήμερα, στις ΗΠΑ. Αυτό το νέο 

πρόγραμμα απορρίπτει το ιατρικό μοντέλο και εστιάζει πάνω στη συμβουλευτική 

ομοτίμων, στη συνηγορία υπέρ της αλλαγής και στην εκπαίδευση σε δεξιότητες 

ανεξάρτητης διαβίωσης. Το 1983, ο Roberts, η Heumann και ο Joan Leon ιδρύουν από 

κοινού το Παγκόσμιο Ινστιτούτο για την Αναπηρία [World Institute on Disability 

(WID)]. Είναι ένα κέντρο συνηγορίας και έρευνας, το οποίο προωθεί τα δικαιώματα 



77 
 

των αναπήρων σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Roberts πέθανε ξαφνικά το Μάρτιο του 1995 

(McDonald & Oxford, 1995∙ Wikipedia, 2013∙ Shreve, 1982).   

 Παράλληλα, ο Blank έκανε την αρχή για έναν παρατεταμένο αγώνα 

ακτιβισμού υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων με τον Dr. Martin Luther King και τον 

Jr. Selma στην Alabama.  Από το 1971, ο Blank εργάστηκε σαν βοηθός περίθαλψης 

στο Heritage House, προσπαθώντας να βελτιώσει την ποιότητα ζωής κάποιων από τους 

νεότερους κατοίκους. Οι προσπάθειες αυτές, περιλαμβάνοντας την μεταφορά 

ορισμένων από τους ενοίκους στη συναυλία “Grateful Dead”, τελικώς, δεν είχαν 

αποτέλεσμα. Οι φροντίδες του ιδρύματος και οι ρυθμίσεις της ζωής δεν συμβάδιζαν με 

την επιδίωξη προσωπικής ελευθερίας και αξιοπρεπούς διαβίωσης. Το 1973 τρεις νέοι 

που έμεναν σε ιδρυματικές δομές ή στα σπίτια τους, ζήτησαν να τους παρασχεθεί 

κατάλληλο οίκημα και φροντίδα, ώστε να φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο της 

Καλιφόρνια. Έτσι, συστάθηκε το Κέντρο για την Ανεξάρτητη Διαβίωση στο Berkley 

και ξεκίνησε και το κίνημα για την Ανεξάρτητη Διαβίωση.  Το 1974, ο Blank ίδρυσε 

την Κοινότητα Atlantis, ένα μοντέλο για την ανεξάρτητη διαβίωση, βασισμένο στην 

κοινότητα και ελεγχόμενο από τους ενδιαφερόμενους εμπλεκόμενους. Η κοινότητα 

Atlantis προσέφερε υπηρεσίες προσωπικής περίθαλψης από τους εμπλεκόμενους μέσα 

στα πλαίσια της κοινότητας. Οι πρώτοι κάτοικοι της κοινότητας Atlantis ήταν κάποιοι 

από τους πρώην ενοίκους του “Heritage House” (αργότερα, το Heritage House 

καταστράφηκε εξαιτίας πυρκαγιάς). Αρχικά, ο Blank πρόσφερε ο ίδιος φροντίδες 

προσωπικής υποστήριξης σε εννέα ανθρώπους χωρίς αμοιβή, έτσι ώστε τα άτομα αυτά 

να μπορέσουν να ενσωματωθούν στην κοινωνία και η ζωή τους να διακατέχεται από 

ελευθερία και αξιοπρέπεια. Το 1977, 50 μέλη του κινήματος οδηγήθηκαν στα γραφεία 

της Υγείας, Εκπαίδευσης και Ευζωίας στο Σαν Φρανσίσκο, με σκοπό να πιέσουν για 

την υλοποίηση των κανονισμών του τομέα 504, που τους εξασφάλιζε ισότιμη 

πρόσβαση στα ομοσπονδιακά χρηματοδοτούμενα προγράμματα (McDonald & Oxford, 

1995∙ Wikipedia, 2013∙ Shreve, 1982).  

Το έτος 1978, ο Blank συνειδητοποίησε ότι η πρόσβαση στα δημόσια μέσα 

μεταφοράς ήταν μια προϋπόθεση για την ανεξάρτητη διαβίωση των ανθρώπων με 

αναπηρίες μέσα στην κοινότητα. Το έτος αυτό ιδρύθηκαν οι ADAPT –American 

Disabled for Assesible Public Transit (Αμερικάνοι με Αναπηρίες υπέρ της Πρόσβασης 

στα Δημόσια Μέσα Συγκοινωνίας). Στις 5-6 Ιουλίου του 1978, ο Blank και δεκαεννέα 

ακόμη ανάπηροι ακτιβιστές “κατέλαβαν” ένα δημόσιο λεωφορείο στη γωνία των οδών 

Broudway και Colfax, στην πόλη Denver του Coloranto. Το 1979, τα Κέντρα για την 
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Ανεξάρτητη Διαβίωση άρχισαν να λαμβάνουν ομοσπονδιακή χρηματοδότηση, 

πυροδοτώντας, ταυτόχρονα, την αναγκαιότητα για τον προσδιορισμό του όρου 

«ανεξάρτητη διαβίωση» (McDonald & Oxford, 1995∙ Wikipedia, 2013∙ Shreve, 1982).  

Ο O’Brien αναγνωρίζει ότι η αναπηρία, πολλές φορές, είναι κοινωνικά 

δομημένη και ότι η κοινωνία είναι αυτή που κατασκευάζει την αναπηρία, καθώς δεν 

μπορεί να παράσχει τις ευκαιρίες στα άτομα με αναπηρία, προκειμένου αυτά να 

αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες. Νωρίτερα από τον O’ Brien, το 1980 στην 

Αγγλία, η χάρτα King Fund ήταν αυτή που είχε θέσει τους προβληματισμούς αυτούς 

και πρέσβευε το όραμα, τα άτομα με νοητική αναπηρία να έχουν τα ίδια δικαιώματα 

και τον ίδιο τρόπο ζωής με οποιονδήποτε άλλον, να ζουν μια κανονική ζωή και να 

χρησιμοποιούν τις ίδιες εγκαταστάσεις με όλους. Το όραμα αυτό, το πήρε το 2001 το 

Τμήμα Υγείας και πρόσθεσε τους 4 τομείς των δικαιωμάτων, της ανεξαρτησίας, της 

επιλογής και της ενσωμάτωσης. Σταδιακά, η έμφαση μεταφέρθηκε από την 

ανικανότητα στην ανεξαρτησία (Aldridge, 2010). 

Το 1981 οργανώθηκε το Εθνικό Συμβούλιο για την Ανεξάρτητη Διαβίωση. Το 

συμβούλιο αυτό αποτελείται από τα κέντρα της ανεξάρτητης διαβίωσης που πληρούν 

τις προϋποθέσεις. Τα κέντρα πρέπει να προσφέρουν βασικές υπηρεσίες ανεξάρτητης 

διαβίωσης, να εξυπηρετούν παραπάνω από μία κατηγορία αναπηρίας, να είναι ΜΚΟ 

και να συντονίζονται από τα ίδια τα άτομα με αναπηρία. Τα κέντρα δεν πρέπει να είναι 

απλά ένα σπίτι ή να ξοδεύουν τον προϋπολογισμό τους μόνο σε ένα σπίτι για άτομα με 

αναπηρία. Επίσης, το 51% των ατόμων που αποτελούν το διοικητικό συμβούλιο ενός 

κέντρου, όπως επίσης και ο διευθυντής, πρέπει να είναι άτομα με αναπηρία. 

Τα μέλη των ADAPT, τελικά, απλώθηκαν σαν μανιτάρια μέσα στα πρώτα 

διεθνή χωράφια, στο χώρο των δικαιωμάτων της αναπηρίας και της οργάνωσης των 

ακτιβιστών. 

Την άνοιξη του 1990, ο Υπουργός Μεταφορών, Sam Skinner, τελικά, 

δημοσίευσε ρυθμίσεις και ανέθεσε κάποιες εντολές για τοποθέτηση ανελκυστήρων στα 

λεωφορεία. Οι ρυθμίσεις αυτές έθεσαν σε ισχύ ένα μικρότερο νομοσχέδιο του 1970, 

“το νομοσχέδιο μεταφορών στην πόλη”, το οποίο αύξησε τους ανελκυστήρες στα νέα 

λεωφορεία. Η μηχανική μεταφορά είχε, επιτυχώς, μπλοκάρει την εφαρμογή αυτού του 

τμήματος νόμου για 20 χρόνια, μέχρι να ανανεώσουν οι ADAPT το πνεύμα τους και 

αυτό της οργάνωσης. Το έτος 1990, μετά την ψήφιση του διατάγματος για τους 

Αμερικανούς Ανάπηρους (ADA, American With Disabilities Act), οι ADAPT 

έστρεψαν τη ματιά τους προς ένα εθνικό σύστημα, βασισμένο στην παροχή υπηρεσιών 
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για προσωπική υποστήριξη μέσα στην κοινότητα, σε αντίθεση με το σύστημα τύπου 

apartheid που απομόνωνε τους ανθρώπους με αναπηρίες, φυλακίζοντάς τους σε 

ιδρύματα χωρίς τη θέλησή τους (McDonald & Oxford, 1995∙ Wikipedia, 2013∙ Shreve, 

1982). 

Ως βασικοί συντελεστές στο κίνημα της ανεξάρτητης διαβίωσης, διεθνώς, 

θεωρούνται οι Max Starkloff, Charlie Carr και Marca Bristo, οι οποίοι ίδρυσαν το 

Εθνικό Συμβούλιο για την Ανεξάρτητη Διαβίωση [National Council on Independent 

Living (NCIL)] το 1983. Το NCIL είναι ο μοναδικός οργανισμός που ελέγχεται από 

τους αποδέκτες του και προωθεί τα δικαιώματα και την ενδυνάμωση των ατόμων με 

αναπηρία. Επίσης, ο Justin Dart έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της 

Δράσης των Αμερικάνων Ατόμων με Αναπηρία και θεωρείται από πολλούς ως ο 

εμπνευστής του σημερινού κινήματος. Ο Lex Frieden είναι συνιδρυτής στο Πρόγραμμα 

ILRU. Ως διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου για την Αναπηρία (National Council on 

Disability), προετοίμασε τη νομολογία για την ADA και την ψήφισή της από το 

Κογκρέσο. Τέλος, οι Liz Savage και Pat Wright θεωρούνται οι «μητέρες» της ADA 

(McDonald & Oxford, 1995∙ Wikipedia, 2013∙ Shreve, 1982). 

Στη συνέχεια, ακολουθεί ένας πίνακας (βλ.Πίνακα 4) με τους πρώτους 

ομοσπονδιακούς νόμους, οι οποίοι έθεσαν τις βάσεις για την Ανεξάρτητη Διαβίωση 

των Ατόμων με Αναπηρία στη Αμερική (McDonald & Oxford, 1995∙ Shreve, 1982). 

Πίνακας 4: Οι πρώτοι Ομοσπονδιακοί Νόμοι για την Ανεξάρτητη Διαβίωση στην Αμερικής 

Έτος Νομολογία 

1964  

 

 

Δράση για τα Πολιτικά Δικαιώματα: απαγορεύει ρο διαχωρισμό με βάση τη φυλή, τη 

θρησκεία, την εθνικότητα, τη γεωγραφική καταγωγή και το θρήσκευμα. Αργότερα 

προστίθεται και το φύλο.  

1968 Δράση Αρχιτεκτονικών Εμποδίων (Architectural Barriers Act): απαγορεύει τα 

αρχιτεκτονικά εμπόδια σε όλα τα ομοσπονδιακά κτήρια. 

1970 

 

Δράση για την Μαζική Αστική Μεταφορά (Urban Mass Transit Act): επιβάλλει ότι όλα 

τα καινούρια μέσα μαζικής μεταφοράς, θα είναι εξοπλισμένα με αναβατόρια για 

αναπηρικά αμαξίδια. Χρειάστηκε 20 χρόνια για να γίνει νόμος η συγκεκριμένη η δράση. 

1973 Δράση για την Αποκατάσταση (Rehabilitation Act): συγκεκριμένα ο Τίτλος V (Title V), 

οι παράγραφοι  501, 503 και 504, απαγορεύουν το διαχωρισμό σε ομοσπονδιακά  

προγράμματα και υπηρεσίες και σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ή υπηρεσία λαμβάνει 

ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.  

1975 Δράση για τα Δικαιώματα των Αναπτυξιακών Διαταραχών (Developmental Disabilities 

Bill of Rights Act): μεταξύ άλλων, θεσπίζει τις υπηρεσίες Προστασίας και Συνηγορίας. 

1975 Δράση για την Εκπαίδευση όλων των Μειονεκτούντων Παιδιών [Education of All 

Handicapped Children Act (PL 94-142)]: απαιτεί δωρεάν, κατάλληλη δημόσια 

εκπαίδευση στο λιγότερο δυνατό περιοριστικό περιβάλλον για τα παιδιά με αναπηρίες. 

Αυτός ο νόμος ονομάζεται Δράση για την Εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρία 

[Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)]. 

1978 Τροποποιήσεις στη Δράση Αποκατάστασης (Rehabilitation Act): παροχές για ελεγχόμενη 

κατανάλωση από τους αποδέκτες της ανεξάρτητης διαβίωσης.  
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1983 Τροποποιήσεις στη Δράση Αποκατάστασης (Rehabilitation Act): παροχές στο 

Πρόγραμμα Βοήθειας των Πελατών [Client Assistance Program (CAP)], ένα πρόγραμμα 

συνηγορίας για τους αποδέκτες των υπηρεσιών αποκατάστασης και ανεξάρτητης 

διαβίωσης. 

1985 Δράση για τα Δικαιώματα των Πνευματικά Ασθενών (Mental Illness Bill of  Rights Act): 

απαιτεί υπηρεσίες προστασίας και συνηγορίας για τα άτομα με κάποια πνευματική 

διαταραχή.  

1988 Δράση Αποκατάστασης των Πολιτικών Δικαιωμάτων (Civil Rights Restoration Act): 

εξουδετερώνει τις κακές περιπτώσεις νόμων ξεκαθαρίζοντας τις αρχικές προθέσεις του 

Κογκρέσου για τη Δράση Αποκατάστασης (the Rehabilitation Act). 

1988 Δράση για Πρόσβαση στις Αερομεταφορές (Air Carrier Access Act): απαγορεύει τις 

διακρίσεις με βάση την αναπηρία στις αερομεταφορές και προάγει την ισότιμη πρόσβαση 

στις υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς. 

1988 Δράση τροποποιήσεων για Δίκαιη Στέγαση (Fair Housing Amendments Act): απαγορεύει 

τις διακρίσεις στη στέγαση απέναντι σε άτομα με αναπηρία και στις οικογένειες παιδιών 

με αναπηρία. Επίσης, προάγει την αρχιτεκτονική πρόσβαση στις καινούριες μονάδες 

στέγασης, την ανακαίνιση στις ήδη υπάρχουσες και αναγάγει τις τροποποιήσεις σε 

υποχρέωση των ιδιοκτητών. 

1990 Δράση των Αμερικάνων με Αναπηρία (Americans with Disabilities Act): παρέχει 

ολοκληρωμένη προστασία των πολιτικών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. 

 

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι το κίνημα της ανεξάρτητης διαβίωσης 

επηρεάζεται και από την αρχή της αυτοβοήθειας και ότι η κοινοτική ζωή σε ένα μέρος 

έχει σαν βάση της την αλληλεξάρτηση. Η αυτοβοήθεια προϋποθέτει την αυτενέργεια, 

για παράδειγμα το κίνητρο του ατόμου για να βελτιώσει τον εαυτό του και τις 

περιστάσεις που επηρεάζουν το ευ ζην του ατόμου, σαν προαπαιτούμενα για την 

επίτευξη της ένταξης στο κοινωνικό σύνολο. Επίσης, η αυτοβοήθεια σημαίνει αμοιβαία 

υποστήριξη και ανθρώπινες σχέσεις με ενσυναίσθηση (Takamine, 1998).         

Ο Ratzka αναφέρει ότι η ανεξάρτητη διαβίωση είναι δικαίωμα όλων των 

ανθρώπων ανεξαρτήτου ηλικίας, τύπου ή εύρους της αναπηρίας. Είναι το δικαίωμα των 

ατόμων με αναπηρία (α) στη ζωή στην κοινότητα και όχι στο ίδρυμα, (β) στη στέγαση, 

στη μετακίνηση, στην εκπαίδευση και στην εργασία, (γ) στη συμμετοχή στην πολιτική, 

οικονομική και κοινωνική ζωή της κοινότητας, (δ) στην οικογένεια, (ε) στο να ζήσουν 

σαν υπεύθυνα και σεβαστά μέλη της κοινότητας, με όλα τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις που ενέχει αυτή η ιδιότητα και (στ) στο να αναπτύξουν τις δυνατότητές 

τους (www.lapwd.com).  

Το περιβάλλον, μέσα στο οποίο ζει ο άνθρωπος, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο 

στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και στην ατομική του ολοκλήρωση. Επίσης, 

το περιβάλλον είναι αυτό, το οποίο καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη ή όχι του 

αυτοπροσδιορισμού και της προσωπικότητας του ατόμου. Στα άτομα με νοητική 

αναπηρία, η επίδραση του περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο ζουν, αποτελεί ακόμα πιο 

http://www.lapwd.com/
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σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της αυτονομίας τους, της ανεξαρτησίας τους 

και του αυτοπροσδιορισμού τους (Heller, Miller & Factor, 1999). 

 Για αιώνες, τα άτομα με νοητική αναπηρία ζούσαν σε απομονωμένα 

περιβάλλοντα, όπου δεν ανέπτυσσαν κανένα χαρακτηριστικό προσαρμοστικής και 

κοινωνικά αποδεκτής συμπεριφοράς. Σήμερα, έχει αναπτυχθεί ένα νέο μοντέλο, το 

οποίο στηρίζεται στα κοινωνικά δίκτυα και στα συστήματα υποστήριξης του ατόμου 

με νοητική αναπηρία, θέτοντας στο κέντρο της υποστήριξης το ίδιο το άτομο και την 

οικογένειά του. Η κατοικία μέσα στην κοινότητα προωθείται, μακριά από το μοντέλο 

ιδρυματοποίησης του 19ου αιώνα (Wehmeyer & Bolding, 1999). 

Η αυτονομία και ο αυτοπροσδιορισμός θεωρούνται βασικές αρχές στα 

περισσότερα ευρωπαϊκά προγράμματα πολιτικής για ΑμΕΑ. Μια ακόμα πτυχή, η οποία 

υπεισέρχεται στα πλαίσια της έννοιας της αυτονομίας, είναι αυτή των προσωπικών 

επιλογών. Επιλογές βασισμένες στις προσωπικές ανάγκες κι επιθυμίες του κάθε ατόμου 

κι απαλλαγμένες από εξωτερικές επιρροές. Άλλωστε, σε μια δήλωση της γερμανικής 

κυβέρνησης το 1994, αναφέρεται ρητά: «Η ζωή ενός ενήλικου ατόμου, ακόμα και με 

νοητική αναπηρία, καθορίζεται πρώτα και πρωταρχικά από το ίδιο το άτομο. Έχει το 

δικαίωμα να κάνει τις προσωπικές του επιλογές» (Tonkens & Weijers, 1999, σελ. 468-

76). 

Υπάρχει μια γενική τάση να δημιουργούνται σχολεία, σπίτια και προγράμματα 

στην κοινότητα, τα οποία τιμούν και προωθούν τις αρχές του αυτοπροσδιορισμού και 

της αυτονομίας. Για να πετύχει ένας ενήλικας με νοητική αναπηρία την αυτονομία, 

πρέπει να αρθούν όλες οι δυσκολίες που τίθενται από τα περιορισμένα πλαίσια του 

σπιτιού, του σχολείου, της κοινότητας και, γενικότερα, όλων των εκφάνσεων της 

καθημερινής ζωής των ατόμων (Wehmeyer, Kelchner & Richards, 1996). 

Τα προγράμματα ημι-ανεξάρτητης διαβίωσης ή υποστηριζόμενης διαβίωσης 

έχουν αποδειχθεί ότι αποφέρουν θετικά αποτελέσματα για τα άτομα με νοητική 

αναπηρία. Η πρόβλεψη για τις κατοικίες άλλαξε δραματικά στην Ουαλία, ιδιαίτερα, 

στα τέλη της δεκαετίας του ’80. Ο αριθμός των ατόμων, που ζούσε σε κάθε σπίτι σε 

μικρές κοινότητες, μειώθηκε από 8,2 σε 4,3 κατοίκους, σε ιδιωτικούς φορείς από 14,2 

σε 2,8 και σε δομές εθελοντικού προσανατολισμού από 11,2 σε 2,8 κατοίκους / σπίτι 

(Perry & Felce, 2003).   

      Το 1988, ο Rock υπήρξε ένας από τους πολλούς ερευνητές, οι οποίοι 

απαιτούσαν από όσους ασχολούνταν με την εθνική και κοινωνική πολιτική να 

επαναξιολογήσουν τα συστήματα, τις διαδικασίες και τις πρακτικές που οδηγούν στη 
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χρήση των δομών φροντίδας για τα άτομα με νοητική αναπηρία. Μια από τις πιο 

σημαντικές κινήσεις στη διαμόρφωση του πλαισίου και των λεπτομερειών για την 

οργάνωση της ανεξάρτητης διαβίωσης έγινε το 1989, όταν ο οργανισμός Child Welfare 

League of America (CWLA) διαμόρφωσε τα στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για 

την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων εκπαίδευσης στην ανεξάρτητη διαβίωση. 

Τα στοιχεία αυτά είναι ο Συντονισμός του συστήματος παροχής υπηρεσιών, η 

Κοινωνική Εργασία, οι Δεξιότητες Ανεξάρτητης Διαβίωσης (ζητήθηκε να δοθεί 

έμφαση στην αυτό-αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών των ατόμων. Να 

μάθουν τα ίδια τα άτομα με αναπηρία να αναγνωρίζουν και να προσδιορίζουν τα 

προβλήματά τους, να κάνουν επιλογές, να αντιλαμβάνονται τι τους προκαλεί άγχος και 

πώς να το διαχειρίζονται. Να μάθουν να συλλέγουν πληροφορίες για το οικογενειακό, 

ιατρικό και κοινωνικό τους ιστορικό, να κατανοούν και να συμβιβάζονται με 

παρελθοντικές απορρίψεις, θυμούς και απώλειες. Να σχεδιάζουν το μέλλον τους, να 

γνωρίζουν πώς να βρουν, να αποκτήσουν και να διατηρήσουν μια κατοικία, να 

φροντίζουν την προσωπική τους υγιεινή, να χρησιμοποιούν τις κοινωνικές δομές και 

πηγές, να αποκτήσουν ενήλικες σχέσεις με νόημα.) και οι Υπηρεσίες κατοικίας 

(συμπεριλαμβάνονται η φροντίδα ασφαλείας, τα ομαδικά σπίτια και οι κοινοτικές 

δομές για θεραπείες).  

Το 1999, τα στοιχεία αυτά συμπεριλήφθηκαν στη Δράση για την Ανεξάρτητη 

Φροντίδα (Foster Care Independent Act). Για πρώτη φορά καθορίζεται η ομάδα των 

ατόμων που δέχεται εκπαίδευση σε δεξιότητες ανεξαρτησίας. Πρόκειται για νέους που 

αποχωρίζονται τα σπίτια τους και που έχουν την ανάγκη να αποκτήσουν δεξιότητες, 

απαραίτητες για να ζήσουν με υγεία, παραγωγικά και υπεύθυνα (Bell, 2008).  

Το 2000, το Βορειοδυτικό Συμβούλιο για την Υγεία της Ιρλανδίας (ΒΔΣΥ – 

North Western Health Board) δηλώνει ότι «Το ΒΔΣΥ θα σεβαστεί την αξιοπρέπεια, τα 

δικαιώματα και την ανεξαρτησία κάθε ατόμου με νοητική αναπηρία, ενώ, παράλληλα, 

θα διευκολύνει τις κοινωνικές, εκπαιδευτικές κι επαγγελματικές ευκαιρίες.  Αυτό θα 

επιτευχθεί σε συνεργασία με τις ενώσεις των φροντιστών, των οικογενειών και των 

εθελοντών» (Tablot & Connolly, 2010, σελ. 1). Επίσης, δηλώνει ότι, επειδή τα άτομα 

με νοητική αναπηρία αποτελούν μεμονωμένες προσωπικότητες, πρέπει να ερωτώνται 

για τις υπηρεσίες που χρειάζονται και να εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων για το τι 

θέλουν. Πρέπει να υποστηρίζονται να ζουν στην κοινότητα που επιλέγουν οι ίδιοι και, 

αν αυτό δεν είναι δυνατό, να ενθαρρύνονται να ζουν σε κάποια δομή διαβίωσης μέσα 

στην κοινότητα. Επίσης, πρέπει να ενθαρρύνονται να συνεισφέρουν στην κοινότητα 
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μέσα στην οποία ζουν και πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τις ίδιες τοπικές 

υπηρεσίες που χρησιμοποιούν όλοι οι πολίτες και να ωφελούνται από  τις ιδιαίτερες 

υπηρεσίες κοινωνίας, εκπαίδευσης και υγείας (Tablot & Connolly, 2010).  

Το 2001, ο τομέας Έρευνας και Ανάπτυξης του τμήματος Υγείας στο Ηνωμένο 

Βασίλειο εκδίδει το «Λευκό Χαρτί» (White Paper), το οποίο αναφέρει τις αρχές των 

δικαιωμάτων, της ανεξαρτησίας, της επιλογής και της ενσωμάτωσης των ατόμων με 

δυσκολίες μάθησης. Η κίνηση αυτή εστιάζει στη φιλοσοφία της συμμετοχής και του 

ελέγχου από τα ίδια τα άτομα. Επίσης, μέσα σε αυτό υπάρχουν και τρόποι και 

μηχανισμοί με τους οποίους η φωνή των ατόμων θα παραμείνει ζωντανή σε 

συνεχόμενη βάση. Το Λευκό Χαρτί μοιάζει να αντιπροσωπεύει μια γνήσια κίνηση 

απέναντι στην εγκαθίδρυση της φωνής των ατόμων με δυσκολίες μάθησης, όχι μόνο 

για την υγεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες που λαμβάνουν, αλλά και για τη συμμετοχή 

τους στην κοινότητα και για τα δικαιώματά τους στις τοπικές κοινωνίες (Ramcharan & 

Grant, 2001). 

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (UN General Assembly), τον 

Δεκέμβριο του 2006, υιοθέτησε τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων για τα Άτομα με 

Αναπηρία [Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)], με σκοπό 

να επαγρυπνεί για τον τρόπο με τον οποίο οι διεθνείς νόμοι αντιμετωπίζουν τα άτομα 

με αναπηρία. Η Σύμβαση αυτή συνοδεύτηκε από τη συμμετοχή της κοινωνίας και, 

ιδιαίτερα, οργανισμών, οι οποίοι παρουσίαζαν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν 

να διασφαλιστούν ο σεβασμός, η προστασία, η προώθηση και η ολοκλήρωση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα άτομα με αναπηρία. Η Σύμβαση δε δημιουργεί νέα 

δικαιώματα, αλλά παίρνει τα ήδη υπάρχοντα και τα ενσωματώνει στην αναπηρία, 

δίνοντας λεπτομέρειες για τα βήματα που πρέπει να γίνουν. Ενώνει τα ανθρώπινα και 

τα πολιτικά δικαιώματα με τα οικονομικά και τα κοινωνικά και δημιουργεί ένα 

ολοκληρωμένο πλαίσιο για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε 

διαφορετικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, τα άρθρα 19, 27 και 28 αφορούν την 

ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με νοητική αναπηρία. Το άρθρο 19 έχει ως τίτλο 

«Να ζεις ανεξάρτητα και να αισθάνεσαι μέλος της κοινότητας» και αναφέρει ότι τα 

άτομα με αναπηρία έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν που θα ζήσουν και με ποιον και 

δεν είναι υποχρεωμένα να ζήσουν σε συγκεκριμένα και επιλεγμένα από άλλους 

πλαίσια. Επίσης, τα άτομα με αναπηρία έχουν πρόσβαση στην κοινοτική υποστήριξη. 

Για παράδειγμα, έχουν τον προσωπικό τους βοηθό, ώστε να τους υποστηρίζει στη 

διαβίωση και στην ενσωμάτωση στην κοινότητα και να αποτρέψει την απομόνωσή 
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τους και το διαχωρισμό τους από το κοινωνικό σύνολο. Τέλος, αναφέρεται ότι οι 

κοινωνικές υπηρεσίες είναι στη διάθεση των ατόμων με αναπηρία, με την ίδια 

συχνότητα που είναι και για τα άτομα χωρίς αναπηρία.   

Το άρθρο 28 κάνει λόγο για την αποφυγή της φτώχειας, μέσω της εξασφάλισης 

της εκπαίδευσης, της συμβουλευτικής και της κρατικής οικονομικής βοήθειας στα 

άτομα με νοητική αναπηρία. Σε άμεση συσχέτιση με το άρθρο 28, το άρθρο 27 

αναφέρεται στην αποφυγή των διακρίσεων με βάση την αναπηρία από μέρους των 

εργοδοτών. Επίσης, προτάσσει τα Ηνωμένα Έθνη για να βρεθεί λύση στο παραπάνω 

ζήτημα. Προτείνει, λοιπόν, τα άτομα με αναπηρία να προσλαμβάνονται σε θέσεις του 

δημόσιου τομέα, να δίνονται φορολογικές ελαφρύνσεις και άλλα οφέλη σε ιδιώτες που 

απασχολούν στις επιχειρήσεις τους άτομα με νοητική αναπηρία και να δίνονται 

επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στα ίδια τα άτομα (FRA- European Union Agency for 

Fundamental Rights, 2012).     

2.2.2 Το κίνημα της Ανεξάρτητης Διαβίωσης στην Ελλάδα 

Η ελληνική νομοθεσία και το ελληνικό δημοκρατικό πολίτευμα αποτελούν από μόνα 

τους εγγύηση για τα δικαιώματα όλων των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και των 

ατόμων με αναπηρία. Στο ελληνικό Δίκαιο έχουν συμπεριληφθεί οι «Πρότυποι 

Κανόνες για την Εξίσωση των Ευκαιριών για τους Ανθρώπους με Αναπηρίες» των 

Ηνωμένων Εθνών (U.N. 1994, “Standard Rules on the Equalization of Opportunities 

for Persons with Disabilities”). Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης των Θεμελιωδών Κοινωνικών 

Δικαιωμάτων των Εργαζομένων, που εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 1989  σύμφωνα με 

τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει ότι «κάθε ανάπηρος, ανεξάρτητα από 

την αιτία και το είδος της αναπηρίας του, πρέπει να επωφελείται από πρόσθετα 

συγκεκριμένα μέτρα, σκοπός των οποίων θα είναι η επαγγελματική και κοινωνική του 

ένταξη» (Στεργιούλας, 2010, 3). Τα συγκεκριμένα μέτρα «αφορούν κυρίως την 

επαγγελματική κατάρτιση, την εργονομία, τη δυνατότητα πρόσβασης, την 

κινητικότητα, τα μέσα μεταφοράς και τη στέγαση». «Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν 

την ευθύνη της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης των αναπήρων. Οι κοινοτικές 

δραστηριότητες πρέπει να συμπληρώνουν και να υποστηρίζουν τα μέτρα που 

εγκρίνονται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο» (Στεργιούλας, 2010, σελ. 3-

4).  

Στην Ελλάδα του 2014, όλα τα παραπάνω ισχύουν μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, 

ενώ, επί της ουσίας, καταστρατηγούνται όλα τα δικαιώματα των αναπήρων πολιτών 
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για ανεξαρτησία, επιλογές, ελεύθερη μετακίνηση και ανεξάρτητη στέγαση. Συγχρόνως, 

η κοινωνική πολιτική του κράτους εξαντλείται στη θέσπιση μειωμένων φορολογικών 

τελών για τους ανάπηρους πολίτες.  

Στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι να έχουμε ανάπηρους δύο 

ταχυτήτων! Οι ανάπηροι, οι οποίοι μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, 

όπως κωφοί, τυφλοί, παραπληγικοί και οι ανάπηροι, οι οποίοι «στερούνται 

νοημοσύνης», άτομα με νοητική αναπηρία, άτομα με πολλαπλές αναπηρίες και 

σύνδρομα που δεν μπορούν να διεκδικήσουν αυτά που τους οφείλει η πολιτεία (Δίκτυο 

Παροχής Υπηρεσιών και Ενημέρωσης Ατόμων με Αναπηρίες, www.liferight.gr). 

Στην ελληνική πραγματικότητα, τα τελευταία χρόνια, οι προσπάθειες για το 

σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση προγραμμάτων ανεξάρτητης διαβίωσης 

γίνονται ολοένα και πιο εντατικές. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης γίνονται κάποιες 

αξιόλογες προσπάθειες από κάποιους συλλόγους γονέων ατόμων με ειδικές ανάγκες 

(Εταιρία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, Σωματείο «Σωτήρ», Κέντρο Ειδικής Αγωγής, 

Σωματείο «Ο Άγιος Δημήτριος», Δήμος Νεάπολης-Συκεών, Δημοτική Πρωτοβουλία), 

για τη δημιουργία σπιτιών ανεξάρτητης και ημι-ανεξάρτητης διαβίωσης. Οι 

προσπάθειες αυτές είναι μεμονωμένες, ιδιωτικές και δεν στηρίζονται από την ελληνική 

πολιτεία, παρά μόνο σε ένα πολύ μικρό ποσοστό (μικρές επιχορηγήσεις από τα 

Υπουργεία Παιδείας κα Υγείας). Οι στέγες, που έχουν δημιουργηθεί, είναι 

αποκλειστική ευθύνη των φορέων που τις αναλαμβάνουν. Έτσι, υπάρχουν τρία 

διαμερίσματα ημι-ανεξάρτητης διαβίωσης, τα οποία ελέγχονται από την Εταιρία 

Σπαστικών Βορείου Ελλάδος και εξυπηρετούν ενήλικα άτομα με πολλαπλές 

αναπηρίες. Επίσης, υπάρχουν δύο διαμερίσματα ημι-ανεξάρτητης διαβίωσης, που είναι 

δημιουργήματα του φορέα «Σωτήρ» και εξυπηρετούν ενήλικα άτομα με νοητική 

αναπηρία και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές. Αξιόλογη είναι και η προσπάθεια που 

έγινε από το ίδρυμα «Άγιος Δημήτριος» και αφορά στην ίδρυση τεσσάρων 

διαμερισμάτων ανεξάρτητης και ημι-ανεξάρτητης διαβίωσης, τα οποία εξυπηρετούν 

άτομα με νοητική ή με πολλαπλές αναπηρίες.  

Το 2007 έγινε προσπάθεια για δημιουργία διαμερίσματος αυτόνομης διαβίωσης 

από το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ  Ρεθύμνου. Το διαμέρισμα ήταν 55 τ.μ. με ένα υπνοδωμάτιο, 

ένα καθιστικό, μια κουζίνα και τουαλέτα, στα οποία θα γίνονταν εκπαίδευση ατόμων 

με κινητική, αισθητηριακή και νοητική αναπηρία. Το 2009, το εν λόγω διαμέρισμα 

φαινόταν να λειτουργεί με το πρόγραμμα «Σχεδιάζοντας για Όλους» του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Σήμερα, το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ στο Ρέθυμνο δε λειτουργεί πια (www.goodnet.gr). 

file:///G:/PC/Διδακτορικό/Θεωρητικό/tries!/www.liferight.gr
file:///G:/PC/Διδακτορικό/Θεωρητικό/tries!/www.liferight.gr
http://www.goodnet.gr/
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Ο Δήμος Πτολεμαΐδας, το 2007, ανακοίνωσε την παραχώρηση του κτιρίου του 

Γηροκομείου στη Μονάδας ημιαυτόνομης Διαβίωσης για τα μη αυτοεξυπηρετούμενα 

άτομα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 

(http://www.e-ptolemeos.gr/).  

Το 2008 κατατέθηκαν 28.450 ευρώ για τη δημιουργία της στέγης για τα άτομα 

με αναπηρία στην Εύβοια (www.servitoros.gr). 

 Στην Αθήνα, στα Άνω Λόσια λειτουργεί μία κατοικία υποστηριζόμενης 

διαβίωσης για νέους με νοητική αναπηρία από το 2006. Η στέγη αυτή φιλοξενεί μόνιμα 

9 άτομα άνω των 18 ετών δίπλα στο Κέντρο Απασχόλησης και Ημερήσιας Φροντίδας 

Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Εργαστήρι». Δύο νέες κατοικίες ολοκληρώθηκαν και 

παραδόθηκαν στο Σύλλογο «Εργαστήρι» το Δεκέμβριο του 2009 

(http://news.kathimerini.gr/).   

Tο 2008 ξεκίνησε η δημιουργία Ξενώνα Αυτόνομης Διαβίωσης για ενήλικα 

άτομα με ειδικές ανάγκες στη Λήμνο, μετά από αίτημα του Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων και της Συνομοσπονδίας Φίλων ΑμΕΑ Λήμνου «Ορίζοντες» (www. 

emprosnet.gr).  

Ο Σύλλογος «Εστία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» πραγματοποίησε 

πρόγραμμα μετάβασης 6 κοριτσιών για τη μετεγκατάστασή τους από το πατρικό σπίτι 

σε ένα διαμέρισμα υποστηριζόμενης διαβίωσης. Το διαμέρισμα επρόκειτο να 

μεταβιβαστεί στα ονόματα των κοριτσιών. Στόχος του προγράμματος ήταν η 

δημιουργία ενός δικτύου κατοικιών υποστηριζόμενης διαβίωσης, το οποίο θα 

εξυπηρετούσε 90 άτομα με νοητική αναπηρία (2009). Σήμερα, ο ίδιος σύλλογος 

διαθέτει κι ένα δεύτερο διαμέρισμα, το οποίο εξυπηρετεί 4 άτομα, ενώ αγωνίζεται και 

για τη λειτουργία ενός τρίτου διαμερίσματος, το οποίο θα εξυπηρετεί 4 ακόμα άτομα 

(www.tanea.gr). 

 Ο Σύλλογος «Το Πέταγμα» λειτουργεί δύο Στέγες Υποστηριζόμενης 

Διαβίωσης με εξατομικευμένα προγράμματα υποστήριξης των φιλοξενούμενων. Αυτή 

τη στιγμή, ο σύλλογος σχεδιάζει τη λειτουργία μιας ακόμη Μονάδας 

(http://www.petagma.gr). 

Ο Σύλλογος «Αμυμώνη» λειτουργεί, ήδη από το 1996, μια μονοκατοικία 

αυτόνομης διαβίωσης στην Αθήνα. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 25 εκπαιδευόμενοι 

με τύφλωση, μερική όραση ή νοητική αναπηρία. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα 

εκπαίδευσης στην ανεξάρτητη διαβίωση (www.amimoni.com).  

http://www.e-ptolemeos.gr/
http://www.servitoros.gr/
http://news.kathimerini.gr/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/All%20Users/Επιφάνεια%20εργασίας/Google%20Chrome.lnk
file:///C:/Documents%20and%20Settings/All%20Users/Επιφάνεια%20εργασίας/Google%20Chrome.lnk
http://www.tanea.gr/
http://www.petagma.gr)./
http://www.amimoni.com/
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Από το Δεκέμβριο του 2009 λειτουργεί η πρώτη πιλοτική δομή 

υποστηριζόμενης διαβίωσης στο Κέντρο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην 

Καλαμαριά, Θεσσαλονίκης. Το ΚΕΑ διαθέτει δύο οικόπεδα για την ανέγερση 

κατοικιών υποστηριζόμενης διαβίωσης (http://www.keathe.gr).  

Από το Μάρτιο του 2007 ξεκίνησε τη λειτουργία του το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα 

Περιθάλψεως Θηλέων Ατόμων με Νοητική Υστέρηση ή με σύνδρομο Down της Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Αθηνών «Μ. Κόκκορη». Το Μάρτιο του 2012 ιδρύθηκαν 2 Στέγες 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.). Οι Σ.Υ.Δ. «Μ. Κόκκορη» λειτουργούν ως 

στέγες μακράς διαμονής – υποστηριζόμενης διαβίωσης (κλειστή μονάδα) 24ωρης 

φιλοξενίας, στις οποίες εισάγονται επαρκώς λειτουργικά άτομα από 12 έως και 40 ετών 

(http://www.kokkori.gr).  

Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Νεφέλη» ξεκίνησε να λειτουργεί τον 

Σεπτέμβριο του 2011 στην περιοχή των Θρακομακεδόνων στην Αττική ως μία δομή 

της «ΕΔΡΑΣ». Έχει δυναμικότητα 4 ενοίκων (νέα άτομα – άνδρες) που αντιμετωπίζουν 

μέτρια ή βαριά νοητική υστέρηση με συνοσηρότητα στοιχεία αυτισμού και σύνδρομο 

Down (http://www.edra-coop.gr). Το Φεβρουάριο του 2011 άρχισε να λειτουργεί μια 

ΣΥΔ στο κέντρο της πόλης της Ναυπάκτου (http://www.tesyd.teimes.gr).  

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ» 

λειτουργεί μια ΣΥΔ σε ένα ενοικιαζόμενο κτίριο σε μια ήσυχη και ασφαλή γειτονιά 

του Παλαιού Φαλήρου. Εκεί, πραγματοποιούνται οργανωμένα προγράμματα σε 

ατομική και ομαδική βάση, που στόχο έχουν τη ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και της 

αυτονομίας των ενοίκων μέσα από καθημερινές δραστηριότητες αυτόνομης διαβίωσης 

(http://almatop.blogspot.gr). Η Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων 

Κοινωνικών Ομάδων λειτουργεί στα Τρίκαλα ΣΥΔ για την εξυπηρέτηση 9 ατόμων με 

νοητική αναπηρία (http://www.pofeko.gr). Το Κέντρο Επαγγελματικής 

Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Ε.Α. / Α.Μ.Ε.Α.), στα πλαίσια της 

Πράξης «Ίδρυση και Λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης» στο Δήμο 

Αθηναίων «Αμάλθεια», λειτουργεί 2 Σ.Υ.Δ. επτά ατόμων για άτομα με νοητική 

αναπηρία, στην περιοχή της Άνω Κυψέλης – Γαλατσίου (h t tp :/ /www.kea -

amea.gr ) .  

Στην Ελλάδα, οι μεμονωμένες προσπάθειες έχουν αρχίσει, εδώ και μερικά 

χρόνια, να εντατικοποιούνται και να συστηματοποιούνται, ιδιαίτερα, στα πλαίσια της 

παροχής υπηρεσιών από διάφορα σωματεία γονέων. Παράλληλα, αυτή η νέα τάση 

υποστηρίζεται και από το νομοθετικό πλαίσιο. Δυστυχώς, όμως, είμαστε ακόμη πολύ 

http://www.keathe.gr/
http://www.kokkori.gr/
http://www.edra-coop.gr/
http://www.tesyd.teimes.gr/
http://almatop.blogspot.gr/
http://www.pofeko.gr/
http://www.kea-amea.gr/
http://www.kea-amea.gr/
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πίσω σε επίπεδο βούλησης, σχεδιασμού και πραγματοποίησης σε σχέση με τις 

περισσότερες από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Το γεγονός αυτό θα αναλυθεί 

παρακάτω (ANED, 2009α∙ ANED, 2009β). Γι’αυτό το λόγο, είναι πολύ σημαντικό να 

διερευνηθούν όλες οι συνιστώσες που μπορούν να προάγουν και να οργανώσουν το 

θεσμό της Ανεξάρτητης Διαβίωσης. Οι απόψεις των συμμετεχόντων σε αυτή τη 

διαδικασία (γονείς, εκπαιδευτικό προσωπικό και άτομα με ΝΑ), καθώς επίσης και η 

εξερεύνηση των δυνατοτήτων του υπάρχοντος συστήματος αποτελούν έναυσμα για την 

έρευνα που θα πρέπει να γίνει, προκειμένου να βρεθούν εκείνα τα στοιχεία που θα 

οδηγήσουν στη δημιουργία αποτελεσματικών προγραμμάτων εκμάθησης της 

Ανεξάρτητης Διαβίωσης στα άτομα με ΝΑ. Δύο από τα σημαντικότερα στοιχεία ενός 

επιτυχημένου προγράμματος διδασκαλίας είναι η σωστή και ολοκληρωμένη 

αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών των ατόμων που πρόκειται να 

συμμετάσχουν, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα συμβεί η όποια παρέμβαση 

αποφασιστεί από τη διεπιστημονική ομάδα. Και τα δύο αυτά στοιχεία (αξιολόγηση και 

παρέμβαση) θα αναλυθούν αμέσως παρακάτω. 

2.3 Αξιολόγηση και Παρέμβαση για την Ανεξάρτητη Διαβίωση 

Το μοντέλο της ανεξάρτητης διαβίωσης έχει σαν στόχο να ενισχύσει την ποιότητα 

ζωής, να προωθήσει την ανεξαρτησία και να δημιουργήσει μια ολιστική προσέγγιση, 

με κέντρο της το ίδιο το άτομο για τη λήψη υποστήριξης. Επίσης, στοχεύει να δώσει 

στους χρήστες των υπηρεσιών την ευκαιρία να αναπτυχθούν σε ένα υποστηριζόμενο 

περιβάλλον, όπου θα αποκτήσουν δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης και θα μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητες αυτές στη πράξη (Tablot & Connolly, 2010). Ο 

κύριος στόχος των προγραμμάτων ανεξάρτητης διαβίωσης είναι να υποστηρίξουν τα 

άτομα με νοητική αναπηρία με τρόπους οι οποίοι θα τους επιτρέψουν να πετύχουν τα 

ατομικά επιθυμητά αποτελέσματα και θα οδηγήσουν σε αυτό-κατευθυνόμενες ζωές.  

Φαίνεται ότι απαιτείται πολύ μεγάλη προσπάθεια, τόσο από την πλευρά των 

ατόμων, όσο και από την πλευρά των οικογενειών τους, για να συνηθίσουν και να 

υιοθετήσουν τον τρόπο ζωής της ανεξάρτητης διαβίωσης. Οι γονείς, συνήθως, νιώθουν 

ενοχές, καθώς θεωρούν ότι εγκαταλείπουν τα παιδιά τους χωρίς προστασία και 

φοβούνται την κριτική του κοινωνικού περίγυρου. Η γονεϊκή αντίρρηση είναι το πρώτο 

εμπόδιο που έχουν να αντιμετωπίσουν τα άτομα με αναπηρία όταν θελήσουν να φύγουν 

από το πατρικό σπίτι και να δοκιμάσουν την ανεξάρτητη διαβίωση (Takamine, 1998).     



89 
 

Η έρευνα υποστηρίζει ότι η γονεϊκή συμμετοχή στην εκπαίδευση των παιδιών 

με νοητική αναπηρία έχει θετικά αποτελέσματα. Μια τέτοια συμμετοχή μπορεί να 

αυξήσει τα λειτουργικά αποτελέσματα των ατόμων αυτών. Η συνεχιζόμενη συμμετοχή 

και επαφή των γονέων με τα παιδιά τους, ακόμα κι όταν αυτά τοποθετούνται σε κάποια 

δομή διαβίωσης, έχει θετική επιρροή στα άτομα και στην ποιότητα ζωής τους. Οι γονείς 

είναι η μόνη συνεπής φιγούρα στη ζωή των ατόμων. Τα άτομα με νοητική αναπηρία 

έχουν λίγους ή καθόλου φίλους και οι γονείς είναι αυτοί που καλούνται να καλύψουν 

το κενό. Ο γενικός κανόνας είναι ότι οι γονείς είναι προστατευτικοί και ευεργετικοί για 

τα άτομα με νοητική αναπηρία (Schwartz & Tsumi, 2003). 

Όταν ένα άτομο με νοητική αναπηρία μπει σε κάποια δομή διαβίωσης, η 

οικογένεια γίνεται θέμα σκέψης. Ένα υψηλό επίπεδο εμπλοκής της οικογένειας μπορεί 

να εγγυηθεί μια καλή λειτουργία ποιοτικής φροντίδας. Επίσης, η εμπλοκή των γονέων 

μπορεί να λειτουργήσει θετικά και για το προσωπικό αυτών των δομών και για την 

ικανοποίηση που νιώθουν ότι παίρνουν από τη δουλειά τους (Schwartz & Tsumi, 

2003). 

Η εμπλοκή των γονέων μπορεί να επιδράσει σε διάφορα επίπεδα και να λάβει 

διάφορες μορφές. Η εμπλοκή μπορεί να ξεκινήσει από το ίδιο το άτομο με αναπηρία 

και να κατευθυνθεί στις δραστηριότητες των δομών (επίπεδο προγράμματος) ή και στο 

επίπεδο της κοινωνίας. Ως γονεϊκή εμπλοκή νοείται η συνεργασία ανάμεσα στους 

γονείς και τους επαγγελματίες, με σκοπό να προκύψουν θετικά αποτελέσματα για τα 

άτομα με νοητική αναπηρία. Αυτή η προσέγγιση βασίζεται στην ιδέα, ότι οι γονείς δεν 

αποτελούν για το άτομο με αναπηρία ένα ακόμα πρόβλημα αλλά μέρος της λύσης 

(Schwartz & Tsumi, 2003).   

Ο κάθε γονιός εμπλέκεται και συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς στο βαθμό 

που ο ίδιος επιθυμεί. Αυτό που καθορίζει το βαθμό εμπλοκής είναι τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του γονιού ή του ατόμου με νοητική αναπηρία. Για παράδειγμα, γονείς 

ατόμων που είναι πιο λειτουργικά, εμπλέκονται περισσότερο, ή όσο πιο μεγάλο σε 

ηλικία είναι το άτομο, τόσο λιγότερο  εμπλέκεται ο γονέας. Υπάρχουν, όμως, κι έρευνες  

που υποστηρίζουν το αντίθετο, ότι, δηλαδή, όσο πιο λειτουργικά είναι τα άτομα, τόσο 

λιγότερο εμπλέκονται οι γονείς ή όσο πιο μικρά σε ηλικία τόσο μικρότερη και η 

εμπλοκή τους. Το ίδιο αντιφατικά είναι και τα αποτελέσματα ερευνών που αφορούν 

στη διάρκεια της διαμονής του ατόμου σε κάποια δομή. Πολύ σημαντικό εύρημα 

αποτελεί το γεγονός, ότι γονείς με υγιείς προσωπικές σχέσεις, σταθερούς γάμους, 

υψηλό μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο έχουν υψηλά ποσοστά εμπλοκής. Επίσης, 
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σε περιπτώσεις που το οικογενειακό σπίτι απέχει χιλιομετρικά από τη δομή διαβίωσης, 

παρατηρείται λιγότερη εμπλοκή (Schwartz & Tsumi, 2003).    

Γονείς, οι οποίοι  έχουν αναπτύξει ισχυρό δεσμό με το παιδί τους  με νοητική 

αναπηρία και που έχουν προσωπικούς πόρους και ευκαιρίες να εμπλακούν ενεργά, 

έχουν την τάση να συνεχίζουν να εμπλέκονται. Υπάρχουν και έρευνες, οι οποίες 

υποστηρίζουν ότι γονείς, που εμπλέκονται σε μεγάλο βαθμό, οδηγούνται  σε «κάψιμο» 

και, έτσι, ξεκινάει  μια  περίοδος απομάκρυνσης, που τελικά βοηθάει τη μετάβαση στη 

νέα δομή. Η τάση που υπάρχει για τις δομές είναι να είναι μικρές και με μικρό αριθμό 

κατοίκων. Σε  πολλές, όμως, περιοχές στην Ευρώπη, την Αυστραλία, το Ισραήλ και την 

Αμερική υπάρχουν ακόμη μεγάλες δομές. Έχει βρεθεί ότι οι μεγάλες δομές έχουν 

σχεδιαστεί για άτομα που είναι λιγότερο  λειτουργικά, δεν επιτρέπουν την εμπλοκή των 

γονέων και δεν αποτελούν κανονικά περιβάλλοντα (Schwartz & Tsumi, 2003). 

Πολλές οικογένειες βιώνουν άγχος και έντονο στρες. Για παράδειγμα, η ανάγκη 

που εκφράζεται πιο συχνά από τις μητέρες είναι να αποδεσμευτούν από τη φροντίδα 

του παιδιού για ένα μικρό διάστημα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή του παιδιού 

σε εξωσχολικές απογευματινές δραστηριότητες ή με τη συμμετοχή του σε 

κατασκηνώσεις ή ακόμη και με την ανάθεση του παιδιού σε κάποια ανάδοχη 

οικογένεια ή σε κάποια δομή προσωρινής φύλαξης (το τελευταίο συμβαίνει, κυρίως, 

στο εξωτερικό) (Black, Mcconkey, Roberts & Ferguson, 2010).  

Οι γονείς παιδιών με νοητική αναπηρία συνδέουν την ευχαρίστηση με το να 

μπορείς να απολαμβάνεις μια «κανονική» καθημερινότητα, γεγονός που οι υπόλοιπες 

οικογένειες θεωρούν δεδομένο. Επίσης, πολλοί γονείς παιδιών με νοητική αναπηρία 

αναφέρουν ότι θα απολάμβαναν να επιστρέψουν στην εργασία τους και να «χτίσουν», 

εκ νέου, μια καριέρα (Riches, Parmenter, Llewellyn, Hindmarsh & Chan).  

«Βαριέται. Βαριέται με εμένα, με τον πατέρα του και είναι φυσικό. Το κέντρο 

ημέρας που παρακολουθεί δεν τον καλύπτει και όταν γυρνάει σπίτι ακούς μόνο: 

Βαρεμάρα, Βαρεμάρα, Βαρεμάρα». «Ένιωθε ότι αρκετά με αυτά που ζει. Εγώ νόμιζα ότι 

η ποιότητα ζωής της ήταν καλή, αλλά η ίδια είχε άλλη γνώμη», «Η συνειδητοποίηση ότι 

η κατάσταση δεν θα καλυτερέψει. Η ζωή της ήταν πολύ περιορισμένη, και ιδίως από τη 

στιγμή που πέθανε ο άντρας μου» (Alborz, 2003, σελ. 79).  

Συμμετέχοντες σε μικρές δομές διαβίωσης έχουν περισσότερες ευκαιρίες να 

κάνουν επιλογές. Παράλληλα, έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής, μεγαλύτερη συμμετοχή 

και ενσωμάτωση στην κοινότητα και περισσότερη επαφή με την οικογένειά τους. 

Δείχνουν περισσότερη ικανοποίηση με τις συνθήκες εστίασης, είναι πιο χαρούμενοι με 
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τους συγκατοίκους τους και μοιράζονται το δωμάτιό τους με λιγότερα άτομα (Chou, 

Lin, Pu, Lee & Chang, 2008).    

 Η ανεξαρτησία ενέχει τον παράγοντα ρίσκο. Κανένας γονιός δεν θα επιτρέψει 

στο παιδί του να κάνει κάτι, το οποίο ο ίδιος πιστεύει ότι θα καταλήξει σε καταστροφή. 

Όλοι οι γονείς έχουν την αίσθηση του καθήκοντος. Το ρίσκο θα πρέπει να αξιολογείται 

με βάση το προσδοκώμενο αποτέλεσμα για την προώθηση της ανεξαρτησίας του 

ατόμου (Aldridge, 2010).  

Το κύριο μέλημα της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τα άτομα με νοητική 

αναπηρία είναι να καταστούν ικανά να έχουν μια «φυσιολογική» ζωή, να μπορούν να 

ζήσουν μόνα τους και να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε όλες τις εκφάνσεις της 

κοινωνικής ζωής. Για να γίνει κάτι τέτοιο πραγματικότητα, είναι αναγκαία τα 

προγράμματα σπουδών, τα οποία εστιάζουν σε όλες τις απαραίτητες δεξιότητες, οι 

οποίες θα καταστήσουν το άτομο ικανό για όλα τα παραπάνω. Εκτός από τα 

προγράμματα σπουδών, απαραίτητα θεωρούνται και κάποια κριτήρια ετοιμότητας του 

ατόμου, καθώς και μια μορφή αξιολόγησης, η οποία θα μας υποδείξει από πού να 

αρχίσουμε την εκπαίδευση και πώς να τη συνεχίσουμε και να την αναπτύξουμε. 

Διεθνώς, υπάρχουν πολλά και διαφορετικά προγράμματα σπουδών αλλά και τρόποι 

αξιολόγησης. Στην Ελλάδα, ενώ υπάρχει ένα καλά οργανωμένο και σχετικά δομημένο 

πρόγραμμα σπουδών για δεξιότητες ανεξαρτησίας στη Δευτεροβάθμια Ειδική 

Εκπαίδευση (ΕΕΕΕΚ: ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ, 2003α σελ. 184), διαπιστώνουμε την 

ολοκληρωτική απουσία οποιασδήποτε οργανωμένης και επίσημης μορφής 

αξιολόγησης των συγκεκριμένων δεξιοτήτων.  

2.3.1 Αξιολόγηση 

Για να συμμετάσχει ένα άτομο με νοητική αναπηρία σε κάποιο πρόγραμμα 

εκπαίδευσης στην ανεξάρτητη διαβίωση, είναι απαραίτητο να γίνει μια αξιολόγηση 

των δεξιοτήτων που ήδη κατέχει, καθώς επίσης και συνεντεύξεις, για να διαπιστωθούν 

οι απαιτήσεις, τόσο του ίδιου του ατόμου, όσο και της οικογένειάς του. Είναι 

σημαντικό να αναφερθεί ότι, στο εξωτερικό, για την αξιολόγηση του ατόμου 

χρησιμοποιούνται σταθμισμένα εργαλεία αλλά και λίστες δεξιοτήτων, οι οποίες έχουν 

συνταχθεί σε τοπικά Πανεπιστήμια και είναι αποτέλεσμα ερευνητικού έργου του 

εκάστοτε πανεπιστημίου, χωρίς να γίνεται πρώτα κάποια στάθμιση.  

Σε όλες τις παραπάνω μορφές αξιολόγησης (επίσημες και μη, λίστες ή 

ερωτηματολόγια) μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης, 
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καθώς επίσης και στις δεξιότητες συμμετοχής στην κοινότητα. Σημαντική θέση, και 

ολοένα αυξανόμενη, καταλαμβάνουν και οι δεξιότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας 

και επαγγελματικού προσανατολισμού. Ελάχιστες είναι λίστες αυτό-αναφοράς 

(δηλαδή, συμπληρώνονται από τα ίδια τα άτομα). Οι περισσότερες λίστες 

συμπληρώνονται από τους γονείς των ατόμων με ΝΑ ή από το εκπαιδευτικό προσωπικό 

της δομής ή του φορέα  στον οποίο συμμετέχει το άτομο. Όλες είναι λίστες που έχουν 

συνταχθεί και χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα, υπάρχει μόνο η επίσημη 

μετάφραση του ABStest (εκτός από τα σταθμισμένα τεστ), που χρησιμοποιείται, 

κυρίως, για τα άτομα με ψυχικές ασθένειες. Θα μπορούσε, όμως, να χρησιμοποιηθεί 

και για τα άτομα με ΝΑ, καθώς καλύπτει σχεδόν ολόκληρο το φάσμα των δεξιοτήτων 

ΑΔ, που αναφέρονται βιβλιογραφικά για τα άτομα με ΝΑ. Στη συνέχεια, ακολουθούν 

δύο πίνακες με ενδεικτικά στοιχεία για την κάθε λίστα αξιολόγησης, καθώς είναι 

σχεδόν απίθανο να καταγραφούν όλες οι λίστες άτυπης αξιολόγησης που 

χρησιμοποιούνται από τους διάφορους φορείς στο εξωτερικό (βλ. Πίνακα 5 και Πίνακα 

6).  
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Πίνακας 5: Επίσημη Αξιολόγηση 

Κλίμακα Τομείς Συμπληρώνεται από: Συγγραφείς/ Εκδότες Ημ/νια 

Adaptive Behavior Inventory 

(ABI) 6-18 (για εκπαιδευτές) 

Λειτουργικές δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης Εκπαιδευτικό προσωπικό Brown, L. &  Leigh, J. E. 1986 

AAMR Adaptive Behavior 

Scale (ABS-S-2) 6-14 

Προσωπική ανεξαρτησία, Υπευθυνότητα στην 

καθημερινή διαβίωση, Προβλήματα συμπεριφοράς 

Γονείς και εκπαιδευτικό προσωπικό N. Lambert, K. Nihira & H. 

Leland 

1993 

Scales of Independent 

Behavior – Revised 

Κινητικές δεξιότητες, Δεξιότητες επικοινωνίας & 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης, Δεξιότητες 

καθημερινής διαβίωσης, Δεξιότητες στην κοινότητα 

Γονείς Bruininks, R., H., Woodcock, 

R. W., Weatherman, R. E. & 

Hill, B.K. 

1996  

Life Centered Career 

Education Knowledge and 

Performance Batteries 

Δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης, Προσωπικές 

κοινωνικές δεξιότητες, Επαγγελματική 

συμβουλευτική και προετοιμασία 

Το ίδιο το άτομο (κλίμακα 

αυτοαναφοράς) 

Brolin, D. 1997 

The Guernsey Community 

Participation and Leisure 

Assessment (GCPLA) 

Υπηρεσίες (γιατροί-νοσοκομεία-αστυνομία), 

Δημόσια μέσα μεταφοράς, Δραστηριότητες 

ελεύθερου χρόνου σε εσωτερικό χώρο, 

Δραστηριότητες ε.χ. – άθληση & αναψυχή, 

Κοινωνικές σχέσεις, Εγκαταστάσεις & παροχές  

Το ίδιο το άτομο, σε μορφή ημι-

δομημένης συνέντευξης 

Baker, P. 2000 

Vineland II, Adaptive 

Behavior Scales (φόρμα για 

γονείς και caregivers) 

Επικοινωνία, Δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης, 

Κοινωνικότητα, Κινητικές δεξιότητες, Συμπεριφορά 

Γονείς και εκπαιδευτικό προσωπικό S.Sparrow, V. D. Cicchetti & 

D.A. Balla 

2005 

Ansell-Casey Life Skills 

Assessment (Level III) (on-

line)  

Επικοινωνία, Καθημερινή διαβίωση, Διαχείριση 

σπιτιού & χρημάτων, Φροντίδα εαυτού, Κοινωνικές 

σχέσεις, Δεξιότητες (προ)επαγγελματικές 

Το ίδιο το άτομο (κλίμακα 

αυτοαναφοράς) και το εκπαιδευτικό 

προσωπικό 

Casey,J.  2009 
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Πίνακας 6: Ανεπίσημη Αξιολόγηση  

(http://www.epsyme.gr/gp/files/abs.pβ.ε. ∙http://www.metrotherapyscc.com ∙ http://www.allenshea.com/CIRCL/knowyou.pβ.ε. ∙ 

http://www.thelearningclinic.org/PΒ.Ε./TILSAInstructionsanβ.ε.orm.pβ.ε. ∙ www.mnddc.org ∙ www.state.tn.us ∙ www.selfdeterminationak.org ∙ 

www.integratingstandards.org ∙ www.ehow.com ∙ ese.dadeschools.net ∙  php.rab.e.ord.edu ∙ www.transitiontocollege.net ∙ 

http://www.community.nsw.gov.au/docswr/_assets/main/documents/leavingcare_checklist.pβ.ε. ∙  Baker & Brightman, 2004 ∙ Richew et al, 2009) 

 

Κλίμακα Τομείς Συμπληρώνεται από: Συγγραφείς/ Εκδότες Ημ/νια 

Adolescent Autonomy 

Checklist 

Δεξιότητες Σπιτιού, Κανόνες Ασφάλειας, 

Προσωπική υγιεινή, Διαχείριση ελεύθερου χρόνου, 

σχεδιασμός καριέρας, δεξιότητες σε σχέση με την 

κοινότητα  

Γονείς και εκπαιδευτικό προσωπικό University of Washington 

Division of Adolescent 

Medicine and based on a 

Model developed by the 

Children’s Rehabilitation 

Center at the University of 

Virginia 

1984-7 

Autonomous Functioning 

Checklist 

Φροντίδα εαυτού και οικογένειας, Διαχείριση, 

Διαχείριση Ελεύθερου χρόνου, Κοινωνικές και 

Διαπροσωπικές Σχέσεις 

Άτομα Sigafoos,A., Feinstein, C., 

Damond, M. & Reiss, D. 

1988 

Daily Living Skills 

Assessment 

Διαχείριση χρημάτων, Μαγείρεμα, Μετακίνηση, 

Αγορές – Πληρωμές, Συστήματα Υποστήριξης, 

Κανόνες ασφάλειας, Υγιεινή, Φροντίδα ρουχισμού, 

Υγεία, Αυτοσυνηγορία 

Γονείς και  εκπαιδευτικό 

προσωπικό 

Created with information from 

Getting to Know you by 

Claudia Bolton and Bill Allen 

1999 

Life Skills Inventory - 

Independent Living Skills 

Assessment Tool 

Διαχείριση χρημάτων, μετακίνηση, προετοιμασία 

φαγητού, προσωπική εμφάνιση και υγιεινή, υγεία, 

διατήρηση σπιτιού, γνώση ενδιαφερόντων, 

επαγγελματικές δεξιότητες 

Γονείς, εκπαιδευτικό προσωπικό 

και άτομα 

Washington state, department 

of social & health services  

2000 

Community Integration 

Questionnaire 

Διατήρηση σπιτιού, κοινωνικές σχέσεις, 

επαγγελματικές δεξιότητες 

Άτομα ή εκπαιδευτικό προσωπικό B. Willer 2000 

DCD curriculum –assessment  Δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης, διαχείριση 

ελεύθερου χρόνου, κοινωνική συμμετοχή 

Γονείς και εκπαιδευτικό προσωπικό  Integrating Minnesota 

Graduation Standards and 

Developmental Cognitive 

Disabilities 

2001 

The “Place of my own” 

checklist   

Διατήρηση σπιτιού Άτομα W. Allen 2002 

http://www.epsyme.gr/gp/files/abs.pdf
http://www.metrotherapyscc.com/
http://www.allenshea.com/CIRCL/knowyou.pdf
http://www.thelearningclinic.org/PDF/TILSAInstructionsandForm.pdf
http://www.mnddc.org/
http://www.state.tn.us/
http://www.selfdeterminationak.org/
http://www.integratingstandards.org/
http://www.ehow.com/
http://www.transitiontocollege.net/
http://www.community.nsw.gov.au/docswr/_assets/main/documents/leavingcare_checklist.pdf
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The Supported Living Home 

Checklist (3 αρχεία) 

Διατήρηση Σπιτιού Άτομα Partners in Advocacy 

Consulting & CIRCL 

2002 – 

2007 

Self-Care Checklist Δεξιότητες ντυσίματος, επιλογής ρουχισμού, 

υγιεινής και υγείας 

 Steps to Independence (4th 

edition) Baker & Brightman, 

Paul Brookes Publishing Co 

2004 

Self-Help Checklist Δεξιότητες σίτισης, ένδυσης, υγιεινής   Steps to Independence (4th 

edition) Baker & Brightman, 

Paul Brookes Publishing Co 

2004 

Home- Care Assessment  Δεξιότητες καθαρίσματος, πλυσίματος ρούχων, 

προετοιμασίας φαγητού, χρήσης αντικειμένων, 

χρήσης εργαλείων, ρουτίνας και επισκευές 

έκτακτες 

 Steps to Independence (4th 

edition) Baker & Brightman, 

Paul Brookes Publishing Co 

2004 

Transition & Independent 

Living Skill Assessment 

(TILSA) 

Διατήρηση Σπιτιού, Διατροφή, Κοινωνικές σχέσεις, 

διαχείριση χρημάτων, μετακίνηση, διαχείριση 

ελεύθερου χρόνου, υγεία, κοινωνική ενσωμάτωση, 

επίγνωση εαυτού, κανόνες ασφάλειας, 

επαγγελματικές δεξιότητες και σχεδιασμός 

καριέρας 

Γονείς, εκπαιδευτικό προσωπικό 

και άτομα 

The Learning Clinic 2006 

Modified Annual Self-

determination Checklist  

Γνώση εαυτού, Κοινωνική ζωή, Επαγγελματικές 

δεξιότητες, Εκπαίδευση, δεξιότητες καθημερινής 

διαβίωσης  

Γονείς, εκπαιδευτικό προσωπικό 

και άτομα 

Miami-Dade County Public 

Schools – Division of Special 

Education  

2006 

Self-determination Checklist, 

Parent- Student – Educator 

Assessment (I’m determined 

project) 

Γνώση του εαυτού, των δυνατοτήτων και των 

αδυναμιών 

Γονείς, εκπαιδευτικό προσωπικό 

και άτομα 

Commonwealth of Virginia 

Department of Education 

Training & Technical 

Assistance Centers 

2008 

Supported Living Protocol 

Checklist 

Αρχική ζήτηση για στέγαση σε δομή 

υποστηριζόμενης διαβίωσης 

Συνέχιση της στέγασης ή αξιολόγηση για 

μετακίνηση σε άλλο σπίτι 

Έναν υπεύθυνο της ερευνητικής 

ομάδας 

 2008 

ABS Test (Μετάφραση και 

Προσαρμογή στα Ελληνικά) 

Δεξιότητες: φαγητού, Χρήση τουαλέτας, 

Καθαριότητα, Εμφάνιση, Φροντίδα ρουχισμού, 

Ντύσιμο, Μετακίνηση, Άλλες δεξιότητες, 

Αυτονομίας, Επαγγελματικές Δεξιότητες, 

Διαχείριση χρημάτων κ.λπ  

Γονείς και Εκπαιδευτικό 

Προσωπικό 

Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών 

Ερευνών 

2009 
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The I-CAN Instrument Τομέας Υγείας (ιατρικές συνθήκες, φάρμακα και 

επιληψία, ψυχική υγεία, ψυχιατρικές συνθήκες, 

πνευματική υγεία, συμπεριφορά, υπηρεσίες υγείας), 

Επικοινωνία, Μετακίνηση, Οικογενειακή ζωή και 

φροντίδα εαυτού (φροντίδα εαυτού, οικογενειακή 

ζωή, οικονομικές δραστηριότητες, γνώση 

κινδύνων, δεξιότητες πρόσβασης), Διαπροσωπικές 

αλληλεπιδράσεις και σχέσεις, Κοινωνική και 

Πολιτιστική Ζωή 

Γονείς, εκπαιδευτικό προσωπικό 

και άτομα 

Centre for Developmental 

Disability Studies. The 

University of Sydney, 

Australia 

2009 

Daily Living Skills 

Assessment 

Φαγητό, Τουαλέτα, Προσωπική υγιεινή, Ντύσιμο 

 

Γονείς και εκπαιδευτικό προσωπικό Metro Therapy Special 

Children’s Clinic, 

 

Independent Living Skills – A 

checklist for young people in 

care 

Χρήματα, Σπίτι, Εκπαίδευση, Εργασία, Υγεία & 

Υγιεινή, Δεξιότητες Καθημερινής διαβίωσης, 

Κοινωνική Ανάπτυξη, Δικαιώματα & Υποχρεώσεις  

Άτομο Family & Community 

Services (NSW Government) 

 

Self Determination Checklist: 

Progress Check, Student Self-

assessment, Annual Review 

Γνώση του εαυτού, των δυνατοτήτων και των 

αδυναμιών 

Γονείς, εκπαιδευτικό προσωπικό 

και άτομα 

UAA Center for Human 

Development University of 

Alaska Anchorage  
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Για την οργάνωση προγραμμάτων διδασκαλίας σε δεξιότητες ανεξάρτητης 

διαβίωσης υπάρχουν πολλά διαδικτυακά βοηθήματα. Μια πληθώρα σελίδων 

πανεπιστημίων και οργανισμών, που ασχολούνται με την ανεξάρτητη διαβίωση των 

ατόμων με νοητική αναπηρία, προσφέρουν πολύ χρήσιμες συμβουλές και σχέδια 

διδασκαλίας και μάλιστα χωρίς κάποιο κόστος.  

Στην Ελλάδα, η μοναδική πρόταση, που γίνεται αναφορικά με την αξιολόγηση 

των δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης, είναι αυτή στα Αναλυτικά Προγράμματα 

Σπουδών των ΕΕΕΕΚ. Τα συγκεκριμένα ΑΠΣ προτείνουν να γίνεται μια διαδικασία, η 

οποία περιλαμβάνει: συνέντευξη εκτίμησης είτε με το ίδιο το άτομο είτε με το στενό 

οικογενειακό του περιβάλλον, παρατήρηση του ατόμου στο φυσικό του χώρο, 

αυτοπεριγραφή από το ίδιο το άτομο, εκτίμηση με χρήση του παιξίματος ρόλων (role-

play), ειδικές αξιολογητικές δοκιμασίες (tests, προτείνονται τα Vinel and Adaptive 

Behavior Scales, Sensory Profile, Bruinings Oseretsky Test of Motor Proficiency και 

Motor Skills Inventory) και ειδικές μετρήσεις  (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ, 2003α).   

2.3.2 Δεξιότητες Ανεξάρτητης Διαβίωσης 

Όταν ένα άτομο αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα ή πρέπει να διαχειριστεί κάποιες 

καταστάσεις, το ίδιο το άτομο είναι το καταλληλότερο για να δράσει για τον εαυτό του. 

Αυτή η ικανότητα του ατόμου μπορεί να επηρεαστεί από το νοητικό του δυναμικό. 

Ακόμα, όμως, και τα άτομα με νοητική αναπηρία μπορούν να υποστηριχτούν, 

προκειμένου να λάβουν αποφάσεις για τον εαυτό τους. Αυτή η διαπίστωση οφείλεται 

στο γεγονός, ότι το άτομο γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τον εαυτό του, τις 

επιθυμίες του και τις δυνατότητές του. Επίσης το άτομο είναι πιο πιθανό να πετύχει 

στόχους, που έχει θέσει το ίδιο και η επίτευξη του στόχου θα ενισχύσει την 

αυτοπεποίθησή του. Στόχος του έργου του εκπαιδευτικού είναι να βοηθήσει το άτομο 

να διαχειριστεί το δυσεπίλυτο πρόβλημα και να αντιμετωπίσει τις προβληματικές 

καταστάσεις. Η κατάτμηση του στόχου σε άλλους μικρότερους εξυπηρετεί με τον 

καλύτερο τρόπο την επιτυχία των στόχων (Thomas & Woods, 2008). 

Τα άτομα με νοητική αναπηρία έχουν έλλειψη των δεξιοτήτων που απαιτούνται 

για να αντιμετωπίσουν τη «μοναξιά» της ανεξάρτητης διαβίωσης (Takamine, 1998). 

Οι δεξιότητες που θα πρέπει να διδαχθούν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι: πρώτες 

βοήθειες, διατροφή, προγραμματισμός και προετοιμασία γευμάτων, προσωπική 

υγιεινή και εμφάνιση, ελεύθερος χρόνος και μετακίνηση, σωστή συμπεριφορά, χρήση 

του τηλεφώνου και άλλων υπηρεσιών, κανόνες ασφαλείας, διαχείριση και συντήρηση 
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σπιτιού, γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του ατόμου που ζει μέσα σε 

μια κοινότητα, διαχείριση χρημάτων, αγορές και αυτό-διαχείριση της φαρμακευτικής 

αγωγής, που τυχόν λαμβάνει.  

Υπάρχουν πάνω από 20 δεξιότητες, οι οποίες ονομάζονται δεξιότητες ζωής ή 

δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης. Έρευνα του 1981 αναφέρει τις εξής 20, οι οποίες 

δεν απέχουν πολύ από αυτές που η σύγχρονη έρευνα ονομάζει δεξιότητες ανεξάρτητης 

διαβίωσης: η αποπληρωμή φόρων, η διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, η ασφάλεια, 

η διαχείριση χρημάτων, η κατανόηση της πίστωσης, η κατανόηση των ατομικών 

δικαιωμάτων, η γνώση των συνθηκών κινδύνου, η συμμετοχή στην εκλογική 

διαδικασία, η κατανόηση της τοπικής διακυβέρνησης, η χρήση των δημόσιων 

υπηρεσιών, η χρήση κάποιου αυτοκινούμενου, ο σχεδιασμός γευμάτων διατροφικής 

αξίας, η ενοικίαση σπιτιού ή διαμερίσματος, η διαχείριση ελεύθερου χρόνου, η χρήση 

των υπηρεσιών της κοινότητας και του συστήματος μετακίνησης, η επίτευξη καλής 

υγείας, συμπεριλαμβανομένης και της κατανόησης της σεξουαλικότητας και των 

επιπτώσεων της χρήσης αλκοόλ, ναρκωτικών και βίας, η διατήρηση καλής σωματικής 

κατάστασης, η εξοικονόμηση χρημάτων και οι απλές επισκευές στο σπίτι. Οι 

παραπάνω δεξιότητες προτείνονται, γενικά, για τους νέους και όχι, ειδικά, για τα άτομα 

με ειδικές ανάγκες ή με νοητική αναπηρία (Hunter & Hamar, 1981).   

Οι δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με νοητική αναπηρία 

διαχωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: (α) δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης, (β) 

δεξιότητες που αφορούν τη σχέση με την κοινότητα, (γ) κοινωνικές δεξιότητες και (δ) 

επαγγελματικές δεξιότητες. 

Πιο συγκεκριμένα, οι δεξιότητες που αφορούν στην καθημερινή ζωή και 

ρουτίνα έχουν άμεση σχέση με τη διατήρηση ενός σπιτιού και της προσωπικής υγιεινής 

του ατόμου (Δίκτυο Παροχής Υπηρεσιών και Ενημέρωσης Ατόμων με Αναπηρίες, 

www.liferight.gr): 

 Διαχείριση των προσωπικών εξόδων: μέτρηση χρημάτων, οικονομία, τήρηση 

αρχείου εξόδων, αποφάσεις για το πότε και πού θα ξοδευτούν χρήματα, 

υπολογισμός και πληρωμή χρεών, έλεγχος εξόδων, διαχείριση χρημάτων για 

ενοίκιο. 

 Επιλογή και συντήρηση σπιτιού: προγραμματισμός και εκτέλεση για τις 

δουλειές του σπιτιού, προετοιμασία γευμάτων, διεκπεραίωση των εξόδων του 

σπιτιού. 

http://www.liferight.gr/
http://www.liferight.gr/
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 Φροντίδα των προσωπικών αναγκών: ντύσιμο κατάλληλο για κάθε περίσταση, 

διατήρηση καθαριότητας, φροντίδα υγείας. 

 Φροντίδα της ασφάλειάς του: αναγνώριση σημάτων κινδύνου, αναγνώριση 

περίεργων και ασυνήθιστων μυρωδιών, αναγνώριση ασυνήθιστων ήχων, γνώση 

της εκκένωσης ενός κτιρίου, ανάγνωση και κατανόηση βασικών διαδικασιών 

ασφαλείας, υπακοή στους κανόνες ασφαλείας. 

 Αγορά και προετοιμασία φαγητού: αγορά τροφίμων και σχεδιασμός γευμάτων, 

καθαρισμός της περιοχής μαγειρέματος, αποθήκευση του φαγητού σε 

κατάλληλο μέρος, προετοιμασία γευμάτων, ανάγνωση των ετικετών των 

συσκευασιών και τήρηση των συνταγών, απόκτηση σωστών διατροφικών 

συνηθειών, σχεδιασμός και κατανάλωση ισορροπημένων γευμάτων. 

 Αγορά και φροντίδα ρουχισμού: πλύσιμο ρούχων, αγορά ρούχων, γνωρίζοντας 

τις τιμές και τις εκπτώσεις, σιδέρωμα, ράψιμο και αποθήκευση ρούχων, χρήση 

του πλυντηρίου ρούχων. 

Σε δεύτερο επίπεδο έρχονται οι δεξιότητες, που αφορούν τη σχέση του ατόμου με 

την κοινότητα (Δίκτυο Παροχής Υπηρεσιών και Ενημέρωσης Ατόμων με Αναπηρίες, 

www.liferight.gr): 

 Να καταστεί το άτομο υπεύθυνος πολίτης της κοινότητας με γνώση των 

δικαιωμάτων του και των υποχρεώσεών του, που γνωρίζει τους νόμους και 

συμμετέχει στις εκλογικές διαδικασίες. 

 Να μπορεί τα άτομο να «γεμίζει» τον ελεύθερο χρόνο του με δημιουργικές 

δραστηριότητες: να γνωρίζει τις διαθέσιμες δραστηριότητες στην κοινότητα, να 

διαλέγει και να σχεδιάζει δραστηριότητες, να έχει επίγνωση της αξίας της 

δημιουργίας, να συμμετέχει σε ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες, να 

συμμετέχει σε αθλητικές, μουσικές και εικαστικές δραστηριότητες. 

  Να μπορεί να κινείται μόνο του στην κοινότητα: να διαχωρίζει το «δεξιά» και 

το «αριστερά», να προσδιορίζει τη θέση του στο χώρο, να γνωρίζει κανόνες για 

ασφαλή μετακίνηση, να γνωρίζει πώς να χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς, να χρησιμοποιεί χάρτες. 

Επειδή, όμως, η ανεξαρτησία έχει άμεση σχέση με την προσωπική ανάπτυξη 

και τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή πολύ σημαντικές είναι συγχρόνως οι κοινωνικές 

δεξιότητες (Δίκτυο Παροχής Υπηρεσιών και Ενημέρωσης Ατόμων με Αναπηρίες, 

www.liferight.gr): 

http://www.liferight.gr/
http://www.liferight.gr/
http://www.liferight.gr/
http://www.liferight.gr/


100 
 

 Να επιτύχει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο αυτογνωσίας: να αναγνωρίζει τις 

ψυχικές και ψυχολογικές του ανάγκες, να αναγνωρίζει τα ενδιαφέροντα και τις 

δυνατότητές του, να αναγνωρίζει τα συναισθήματά του. 

 Να έχει αυτοπεποίθηση: να εκφράζει τα συναισθήματά του, να αντιλαμβάνεται 

τον εαυτό του ως διαφορετική και μοναδική οντότητα, να δέχεται την κριτική, 

να δέχεται τον έπαινο, να αναπτύξει την εμπιστοσύνη στον εαυτό του. 

 Να υιοθετήσει αποδεκτή κοινωνική συμπεριφορά: να σέβεται τα δικαιώματα 

και την ιδιοκτησία των άλλων, να ακολουθεί κανόνες και νόμους. 

 Να αναπτύξει διαπροσωπικές δεξιότητες: να ακούει τους άλλους και να απαντά 

κατάλληλα, να αναπτύσσει και να διατηρεί κοινωνικές σχέσεις με άλλους, να 

κάνει και να διατηρεί φιλίες με τρίτους. 

 Να επιτύχει την ανεξαρτησία: να κάνει πράγματα με ελάχιστη ή καθόλου 

βοήθεια, να αποδέχεται την ευθύνη των πράξεών του, να συμμετέχει στην 

κοινότητα, να φτιάχνει και να τηρεί το πρόγραμμά του, να διαλέγει φίλους, να 

ταξιδεύει με ασφάλεια, να πηγαίνει στο σχολείο/στη δουλειά του στην ώρα του, 

να αποφασίζει τι θα φορέσει. 

 Να αποκτήσει δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων: να ζητά βοήθεια, όταν τη 

χρειάζεται, να αναγνωρίζει το πρόβλημα, να ανέχεται τις επιπτώσεις του, να 

αναπτύσσει εναλλακτικές λύσεις, να αναπτύσσει στόχους, λύσεις και σχέδιο. 

 Να καταστεί ικανός να επικοινωνεί με τους άλλους: να επικοινωνεί με 

κατανόηση, να γνωρίζει τους κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς, να μπορεί να 

αρχίσει και να ολοκληρώσει μια συζήτηση. 

Η τελευταία κατηγορία δεξιοτήτων, που πρέπει να έχει ένα άτομο για την 

ανεξαρτησία είναι οι επαγγελματικές δεξιότητες (Δίκτυο Παροχής Υπηρεσιών και 

Ενημέρωσης Ατόμων με Αναπηρίες, www.liferight.gr): 

 Να γνωρίσει και να εξερευνήσει τις επαγγελματικές του επιλογές: να 

εξερευνήσει τις επαγγελματικές προοπτικές, να αναγνωρίσει την αξία της 

δουλειάς, να εντοπίσει μέρη ενημέρωσης και πληροφόρησης για θέματα 

εργασίας, να αναγνωρίσει τις προσωπικές και κοινωνικές επιταγές που 

εκπληρώνονται μέσω της εργασίας, να ερευνήσει την αγορά εργασίας στην 

κοινότητα που ζει. 

 Να επιλέγει και να σχεδιάζει επαγγελματικές επιλογές: να κάνει ρεαλιστικές 

επαγγελματικές επιλογές, να αναγνωρίζει τα προσόντα που χρειάζονται για μια 

http://www.liferight.gr/
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δουλειά, να αναγνωρίζει τα επαγγελματικά του ενδιαφέροντα, να αναγνωρίζει 

τις επαγγελματικές του ανάγκες. 

 Να επιδεικνύει κατάλληλη επαγγελματική συμπεριφορά: να ακολουθεί 

κανόνες, να ανέχεται την επίβλεψη από τρίτους, να μπορεί να συνεργάζεται με 

άλλους. 

 Να ψάχνει και να βρίσκει εργασία: να ψάχνει εργασία, να κάνει αίτηση για 

κάποια δουλειά, να δίνει συνεντεύξεις για δουλειά, να προσαρμόζεται στις 

αλλαγές. 

 Να αποκτήσει σαφείς επαγγελματικές δεξιότητες: να παρακολουθεί σεμινάρια 

επαγγελματικής ειδίκευσης, να συμμετάσχει σε δουλειές εθελοντικά, να 

εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες για επαγγελματική επιμόρφωση. 

Εκτός από τις δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης, σε πολλές βιβλιογραφικές 

αναφορές συναντάται και ο όρος «δεξιότητες ζωής». Οι δεξιότητες ζωής, ως προς το 

περιεχόμενό τους, μοιάζουν με τις δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης, αλλά 

κατηγοριοποιούνται λίγο διαφορετικά και περιλαμβάνουν ένα μεγάλο εύρος 

δεξιοτήτων και γνώσεων, οι οποίες θεωρούνται, επίσης, απαραίτητες για μια 

ανεξάρτητη ενήλικη ζωή. Πιο συγκεκριμένα, οι δεξιότητες ζωής κατηγοριοποιούνται 

σε τρεις ομάδες (www.hired-hands.org ∙ Aldridge, 2010): 

 Δεξιότητες καθημερινής ζωής: δεξιότητες διαχείρισης του σπιτιού, των 

χρημάτων και του χρόνου, ασφάλεια και υγεία, δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης.  

 Δεξιότητες προσωπικής/κοινωνικής ζωής: δεξιότητες μετακίνησης στην 

κοινότητα, δεξιότητες ανταπόκρισης στις κοινωνικές και κοινοτικές υπηρεσίες, 

δεξιότητες κοινωνικοποίησης, γνώση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών. 

 Επαγγελματικές Δεξιότητες: δεξιότητες μελέτης για διάφορους διαγωνισμούς, 

ικανότητα επαγγελματικών συνεντεύξεων.  

Για τα άτομα με νοητική αναπηρία έχουν αναπτυχθεί διάφορα προγράμματα 

διδασκαλίας δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης. Ο ορισμός των δεξιοτήτων ζωής, 

καθώς και η επιλογή τους έχει βασιστεί στα ερευνητικά δεδομένα παλαιότερων 

δεκαετιών, τα οποία, όμως, απευθύνονταν στον τυπικώς αναπτυσσόμενο πληθυσμό. Οι 

δεξιότητες ανεξαρτησίας, που σχετίζονται με μια αυτοπροσδιοριζόμενη συμπεριφορά, 

αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η διδασκαλία της ανεξάρτητης 

διαβίωσης. Οι κυρίαρχες δεξιότητες που απαιτούνται είναι η δεξιότητα επίλυσης 

προβλήματος (problem solving) και η ικανότητα θέσπισης στόχων (goal setting). Τα 

http://www.hired-hands.org/
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άτομα πρέπει να είναι σε θέση να λύνουν προβλήματα, να σχεδιάζουν και να 

προβλέπουν το πρόγραμμά τους, να διαθέτουν στρατηγικές στοχοθεσίας και δεξιότητες 

επικοινωνίας, ώστε να μπορούν να αυτορρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους και να 

αξιολογούν τις επιδόσεις τους (Palmer & Wehmeyer, 2003). 

Επίσης, το άτομο πρέπει, αρχικά, να είναι σε θέση (α) να αναγνωρίζει, να 

αξιολογεί και να βάζει προτεραιότητες στα ενδιαφέροντά του, στις ικανότητές του και 

στις πρωταρχικές του ανάγκες, (β) να γνωρίζει τις δυνατότητές του και (γ) να 

αναγνωρίζει και να επικοινωνεί τις προτιμήσεις του, τις αξίες και τα «πιστεύω» του. 

Όταν το ίδιο το άτομο θεσπίζει τους στόχους του, παίρνει πιο άμεση ανατροφοδότηση 

και λειτουργεί με πιο αποτελεσματικό τρόπο για την επίτευξη του στόχου. Βέβαια, η 

διαδικασία αυτή ενέχει κάποια ρίσκα, όπως το να θέσει το άτομο στόχους εύκολους 

και χαμηλότερου επιπέδου από το δικό του, για να αποφύγει την πίεση και τη «σκληρή» 

δουλειά. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί, αν χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας νύξεις, έπαινοι και σαφείς οδηγίες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι, για να 

επιτευχθεί η θέσπιση στόχων από το ίδιο το άτομο, πρέπει αυτό να έχει ισχυρό 

εσωτερικό σημείο ελέγχου και να δρα με βάση ηθικούς και όχι υλικούς ενισχυτές. 

Επίσης, υπάρχει μεγάλη δυσκολία στη μετάδοση του σημείου ελέγχου από τον ενήλικα 

– εκπαιδευτή στο άτομο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω διαδικασιών επαφής και 

αλληλεπίδρασης του εκπαιδευτή με το άτομο (Guevremont, Osnes & Stokes, 1988).  

Παρακάτω, θα αναλυθούν τα στοιχεία εκείνα που καθιστούν επιτυχημένο ένα 

πρόγραμμα παρέμβασης στις δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης. Ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα διδασκαλίας είναι απαραίτητο, προκειμένου να κατακτηθούν οι δεξιότητες 

ανεξάρτητης διαβίωσης στα άτομα με νοητική αναπηρία.  

2.3.3 Παρέμβαση για τη Διδασκαλία Δεξιοτήτων Ανεξάρτητης Διαβίωσης 

Για να σχεδιαστεί μια ολοκληρωμένη διδασκαλία για τις δεξιότητες της ανεξάρτητης 

διαβίωσης, χρειάζεται να οργανωθεί ένα πρόγραμμα 3 βημάτων. Το πρώτο βήμα είναι 

να υπάρξει αναγνώριση και ταξινόμηση των ειδικών δεξιοτήτων ανεξάρτητης 

διαβίωσης που είναι χρήσιμες στον κάθε νέο. Το δεύτερο βήμα είναι να αναπτυχθούν 

«πακέτα» εξατομικευμένης εκπαίδευσης και το τρίτο να εμπλακούν οι ενήλικες που 

ζουν στην κοινότητα στη διδασκαλία των δεξιοτήτων ζωής. Εκπαιδευτικοί, γονείς, 

σύμβουλοι καριέρας, σχολικοί σύμβουλοι, εργαζόμενοι σε κοινοτικές δομές, 

εργαζόμενοι σε κέντρα νεότητας, σύλλογοι νέων και τοπικές υπηρεσίες μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν το παραπάνω πρόγραμμα 3 βημάτων. Παρόλο που ο κάθε νέος έχει 



103 
 

διαφορετικές ανάγκες, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν εξατομικευμένα, 

υπάρχουν κοινά θέματα τα οποία ζητούν λύση. Αυτά τα θέματα αφορούν στην 

ανάπτυξη της ανεξαρτησίας και της αυτο-αποτελεσματικότητας των νέων, ώστε να 

ανταπεξέλθουν στην καθημερινή ζωή. Αυτό που γνωρίζουμε και πρέπει να 

αξιοποιήσουμε, είναι ότι οι νέοι μαθαίνουν στην αληθινή ζωή με την εμπειρία.  Το 

γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τον ενθουσιασμό που επεδείκνυαν οι νέοι που 

συμμετείχαν στα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Βασισμένα στην Εμπειρία 

(Experience – Based Career Education Program) στην Αμερική. Σε αυτά τα 

προγράμματα, οι νέοι ήρθαν σε επαφή με τα πραγματικά επαγγέλματα και δόθηκε 

έμφαση στη διδασκαλία της ανεξαρτησίας για την καθημερινή ζωή και την εργασία 

(Hunter & Hamar, 1981). 

Ο γονιός είναι αυτός που, αρχικά, θα καθορίσει το πρόγραμμα διδασκαλίας του 

παιδιού με νοητική αναπηρία. Πρώτα, θα πρέπει να γίνει μια διεξοδική μελέτη και 

αξιολόγηση των δεξιοτήτων καθημερινής ζωής που χρειάζεται το άτομο, αλλά δεν τις 

έχει. Μέσα σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνεται το δέσιμο των κορδονιών, το μπάνιο, η 

τακτοποίηση των ρούχων του, το ανεξάρτητο κόψιμο του φαγητού κ.λπ.. Σε αυτόν τον 

κατάλογο μπορεί, επίσης, να προστεθούν δουλειές του σπιτιού, που το άτομο είναι 

έτοιμο να διδαχθεί, όπως τα άδειασμα του κάδου σκουπιδιών, το στρώσιμο του 

τραπεζιού ή του κρεβατιού του, το σκούπισμα κ.λπ. Επίσης, είναι σημαντικό να 

αναρωτηθούμε ποιες δεξιότητες θέλει το παιδί μας να μάθει, αλλά και ποιες είναι 

έτοιμο να μάθει. Κάποιες δεξιότητες πρέπει να προϋπάρχουν για να διδαχθούν κάποιες 

άλλες. Για παράδειγμα, η ικανότητα του καθίσματος έρχεται πριν την ικανότητα του 

περπατήματος ή το παιδί πρώτα θα μάθει να χρησιμοποιεί πιρούνι και μετά μαχαίρι 

κ.ο.κ. (Baker & Brightman, 2004). Αναφέρεται ότι η κάθε ομάδα συγκρότησης ενός 

προγράμματος διδασκαλίας δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης μπορεί να 

συμπεριλάβει και άλλες δεξιότητες, οι οποίες να θεωρηθούν βασικές για το κάθε άτομο. 

Επίσης, σημαντικό θεωρείται να θεσπιστεί μια προτεραιότητα στη διδασκαλία των 

δεξιοτήτων. Το ποια δεξιότητα θα διδαχθεί πρώτη ή δεύτερη εξαρτάται από την ομάδα 

των νέων που έχουμε και, κυρίως, από τις δεξιότητες που ήδη κατέχουν, την ηλικία 

τους, το επίπεδο ωριμότητάς τους, την κουλτούρα τους και το χρόνο που θα 

χρειαστούμε για την εξατομικευμένη παρέμβαση (Hunter & Hamar, 1981).       

Η ανεξάρτητη διαβίωση προϋποθέτει ένα συγκεκριμένο επίπεδο 

αυτοπεποίθησης, ώστε να μπορεί κάποιος να εκφράζει καθαρά τις απόψεις του ή να 

υποστηρίζει τις επιλογές του (Takamine, 1998). Ο απώτερος και τελικός στόχος όλων 
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των προγραμμάτων διδασκαλίας πρέπει να είναι η αμέριστη συμμετοχή του μαθητή με 

αναπηρία στο κοινωνικό σύνολο, με την επίδειξη της κατάλληλης κοινωνικής 

συμπεριφοράς. Οι οδηγίες προς το μαθητή, για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται, είναι 

χρήσιμο να δίνονται στα πραγματικά περιβάλλοντα και όχι σε κάποια μορφή 

προσομοίωσης. Τα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα στο εξωτερικό έχουν 

υιοθετήσει λειτουργικά προγράμματα για τους μαθητές με νοητική αναπηρία, τα οποία 

έχουν ως πυρήνα τους κοινωνικές και οικιακές δεξιότητες. Το κλειδί, για να επιτευχθεί 

η γενίκευση των κατακτημένων δεξιοτήτων, είναι η διδασκαλία σε πολλαπλά 

περιβάλλοντα. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές με νοητική αναπηρία μπορούν να 

μάθουν να εκτελούν οικιακές δραστηριότητες, οι οποίες θα τους επιτρέπουν να ζουν 

ανεξάρτητα. Αυτές οι δεξιότητες κυμαίνονται από πολύ απλές μέχρι πιο σύνθετες και 

περιλαμβάνουν δεξιότητες, όπως το καθάρισμα του μπάνιου και της κουζίνας, η 

προετοιμασία ενός γεύματος ή το πλύσιμο των ρούχων. Επίσης, η διδασκαλία οικιακών 

δεξιοτήτων δεν είναι σημαντική μόνο για την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με 

νοητική αναπηρία, αλλά μπορεί να αποτελέσει και πηγή επαγγελματικής απασχόλησης 

και αποκατάστασής τους (Taylor, Collins, Schuster & Kleinert, 2002).       

Πέρα από τις δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης για το σχεδιασμό και την 

εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος, είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη τα 

εξής βασικά στοιχεία (Δίκτυο Παροχής Υπηρεσιών και Ενημέρωσης Ατόμων με 

Αναπηρίες, www.liferight.gr∙ Heller, 2009 ∙ Frieden, 1980): 

 Πληροφόρηση: εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι πρέπει να πληροφορούνται και 

να ενημερώνονται για τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις νέες τάσεις πάνω 

στην αυτόνομη διαβίωση. Σημαντικό κομμάτι είναι η πληροφόρηση για, τυχόν, 

βοηθήματα και επιδόματα που παρέχει το κράτος ή η τοπική κοινότητα. 

 Πρόσβαση: η προσπελασιμότητα χώρων, υπηρεσιών και μεταφορικών μέσων 

είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να εξασφαλιστεί, προτού 

ξεκινήσει η εκπαίδευση στην αυτόνομη διαβίωση.  

 Στέγαση: ο χώρος, όπου θα διενεργηθεί η εκπαίδευση στην αυτόνομη διαβίωση, 

είναι ένα ακόμη πολύ σημαντικό στοιχείο. Ο χώρος πρέπει να είναι άνετος, 

προσβάσιμος σε αναπηρικά αμαξίδια, κατά προτίμηση μέσα σε αστικό κέντρο 

και κοντά στις βασικές υπηρεσίες (νοσοκομείο, φαρμακείο, σουπερ-μάρκετ).  

 Τεχνικά βοηθήματα: τα άτομα πρέπει να εκπαιδευτούν κατάλληλα, ώστε να 

μπορούν να αντικαθιστούν, να αναβαθμίζουν, να διορθώνουν και να συντηρούν 

http://www.liferight.gr/
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τα προσωπικά τους βοηθήματα (αναπηρικά αμαξίδια, συσκευές ενίσχυσης 

ήχου, συσκευές κατάλληλες για άτομα με προβλήματα όρασης, ιατρικά 

βοηθήματα).  

 Προσωπική βοήθεια: τα άτομα που θα εκπαιδευτούν πρέπει να έχουν άμεση 

πρόσβαση σε βοηθούς-εκπαιδευτές. Ακόμα κι αν οι βοηθοί δεν ζουν στον ίδιο 

χώρο, πρέπει να βρίσκονται κάπου κοντά, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν 

ανά πάσα στιγμή. Ο θεσμός του προσωπικού βοηθού είναι πολύ σημαντικός, 

καθώς, έτσι, διευκολύνονται τα άτομα με νοητική αναπηρία να αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας. Η υποστήριξη μπορεί να χωριστεί σε 

επίσημη και ανεπίσημη. Η ανεπίσημη αναφέρεται στην υποστήριξη που 

παρέχεται από συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα, ενώ η επίσημη παρέχεται από 

επαγγελματίες. Φυσικά, για να υπάρξει και να αναπτυχθεί ο θεσμός του 

προσωπικού βοηθού, πρέπει το κράτος να εξασφαλίσει και τα απαραίτητα 

κονδύλια. 

 Συμβουλευτική: πρέπει να παρέχεται από επαγγελματίες ψυχολόγους, ειδικούς 

παιδαγωγούς, εκπαιδευτές κ.λπ.. Πολλές φορές, με τον όρο συμβουλευτική 

εννοούμε τη Συμβουλευτική Ομοτίμων. Πρόκειται για τη συμβουλευτική που 

παρέχεται από επαγγελματίες ψυχολόγους και συνοδεύεται από ομαδικές 

συγκεντρώσεις ατόμων, τα οποία αντιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση.  

 Μεταφορές: οι μετακινήσεις των ατόμων με νοητική αναπηρία στην κοινότητα 

πρέπει να εξασφαλιστούν, προτού ξεκινήσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης. Οι 

μετακινήσεις αφορούν καθημερινές δουλειές που πρέπει να γίνουν, μετακίνηση 

στην πόλη με τα δημόσια μεταφορικά μέσα, μετακίνηση από και προς τον τόπο 

εργασίας του ατόμου, μετακίνηση για διασκέδαση. 

Συμπερασματικά, γίνεται αντιληπτό ότι η ανεξάρτητη διαβίωση δεν είναι θέμα 

μόνο εκπαίδευσης αλλά και κοινωνικής πολιτικής. Σίγουρα, η ικανότητα του ατόμου 

με νοητική αναπηρία είναι σημαντική προϋπόθεση για την απόκτηση δεξιοτήτων 

ανεξάρτητης διαβίωσης. Παράλληλα, όμως, χωρίς τις παρεχόμενες ευκαιρίες, δεν 

επιτυγχάνεται η ενίσχυση των συγκεκριμένων δεξιοτήτων. 

Μετά από μια προσεκτική και ολοκληρωμένη αξιολόγηση, βασικό κομμάτι της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί η παρέμβαση, η οποία συνιστά και την κατεξοχήν 

ουσία της μαθησιακής πορείας. Η βασική μεθοδολογική προσέγγιση, η οποία 

εφαρμόζεται, κυρίως, για την αυτοεξυπηρέτηση, είναι η βιωματική προσέγγιση. Για το 
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λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να υπάρχουν κατάλληλα διαμορφωμένοι χώροι μέσα στο 

σχολείο, οι οποίοι να προσομοιάζουν σε φυσικά περιβάλλοντα π.χ. κουζίνα ή ακόμα κι 

ένα περίπτερο, αν υπάρχει δυνατότητα, για εκπαίδευση σε αγορές. Η εκπαίδευση, 

βέβαια, σε δεύτερη φάση και σε πραγματικά περιβάλλοντα είναι απαραίτητη. Έτσι, οι 

επισκέψεις σε ένα super market ή στη λαϊκή αγορά λόγου χάρη, επιβάλλονται για την 

εκπαίδευση στα ψώνια. Μια πολύ σημαντική μέθοδος είναι αυτή της εξατομικευμένης 

εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, όμως, για τις δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης προτείνονται, 

σαν πιο αποτελεσματικές, οι ακόλουθες μέθοδοι διδασκαλίας. Πρώτη, η 

παρακολούθηση βίντεο, στο οποίο το ίδιο το άτομο εκτελεί τη δραστηριότητα και 

καλείται να βρει τα λάθη που, πιθανόν, έκανε ή να πει τι θα έκανε διαφορετικά. 

Δεύτερη, η παρακολούθηση της εκτέλεσης της ίδιας πράξης από κάποιο πρότυπο 

(ενήλικα ή συνομήλικο). Αυτή η μέθοδος μας παραπέμπει στη στρατηγική της μίμησης 

προτύπου (Government of SouthAustralia, 2008). 

Μερικές από τις πιο σημαντικές και πιο κοινές στρατηγικές διδασκαλίας 

δεξιοτήτων αυτοπροσδιορισμού (συμπεριλαμβανομένων και των δεξιοτήτων 

ανεξάρτητης διαβίωσης), είναι οι παρακάτω. Η Στρατηγική των νύξεων, η Αυτό-

καταγραφή, η Αυτοπαρατήρηση, η Αυτό-αξιολόγηση και η Αυτό-ενίσχυση, η Θέσπιση 

στόχων και η Εκπαίδευση σε ζευγάρια ή η στρατηγική του συνομηλίκου ή του ενήλικα 

«σκιά» (βλ. Πίνακα 7). 

Πίνακας 7: Στρατηγικές Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Αυτοπροσδιορισμού 

Στρατηγικές  Επεξήγηση Στρατηγικών 

Στρατηγική των 

νύξεων (με εικόνες / 

φωτογραφίες/ 

λέξεις/ήχους κ.λπ).  

Περιλαμβάνει τη χρήση οπτικών ή ακουστικών νύξεων. Οι οπτικές νύξεις 

αφορούν στη χρήση φωτογραφιών, εικόνων ή σκίτσων των βημάτων που 

αποτελούν τη δραστηριότητα. Οι ακουστικές νύξεις περιλαμβάνουν 

ηχογραφημένες οδηγίες ή εντολές, οι οποίες καθοδηγούν το μαθητή 

καθώς εκτελεί τη δραστηριότητα (Wehmeyer, Hughes, Agran, Garner, 

Yeager, 2003∙  Καρτασίδου & Αγαλιώτης, 2009 ∙ Καρτασίδου, 2011). 

Αυτό-καταγραφή, 

Αυτοπαρατήρηση, 

Αυτό-αξιολόγηση και 

Αυτό-ενίσχυση 

Αποτελούν στρατηγικές που αφορούν το ίδιο τον άτομο. Το άτομο είναι 

υπεύθυνο για καταγράφει πότε εμφανίζεται μια συγκεκριμένη 

συμπεριφορά και αν ικανοποιούνται τα κριτήρια που είχαν τεθεί για την 

εμφάνιση αυτής της συμπεριφοράς. Επίσης το ίδιο αξιολογεί την επίδοση 

του σε μια δραστηριότητα, τη συγκρίνει με τα κριτήρια που είχαν τεθεί 

κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού της και ανατροφοδοτεί τον εαυτό του 

μετά το τέλος της δραστηριότητας (π.χ. «Μπράβο, έκανες καλή δουλειά» 

ή «Αυτό έπρεπε να γίνει διαφορετικά») (Wehmeyer, Hughes, Agran, 
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Garner, Yeager, 2003∙  Καρτασίδου & Αγαλιώτης, 2009 ∙ Καρτασίδου, 

2011). 

Θέσπιση στόχων Το ίδιο το άτομο αξιολογεί τι είναι σημαντικό για τον εαυτό του και θέτει 

τις προτεραιότητές του. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η λήψη απόφασης 

από το άτομο, η εμπλοκή του στην εκπαιδευτική διαδικασία και η 

θέσπιση οδηγιών (Wehmeyer, Hughes, Agran, Garner, Yeager, 2003∙  

Καρτασίδου & Αγαλιώτης, 2009 ∙ Καρτασίδου, 2011). 

Εκπαίδευση σε 

ζευγάρια ή η 

στρατηγική του 

συνομηλίκου ή του 

ενήλικα «σκιά». 

Το άτομο υποβοηθείται από έναν άλλο συνομήλικο ο οποίος έχει 

περισσότερο αναπτυγμένες τις κινητικές του δεξιότητες. Αν είναι 

δύσκολο να βρεθεί κάποιος τέτοιο συνομήλικος στο άμεσο περιβάλλον 

του ατόμου, μπορούμε να «χρησιμοποιήσουμε» κάποιον ενήλικα. Το 

δεύτερο άτομο λοιπόν, τοποθετείται πίσω ακριβώς από το άτομο και δρα 

σαν τη σκιά του. Στέκεται από πίσω του και δρα, εφόσον αυτό δεν μπορεί 

να εκτελέσει κάποια κίνηση. Στα πρώτα στάδια της διδασκαλίας το άτομο 

«σκιά» δρα με δική του πρωτοβουλία, όταν αυτός το κρίνει απαραίτητο, 

χωρίς να περιμένει «εντολή» από τον άτομο- στόχο. Στα επόμενα στάδια 

της διδασκαλίας, όμως, και εφόσον το ζητούμενο είναι η 

ανεξαρτητοποίηση του ατόμου, ο άνθρωπος «σκιά» πρέπει να περιμένει 

μια νύξη ή μια παρακίνηση από το άτομο – στόχο ότι χρειάζεται βοήθεια, 

προκειμένου να προβεί στην εκτέλεση της κίνησης. Με τον τρόπο αυτό, 

εκτός του ότι ο μαθητής μαθαίνει να ζητάει βοήθεια όταν τη χρειάζεται, 

προωθείται η ενσωμάτωσή του στο άμεσο κοινωνικό περιβάλλον και 

ενισχύεται η αλληλεπίδρασή του με τους συνομηλίκους (Hagood, 1997). 

 

Τα πολλά παραδείγματα και οι συχνές επαναλήψεις είναι σημαντικές, ώστε να 

συστηματοποιούνται οι συμπεριφορές και οι στάσεις και να γίνονται απτή 

καθημερινότητα. Απαραίτητο είναι να «σπάμε» τη δραστηριότητα σε μικρά βήματα, 

στα οποία το άτομο μπορεί να ανταπεξέλθει με επιτυχία. Το να μπορέσουμε να δούμε 

τη δραστηριότητα από την οπτική γωνία του μαθητή, εγγυάται μια επιτυχημένη 

παρέμβαση (Baker & Brightman, 2004). 

Οι εκπαιδευτικοί, για να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν τόσο την αυτονομία, 

όσο και τον αυτοπροσδιορισμό των ατόμων με νοητική αναπηρία, μπορούν να 

παράσχουν ευκαιρίες στα ίδια τα άτομα, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στις αποφάσεις 

για θέματα που αφορούν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, να εκφράζουν τις προτιμήσεις 

τους, να κάνουν επιλογές και να αυτο-ρυθμίζουν την εμπλοκή τους στα εκπαιδευτικά 

προγράμματα. Τα άτομα, στα οποία δίνονται τέτοιου είδους ευκαιρίες, δείχνουν 

αυξημένα κίνητρα και αποτελέσματα. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 
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υποστηρίξουν την αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση, βοηθώντας τους μαθητές τους να 

αναπτύξουν τις ικανότητές τους στην αυτό-παρατήρηση, την αυτό-αξιολόγηση και την 

ενδυνάμωση για τη δουλειά που κάνουν (Thoma, Pannozzo, Fritton & Bartholomew, 

2008). 

Άτομα, τα οποία νιώθουν αυτόνομα και εκφράζουν συμπεριφορές 

αυτοπροσδιορισμού, γνωρίζουν πολύ καλά ότι πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένα 

βήματα, για να πετύχουν αυτό που θέλουν. Παρόλα αυτά, όμως, υπάρχουν και κάποια 

εμπόδια, τα οποία πρέπει να καμφθούν. Κάποια απ’ αυτά είναι το χαμηλό αυτό-

συναίσθημα των μαθητών, η ύπαρξη εξωτερικού σημείου ελέγχου και οι φτωχές 

δεξιότητες θέσπισης στόχων και λήψης αποφάσεων. Επίσης, πολλά άτομα αναφέρουν 

ότι αδυνατούν να συγκεντρώσουν πληροφορίες για να πάρουν αποφάσεις καθώς κι ότι 

αδυνατούν να κατανοήσουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους. Αν οι παραπάνω 

δεξιότητες δε διδαχθούν, τα άτομα με νοητική αναπηρία δε θα μπορέσουν να 

ανταποκριθούν στο ρόλο τους ως ενήλικοι. Αυτός είναι και ο σημαντικότερος λόγος, 

για τον οποίο ελάχιστα από τα άτομα αυτά ζουν ανεξάρτητα, δουλεύουν με πλήρες 

ωράριο σε ανταγωνιστικές δουλειές ή έχουν ανάγκη από υποστηριζόμενη διαβίωση 

(Clark, Daniel, Olympia, Jensen, Heathfield & Jenson, 2004).  

Πριν από κάθε νέα αρχή, θα πρέπει να υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο από τη 

μια κατάσταση στην άλλη ή  μια περίοδος ομαλής προσαρμογής στη νέα κατάσταση. 

Στα άτομα με νοητική αναπηρία η ανάγκη αυτή γίνεται εντονότερη. Η μετάβαση θα 

πρέπει να είναι μια διαδικασία στοχευμένη και πολύ καλά δομημένη. Για να πετύχουμε 

μια κατάσταση ομαλής μετάβασης, είναι απαραίτητο να στηριχθούμε σε συγκεκριμένα 

προγράμματα, τα οποία έχουν αποδειχθεί αξιόπιστα και επιτυχημένα.        

Τα προγράμματα της ανεξάρτητης διαβίωσης μοιράζονται κοινή στοχοθεσία. 

Συμπεριλαμβάνουν δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης, υπηρεσίες υποστήριξης 

συνομηλίκων, χρήση προσωπικής φροντίδας κι άλλων παρόμοιων υπηρεσιών και 

υπηρεσίες συνηγορίας. Τα κύρια χαρακτηριστικά, τα οποία καθιστούν τα 

προγράμματα αυτά ξεχωριστά, είναι ότι παρέχουν α) άμεσες υπηρεσίες, οι οποίες 

επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρία να αποχωρήσουν από τα ιδρύματα και να ζήσουν 

ανεξάρτητα στην κοινότητα και β) συνηγορία, η οποία βοηθά τα άτομα να λαμβάνουν 

τα οφέλη από τις δημόσιες υπηρεσίες. Επίσης, τα προγράμματα αυτά επικοινωνούν την 

έννοια της αναπηρίας και προωθούν τις κοινωνικές αλλαγές προς όφελος όλων. 

Κάποια από αυτά τα προγράμματα είναι: United Friends of the Children - Bridges to 

Independence, Connecticut Department of Children and Families, Lighthouse Youth 
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Services - Ohio, Casey Family Program San Antonio Division, Texas (Takamine, 

1998). 

Μια υπηρεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η οποία αξίζει αναφοράς, 

είναι η υπηρεσία ημι-ανεξάρτητης διαβίωσης. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα στο οποίο 

μπορούν να συμμετάσχουν άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών, τα οποία είναι ανίκανα να 

λειτουργήσουν ανεξάρτητα. Στόχος του προγράμματος είναι να υποστηρίξει τα άτομα 

με νοητική αναπηρία, ώστε να κατακτήσουν τους επιθυμητούς προσωπικούς τους 

στόχους και να ζουν αυτό-καθοδηγούμενες ζωές. Το πρόγραμμα προσφέρει 

εκπαίδευση σε όλες τις δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης, όπως αυτές αναφέρθηκαν 

σε προηγούμενο κεφάλαιο κι, επιπλέον, προσφέρει μια χρηματική βοήθεια στα ίδια τα 

άτομα (www.dhs.state.mn.us).   

Στη συνέχεια, ακολουθεί ένα κεφάλαιο με επιτυχημένες πρακτικές 

εκπαίδευσης στην ΑΔ στο εξωτερικό, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού, όσο και σε επίπεδο 

υλοποίησης. Αναφέρονται εκπαιδευτικά προγράμματα σε Ευρώπη, Αυστραλία και 

Αμερική καθώς και τα αντίστοιχα προγράμματα που υπάρχουν στην Ελλάδα και 

προωθούνται από τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας.   

2.4 Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ανεξάρτητης Διαβίωσης 

2.4.1 Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Δομές Ανεξάρτητης Διαβίωσης Διεθνώς 

Η εκπαίδευση κατά την ενήλικη ζωή αναφέρεται στις δεξιότητες, στις οποίες 

εκπαιδεύεται ένα άτομο με νοητική αναπηρία, αφού ολοκληρώσει τη σχολική ζωή του. 

Πιθανόν, να διδαχθούν καινούριες δεξιότητες, ώστε να αποκτήσουν τη δουλειά που 

επιθυμούν ή για να βοηθηθούν, ώστε να γίνουν ανεξάρτητοι μέσα στην κοινότητα. 

Κάποιες φορές, η εκπαίδευση στην ενήλικη ζωή ονομάζεται μετασχολική, μετα-

δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Mirfin-Veitch, 2003). 

Η ΑΔ δεν είχε πάντα τη μορφή που έχει σήμερα. Για να φτάσει στη σημερινή 

της μορφή και στην απόλυτη ανεξαρτησία, υπήρξε μια προοδευτική διαδρομή, τόσο 

στις απόψεις των γονέων και του εκπαιδευτικού προσωπικού για την ΑΔ, όσο και στον 

προγραμματισμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων και των δομών ΑΔ. Η πορεία 

της αποϊδρυματοποίησης των μορφών στέγασης για τα άτομα με νοητική αναπηρία 

υπήρξε η ακόλουθη: ιδρύματα, hostels, ομαδικά σπίτια, ημι-ανεξάρτητη ή 

υποστηριζόμενη διαβίωση και ανεξάρτητη διαβίωση (Stancliffe & Keane, 1999). 

Η έννοια του διαμερίσματος ή του σπιτιού είναι κάτι παραπάνω από, απλά, ένα 

μέρος για να μείνει κάποιος. Είναι ο πυρήνας της ιδιωτικής ζωής ενός ατόμου, είναι 

http://www.dhs.state.mn.us/
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μία παρουσίαση του εαυτού του. Το σπίτι είναι η περιοχή, όπου η ιδιωτική ζωή 

προστατεύεται. Κανένας δεν έχει πρόσβαση, εκτός αν προσκληθεί. Στην καθημερινή 

ζωή, αυτή η χωρική διάσταση του σπιτιού είναι ο ρυθμιστής της αλληλεπίδρασης. Στη 

Μ. Βρετανία, τα σπίτια υποστηριζόμενης διαβίωσης αποτελούνται τυπικά από ένα 

σπίτι (πιο σπάνια διαμέρισμα) των 2-6 ή 7 ή 8 ατόμων (στα μεγαλύτερα σπίτια), το 

οποίο υποστηρίζεται από μια ομάδα προσωπικού. Κάποια από αυτά τα σπίτια έχουν 

οργανωθεί σαν κοινοτικά σπίτια και ανήκουν στο φορέα, ο οποίος έχει προσλάβει το 

προσωπικό, το οποίο μπορεί να αποτελείται από ειδικευμένους επαγγελματίες, 

νοσοκόμους, κοινωνικούς λειτουργούς κ.λπ.. Σε άλλες περιπτώσεις, το σπίτι, ίσως, να 

διατίθεται από κάποιον άλλον οργανισμό και οι εργαζόμενοι να «ανήκουν» σε μια μη 

κερδοσκοπική οργάνωση, ή να αποτελούν μια ομάδα υποστηρικτών, η οποία 

προσφέρει τις υπηρεσίες της σε άτομα με νοητική αναπηρία σε διάφορα μέρη της 

επικράτειας και δεν είναι «δεμένοι» σε μια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων (Mansell, 

1996). 

Γενικά, οι μαθητές, που αποφοιτούν από κάποια δομή ειδικής αγωγής και 

εκπαίδευσης, έχουν φτωχές επιλογές σε ό,τι αφορά τη μετασχολική τους σταδιοδρομία. 

Στην Αμερική, το 1996, η Εθνική Διαχρονική Μελέτη για τη Μετάβαση έδειξε ότι μόνο 

το 35% των μαθητών με νοητική αναπηρία ασκούσε κάποιο επάγγελμα. Το 2009, σε 

μια επανάληψη της παραπάνω μελέτης, βρέθηκε ότι μόνο το 31% των μαθητών 

δούλευαν επαγγελματικά εκείνη τη στιγμή, ενώ το 51,8% των μαθητών, που είχαν 

αποφοιτήσει, είχε δουλέψει κάποια στιγμή μετά την αποφοίτησή τους. Σε σχετική 

έρευνα, βρέθηκε ότι το 14,1% των μαθητών με νοητική αναπηρία δήλωνε ότι ζούσε 

ανεξάρτητα. Το 1997, ο Kaye έδειξε ότι το 2,5% των μαθητών με νοητική αναπηρία 

συμμετείχε σε κάποια δομή μετασχολικής εκπαίδευσης. Το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 

13% με τη δεύτερη Εθνική Διαχρονική Μελέτη για τη Μετάβαση το 2009 (Bouck & 

Joshi, 2012).  

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής στην Αμερική δηλώνουν 

ανικανοποίητοι από τα ήδη υπάρχοντα αναλυτικά προγράμματα σπουδών για τις 

δεξιότητες ανεξαρτησίας. Λιγότεροι από τους μισούς τα χρησιμοποιούν, ενώ κάποιοι 

χρησιμοποιούν αναλυτικά λειτουργικά προγράμματα σπουδών ή προγράμματα γενικής 

αγωγής ή κάνουν μια μίξη των διαφόρων διαθέσιμων προγραμμάτων (Bouck & Joshi, 

2012). Ένα πρόγραμμα κατάλληλο για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 

νοητική αναπηρία είναι ένα λειτουργικό πρόγραμμα. Πολλές φορές, το λειτουργικό 

πρόγραμμα αναφέρεται και ως πρόγραμμα δεξιοτήτων ζωής. Έχει σχεδιαστεί, για να 
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διδάσκει λειτουργικές δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης, δηλαδή δεξιότητες για το 

πώς να ζεις, να δουλεύεις και να περνάς καλά σε μια συμπεριληπτική κοινωνία. Ένα 

λειτουργικό αναλυτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί να περιλαμβάνει τις λειτουργικές 

δεξιότητες και εφαρμογές των βασικών θεμάτων. Τα θέματα αυτά είναι η ακαδημαϊκή 

κι επαγγελματική μόρφωση, η πρόσβαση στην κοινωνία, η καθημερινή διαβίωση, η 

μετακίνηση, η οικονομική ανεξαρτησία, η ανεξάρτητη διαβίωση, οι κοινωνικές σχέσεις 

και ο αυτοπροσδιορισμός. Ένα λειτουργικό πρόγραμμα σπουδών απορρέει από την 

πεποίθηση, ότι τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών της γενικής αγωγής δεν 

εφοδιάζουν τους μαθητές με νοητική αναπηρία με τις γνώσεις και τις εμπειρίες, που θα 

τους δώσουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν κοινωνικά και ατομικά, ώστε να 

επιτύχουν στη μετασχολική ζωή τους. Στόχος ενός λειτουργικού προγράμματος 

σπουδών είναι να καταστούν οι μαθητές με νοητική αναπηρία παραγωγικά μέλη της 

κοινωνίας μέσα στην οποία ζουν (Bouck & Joshi, 2012). 

Παρακάτω, θα ακολουθήσουν ενδεικτικά κάποια από τα προγράμματα που 

ισχύουν και εφαρμόζονται σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Στο Κολοράντο της 

Αμερικής, το πρόγραμμα Εναλλακτικές Λύσεις για την Προσωπική Φροντίδα 

(Colorado's Personal Care Alternatives Program) στηρίχθηκε στη φιλοσοφία των 

κοινοτικών σπιτιών, τα οποία τα διαχειρίζονται τα ίδια τα άτομα με νοητική αναπηρία. 

Ζουν μέχρι 2 άτομα και χρηματοδοτούνται από τοπικούς φορείς αλλά και από τα ίδια 

τα άτομα. Σε ό,τι αφορά την υποστηριζόμενη διαβίωση, υπάρχουν υποστηριζόμενα 

διαμερίσματα, διαμερίσματα με περισσότερους από 2 ενοίκους και σπίτια φιλοξενίας 

(Mansell, 1996).  

Το παλαιότερο παράδειγμα κοινοτικών δομών με εξατομικευμένη υποστήριξη 

είναι η περίπτωση του Ουισκόνσιν. Η φιλοσοφία των προγραμμάτων της 

συγκεκριμένης πολιτείας στηρίζεται στην ιδέα, ότι όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από 

την αναπηρία που ίσως έχουν, μπορούν να ζήσουν ανεξάρτητα σε ένα υποστηρικτικό 

περιβάλλον.  

Η Ουάσινγκτον και η Μινεσότα έχουν ένα πρόγραμμα 2 επιπέδων. Το πρώτο 

απευθύνεται στα άτομα που δεν έχουν ανάγκη υποστήριξης 24 ώρες το 24ωρο και 

μπορούν να καταφέρουν μια ανεξάρτητη ζωή. Το δεύτερο επίπεδο απευθύνεται στα 

άτομα που χρειάζονται εντατική υποστήριξη ή διαρκή φροντίδα καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ημέρας.  

Το πρόγραμμα υποστηριζόμενης διαβίωσης της Φλόριντα θέτει το άτομο με 

νοητική αναπηρία στο κέντρο της διαδικασίας και το αφήνει να προσδιορίσει το ίδιο 
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τους ατομικούς του στόχους. Επίσης, το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει σχέδια για το 

μέλλον του ατόμου, τα οποία συζητούνται με τον υπεύθυνο διαχειριστή, με την 

οικογένεια, με τους φίλους και με έναν «οδηγό» της υποστηριζόμενης διαβίωσης.  

Η Φλόριντα, το Κολοράντο και το Ουισκόνσιν στοχεύουν στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής του άτομου με νοητική αναπηρία. Για να διασφαλίσουν την ποιότητα 

ζωής των ατόμων έχουν σχεδιαστεί διάφορα εγχειρίδια τόσο για τα άτομα με νοητική 

αναπηρία, όσο και για τους εθελοντές που συμμετέχουν.  

Στη Βόρεια Ντακότα, το Πρόγραμμα της Ατομικής Υποστηριζόμενης 

Διαβίωσης (Individualised Supported Living Arrangements Program) δίνει τη 

δυνατότητα σε νέους με νοητική αναπηρία να διαμένουν σε κάποιο διαμέρισμα ή σπίτι 

της επιλογής τους. Παράλληλα, τους δίνει και κάποια χρηματοδότηση για τα 

προσωπικά τους έξοδα αλλά και για τις υπηρεσίες που χρειάζονται. Παρόμοια 

χρηματοδοτικά προγράμματα έχουν το Κολοράντο, το Ιλινόις και το Ουισκόνσιν 

(Mansell, 1996). Αυτά τα προγράμματα δίνουν έμφαση και στη σύνδεση της 

καθημερινής ζωής με την κοινωνία και την τοπική κοινότητα και χρησιμοποιούν 

επίσημα και ανεπίσημα υποστηρικτικά συστήματα.  

Οι περισσότερες πολιτείες της Αμερικής δίνουν έμφαση στη χρήση της φυσικής 

ή της μη χρεώσιμης υποστήριξης. Προωθούν, δηλαδή, τη συμπερίληψη των ατόμων με 

νοητική αναπηρία στην τοπική κοινότητα μέσω των φίλων, των γειτόνων, της 

οικογένειας και των τοπικών φορέων. Πολλές φορές, όλοι αυτοί γίνονται μέρος του 

ανεπίσημου δικτύου υποστήριξης για τα άτομα με νοητική αναπηρία. Οι περισσότερες 

πολιτείες έχουν δομές υποστηριζόμενης ή ανεξάρτητης διαβίωσης, χωρίς να έχουν 

κάποια συγκεκριμένη νομοθεσία. Κάποιες πολιτείες, όπως το Μέρυλαντ και το Ιλινόις, 

έχουν νομοθεσία, η οποία καθορίζει τη φιλοσοφία, τις αξίες και το σκοπό της 

υποστηριζόμενης διαβίωσης (Mansell, 1996).  

Στο Κεντάκι πραγματοποιήθηκε το Κολεγιακό Πρόγραμμα Σύνδεσης (College 

Connection Program), το οποίο έδινε έμφαση στις ακαδημαϊκές δεξιότητες, αλλά 

περιείχε και κάποια μαθήματα κοινωνικής εργασίας, οικογενειακού προγραμματισμού, 

εκπαιδευτικής τεχνολογίας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και διαχείρισης του 

ελεύθερου χρόνου. Επίσης, στην Καλιφόρνια, στο πανεπιστήμιο του Μοντερέυ 

υπάρχει ακαδημαϊκό τμήμα, στο οποίο φοιτούν άτομα με νοητική αναπηρία και 

διδάσκονται δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης. Επίσης, το πανεπιστήμιο Taft, 

πραγματοποιεί πρόγραμμα Μετάβασης στην Ανεξάρτητη Διαβίωση. Τέλος, το 

πανεπιστήμιο Lesley παρέχει ένα πρόγραμμα, στόχος του οποίου είναι τα άτομα με 
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νοητική αναπηρία να προετοιμαστούν για μια ανεξάρτητη ζωή, για μια δουλειά και για 

τον πραγματικό κόσμο (Mirfin-Veitch, 2003). 

Στον Καναδά, το πρώτο πρόγραμμα μετα-σχολικής εκπαίδευσης για άτομα με 

νοητική αναπηρία πραγματοποιήθηκε σε πανεπιστήμιο το 1988, με την ονομασία On 

Campus. Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν τα άτομα με νοητική 

αναπηρία να αποκτήσουν εμπειρίες και από την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Μεταξύ 

των άλλων, το πρόγραμμα περιελάμβανε εκπαίδευση σε δεξιότητες σπιτιού, 

διαχείρισης χρημάτων, φιλίας και εξωτερικών δραστηριοτήτων. Ένα άλλο πρόγραμμα 

που αναφέρεται στην ίδια περίοδο, στον Καναδά, είναι το Πρόγραμμα Κοινοτικής 

Ενσωμάτωσης μέσω του Συνεργατικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος [Community 

Integration through Cooperative Education Program (CICE)]. Μεταξύ άλλων, το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα εφοδίαζε τους εκπαιδευόμενους με επαγγελματικές 

δεξιότητες και τους δίδασκε πρακτικά – λειτουργικά μαθηματικά (Mirfin-Veitch, 

2003).  

 Στη Φινλανδία, υπήρχε ένα πρόγραμμα, το οποίο ονομαζόταν Kampus και 

στηρίχθηκε στη φιλοσοφία του προγράμματος On Campus του Καναδά. Στη 

Φινλανδία, όμως, οι προσαρμογές ήταν περισσότερες και πιο αποτελεσματικές για τα 

άτομα με νοητική αναπηρία. Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα αυτό προωθούσε τις 

κοινωνικές επαφές των ατόμων με αναπηρία και ενίσχυε την αυτοπεποίθησή τους. 

Επίσης, υπήρχαν μαθήματα για την ενίσχυση του αυτό-ελέγχου και της  αυτορρύθμισης 

των ατόμων και για τη διδασκαλία λειτουργικών δεξιοτήτων, απαραίτητων για την 

καθημερινή ζωή και τη συμμετοχή στην κοινότητα (Mirfin-Veitch, 2003). 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο πανεπιστήμιο του Γουίντσεστερ παρέχεται ένα 

πρόγραμμα τριετούς φοίτησης στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή για τα άτομα με 

νοητική αναπηρία (Mirfin-Veitch, 2003).  

Στη Νορβηγία, τα μεγάλα σπίτια αποτυγχάνουν για διάφορους λόγους. Πρώτον, 

οι «ένοικοι» μεταφέρονται από τη μία δομή στην άλλη, ανάλογα με τις ανάγκες της 

κάθε διεύθυνσης και όχι με βάση τις επιλογές των ατόμων. Δεύτερον, υπάρχει απουσία 

των δεικτών της ιδιωτικότητας (για παράδειγμα, τα ονόματα των ατόμων που ζουν σε 

κάθε δωμάτιο, σπάνια, αναγράφονται απ’ έξω, ελάχιστα άτομα έχουν κλειδί για το 

δωμάτιό τους, υπάρχουν κοινόχρηστα δωμάτια στα οποία δεν έχουν πρόσβαση, πολλά 

από τα άτομα δεν έχουν προσωπικά τους αντικείμενα στο «σπίτι» τους κ.λπ.). 

Επιπλέον, τα άτομα με νοητική αναπηρία έχουν πολύ μικρή συμμετοχή σε αποφάσεις 

που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά τους. Επιπρόσθετα, τα υπόλοιπα άτομα 
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στο σπίτι δεν είναι φίλοι ή οικογένειά τους και δεν έχουν καν επιλεγεί από τα ίδια τα 

άτομα. Σχεδόν κανένα άτομο δε συμμετέχει στις αποφάσεις που αφορούν σε θέματα, 

όπως πού θα ζήσει και με ποιον (Mansell, 1996). 

Στη Σουηδία, η στέγαση αποτελεί μια βασική λειτουργία στη ζωή ενός ατόμου. 

Τα χαρακτηριστικά του σπιτιού αλλά και της ζωής, που κάποιος ζει μέσα και έξω από 

αυτό, συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής που αποκτά. Το να έχεις ένα σπίτι είναι απλά 

μέρος μιας μεγαλύτερης ενότητας, η οποία αποτελείται από την ένταξη στην κοινότητα 

με τη δημιουργία κοινωνικών σχέσεων και από τη δημιουργία μιας ζωής. Λαμβάνεται 

υπόψη, κυρίως, τι θέλει το ίδιο το άτομο με νοητική αναπηρία κατά τη διάρκεια της 

ημέρας του, τι θέλει να κάνει τα απογεύματα, τι θέλει να κάνει τα Σαββατοκύριακα, 

πού θέλει να μείνει και με ποιον. Ένα θέμα σοβαρό είναι ο τόπος κατοικίας, καθώς 

τίθεται το ερώτημα: Το άτομο πρέπει να μείνει σε ένα μέρος, όπου ήδη υπάρχουν οι 

υπηρεσίες που θα χρειαστεί, ή πρέπει να μείνει στο μέρος από όπου προέρχεται, κοντά 

στους συγγενείς και στους φίλους του; Στη συνέχεια, πρέπει να παρθεί η απόφαση 

σχετικά με τον τύπο κατοικίας: Θα είναι ένα διαμέρισμα στη γειτονιά, που ήδη μένει 

το άτομο ή μια μονοκατοικία στην εξοχή; Εάν το άτομο δεν μπορέσει να καταλήξει σε 

ένα σπίτι που θα του αρέσει, υπάρχει η δυνατότητα να χτιστεί ένα νέο, ειδικά για το 

άτομο! Η άποψη, ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία μπορούν, με τις κατάλληλες 

προσαρμογές, να μείνουν και να κατοικήσουν στην κοινότητα, κερδίζει ολοένα και 

περισσότερο έδαφος. Ένας παράγοντας καίριας σημασίας, ο οποίος θα συντελέσει στο 

να ζήσει ένα άτομο μόνο του, είναι αν υπάρχει πρόσβαση στην κατάλληλη, για το 

άτομο, υποστήριξη. Για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε δίκτυα υποστήριξης, υπάρχει 

μια ομάδα ειδικών που αναλαμβάνει την εκπαίδευση του ατόμου και, πιθανόν, την 

εύρεση κάποιας εργασίας. Η στέγαση στη Σουηδία περιλαμβάνει ξεχωριστά 

διαμερίσματα με επιπρόσθετες παροχές, τα οποία, συνήθως, χτίζονται σε μορφή 

μονοκατοικιών ή αναπτύσσονται σε ένα συγκρότημα διαμερισμάτων. Η κατασκευή 

τους βασίζεται στην ιδέα, ότι στο κάθε άτομο πρέπει να παρέχεται όσο το δυνατόν 

περισσότερος ιδιωτικός χώρος. Υπό το πρίσμα του πολίτη, αυτή η μορφή στέγασης 

συνεχίζει να είναι απρόσωπη, καθώς τα σπίτια σχεδιάζονται με βάση τις κυβερνητικές 

εντολές και χτίζονται με το ίδιο στυλ σε ολόκληρη τη χώρα (Mansell, 1996). 

 Συμπερασματικά, υπάρχουν διάφορα προγράμματα για διάφορους και 

διαφορετικούς τύπους μαθητών με ΝΑ, καθώς επίσης και για διάφορους και 

διαφορετικούς τύπους φορέων υλοποίησης, από τα οποία θα μπορούσαμε να 

παραδειγματιστούμε. Οι καλές πρακτικές των παραπάνω προγραμμάτων θα έπρεπε να 
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προσαρμοστούν και να ενσωματωθούν στα ελληνικά εκπαιδευτικά προγράμματα 

δεξιοτήτων ΑΔ. Στη συνέχεια, ακολουθεί ένα υποκεφάλαιο, στο οποίο περιγράφεται η 

ελληνική πραγματικότητα ως έχει και όπως απεικονίζεται στα ελληνικά εκπαιδευτικά 

προγράμματα.  

2.4.2 Εκπαιδευτικά προγράμματα Ανεξάρτητης Διαβίωσης στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα, το πλαίσιο της ημι-ανεξάρτητης και ανεξάρτητης διαβίωσης είναι πολύ 

περιορισμένο. Δεν υπάρχουν δομές κατάλληλες, για να λειτουργήσουν τα λιγοστά 

προγράμματα που είναι διαθέσιμα και, παράλληλα, δεν υπάρχει σχεδιασμός και 

οργανωμένο πρόγραμμα παρέμβασης. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι λιγοστές 

αυτές δομές, είναι αποτέλεσμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας και, κυρίως, μέριμνας γονέων 

ατόμων με ειδικές ανάγκες.   

Μια από τις πρώτες αξιόλογες κινήσεις που έγινε από τη μεριά του ελληνικού 

Υπουργείου Παιδείας για τη δόμηση προγράμματος και φιλοσοφίας για την 

ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες ήταν η συμπερίληψη σχετικών 

θεμάτων στο Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ). Στο 

ΠΑΠΕΑ αναφέρεται η αυτονομία ως γενική ενότητα μέσα στο γνωστικό αντικείμενο 

της κοινωνικής προσαρμογής και περιλαμβάνει δύο ενότητες, την «Αυτοεξυπηρέτηση» 

και την «Προφύλαξη από κινδύνους». Παράλληλα, όμως, εντοπίζονται δεξιότητες 

αυτόνομης διαβίωσης και στα άλλα γνωστικά αντικείμενα. Για παράδειγμα, (α) στη 

συναισθηματική οργάνωση αναφέρεται ο στόχος: «να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά 

τα προβλήματά του», (β) στην κοινωνική συμπεριφορά αναφέρεται ο στόχος: «να 

συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων» και (γ) στην προσαρμογή στο περιβάλλον 

αναφέρεται ο στόχος: «να γνωρίζει να χρησιμοποιεί τον ελεύθερο χρόνο».  

Όσον αφορά τη διδακτική μεθοδολογία για την εκπαίδευση των ατόμων με 

νοητική αναπηρία σε δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης, προτείνεται η βιωματική 

προσέγγιση. Αρχικά, χρειάζονται κατάλληλα διαμορφωμένοι χώροι, οι οποίοι να 

προσομοιάζουν σε φυσικά περιβάλλοντα. Σε δεύτερο στάδιο γίνεται εκπαίδευση σε 

πραγματικά περιβάλλοντα, με σκοπό να εδραιωθεί η δεξιότητα και να επιτευχθεί η 

επιθυμητή γενίκευση. Μέσα στα προαναφερθέντα προγράμματα γίνεται αναφορά σε 

ενδεικτικές στρατηγικές διδασκαλίας, όπως η επίδειξη μοντέλου και η αναπαράσταση 

της συμπεριφοράς (role-playing). Παρόλα αυτά, θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να είναι 

εξοικειωμένος με διάφορες στρατηγικές διδασκαλίας, όπως αυτές καθορίζονται από 

αντίστοιχα προγράμματα για την ενίσχυση του αυτοπροσδιορισμού και της 
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αυτονομίας, όπως αυτοκαταγραφή, αυτοπαρατήρηση, αυτοαξιολόγηση, αυτοενίσχυση 

κ.λπ. (Καρτασίδου & Αγαλιώτης, 2009).  

Σήμερα, στα ελληνικά προγράμματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, η έννοια 

της αυτόνομης διαβίωσης εμφανίζεται με διαφορετικές διαστάσεις και υπό 

διαφορετικές οπτικές. Για παράδειγμα, ενδεικτικά  αναφέρεται ότι:  

 «Κύριο μέλημα του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κάθε μαθητής να 

κερδίσει, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, την αυτονομία του, ανακτώντας την 

αξιοπρέπεια που του αξίζει» (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ, 2003α, σελ. 11).  

  «Ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας της αυτόνομης διαβίωσης στα 

Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) είναι ο εκπαιδευόμενος να καλλιεργήσει όλες τις δυνατές και 

αναδυόμενες δεξιότητες σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορεί να αυτονομηθεί 

(αυτενεργώντας ή καθοδηγούμενος) και να προετοιμαστεί για την κατάκτηση 

τεχνικών δεξιοτήτων και επαγγελματικής συνείδησης» (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ, 2003α, 

σελ. 184). 

 Στο ΔΕΠΠΣ (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ, 2003β) για μαθητές με βαριά νοητική αναπηρία, 

αναφέρεται ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα «λειτουργικό πρόγραμμα», 

ένα «πρόγραμμα στόχων ζωής» και ότι οι δεξιότητες που διδάσκονται πρέπει 

να είναι λειτουργικές. 

 Στο ΔΕΠΠΣ (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ, 2003γ) για μαθητές με ελαφρά και μέτρια νοητική 

αναπηρία, η έννοια της αυτόνομης διαβίωσης δεν αναφέρεται πουθενά 

συγκεκριμένα, ούτε δίνεται κάποιος σαφής ορισμός, όμως, υπονοείται συνεχώς 

μέσα από συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους. 

  Στο Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ, 1996), η 

αυτόνομη διαβίωση υπάρχει μέσα στο γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής 

Προσαρμογής, όπου οι μαθητές καλούνται να γνωρίσουν το φυσικό, κοινωνικό 

και πολιτιστικό περιβάλλον, να αποδεχτούν το περιβάλλον τους και να γίνουν 

αποδεκτοί από αυτό και να φτάσουν στο ανώτερο δυνατό επίπεδο αυτονομίας.  

  Στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη υπάρχει δομημένο πλαίσιο, αποκλειστικά 

για την εκπαίδευση στην αυτόνομη διαβίωση. Στα ελληνικά προγράμματα Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης, μόνο στο Πρόγραμμα των Εργαστηρίων Ειδικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), η αυτόνομη διαβίωση 

αποτελεί ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο. Επίσης, αναφέρονται δεξιότητες αυτόνομης 
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διαβίωσης στο γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και του 

Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Στόχοι του μαθήματος είναι (ΑΠΣ-

ΔΕΠΠΣ, 2003α): 

 η ανταπόκριση των μαθητών σε συγκεκριμένες δραστηριότητες,  

 η εκμάθηση κανόνων υγιεινής και ασφαλείας, 

 η οργάνωση δραστηριοτήτων, 

 η κινητοποίηση και η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευομένων   και 

 η κατάκτηση όλων των απαιτούμενων τεχνικών δεξιοτήτων για την ανάπτυξη 

και την κατάκτηση της αυτονομίας και κοινωνικότητας του μαθητή. 

Οι άξονες, στους οποίους βασίζεται το συγκεκριμένο πλαίσιο, κινούνται γύρω 

από την αυτοεξυπηρέτηση, την ασφαλή σύναψη σχέσεων με το άλλο φύλο, τις βασικές 

δεξιότητες (αισθητηριακές/γνωστικές/κινητικές) και τις (προ)επαγγελματικές δεξιότη-

τες. Ο πρώτος άξονας, η αυτοεξυπηρέτηση, αναφέρεται στην προσωπική και ατομική 

υγιεινή, την ένδυση, την υπόδηση, τη σίτιση, τις κοινωνικές σχέσεις, την επικοινωνία, 

τη μετακίνηση, τη διαχείριση χρημάτων, τη φροντίδα προσωπικών 

μηχανημάτων/βοηθημάτων, τη χρήση φαρμακευτικής αγωγής, τη διαχείριση του 

χώρου διαβίωσης, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την εργασιακή απόδοση και 

τον ελεύθερο χρόνο. 

Ο δεύτερος άξονας, οι κοινωνικές δεξιότητες, αναφέρεται στη μη λεκτική 

συμπεριφορά, στη λεκτική συμπεριφορά, στις βασικές δεξιότητες συνομιλίας, στις 

δεξιότητες ακρόασης, στις σύνθετες δεξιότητες συνομιλίας. 

Ο τρίτος άξονας αναφέρεται στις βασικές δεξιότητες, όπως είναι οι 

αισθητηριακές, οι κινητικές/νευρομυϊκές και οι γνωστικές.  

Τέλος, ο τέταρτος άξονας κινείται γύρω από τις δεξιότητες ομαλής 

εργαστηριακής ένταξης, που έχουν να κάνουν με τη λεπτή/αδρή κινητικότητα, τη 

σωματογνωσία, την αφή, το βάρος/όγκος, τη χρήση απλών εργαλείων, τη συνεργασία, 

την υπευθυνότητα, την αποδοτικότητα, την ποιότητα, τη συνέπεια κ.λπ. 

Πιο συγκεκριμένα, το γνωστικό αντικείμενο «Αυτόνομη Διαβίωση» (ΑΠΣ-

ΔΕΠΠΣ, 2003α) εστιάζει στους εξής άξονες: i) στην αυτοεξυπηρέτηση 

(δραστηριότητες καθημερινής ζωής, παραγωγικές δραστηριότητες, εργασιακές 

δραστηριότητες, ελεύθερος χρόνος), ii) στις κοινωνικές δεξιότητες (μη λεκτική 

συμπεριφορά, λεκτική συμπεριφορά, βασικές δεξιότητες συνομιλίας, σύνθετες 

δεξιότητες συνομιλίας), iii) στις βασικές δεξιότητες (αισθητηριακές, κινητικές, 
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γνωστικές) και iv) στις δεξιότητες ομαλής εργαστηριακής ένταξης (λειτουργικότητα 

άνω άκρων, χειρισμός απλών εργαλείων, δημιουργικότητα, παραγωγικότητα, 

αποδοτικότητα, προεργασιακή συμπεριφορά). Ενδεικτικοί στόχοι που αναφέρονται: 

(1) στον άξονα της αυτοεξυπηρέτησης: «επιδιώκεται ο μαθητής να (α) αναγνωρίζει την 

αναγκαιότητα της ανεξάρτητης μετακίνησης και επικοινωνίας, (β) αναπτύσσει την 

ικανότητα ανεξάρτητης διαχείρισης χρημάτων και συντήρησης του χώρου διαβίωσης» 

και (2) στον άξονα των κοινωνικών δεξιοτήτων: «επιδιώκεται ο μαθητής να (α) 

εντοπίσει τις αδυναμίες του και να συμφιλιωθεί με αυτές, (β) να εντοπίσει τις 

δυνατότητές του, να τις προβάλει και να τις καλλιεργεί» (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ, 2003α,σελ. 

184, 186). 

Στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ, 

2003α) περιλαμβάνονται διδακτικές ενότητες, οι οποίες σχετίζονται με το οικογενειακό 

περιβάλλον, τις σχολικές δραστηριότητες, την τοπική και ευρύτερη κοινότητα, την 

επικοινωνία, την ενημέρωση, την υπευθυνότητα, την ανάπτυξη κοινωνικών 

δεξιοτήτων, καθώς και των δεξιοτήτων της αυτοεξυπηρέτησης, του ελεύθερου χρόνου 

και της ψυχαγωγίας. Η στοχοθεσία έχει άμεση σχέση με τις δεξιότητες αυτόνομης 

διαβίωσης (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ, 2003α: 59, 61). Για παράδειγμα, (α) στη διδακτική ενότητα 

«Σχολική ζωή» ένας στόχος είναι: «οι μαθητές επιδιώκεται να κατανοήσουν τη 

σημασία και το ρόλο του σχολείου για την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη και 

αυτονομία τους» και (β) στη διδακτική ενότητα «Τοπική Κοινότητα» τίθεται ο στόχος: 

«οι μαθητές επιδιώκεται να μάθουν να απευθύνονται στις υπηρεσίες και να τις 

χρησιμοποιούν για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν τη ζωή τους».  

Το γνωστικό αντικείμενο «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός» 

περιλαμβάνει τα αντικείμενα: γνώση του εαυτού, πληροφόρηση, κοινωνικές 

δεξιότητες, λήψη απόφασης – προετοιμασία για τη μετάβαση, το άτομο μέσα στον 

κόσμο – στάση απέναντι στην εργασία, μετάβαση και απόκτηση δεξιοτήτων ζωής 

(ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ, 2003α, σελ. 224, 226). Η στοχοθεσία είναι άμεσα σχετιζόμενη με την 

αυτόνομη διαβίωση. Για παράδειγμα, «οι μαθητές επιδιώκεται να καταλάβουν την 

ανάγκη και τη σημασία της πληροφόρησης» και «οι μαθητές επιδιώκεται να 

κατανοήσουν τη σημαντικότητα της λήψης απόφασης». 

Το ΔΕΠΠΣ (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ, 2004, σελ. 21, 38, 39, 49, 56, 57, 59, 61, 75, 77) για 

τους μαθητές με ελαφρά και μέτρια νοητική αναπηρία και το αντίστοιχο για τους 

μαθητές με βαριά νοητική αναπηρία (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ, 2003β) κάνει αναφορά σε επίπεδο 

στοχοθεσίας στις προαπαιτούμενες δεξιότητες για την αυτόνομη διαβίωση. Για 
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παράδειγμα, (α) στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας, στην ενότητα «Προγραφή» ο 

στόχος: «να καταστεί το παιδί ικανό να κατασκευάζει καταλόγους με προϊόντα», (β) 

στο γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών, οι στόχοι: «κατηγοριοποίηση και χρήση 

νομισμάτων», «η χρονική διάρκεια καθημερινών δραστηριοτήτων», «η επίλυση 

πραγματικών καταστάσεων σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων που εμπλέκεται ο 

χρόνος», (γ) στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνικές δεξιότητες», οι στόχοι: «η 

αναγνώριση επικίνδυνων καταστάσεων», «η επικοινωνία και αναζήτηση 

πληροφοριών», «η αποφυγή κινδύνων», «η διαχείριση χρημάτων» και (δ) στο 

γνωστικό αντικείμενο «Προ-επαγγελματικές δεξιότητες», οι στόχοι: «απόκτηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων ασφαλείας» και «απόκτηση δεξιοτήτων μετακίνησης», 

σχετίζονται άμεσα με τις δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης.   

Στο ΔΕΠΠΣ (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ, 2003β, σελ. 29, 31, 37) για τους μαθητές με βαριά 

νοητική αναπηρία συναντώνται στόχοι αυτόνομης διαβίωσης και για μαθητές νηπιακής 

ηλικίας και για μαθητές δημοτικού. Για τους μαθητές νηπιακής ηλικίας αναφέρονται 

στόχοι αυτόνομης διαβίωσης, όπως ενδεικτικά: (α) στη θεματική ενότητα 

«Αυτοβοήθεια στο ντύσιμο», «να συμμετέχει στη διαδικασία του ντυσίματος», (β) στη 

θεματική ενότητα «Σίτιση», «να αποκτήσει βασικές δεξιότητες για την προετοιμασία 

και επεξεργασία του φαγητού», και (γ) στη θεματική ενότητα «Προφύλαξη και 

Πρόληψη από κινδύνους», «να αμύνεται σε μη επιθυμητές καταστάσεις». Για τους 

μαθητές δημοτικού (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ, 2003β, σελ. 105, 107, 113) εντοπίζονται στόχοι 

αυτόνομης διαβίωσης, όπως ενδεικτικά: 

(α) στο γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών, στην θεματική ενότητα «Εισαγωγή 

στη χρήση και στη διαδικασία αγοράς προϊόντων» δίνεται ο στόχος: «να κατανοήσει 

το ρόλο των χρημάτων κατά την αγορά καταναλωτικών αγαθών»,  

(β) στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνικές Δεξιότητες» 

(1) στη γενική ενότητα «Κοινωνικές δεξιότητες – Αυτοεξυπηρέτηση», στη θεματική 

ενότητα «Αποδεκτή Επικοινωνία/ Εκφραστική Γλώσσα» επιδιώκεται ο στόχος: «να    

      γνωρίζει χώρους και αντικείμενα που καθημερινά χρησιμοποιεί»,  

(2) στη γενική ενότητα «Καθημερινές κοινωνικές δεξιότητες που συνδέονται με την  

κοινότητα», στη θεματική ενότητα «Απόκτηση δεξιοτήτων μετακίνησης», 

επιδιώκεται ο στόχος: «να μετακινείται ανεξάρτητα με το λεωφορείο, χωρίς να τηρεί 

αποκλειστικά το αναγραφόμενο ωράριο των δρομολογίων στις στάσεις» και  

(γ) στο γνωστικό αντικείμενο «Προ-επαγγελματικές Δεξιότητες», στη θεματική 

ενότητα «Απόκτηση δεξιοτήτων υγιεινής-υγείας απαραίτητα στον επαγγελματικό 
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χώρο» προσδιορίζεται ο στόχος: «να ακολουθεί την κατάλληλη ιατρική αγωγή όταν 

χρειάζεται». 

Στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των ΕΕΕΕΚ και της Α/θμιας 

εκπαίδευσης για την ήπια και μέτρια νοητική αναπηρία, τονίζεται ότι η μάθηση και οι 

τρόποι εκμάθησης οφείλουν να έχουν νόημα για το μαθητή, τόσο σε σχέση με την 

προσωπικότητά του, όσο και σε σχέση με τη χρησιμότητα αυτού που μαθαίνει.  

Είναι απαραίτητο να ενισχύεται η αυτοεκτίμηση και η αυτογνωσία του μαθητή, 

βιώνοντας εμπειρίες επιτυχίας, οι οποίες αίρουν την παγιωμένη αίσθηση αδυναμίας, η 

οποία επηρεάζει τη δημιουργία κινήτρων για μάθηση και συντελεί στην εμπλοκή των 

δραστηριοτήτων και στην «μαθημένη απελπισία» (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ, 2003β). Οι 

δραστηριότητες πρέπει να βασίζονται στα ενδιαφέροντα, στις εμπειρίες, στις 

απαιτήσεις και στις δυνατότητες των μαθητών με νοητική αναπηρία και να 

ανταποκρίνονται στην εκπλήρωση των αναγκών τους.  Σημαντική θεωρείται και η 

κοινωνική μάθηση με την αξιοποίηση των βιωμάτων τους, με τη συμμετοχή τους σε 

διάφορες καταστάσεις, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με τη ζωή καθώς και με την 

επικέντρωση σε ομαδική εργασία. Η βιωματική διδασκαλία μέσα σε φυσικές 

καταστάσεις, οι οποίες επιλέγονται από το περιβάλλον του παιδιού, καθώς και η 

αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων, που απορρέουν από καταστάσεις της 

καθημερινότητας, θεωρείται καίριας σημασίας. Επιτρέπουν στο μαθητή να αντιληφθεί 

τις απαιτήσεις της δραστηριότητας που επιχειρεί και τις δεξιότητες που απαιτούνται 

(ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ, 2003β).   

Από το ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ των ΕΕΕΕΚ και, συγκεκριμένα, για τα πεδία που 

άπτονται στην ανεξάρτητη διαβίωση προτείνονται οι εξής διδακτικές προσεγγίσεις: 

«Καθοδήγηση, Επίδειξη μοντέλου, Αναπαράσταση Συμπεριφοράς (role – 

playing), Ασκήσεις προθέρμανσης, Ενίσχυση, Καθήκοντα στο σπίτι, 

Επισκέψεις σε φυσικό περιβάλλον» (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ, 2003α, σελ. 210).  

Παράλληλα, για την εκπαίδευση ή βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων ζωής 

προτείνονται οι εξής τεχνικές:  

«Τεχνικές αισθητηριακού ερεθισμού, Τεχνικές χειρισμού, Τεχνικές οργάνωσης 

της γνωστικής λειτουργίας, Τεχνικές θεραπευτικής χρήσης του εαυτού, 

Τεχνικές αντιμετώπισης της ψυχοκοινωνικής δυσλειτουργίας, Τεχνικές 

εκπαίδευσης, Χρήση δραστηριοτήτων» (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ, 2003α, σελ. 210).  

 Γενικά, προτείνεται οι δραστηριότητες και οι θεματικοί άξονες της 

καθημερινής εκπαίδευσης των μαθητών να έχουν ως αφετηρία ένα συγκεκριμένο 
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σκοπό και να ακολουθούν συγκεκριμένα βήματα και πρακτικές. Επίσης, οι 

δραστηριότητες πρέπει να συνδέονται με τη χρησιμότητα των γνώσεων και των 

δεξιοτήτων στην καθημερινή ζωή κι όχι να αποτελούν απλά μια τράπεζα πληροφοριών. 

Το πιο σημαντικό από όλα είναι η διδασκαλία να δομείται σύμφωνα με τα 

ενδιαφέροντα του μαθητή και η μαθησιακή διαδικασία να είναι σταδιακή με ξεκάθαρα 

βήματα και στόχους και να υπάρχει ευελιξία για αναθεώρηση και αλλαγή με βάση τις 

εμπειρίες και τις νέες πληροφορίες που συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ, 2003α, 2004). 

Απαραίτητο είναι να οργανώνονται επισκέψεις σε χώρους εργασίας, ώστε οι 

μαθητές να έρχονται σε επαφή με τα διάφορα επαγγέλματα, καθώς και σε υπηρεσίες 

που διευκολύνουν την καθημερινότητα, για να ενημερωθούν σχετικά με τον τρόπο 

λειτουργίας τους, την οργάνωσή τους, τη χρησιμότητά τους για τον πολίτη και τους 

τρόπους χρήσης τους. Επίσης, η εκπαίδευση σε πραγματικά περιβάλλοντα θεωρείται 

πολύ σημαντική για την επιτυχία των στόχων. Οι δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης, 

οι οποίες σχετίζονται συγκεκριμένα με την καθημερινή ζωή και τη συντήρηση ενός 

σπιτιού, δεν μπορούν να γίνουν κτήμα των μαθητών μέσα σε μια σχολική αίθουσα 

ανεπαρκώς ή και καθόλου εξοπλισμένη (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ, 2003α, 2004).  

Οι καλές πρακτικές, που συνάδουν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και με τη 

σύγχρονη έρευνα και βιβλιογραφία, υπάρχουν. Αλλά, το διδακτικό υλικό που υπάρχει 

είναι ανεπαρκές. Αυτό που πρέπει να υπάρχει είναι ένα μικρό διαμέρισμα, πλήρως 

εξοπλισμένο με αναλώσιμα και μη αναλώσιμα υλικά, μέσα στο χώρο του σχολείου. 

Αυτό το διαμέρισμα, σπανίως, υπάρχει, ακόμα και σε σχολεία (κυρίως ΕΕΕΕΚ), στα 

οποία θεωρείται βασική εκπαίδευση. Επίσης, χρησιμοποιούνται διάφορα υλικά 

παιδαγωγικής και ψυχοκινητικής ανάπτυξης και διάφορα είδη για κατασκευές 

(αναλώσιμα και μη). Τέλος, χρησιμοποιούνται ένα ντοσιέ για τον εκπαιδευτικό, 

τέσσερα σχολικά εγχειρίδια για το μαθητή και διάφορα πακέτα αξιολόγησης (ΑΠΣ-

ΔΕΠΠΣ, 2003α). Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι παρωχημένα και  λιγοστά. 

Επίσης, δε φαίνεται να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των μαθητών, του 

εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολείων αλλά και των ίδιων των προγραμμάτων 

διδασκαλίας.  

Επίσης, υπάρχουν και δύο αρχεία, τα οποία διατίθενται ηλεκτρονικά και είναι 

αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας με το Ίδρυμα 

«Παμμακάριστος». Το ένα αρχείο αφορά την αυτόνομη διαβίωση και το άλλο την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων. Στο αρχείο της αυτόνομης διαβίωσης συμπεριλαμβάνονται το 
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ντύσιμο (συγκεκριμένα, δεξιότητες για να φορεθεί η κάλτσα, δεξιότητες κουμπώματος, 

δεξιότητες για να φορεθεί η μπλούζα, το μπουφάν και το παντελόνι), η κουζίνα 

(συγκεκριμένα, το βράσιμο του αυγού, των μακαρονιών, η προετοιμασία του γάλακτος, 

η παρασκευή μπισκότων, ομελέτας και τοστ) και η προσωπική υγιεινή (συγκεκριμένα, 

το βούρτσισμα των δοντιών και το πλύσιμο των χεριών). Στο αρχείο της ανάπτυξης 

δεξιοτήτων συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προεπαγγελματικές και 

επαγγελματικές δεξιότητες (κεραμικής, κηπευτικής και υφαντικής) και δεξιότητες 

περάσματος χάντρας και κουμπώματος. Και τα δύο αρχεία ακολουθούν την ίδια δομή 

και φιλοσοφία για τη διδασκαλία των δεξιοτήτων που προτείνουν. Τίθενται οι βασικοί 

και οι επιμέρους στόχοι της διδασκαλίας, οι δεξιότητες που απαιτούνται και δίνεται η 

περιγραφή της δραστηριότητας. Στη συνέχεια, γίνεται ανάλυση έργου και δίνεται 

χώρος για την περιγραφή της επίδοσης του κάθε μαθητή. Τέλος, δίνεται ένα φύλλο για 

παρατηρήσεις και όλα τα βήματα της δραστηριότητας με σκίτσα και γραπτό λόγο 

(ΥΠΕΠΘ και Ίδρυμα για το Παιδί «Παμμακάριστος», 2003α ∙ ΥΠΕΠΘ και Ίδρυμα για 

το Παιδί «Παμμακάριστος», 2003β).   

Το δικαίωμα του ατόμου να έχει τον έλεγχο και να λαμβάνει αποφάσεις που 

αφορούν στην καθημερινότητά του είναι θεμελιώδες. Οι αποφάσεις, ενδεχομένως, να 

είναι μικρές και να αφορούν απλά ζητήματα, όπως τι θα φάει ή τι θα φορέσει το άτομο. 

Παρόμοιες αποφάσεις, οι οποίες για την πλειονότητα των παιδιών, νέων κι ενηλίκων 

θεωρούνται δεδομένες, δεν είναι πάντα διαθέσιμες στα άτομα με νοητική αναπηρία 

(Thomas & Woods, 2008). Με την ανάπτυξη προγραμμάτων ανεξάρτητης διαβίωσης 

μπορούν να αντιμετωπιστούν όλα τα εμπόδια που τίθενται είτε από το οικογενειακό, 

είτε από το κοινωνικό περιβάλλον, είτε είναι αποτέλεσμα των προσωπικών αναφορών 

των ατόμων. Στη συνέχεια, ακολουθεί ένα κεφάλαιο με τις σύγχρονες τάσεις στη 

διδασκαλία των ατόμων με ΝΑ στο εξωτερικό. Αν θέλουμε η ΑΔ να έχει κάποιο μέλλον 

στην Ελλάδα, θα πρέπει τα προγράμματα που υπάρχουν και που θα υπάρξουν στο 

μέλλον να εμπνευστούν από τα επιτυχημένα παραδείγματα του εξωτερικού και να 

εκσυγχρονιστούν, ακολουθώντας τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα.  

2.5 Ερευνητικά Δεδομένα για την Ανεξάρτητη Διαβίωση των Ατόμων με Νοητική 

Αναπηρία 

Το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει ο άνθρωπος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και στην ατομική του ολοκλήρωση και καθορίζει, 

σε μεγάλο βαθμό, την ανάπτυξη ή όχι του αυτοπροσδιορισμού του ατόμου. Στα άτομα 
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με νοητική αναπηρία, η επίδραση του περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο ζουν, αποτελεί 

ακόμα πιο σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της αυτονομίας τους, της 

ανεξαρτησίας τους και του αυτοπροσδιορισμού τους. Έρευνες έχουν γίνει τόσο στα 

ίδια τα άτομα με ΝΑ, όσο και στους γονείς τους. Παρακάτω ακολουθούν δύο 

υποκεφάλαια για τα ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με την ΑΔ. Το ένα αναφέρεται 

σε έρευνες που έχουν γίνει στα ίδια τα άτομα με ΝΑ και το άλλο σε έρευνες που έχουν 

γίνει σε γονείς ατόμων με ΝΑ, αναφορικά με την ΑΔ. 

2.5.1 Ερευνητικά Δεδομένα των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία για την 

Ανεξάρτητη Διαβίωση 

Η αλλαγή στη νοοτροπία του εκπαιδευτικού κόσμου και της κοινωνίας υποδεικνύει ότι 

τα άτομα με νοητική αναπηρία δεν εξυπηρετούνται μέσα στα ιδρύματα και ότι τα 

περισσότερα από αυτά θα μπορούσαν να ζουν επιτυχημένα στην κοινότητα (Fitzgerald, 

2010).  

Από διάφορες έρευνες που έχουν γίνει κατά καιρούς, έχουν προκύψει, 

συνοπτικά τα παρακάτω συμπεράσματα (Felce & Emerson, 2001 ∙ Perry & Felce, 

2003): 

 Η εμπλοκή ενός ατόμου με νοητική αναπηρία στις δουλειές του σπιτιού και στη 

συμμετοχή στην κοινότητα εξαρτάται από το επίπεδο της προσαρμοστικής του 

συμπεριφοράς. Άτομα με μεγαλύτερο ποσοστό νοητικής καθυστέρησης 

αισθάνονται ευάλωτα για να αναλάβουν προσωπική δράση. 

 Πρέπει να προτιμούνται χώροι διαμονής προσβάσιμοι, με ποικιλία και ποιότητα 

επίπλων, ωραίο και ευχάριστο περιβάλλον και λειτουργικούς χώρους. 

 Πρέπει να προτιμούνται χώροι, οι οποίοι φιλοξενούν ένα μικρό αριθμό ατόμων, 

ίσο, περίπου, με τον αριθμό των μελών μιας τυπικής οικογένειας. 

 Δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα για τα χαρακτηριστικά της κοινότητας που 

βοηθούν στην ενσωμάτωση των ατόμων. 

 Ο αριθμός των μελών προσωπικού που υπάρχουν στο χώρο πρέπει να είναι 

ανάλογος με τα άτομα που κατοικούν εκεί.      

 Οι στρατηγικές και οι κατευθύνσεις του προσωπικού είναι πολύ σημαντικές για 

τα αποτελέσματα. Έρευνες δείχνουν ότι η καθοδήγηση εμποδίζει τα άτομα να 

αναπτύξουν ολοκληρωμένη και αυτόβουλη προσωπικότητα. Η εκπαίδευση του 

προσωπικού πρέπει να είναι ανάλογη των αναγκών των κατοίκων του σπιτιού 

και των ατόμων που ζουν σε αυτό. 
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Η έρευνα έχει εστιάσει σε νοσοκομεία, σε hostels, σε Κέντρα Ειδικής Αγωγής, 

σε σπίτια στελεχωμένα με προσωπικό και σε δομές ανεξάρτητης διαβίωσης, με τα ίδια 

τα άτομα να απαντούν για τον εαυτό τους. Όμως, αυτές οι έρευνες βασίστηκαν σε μία 

μόνο μορφή παρεχόμενης υπηρεσίας, ή συνέκριναν μεμονωμένες υπηρεσίες σε σχέση 

με παλαιότερες που λάμβαναν τα άτομα. Αυτή η πρακτική συνεχίστηκε και για έρευνες 

που αφορούν «νεότερες» έννοιες, όπως η αυτό-συνηγορία ή η συνηγορία των πολιτών. 

Λιγότερες συγκριτικές έρευνες υπάρχουν για τα αποτελέσματα των συστημάτων 

διαβίωσης ή για τα συστήματα υποστήριξης των ατόμων με νοητική αναπηρία 

(Ramcharan & Grant, 2001).  

Μια σειρά ερευνών εξέτασε τη φύση της κοινοτικής ζωής των ατόμων με 

νοητική αναπηρία, την εμπειρία τους σε σχέση με το «στίγμα» και τις φιλίες τους, τον 

ελεύθερο χρόνο, τα κοινωνικά δίκτυα και την ποιότητα ζωής τους. Ενώ τα άτομα με 

νοητική αναπηρία επιδιώκουν και προσβλέπουν σε μια κανονική ζωή, τα ευρήματα των 

παραπάνω ερευνών έχουν δείξει ότι βιώνουν την έλλειψη σχέσεων, τη μη 

ολοκληρωμένη συμμετοχή στην κοινότητα, την οικονομική στέρηση, τη συνεχόμενη 

χρήση διαχωρισμένων δομών και τις αναποτελεσματικές κοινωνικές υπηρεσίες 

(Ramcharan & Grant, 2001). 

Έρευνα, που έγινε το 1988 από τους Schuster, Gast, Wolery και Guiltiman σε 

γονείς και παιδιά με νοητική αναπηρία, τα οποία διδάσκονταν δεξιότητες μαγειρέματος 

με την τεχνική της καθυστέρησης χρόνου, έδειξε ότι ο στόχος της συγκεκριμένης 

διδασκαλίας ήταν κοινωνικά αποδεκτός, η διαδικασία ήταν επιτυχής και τα 

αποτελέσματα είχαν σημαντική εκπαιδευτική αξία. Σε έρευνα που έγινε σε 4 μαθητές 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μέτρια νοητική αναπηρία και αφορούσε τις δεξιότητες 

πλυσίματος, οι ερευνητές βρήκαν ότι η τεχνική της καθυστέρησης χρόνου είναι 

αποτελεσματική για τη διδασκαλία των παραπάνω δεξιοτήτων. Επίσης, επιτεύχθηκε η 

γενίκευση των δεξιοτήτων, με τη χρήση διαφορετικών παραδειγμάτων κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας και τη χρήση διαφορετικής σχετικής ορολογίας (Taylor, 

Collins, Schuster & Kleinert, 2002). 

Το 1990, οι Jahoba et. al έκαναν συνεντεύξεις σε 12 άτομα με ήπια νοητική 

αναπηρία για τους τομείς της κοινωνικής ζωής, της αυτονομίας, της καθυστέρησης και 

του στίγματος. Οι ερευνητές κατάλαβαν ότι μια «καθυστερημένη ταυτότητα» οδηγεί 

σε λιγότερες ευκαιρίες και αυτονομία και ότι είναι αναγκαίο να μελετηθούν τα 

συναισθήματα του εμπλεκόμενου προσωπικού (Ramcharan & Grant, 2001). 
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Το 1992, οι Flynn και Hirst, έκαναν συνεντεύξεις σε 79 εφήβους και νέους με 

νοητική αναπηρία για τομείς, όπως η καθημερινή τους απασχόληση, οι φίλοι, η 

κοινωνική τους ζωή, η αυτονομία, οι σχέσεις, η επαφή με τις κοινωνικές υπηρεσίες και 

οι προσδοκίες. Η έρευνα αποκάλυψε ότι υπάρχει έλλειμμα στις φιλίες, στις 

καθημερινές δραστηριότητες και στον ελεύθερο χρόνο και ότι οι προσδοκίες των 

ατόμων δε διέφεραν πολύ από τις προσδοκίες των τυπικά αναπτυσσόμενων 

συνομηλίκων τους. Η μελέτη ανέδειξε τη σημαντικότητα της ανάπτυξης των 

κοινωνικών δικτύων. Το 1993, ο Simons χρησιμοποίησε συνεντεύξεις ατόμων, ομάδες 

συζήτησης και ατομική παρατήρηση 79 ατόμων με νοητική αναπηρία, για να αναδείξει 

θέματα και διλήμματα, τα οποία αργότερα σχετίστηκαν με την αυτό-συνηγορία. Τα 

αποτελέσματα δεν παρουσιάστηκαν ποσοτικά και με συγκεκριμένα ποσοστά, αλλά 

παρουσιάστηκε ένα κείμενο με προτάσεις, όπως «οι περισσότεροι…» ή «η 

πλειοψηφία…» κ.λπ για το πώς ένιωθαν οι συμμετέχοντες για διάφορα θέματα. Στο 

τέλος κάθε ενότητας υπήρχε μια σειρά από προτάσεις (Ramcharan & Grant, 2001). 

 Ένα από τα στοιχεία, που ερευνήθηκε ευρέως τα τελευταία χρόνια, είναι ο 

τύπος του τόπου κατοικίας και πώς αυτός επηρεάζει την αυτονομία των ατόμων με 

νοητική αναπηρία. Πρωταρχικά, οι ερευνητές εστίασαν στο πώς σπίτια και δομές 

διαφορετικού μεγέθους έχουν επηρεάσει τα αποτελέσματα των κατοίκων τους, σε 

περιοχές όπως η λήψη αποφάσεων, η προσαρμοστική συμπεριφορά, η κινητικότητα 

και η αλληλεπίδραση με την κοινότητα (Cornoy, 1996∙ Stancliffe, 2001∙ Stancliffe & 

Abery, 1997). Γενικά, έχει βρεθεί ότι τα πιο θετικά αποτελέσματα τα εμφανίζουν άτομα 

που ζουν (Cornoy, 1996∙ Stancliffe, 2001∙ Stancliffe & Abery, 1997∙ Heller, Miller & 

Factor, 1999): 

 σε κοινοτικά σπίτια παρά σε ιδρύματα και νοσοκομειακές δομές και 

 σε μικρότερες δομές παρά σε μεγαλύτερες. 

Ο Stancliffe (1997) έδειξε ότι μικρότερες μονάδες διαβίωσης προσφέρουν στα 

άτομα περισσότερες ευκαιρίες να κάνουν τις δικές τους επιλογές. Επίσης, τέτοιες δομές 

είναι πιθανό να εμπλέκουν τα άτομα στη διαμόρφωση των στρατηγικών που θα 

χρησιμοποιηθούν για την αλληλεπίδραση με την κοινότητα (Heller, Miller & Factor, 

1999). Οι Campo, Sharpton, Thompson και Sexton, το 2004 (όπως αναφέρεται στο 

Stancliffe, Abery & Smith, 2000) βρήκαν μια στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της 

μέτρησης της ατομικότητας σε ομαδικά σπίτια και του βαθμού προσωπικού ελέγχου 

των ατόμων. 
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Έρευνες έχουν δείξει ότι η μεγάλη αυτονομία του ατόμου θα αυξήσει και το 

επίπεδο της ανεξαρτησίας του, της αλληλεπίδρασης με την κοινότητα και της 

ποιότητας ζωής του (Stancliffe & Abery, 1996∙ Heller, Miller & Factor, 1999).  

Από έρευνα των Heller, Miller και Factor (1999) φαίνεται ότι η αυτονομία 

συνδεόταν με την προσαρμοστική λειτουργικότητα και με το επίπεδο αλληλεπίδρασης 

με την κοινότητα. Η δυνατότητα επιλογών στην καθημερινή ζωή 58 ατόμων με νοητική 

αναπηρία συνδεόταν άμεσα με την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης. 

Επίσης, βρήκαν ότι η εμπλοκή των ατόμων στη διαμόρφωση των στρατηγικών 

διευκόλυνε τη συμμετοχή τους στην κοινότητα. Η παρούσα έρευνα επιβεβαίωσε 

παλαιότερες έρευνες και έδειξε ότι μικρές δομές κατοικίας προσέφεραν μεγαλύτερη 

ενσωμάτωση στην κοινότητα. Τέλος, απέδειξαν ότι ενήλικες με υψηλότερο επίπεδο 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς συμμετείχαν περισσότερο στην κοινότητα. 

Οι Stancliffe, Abery και Smith (2000) βεβαιώνουν ότι άτομα που ζούσαν σε 

δομές ημι-αυτόνομης διαβίωσης έδειξαν υψηλότερα ποσοστά προσωπικού ελέγχου και 

ανάπτυξης του αυτοπροσδιορισμού τους, από άτομα που ζούσαν σε κοινοτικά σπίτια 

ανεξάρτητης διαβίωσης. Επίσης, ο προσωπικός έλεγχος είχε σχέση και με το μέγεθος 

της δομής. Αυτοί που ζούσαν μόνοι τους επεδείκνυαν υψηλότερα επίπεδα προσωπικού 

ελέγχου από αυτούς που ζούσαν σε δομές 4 ατόμων. Τα παραπάνω δεδομένα 

εξηγούνται ως εξής:  

 στα διαμερίσματα ημι-αυτόνομης διαβίωσης η ατμόσφαιρα ήταν πιο κοντά 

στην ατομικότητα, 

 το προσωπικό που εργαζόταν εκεί ήταν καλύτερα εκπαιδευμένο και είχε 

λιγότερες ώρες εργασίας   και 

 τα άτομα είχαν περισσότερα χρήματα στη διάθεσή τους για αυτόβουλα έξοδα. 

Υπάρχουν διάφορα ερευνητικά δεδομένα για καθεμιά από τις παραπάνω 

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

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

ημί-αυτόνομα ή σε άκρως προστατευόμενο περιβάλλον. Οι Wehmeyer, Kelchner και 

Richard (1995) ερεύνησαν το βαθμό στον οποίο 408 άτομα με νοητική αναπηρία είχαν 

τον έλεγχο σε βασικούς τομείς της ζωής τους, όπως μέρος κατοικίας, απασχόληση, 

διαχείριση χρημάτων, ελεύθερος χρόνος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι άτομα που 

ζούσαν αυτόνομα εμφάνιζαν το υψηλότερο επίπεδο αυτοπροσδιορισμού, ενώ άτομα 

που ζούσαν σε ομαδικά σπίτια ή ιδρύματα εμφάνιζαν πολύ χαμηλά επίπεδα 
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αυτοπροσδιορισμού. Ο Tossebro (1995) ερεύνησε το βαθμό ελευθερίας για τη λήψη 

αποφάσεων και για τον έλεγχο των καθημερινών δραστηριοτήτων 591 ατόμων με 

νοητική αναπηρία. Βρήκε ότι άτομα, τα οποία ζούσαν σε ομάδες 1-5 ατόμων, 

εμφάνιζαν σαφώς υψηλότερα επίπεδα αυτοπροσδιορισμού και, συγκεκριμένα, στον 

τομέα της δυνατότητας επιλογών και ανάληψης δραστηριοτήτων, σε σύγκριση με 

άτομα τα οποία ζούσαν σε ομάδες 6-16 ατόμων. Οι Wehmeyer και Bolding (1999) 

ερεύνησαν το ρόλο του περιβάλλοντος κατοικίας και εργασίας στο επίπεδο του 

αυτοπροσδιορισμού 273 ατόμων με νοητική αναπηρία. Βρήκαν, λοιπόν, ότι άτομα, τα 

οποία ζούσαν ή εργάζονταν σε μη προστατευόμενα περιβάλλοντα, παρουσίαζαν 

σημαντικές διαφορές στο επίπεδο του αυτοπροσδιορισμού τους (υψηλότερο επίπεδο), 

σε σχέση με άλλα άτομα που ζούσαν ή εργάζονταν σε ομαδικά σπίτια ή ιδρύματα. Το 

επίπεδό τους ήταν υψηλότερο στην αυτονομία, στην ποιότητα ζωής και στην 

δυνατότητα επιλογών. Οι ίδιοι ερευνητές (Wehmeyer & Bolding, 2001) μελέτησαν το 

επίπεδο αυτοπροσδιορισμού 31 ατόμων με νοητική αναπηρία, πριν και μετά την 

μετακίνησή τους από περισσότερο σε λιγότερο περιοριστικά περιβάλλοντα. Βρήκαν 

ότι, μετά τη μετακίνησή τους, υπήρξαν σημαντικές διαφορές στις μετρήσεις, σε ό,τι 

αφορά στην αυτόνομη λειτουργικότητα και το συνολικό αυτοπροσδιορισμό και, 

συγκεκριμένα, στη θέσπιση στόχων και στη δυνατότητα επιλογών (Wehmeyer & 

Bolding, 1999∙ Wehmeyer & Bolding, 2001∙ Stancliffe, 2001).  

Στην Αυστραλία, τα άτομα με νοητική αναπηρία που ζουν σε ομαδικά ή ημι – 

ανεξάρτητα σπίτια εμφανίζουν καλύτερα αποτελέσματα στην ποιότητα ζωής, στην 

επιλογή, στην ικανοποίηση, στην αυτοεκτίμηση, στην ανεξαρτησία, στη σωματική και 

κοινωνική ένταξη, στη συμμετοχή σε δραστηριότητες και στην προσωπική ευημερία. 

Από την άλλη πλευρά, μια ημι-ανεξάρτητη ζωή μπορεί να εγείρει ανησυχίες για τη 

μοναξιά που ίσως νιώθουν τα άτομα, για τη φροντίδα του εαυτού τους, για την οικιακή 

διαχείριση, για την προσωπική ασφάλεια, για τη διαχείριση χρημάτων και για τη 

διαχείριση της υγείας τους. Παραδοσιακά, η ημι-ανεξάρτητη διαβίωση είναι διαθέσιμη 

μόνο σε άτομα με ήπιες αναπηρίες που μπορούν να πετύχουν πράγματα με λίγο 

προσωπικό υποστήριξης (1-20 ώρες την εβδομάδα, οι οποίες παρέχονται από τα 

ομαδικά σπίτια). Τα ομαδικά σπίτια και τα σπίτια ημι-ανεξάρτητης διαβίωσης, παρά 

τις μεγάλες διαφορές τους, εξυπηρετούν πληθυσμούς των οποίων οι ικανότητες 

αλληλεπικαλύπτονται. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός, ότι τα άτομα με επιτυχία 

μεταπηδούν από τα ομαδικά σπίτια στην ημι-ανεξάρτητη διαβίωση. Τα τελευταία 

χρόνια, ορισμένα άτομα με αυξημένες ανάγκες υποστήριξης έχουν αποκτήσει 
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πρόσβαση στην εξατομικευμένη υποστήριξη ανεξάρτητης διαβίωσης. Παλιότερα, τα 

άτομα αυτά δε θα συμμετείχαν σε κάποιο πρόγραμμα ημι-ανεξάρτητης διαβίωσης. Η 

ημι-ανεξάρτητη διαβίωση στην Αυστραλία  αφορά ένα νοικοκυριό από 1 έως 4 άτομα, 

που ζουν μαζί, με μερική υποστήριξη από προσωπικό. Δεν υπάρχει τακτικός 

προγραμματισμός κατά τη διάρκεια της νύχτας για υποστήριξη από το προσωπικό. 

Τουλάχιστον 28 ώρες την εβδομάδα, κατά τις ώρες που τα άτομα είναι στο σπίτι δεν 

καλύπτονται από έμμισθο προσωπικό. Τα ομαδικά σπίτια περιλαμβάνουν ένα 

νοικοκυριό από 3 έως 7 άτομα με πλήρες ωράριο στήριξης (τουλάχιστον κατά τις ώρες 

«αιχμής») από έμμισθο προσωπικό. Μπορεί να υπάρχουν φορές τις καθημερινές, που 

όλοι οι κάτοικοι να παρακολουθούν το ατομικό ημερήσιο πρόγραμμά τους  και να μην 

υπάρχει προσωπικό σε υπηρεσία. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, μπορεί να υπάρχει 

υποστήριξη από ξύπνιο προσωπικό βάρδιας ή στελέχωση από προσωπικό που κοιμάται 

μέσα στο σπίτι, ή μπορεί να μην υπάρχει καθόλου προσωπικό, όταν τα άτομα 

κοιμούνται. Το προσωπικό είναι παρόν σε κάθε άλλη περίσταση (Stancliffe & Keane, 

1999). 

Στη Λετονία, το μεγαλύτερο ποσοστό των δομών είναι ομαδικά σπίτια (12 

ομαδικά σπίτια κατεγράφησαν το 2009), σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για τα Βασικά Δικαιώματα, που έγινε το 2012. Στην ίδια έρευνα αναφέρεται 

ότι στη Σουηδία, τη Μεγάλη Βρετανία και την Ουγγαρία, ενώ η πλειοψηφία των 

ατόμων με νοητική αναπηρία που ζει μόνη της ζει σε ανεξάρτητα διαμερίσματα, 

υπάρχει ένα μικρό ποσοστό ατόμων που ζει σε ομαδικά σπίτια. Στη Γαλλία, τείνουν να 

εκλείψουν τελείως οι δομές των ομαδικών σπιτιών, καθώς το σύνολο των ατόμων που 

ζει ανεξάρτητα ζει σε ανεξάρτητα διαμερίσματα. Στη Βουλγαρία, γίνεται σοβαρή 

προσπάθεια για τη δημιουργία κοινοτικών δομών, ώστε να εκλείψει η ιδρυματοποίηση 

(European Union Agency for Fundamental Rights FRA,  2012). 

Γενικά, τα άτομα που ζουν σε δομές ημι-ανεξάρτητης διαβίωσης εκφράζουν πιο 

συχνή και πιο ανεξάρτητη χρήση των εγκαταστάσεων της κοινότητας, μεγαλύτερη 

συμμετοχή στις οικιακές εργασίες και περαιτέρω ενδυνάμωση της επιλογής και του 

ελέγχου της ζωής τους (Stancliffe & Keane, 1999). Όλες οι παραπάνω προσπάθειες 

είναι αποτέλεσμα χρόνιων ερευνητικών προσπαθειών και δεδομένων, τα οποία 

απεικονίζονται στη συνέχεια.  

Ο Stancliffe και οι συνεργάτες του (2000) μέτρησαν τη δυνατότητα 74 ατόμων 

με νοητική αναπηρία, τα οποία ζούσαν σε μικρά ομαδικά σπίτια ή σε μεγαλύτερες 

κοινοτικές δομές, να εμφανίζουν προσωπικό έλεγχο. Εξετάστηκαν, κυρίως, η 
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συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, η ατομική αυτονομία και η αντίληψη του εργατικού 

προσωπικού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχαν σημαντικές διαφορές στις πιο 

λειτουργικές δομές κατοικίας, με τα άτομα που ζούσαν σε ημι-αυτόνομες δομές, να 

είναι τα περισσότερο αυτοπροσδιοριζόμενα. Επίσης, βρέθηκε ότι οι υπηρεσίες που 

προσέφερε ένα ημι-αυτόνομο διαμέρισμα συντελούσαν περισσότερο στην 

εξατομίκευση και στην αυτονομία του προσωπικού. Επίσης, περιβάλλοντα διαμονής 

με λιγότερους κατοίκους ανά μονάδα / σπίτι, τα οποία εφαρμόζουν ευέλικτες πρακτικές 

και έχουν τακτική χρηματοδότηση, υποστηρίζουν τις παραπάνω δεξιότητες των 

«ενοίκων» τους (Stancliffe, Abery & Smith, 2000 ∙ Wehmeyer & Bolding, 2001).  

Άλλες έρευνες έχουν εξετάσει την επιρροή του περιβάλλοντος στη δυνατότητα 

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

σε 51 άτομα που ζούσαν σε κοινοτική δομή, σε σύγκριση με 51 άτομα, του ίδιου φύλου, 

ηλικίας και συμπεριφοράς, που ζούσαν σε ιδιωτικά και όχι τόσο μεγάλα διαμερίσματα. 

Οι Stancliffe και Abery (1997) συνέκριναν τις επιλογές που έκαναν άτομα, τα οποία 

είχαν μετακομίσει από ιδρύματα στην κοινότητα και άτομα, τα οποία παρέμειναν στα 

ιδρύματα. Απέδειξαν ότι τα άτομα που μετακόμισαν είχαν περισσότερες ευκαιρίες να 

κάνουν τις δικές τους επιλογές. Παράλληλα, όμως, σημείωσαν ότι το επίπεδο της 

δυνατότητας επιλογής ήταν πολύ χαμηλό και στις δύο ομάδες. Ο Stancliffe (1997), 

επίσης, έδειξε ότι ο αριθμός των ατόμων, που κατοικούν σε μικρές κοινοτικές δομές, 

επηρεάζει τις ευκαιρίες των ατόμων να κάνουν επιλογές. Το 1999, υπήρχαν στην 

Αγγλία 8.038 κατοικίες, οι οποίες υποστήριζαν 50.950 ενήλικες με νοητική αναπηρία. 

Το 45% αυτών των δομών εξυπηρετούσε 3 ή και λιγότερους  κατοίκους (Perry & Felce, 

2003).  

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

υποστηριζόμενες δομές είχαν την εμπειρία πολλών περισσοτέρων ευκαιριών γενικά και 

περισσότερες δυνατότητες να επιλέξουν πού και με ποιον θα ζήσουν, σε σχέση με 

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

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

αναπηρία στο Ισραήλ. Τα μισά άτομα ζούσαν στο πατρικό τους σπίτι και τα άλλα  μισά 

σε ομαδικά σπίτια. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα άτομα που ζούσαν στο 

πατρικό τους σπίτι είχαν περισσότερες ευκαιρίες επιλογών, αν και αυτός ο παράγοντας, 

τις περισσότερες φορές, μετριαζόταν από διάφορους εξωτερικούς παράγοντες. Τέλος, 

από έρευνα του Heller και των συνεργατών του βρέθηκε ότι τα ομαδικά – κοινοτικά 
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σπίτια συσχετίζονταν με τη μείωση των ευκαιριών και της δυνατότητας επιλογών 

(Nota, Ferrari, Soresi & Wehmeyer, 2007).  

Από τις δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης, αυτή που έχει μελετηθεί 

περισσότερο είναι η προετοιμασία και παρασκευή γευμάτων και, γενικά, δεξιότητες 

που έχουν να κάνουν με την κουζίνα. Πολλοί είναι οι λόγοι που οδηγούν τους 

ερευνητές σε αυτή την κατεύθυνση. Η συγκεκριμένη δεξιότητα (βρώσης – πόσης) 

συνδέεται άμεσα με την καθημερινή ζωή. Τα περισσότερα άτομα με νοητική αναπηρία 

αναμένεται να ζήσουν ανεξάρτητα στην κοινότητα και να είναι σε θέση να φροντίσουν 

για τις ατομικές τους ανάγκες, όπως να προετοιμάσουν ένα γεύμα, για παράδειγμα. Ο 

λόγος για τον οποίο η συγκεκριμένη δεξιότητα θεωρείται τόσο σημαντική είναι γιατί 

μπορεί να εξυπηρετήσει πολλαπλούς σκοπούς, όπως να χρησιμοποιηθεί για δεξιότητες 

ελεύθερου χρόνου, ως επαγγελματική δεξιότητα ή ως δεξιότητα καθημερινής ζωής. 

Έχουν καταγραφεί διάφορες έρευνες από το 1981 έως και το 2001, που έχουν 

διερευνήσει την ικανότητα της παραπάνω δεξιότητας. Όλοι οι ερευνητές ακολούθησαν 

ένα συγκεκριμένο μοντέλο εργασίας. Συγκεκριμένες ομάδες (με ενήλικα άτομα με 

νοητική αναπηρία), στις οποίες εφάρμοζαν τις τεχνικές των νύξεων, της εκπαίδευσης 

σε πολλαπλά περιβάλλοντα και της επίδειξης καρτών. Όλοι αναφέρουν υψηλά 

ποσοστά εσωτερικής αξιοπιστίας (Lancioni & O’Reilly, 2002). 

Συγκεκριμένα, από τους 35 συμμετέχοντες που εκπαιδεύτηκαν με 

εικονογραφημένες οδηγίες, το 63% επέδειξε θετική επίδοση, το 9% βελτιωμένη θετική 

επίδοση, το 26% βελτιωμένη επίδοση και μόνο το 3% επέδειξε αρνητική επίδοση. Από 

τους 10 συμμετέχοντες που εκπαιδεύτηκαν με εικονογραφικές οδηγίες μέσω 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, το 40% έδειξε θετική επίδοση και το 60% βελτιωμένη 

επίδοση. Από τους 21 συμμετέχοντες που εκπαιδεύτηκαν με βάση συστηματικές νύξεις 

και τους 12 που εκπαιδεύτηκαν με βάση την τεχνική της καθυστέρησης χρόνου και την 

τεχνική των καρτών, όλοι έδειξαν θετική επίδοση (Lancioni & O’Reilly, 2002). 

Στην Αγγλία διεξήχθη το 2002 μια έρευνα σε 343 ενήλικα άτομα με νοητική 

αναπηρία σε 76 δομές εστίασης. Η έρευνα ήθελε να διαπιστώσει ποιοι είναι οι 

παράγοντες που προωθούν την εμπλοκή των ατόμων με νοητική αναπηρία σε 

ουσιαστικές δραστηριότητες. Μόνο δύο παράγοντες φαίνεται να ελέγχουν σημαντικά 

τον παραπάνω προβληματισμό: το επίπεδο της προσαρμοστικής συμπεριφοράς του 

ατόμου και οι πρακτικές που χρησιμοποιεί το προσωπικό των δομών (Mansell, Beadle-

Brown, Macdonald & Ashman, 2003).     
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Υπήρξαν έρευνες σε άτομα με σύνδρομο Down, οι οποίες διερευνούσαν τις 

δραστηριότητες των ατόμων αυτών εκτός σπιτιού, τις δραστηριότητες του ελεύθερου 

χρόνου, τις δραστηριότητες της κοινωνικής τους ζωής και τις κοινωνικές τους σχέσεις. 

Το 2002, σε έρευνα των Jobling και Cuskelly σε 110 ενήλικες με νοητική αναπηρία 

βρέθηκε ότι για το 65% αυτών η εργασία ήταν η κύρια δραστηριότητά τους εκτός 

σπιτιού. Η εργασία του ποσοστού αυτού ήταν σε προστατευόμενα εργαστήρια και το 

23% της ομάδας έρευνας εργαζόταν σε ιδιωτικές εταιρίες. Επίσης, ερευνήθηκαν οι 

δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και βρέθηκε ότι η πιο συνεπής δραστηριότητα στις 

ζωές των ατόμων αυτών είναι η τηλεόραση! Το 85% των συμμετεχόντων 

παρακολουθούσε προγράμματα στην τηλεόραση καθημερινά, ενώ το 100% αυτών 

πολύ συχνά (τουλάχιστον μια φορά το μήνα). Το 98% αυτών βοηθούσε στις δουλειές 

του σπιτιού, ενώ το 70% αυτών άκουγε μουσική, διάβαζε βιβλία και περιοδικά και 

ασχολούνταν με τη ζωγραφική. Μόνο το 45% των συμμετεχόντων συμμετείχε 

αποσπασματικά σε κάποια αθλητική δραστηριότητα και μόνο οι μισοί αυτών (του 

45%) σε εβδομαδιαία βάση. Η κοινωνική τους ζωή περιστρεφόταν γύρω από την 

εκκλησία με το 50% αυτών να πηγαίνουν εκεί, τουλάχιστον, 1 φορά την εβδομάδα. 

Μια έρευνα του 1988 (Goldstein) αναφέρει ότι οι περισσότεροι ενήλικες, ηλικίας 40-

50 ετών, πήγαιναν σε ομάδες απογευματινών δραστηριοτήτων για διασκέδαση ή 

δέχονταν επισκέψεις από φίλους. Σε άλλες έρευνες, η συμμετοχή σε ομάδες 

απογευματινών δραστηριοτήτων, τουλάχιστον, 1 φορά την εβδομάδα έφτανε το 16% 

και, τουλάχιστον, μια φορά το μήνα το 58%. Το 55% επισκεπτόταν φίλους και 

οικογένεια, τουλάχιστον, μια  φορά την εβδομάδα και το 78% πολύ συχνά. Σε έρευνα 

του 2005 διερευνήθηκαν τα παραπάνω θέματα (καθημερινή ζωή, υγεία, καθημερινή 

απασχόληση, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και κοινωνικές σχέσεις) σε μια ομάδα 

38 ατόμων με σύνδρομο Down (τα άτομα αυτά παρακολουθούνταν από 6 εβδομάδων 

και αξιολογήθηκαν το 1975, το 1995, το 2000, το 2003 και το 2005, στις ηλικίες 21, 

30, 35 και 40 ετών). Σε ό,τι αφορά το μέρος κατοικίας τους, το 71% των ατόμων, σε 

ηλικία 21 ετών έμεναν ακόμα στο πατρικό σπίτι. Το ποσοστό αυτό έπεφτε στο 60% 

στην ηλικία των 30 ετών, στο 54% στην ηλικία των 35 ετών και στο 50% στην ηλικία 

των 40 ετών. Από το ποσοστό του 50% που έμενε εκτός πατρικού σπιτιού, το 35% 

έμενε σε μικρές δομές/σπίτια και το 15% σε μεγαλύτερες δομές. Επίσης, το ποσοστό 

των ατόμων, που είχαν μια δουλειά πλήρους απασχόλησης, μειώνεται στην ηλικία των 

35 και μηδενίζεται στην ηλικία των 40, ενώ, αντίθετα, το ποσοστό, όσων εργάζονται 

σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, αυξάνεται σημαντικά στην ηλικία των 40 ετών. Οι 
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δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου περιορίζονται στην παρακολούθηση τηλεόρασης, 

στη μουσική και στην ανάγνωση βιβλίων και περιοδικών. Η εμπλοκή των ατόμων στις 

δουλειές του σπιτιού παραμένει σε υψηλά επίπεδα σε όλες τις ηλικίες της έρευνας, με 

το μαγείρεμα απλών γευμάτων να κατέχει την πρώτη θέση (72% στην ηλικία των 40 

ετών). Τέλος, η ανεξαρτησία τους περιοριζόταν στο να μένουν στο σπίτι τους για 

περισσότερο από μισή ή μία ώρα και να παραμένουν στο χώρο της πίσω αυλής μόνοι 

τους (με τις μητέρες να ανησυχούν για αυτό το γεγονός σε ποσοστό 28%, στην ηλικία 

των 40 ετών) (Carr, 2000∙ Carr, 2008).  

Το 2005, στην Γεωργία, αναπτύχθηκε ένα δημόσιο κέντρο ημέρας με υπηρεσίες 

για τα άτομα με νοητική αναπηρία, με σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων 

και τη βελτίωση των κοινωνικών και προσαρμοστικών τους δεξιοτήτων. Τα άτομα με 

αναπηρία μπορούν να παρακολουθούν τις εργασίες του κέντρου για 8 ώρες την ημέρα 

και το κέντρο προσφέρει στη διάρκεια αυτών των ωρών 2 γεύματα και εξατομικευμένες 

συναντήσεις με ειδικούς διαφόρων ειδικοτήτων για την ανάπτυξη της κοινωνικότητας 

και προσαρμοστικότητάς τους και για τη συμμετοχή τους σε διάφορες δραστηριότητες 

ελεύθερου χρόνου (επισκέψεις σε μνημεία, μουσεία, εκθέσεις κ.λπ). Το κέντρο 

καθοδηγεί τα άτομα βήμα-βήμα για την  επίτευξη των στόχων τους και ανάλογα με την 

ηλικία και το επίπεδο του κάθε ατόμου εστιάζει σε διάφορους στόχους: αν, για 

παράδειγμα, πρόκειται για ένα παιδί με νοητική αναπηρία, τότε ο στόχος στον οποίο 

εστιάζουν είναι ο εκπαιδευτικός / παιδαγωγικός ή στην ενσωμάτωσή τους στην τυπική 

τάξη. Εάν το άτομο είναι ενήλικας, το κέντρο δίνει έμφαση στην ανάπτυξη 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων κ.λπ. Πρόσφατα, ιδρύθηκαν 36 τέτοια κέντρα σε 

ολόκληρη τη Γεωργία. Βέβαια, οι επιστήμονες της συγκεκριμένης χώρας εκφράζουν 

τις επιφυλάξεις τους για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτά τα 

κέντρα, καθώς δεν έχει γίνει κάποια μορφή αξιολόγησής τους (Makharadze, 

Kitiashvilli & Bricout, 2010).  

Για τους παραπάνω λόγους, διενεργήθηκε μια έρευνα ατόμων με νοητική 

αναπηρία που χρησιμοποιούσαν τις υπηρεσίες των κέντρων ημερήσιας φροντίδας και 

ατόμων που δεν τις είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ. Στην έρευνα συμμετείχαν 80 ενήλικες 

(40 και 40) με ήπια νοητική αναπηρία και μέτριο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο. 

Αξιολογήθηκαν, με σταθμισμένα εργαλεία, οι κοινωνικές και προσαρμοστικές 

δεξιότητες των ατόμων (ανεξάρτητη λειτουργικότητα, φυσική ανάπτυξη, οικονομική 

δραστηριότητα, δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης, αυτοκατεύθυνση, σεξουαλική 

συμπεριφορά κ.λπ) και η αίσθηση της ευτυχίας και, με ημι-δομημένες συνεντεύξεις, τα 
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θέματα της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, σε θέματα που 

είχαν να κάνουν με την καθημερινή τους διαβίωση και τη συμμετοχή τους στις 

κοινωνικές δομές και δραστηριότητες, η ομάδα των ατόμων που παρακολουθούσαν 

κάποιο κέντρο ημερήσιας φροντίδας επέδειξε υψηλότερα ποσοστά δραστηριότητας.  

Επίσης, τα άτομα που παρακολουθούσαν το κέντρο ονομάτιζαν τη μητέρα σαν ένα 

πρόσωπο αναφοράς και με το οποίο συμμετείχαν στις δράσεις (Makharadze, 

Kitiashvilli & Bricout, 2010).   

Το 2009 πραγματοποιήθηκε στην Ιρλανδία μια έρευνα, η οποία εξέτασε το 

ποσοστό ικανοποίησης 7 ατόμων με νοητική αναπηρία που ζούσαν ανεξάρτητα στην 

κοινότητα και το ποσοστό επίτευξης των στόχων τους. Η έρευνα διεξήχθη με μια ημι-

δομημένη συνέντευξη που κατασκευάστηκε από την ερευνητική ομάδα, βασισμένη 

στην ιεραρχική κλίμακα των 5 επιπέδων του Maslow. Η συνέντευξη αποτελούνταν από 

5 κατηγορίες ερωτήσεων: i) σωματικό ευ ζην, ii) ανάγκες ασφαλείας, iii) ανάγκη του 

ανήκειν, iv) ανάγκη αγάπης και φροντίδας και v) αυτοεκτίμηση και αυτοπραγμάτωση. 

Όλοι οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι, από τότε που ξεκίνησαν να ζουν μόνοι τους, είχαν 

καλύτερα ποσοστά αυτονομίας και ήταν 100% ικανοποιημένοι από τη ζωή τους. Όλοι 

ένιωθαν ασφαλείς στα διαμερίσματά τους και στις περιοχές όπου ζούσαν. Όμως, 

κανένας τους δεν εμπλεκόταν στην κοινότητα, παρόλο, που, όπως δήλωσαν οι ίδιοι, 

αισθάνονταν μέλη της. Επίσης, δε συμμετείχαν σε κοινωνικά δίκτυα, πέραν της 

οικογένειας ή της ομάδας των εργαζομένων στις εργασίες τους. Και οι 7 ζουν μόνοι 

τους και δε συμμετέχουν σε καμία ομάδα της περιοχής. Εμφανίζουν πολύ χαμηλό αυτό-

συναίσθημα και αυτοεκτίμηση και φαίνεται να μην έχουν πετύχει τους στόχους τους, 

αν και όλοι  κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα από όσα έκαναν πριν. Επίσης, όλοι 

οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι το υποστηρικτικό προσωπικό, που υπάρχει, τους 

περιορίζει στις αποφάσεις τους και, πολλές φορές, αποφασίζει αυτό για τους ίδιους 

(Fitzgerald, 2010).  

Σε ό,τι αφορά στα ελληνικά δεδομένα, πραγματοποιήθηκε μία έρευνα, σε 

επίπεδο πανεπιστημιακής εργασίας, σε μια ομάδα 5 ατόμων με μέτρια νοητική 

αναπηρία. Οι συμμετέχουσες ήταν όλες κορίτσια, ηλικίας 13-17 ετών και 

παρακολουθούσαν το ημερήσιο πρόγραμμα ενός συλλόγου στα Δωδεκάνησα. Η 

έρευνα ολοκληρώθηκε σε 12 συνεδρίες και για τη διεξαγωγή της χρησιμοποιήθηκε μια 

ημι-δομημένη συνέντευξη και η συμμετοχική παρατήρηση. Μετά την υλοποίηση του 

προγράμματος, όλες οι συμμετέχουσες γνώριζαν τα βασικά γεύματα και ήταν σε θέση 

να ονομάζουν τα οικιακά σκεύη που υπήρχαν στην κουζίνα (ενώ, αρχικά, μπορούσε 
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μόνο το 40%), να στρώνουν ένα τραπέζι για διάφορες περιστάσεις, να φτιάχνουν μια 

προφορική λίστα για ψώνια που τους ήταν αναγκαία, να πάνε στο supermarket και να 

επιλέξουν τα προϊόντα που περιέχονταν στη λίστα. Το 40%  μπορούσε να 

παρασκευάσει ένα απλό φαγητό ή γλυκό, ενώ το υπόλοιπο 60% χρειαζόταν 

καθοδήγηση και βοήθεια. Το 60% μπορούσε να φτιάξει με άνεση ένα τοστ ή μια 

μακαρονάδα και σαλάτα, ενώ το 40% χρειαζόταν βοήθεια στις εργασίες που 

απαιτούσαν λεπτή κίνηση. Τέλος, όλες ασχολήθηκαν με εργασίες της κουζίνας, τις 

οποίες και ολοκλήρωσαν. Γενικά, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, τα άτομα 

που συμμετείχαν εξέφραζαν αισθήματα αλληλοβοήθειας μεταξύ τους και είχαν μάθει 

να λειτουργούν σαν ομάδα. Όλες τηρούσαν τους κανόνες σωστής συμπεριφοράς και 

υγιεινής, επικοινωνούσαν μεταξύ τους και προσαρμόστηκαν σε όλους τους χώρους, 

όπου πραγματοποιήθηκαν οι δραστηριότητες (Τσιμπιδάκη, Αλεξανδρίδου, Λεβέντη, 

Λούζη, Μανουσάκη & Ταραβήρα, 2008). 

Έρευνες έχουν δείξει ότι μικρές δομές, που φιλοξενούν άτομα με πιο σοβαρά 

προβλήματα, επιδεικνύουν μεγαλύτερο «κόστος» στο προσωπικό τους, καθώς τα 

άτομα αυτά χρειάζονται περισσότερη βοήθεια. Από την άλλη, βέβαια, το «φορτωμένο» 

προσωπικό προσφέρει καλύτερης ποιότητα υπηρεσίες στα άτομα που εξυπηρετεί 

(Chou, Lin, Pu, Lee & Chang, 2008∙ Landesman - Dwyer, 1981∙ Molony & Taplin, 

1988).  

Η αποϊδρυματοποίηση στην Ταϊβάν συνεχίζει να συζητείται μέχρι και σήμερα, 

καθώς η κυβερνητική πολιτική συνεχίζει να υποστηρίζει τις μεγάλες δομές. Παρόλα 

αυτά, οι πρώτες κατοικίες μεσαίου μεγέθους κάνουν την εμφάνισή τους ήδη από το 

1990 και τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση να δημιουργούνται δομές μικρότερες 

των 6 ατόμων. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε συμμετείχαν δομές και των τριών 

τύπων διαβίωσης: των μεγάλων (δομές άνω των 50 κατοίκων), των κοινοτικών 

κατοικιών (δομές μικρότερες των 50 ατόμων) και μικρές κοινοτικές δομές – σπίτια 

(των έξι και λιγότερων κατοίκων).  Ο αριθμός των συμμετεχόντων ανήλθε στους 100. 

Εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν η ποιότητα ζωής των συμμετεχόντων, τα προσωπικά 

τους οφέλη από τη ζωή τους σε κάθε δομή, η ικανότητα επιλογών τους, η ενσωμάτωσή 

τους στην κοινότητα, η συχνότητα της επαφής τους με τις οικογένειές τους, η 

ικανοποίηση τους, οι υποστηρικτικές υπηρεσίες που τους προσφέρονταν και το μηνιαίο 

κόστος ανά άτομο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μικρές δομές, των 6 ή και 

λιγότερων ατόμων, είχαν πιο θετικά αποτελέσματα, συγκριτικά με τα άλλα δύο 

μοντέλα. Παρόλα αυτά, η διαφορά ανάμεσα στα μικρά κοινοτικά σπίτια και στα 
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κοινοτικά σπίτια μεσαίου μεγέθους δεν ήταν μεγάλη. Αξίζει να ειπωθεί ότι οι 

συμμετέχοντες και στους 3 τύπους δομών είχαν περιορισμένες ευκαιρίες να κάνουν 

επιλογές. Οι γονείς και οι εργαζόμενοι ήταν αυτοί που έκαναν τις επιλογές για 

λογαριασμό των ατόμων, επιλογές που αφορούσαν το μέρος κατοικίας και τους 

συγκατοίκους. Φαίνεται ότι το επίπεδο του αυτοπροσδιορισμού των συγκεκριμένων 

νέων δεν αποτελεί προτεραιότητα στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ταϊβάν (Chou, 

Lin, Pu, Lee & Chang, 2008).   

Έρευνες δείχνουν ότι, όσο πιο σοβαρή είναι η αναπηρία των ατόμων που ζουν 

σε κάποια δομή, τόσο πιο χαμηλά είναι τα επίπεδα συμμετοχής τους σε 

δραστηριότητες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το προσωπικό, που εργάζεται στις δομές, 

κατέχει ένα σημαντικό ρόλο, καθώς αποτελεί το μέσο πρόσβασης των ατόμων σε 

ευκαιρίες και προωθεί την εμπλοκή τους σε ουσιαστικές δραστηριότητες. Η έρευνα 

δείχνει ότι, όσο καλύτερη είναι η σχέση ατόμου – εργαζόμενου, τόσο πιο συχνή είναι 

η εμπλοκή του ατόμου σε ουσιαστικές δραστηριότητες (Mansell, Beadle-Brown, 

Macdonald & Ashman, 2003∙ Mansell, Ashman, Macdonald, Beadle-Brown, 2002a).     

Το 2001, το Βορειοδυτικό Συμβούλιο για την Υγεία της Ιρλανδίας (North 

Western Health Board) διεξήγαγε την Έρευνα Αξιολόγησης των Αναγκών (Needs 

Assessment Study). Σκοπός της έρευνας ήταν (α) να διαπιστωθούν οι μελλοντικές 

ανάγκες των εμπλεκομένων και των οικογενειών τους μέχρι το 2006 και (β) να δοθεί η 

ευκαιρία στα άτομα και στις οικογένειες να μπορούν να ενημερώνονται και να 

επηρεάζουν όλες τις απόπειρες ανάπτυξης των υπηρεσιών για τη νοητική αναπηρία. 

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα εστίαζε στο πού θα ήθελαν να ζήσουν τα άτομα, με ποιον, 

τι θα ήθελαν να κάνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας και στον ελεύθερο χρόνο τους, τι 

υπηρεσίες στήριξης χρειάζονται. Σε αυτήν την έρευνα συμμετείχαν 860 άτομα με 

νοητική αναπηρία, τα οποία με τη βοήθεια 31 εθελοντών, οι οποίοι είχαν εκπαιδευτεί 

ειδικά για αυτήν τη διαδικασία, συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο σε μορφή 

συνέντευξης. Οι συνεντεύξεις διήρκησαν συνολικά 7 εβδομάδες.  Τα αποτελέσματα 

της έρευνας έδειξαν μια γενική επιθυμία για αλλαγή. Η πλειοψηφία του δείγματος 

εξέφρασε την επιθυμία να ζει σε στελεχωμένα, ομαδικά σπίτια. Ακολουθούσε η 

επιλογή της ανεξάρτητης διαβίωσης και, τελευταία, ερχόταν η επιλογή της ημι-

ανεξάρτητης διαβίωσης (Tablot & Connolly, 2010). Ενισχυτικά στην προσπάθεια των 

ερευνητών της Ιρλανδίας να βοηθήσουν τα άτομα να βελτιώσουν την προσωπική τους 

δύναμη, τον έλεγχο και την επιλογή, η Υπηρεσία για τη Νοητική Αναπηρία έβαλε σε 
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εφαρμογή ένα σχέδιο δράσης, με σκοπό  να αναπτύξει μια πρωτοβουλία ημι-

ανεξάρτητης διαβίωσης. 

Πέρα, όμως, από την παραπάνω έρευνα, υπάρχει μια πλειάδα ερευνών, οι 

οποίες αναφέρονται στους γονείς των ατόμων με ΝΑ και στο πώς αυτοί 

αντιλαμβάνονται την ΑΔ των παιδιών τους. 

2.5.2 Ερευνητικά Δεδομένα για τους Γονείς και το Γονεϊκό Σπίτι των Ατόμων με 

Νοητική Αναπηρία για την Ανεξάρτητη Διαβίωση 

Ένα μεγάλο και σημαντικό κεφάλαιο, τόσο για την κατανόηση, όσο και για την 

εφαρμογή της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με νοητική αναπηρία, είναι η στάση 

που κρατούν οι γονείς των ατόμων απέναντι σε αυτή. Το 2003 δημοσιεύεται έρευνα, η 

οποία αφορά στους γονείς και διερευνά το βαθμό της γονεϊκής εμπλοκής σε 

οικογένειες, των οποίων το παιδί με νοητική αναπηρία εγκαταστάθηκε σε κάποια δομή 

διαβίωσης. Η πλειονότητα των γονιών (65%) επισκεπτόταν το παιδί, τουλάχιστον, 2 

φορές την εβδομάδα. Το 80% συναντιόταν με το προσωπικό της δομής, τουλάχιστον, 

1 φορά το τρίμηνο και το 80% συμμετείχε σε δραστηριότητες, κυρίως κοινωνικές ή 

εκδηλώσεις, στις οποίες καλούνταν. Μόνο το 5% των γονιών δεν επισκεπτόταν τα 

παιδιά τους, το 20% δε συναντούσε το προσωπικό και το 21% δε συμμετείχε σε καμιά 

δραστηριότητα ή εκδήλωση. Μόνο το 42% έπαιρνε μέρος στη διαμόρφωση του 

εξατομικευμένου προγράμματος του παιδιού τους, ενώ το 37% συμμετείχε σε αυτή την 

διαδικασία. Ακόμη λιγότεροι γονείς (28%) συμμετείχαν στις αποφάσεις για τη 

διοίκηση των δομών αυτών. Σημαντικά είναι και τα ευρήματα για τη συμμετοχή των 

γονέων στη διαδικασία μετεγκατάστασης του παιδιού από το πατρικό σπίτι στη δομή. 

Μόνο το 12% των γονέων συμμετείχε ενεργά σε αυτή τη διαδικασία και μόνο το 8% 

είχε επισκεφτεί το χώρο μετεγκατάστασης του παιδιού, πριν μετοικίσει το παιδί σε 

αυτόν. Λιγότερο από το 30% των γονέων είχε επισκεφτεί κι άλλους χώρους διαμονής, 

πριν καταλήξουν στο συγκεκριμένο. Επίσης, το 67% συμμετείχε στην επίσημη 

προετοιμασία του ατόμου για την μετεγκατάσταση, παίρνοντας μέρος σε συζητήσεις 

και συναντήσεις με κοινωνικούς λειτουργούς. Παρόλα τα χαμηλά ποσοστά 

συμμετοχής των γονιών, το 57% των ίδιων θεωρούν ότι συμμετείχαν πλήρως (full 

parents) στην  παραπάνω διαδικασία (Schwartz & Tsumi, 2003). 

Στην Ιρλανδία, στο Μπελφαστ, συστήθηκε ένα σύστημα υποστήριξης της 

οικογένειας. Οι σκοποί του προγράμματος ήταν: α) να υποστηρίξει τα παιδιά και τους 

νέους με νοητική αναπηρία, για να συμμετέχουν περισσότερο στην κοινοτική ζωή και 
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να ζουν «γεμάτες» ζωές, β) να υποστηρίξει τους εργαζόμενους στις δικές τους ανάγκες, 

με τη χρήση προσωποκεντρικών προσεγγίσεων και γ) να υιοθετήσει μια προσέγγιση 

ανάπτυξης της κοινωνίας στις τοπικές κοινότητες, ώστε να ενημερωθούν οι κάτοικοι 

και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των νέων με νοητική αναπηρία. Το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα λειτουργούσε ως εξής: παρείχε υποστήριξη σε όλους τους δυναμικούς 

παράγοντες, οι οποίοι εμπλέκονταν στη ζωή και στην ανάπτυξη των ατόμων με 

αναπηρία. Συγκεκριμένα, η υποστήριξη των γονέων είχε τις εξής μορφές: συνηγορία, 

συμβουλευτική, καθοδήγηση, ανάπτυξη δεξιοτήτων αντιμετώπισης, ομάδες γονέων, 

μηνιαίες κατ’ οίκων συναντήσεις και προγραμμάτα ανάπτυξης της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας. Η υποστήριξη των αδερφών των ατόμων με αναπηρία είχε τη 

μορφή ομάδων συζήτησης, ατομικής εργασίας, προσωπικής ανάπτυξης και της 

διερεύνησης διαφόρων θεμάτων. Η ανάπτυξη της κοινότητας προωθήθηκε μέσω του 

εθελοντισμού, της κοινωνικής και εκπαιδευτικής κατάρτισης, των κοινοτικών 

συνδέσμων, των νέων ευκαιριών συμμετοχής, της συνηγορίας και της έρευνας. Τέλος, 

η υποστήριξη των νέων με νοητική αναπηρία προωθήθηκε μέσω της συμμετοχής τους 

σε κοινοτικές δραστηριότητες (θέατρο, ομάδες τέχνης, ομάδες νέων), μέσω 

δραστηριοτήτων (ομάδες φίλων, εθελοντισμός, υποστηρικτικές δραστηριότητες 1-1, 

ιππασία) και μέσω εξατομικευμένων σχεδίων δράσης (PATHS, MAPS, Σχέδιο 

προσωπο-κεντρικής υποστήριξης, Βιβλίο Ζωής, Περιγραφή Ζωής). Συνολικά, μέχρι το 

2008, 108 οικογένειες είχαν πάρει μέρος στο πρόγραμμα και είχαν ωφεληθεί και από 

τις τρεις υπηρεσίες. Όλες οι οικογένειες δήλωσαν ότι η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα 

ωφέλησε όλες τις διαστάσεις της οικογενειακής ζωής: βελτίωση της συμπεριφοράς των 

παιδιών (με και χωρίς αναπηρία) – προσωποκεντρική προσέγγιση – υποστήριξη 

ολόκληρης της οικογένειας – ανακούφιση – έμπιστο και αποτελεσματικό προσωπικό – 

δραστηριότητες για τα παιδιά (Black, Mcconkey, Roberts & Ferguson, 2010).  

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι νέοι με νοητική αναπηρία προτιμούν οι ίδιοι να 

μένουν στο πατρικό σπίτι. Την άποψη αυτή συμμερίζονται και τα υπόλοιπα μέλη της 

οικογένειας (Heller, 2009). Η πλειονότητα των ατόμων με νοητική αναπηρία ζει στο 

πατρικό σπίτι, με τους γονείς. Το ποσοστό αυτό παραμένει υψηλό ακόμα και στους 

ενήλικες με νοητική αναπηρία. Το 1998, στην Αμερική, το 35% των ατόμων με νοητική 

αναπηρία, που λάμβαναν κάποιου είδους κρατική υποστήριξη, ζούσε στο πατρικό 

σπίτι. Το ποσοστό αυτό ανήλθε το 2001 στο 41% (Rizzolo, Hemp, Braddock & 

Schindler, 2009). Το 2005 στην Ουαλία, το ποσοστό των νοητικά αναπήρων ενηλίκων, 

που παρέμεναν στο πατρικό τους σπίτι, άγγιζε το 49%. Στην Αγγλία το 62% σε έρευνες 
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του 2003-2004 και στην Ιρλανδία το 47% σε έρευνες του 2006. Αυτά τα ποσοστά 

αναμένεται να αυξηθούν τις επόμενες δεκαετίες, εξαιτίας της αύξησης των ποσοστών 

μακροζωίας των ατόμων με νοητική αναπηρία (Rizzolo, Hemp, Braddock & Schindler, 

2009). Το 2006, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το 60% των ατόμων με νοητική 

αναπηρία ζούσε στο πατρικό σπίτι, με φροντιστή κάποιο μέλος της οικογένειας, 

δημιουργώντας έτσι ένα ανεπίσημο σύστημα φροντίδας, το οποίο ήταν 5 φορές 

μεγαλύτερο από το επίσημο σύστημα (Heller, 2009). Το 2010, 721 ενήλικες με νοητική 

αναπηρία, με την πλειοψηφία αυτών να ζει σε στελεχωμένες δομές (οι υπόλοιποι 

ζούσαν στο πατρικό σπίτι και ανεξάρτητα) κλήθηκαν να αξιολογηθούν για το εύρος 

και τη συχνότητα συμμετοχής τους σε κοινωνικές και κοινοτικές δραστηριότητες και 

σε δραστηριότητες φροντίδας του σπιτιού. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι 

τα άτομα που ζούσαν ανεξάρτητα εξέφραζαν μεγαλύτερα ποσοστά  συμμετοχής τους 

στην καθημερινή ζωή και στη συντήρηση του σπιτιού, σε σχέση με τις άλλες δύο 

ομάδες. Τα χαμηλότερα ποσοστά τα σημειώνουν τα άτομα που ζουν στο πατρικό σπίτι. 

Επίσης, στο εύρος και στη συχνότητα των κοινωνικών δραστηριοτήτων τα άτομα που 

ζουν σε στελεχωμένες δομές σημειώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά και αυτά που ζουν 

στο πατρικό σπίτι τα μικρότερα (Felce, Perry & Kerr, 2001).   

2.6 Προβληματική 

Η ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με νοητική αναπηρία, πέρα από το ρίσκο που 

ενέχει, το οποίο αναφέρθηκε και αναλύθηκε σε έτερο σημείο της παρούσας εργασίας, 

εξαρτάται και από τη διαθεσιμότητα των πηγών παροχής υπηρεσιών και υποστήριξης. 

Στην Ελλάδα, η έλλειψη των ερευνητικών και πρακτικών δεδομένων οδηγούν σε 

αδιέξοδο κάθε φιλόδοξο επιστήμονα ή φορέα που επιθυμεί να σχεδιάσει, να οργανώσει 

και να πραγματοποιήσει προγράμματα ανεξάρτητης διαβίωσης για άτομα με νοητική 

αναπηρία. Σε αντιδιαστολή, χώρες της Αμερικής και της Ευρώπης, όχι μόνο έχουν 

οργανωμένα συστήματα υποστήριξης και προώθησης τέτοιων πρακτικών, αλλά 

διαθέτουν και το επιστημονικό και θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο βασίζονται οι 

παραπάνω πρακτικές. Για τις χώρες του εξωτερικού υπάρχει πληθώρα ερευνητικών 

δεδομένων. Παράλληλα, όμως, εντοπίζεται σημαντικό βιβλιογραφικό έλλειμμα σε 

θέματα, όπως οι απόψεις των ίδιων των ατόμων για την ανεξάρτητη διαβίωση, καθώς 

υπάρχουν ελάχιστες πηγές. Επίσης, σε θέματα που αφορούν στην καθαυτή 

εκπαιδευτική δραστηριότητα, όπως για παράδειγμα οι στρατηγικές μάθησης που 

χρησιμοποιούνται στα διαθέσιμα προγράμματα ή το μέρος όπου αυτά 

πραγματοποιούνται ή οι ειδικότητες οι οποίες  εμπλέκονται στη διαδικασία. 
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Το Ακαδημαϊκό Δίκτυο των Ευρωπαίων ειδικών στην Αναπηρία (Academic 

Network of European Disability experts) συνέταξε έκθεση για την εφαρμογή των 

πολιτικών που υποστηρίζουν την Ανεξάρτητη Διαβίωση στην Ευρώπη. Αναφέρει, 

λοιπόν, ότι σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, η 

ανεξάρτητη διαβίωση για τα άτομα με αναπηρία δεν υποστηρίζεται σαν δομή ή 

φιλοσοφία σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής. Επίσης, συγκεκριμένα για την Ελλάδα, 

αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμία πηγή που να υποστηρίζει την αυτοκατευθυνόμενη, από 

τα ίδια τα άτομα με αναπηρία, ζωή ούτε και καμιά σαφής δήλωση για την κατάργηση 

των ιδρυμάτων. Αντίθετα, συνεχίζει να υπάρχει μια επαναλαμβανόμενη επανάπαυση 

στην ιδρυματική φροντίδα και/ή στους συγγενείς των ατόμων με αναπηρία καθώς και 

στο ευρύτερο οικογενειακό πλαίσιο, οι οποίοι θεωρούνται φροντιστές. Το γεγονός 

αυτό, βέβαια, δε συμβαδίζει στο ελάχιστο με τον αυτοπροσδιορισμό ή την ανεξάρτητη 

διαβίωση.  Υποδηλώνει αυτόματα  ότι τα άτομα με αναπηρία δε θεωρούνται κύριοι του 

εαυτού τους, οι οποίοι έχουν τον έλεγχο και την επιλογή για θέματα που αφορούν τη 

ζωή τους (ANED, 2009α).  

Επιπλέον, στην παραπάνω έκθεση, αναφέρεται ότι η φιλοσοφία και η έννοια 

της ανεξάρτητης διαβίωσης δεν περιγράφονται και ούτε υποστηρίζονται σε επίπεδο 

πολιτικού σχεδιασμού και υπάρχει ένα τεράστιο κενό ανάμεσα στην κυβερνητική 

πολιτική και τις πραγματικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Η κύρια μέθοδος 

αξιολόγησης της υποστήριξης που θα λάβει ένα άτομο με αναπηρία γίνεται με βάση 

την αναπηρία και όχι την ανάγκη του ατόμου. Αυτή ακριβώς η προσέγγιση προσιδιάζει 

στο ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας και εμποδίζει την ανάπτυξη και την εφαρμογή της 

ανεξάρτητης διαβίωσης στην πράξη. Ακόμα και προοδευτικές υπηρεσίες της εκάστοτε 

κοινότητας θεωρούν ότι η ικανότητά τους να προσφέρουν υποστήριξη μπλοκάρεται 

από ένα σύστημα το οποίο είναι ασυνεπές με τις σύγχρονες απόψεις για τη θέαση της 

αναπηρίας (π.χ. κοινωνικό ή οικοσυστημικό μοντέλο). Η Ελλάδα δεν μπόρεσε να 

παράσχει δεδομένα, ή έδωσε δεδομένα για τους φορείς που υπάρχουν και προάγουν 

την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία, τα οποία δεν ήταν δυνατό να 

αξιολογηθούν και να ερμηνευθούν. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, μόνο στην 

Ελλάδα, τα άτομα με σωματική ή αισθητηριακή αναπηρία έχουν σημαντικά μικρότερη 

πρόσβαση στην κοινοτική ζωή και στις επιλογές από κάθε άλλη κατηγορία αναπηρίας. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έκθεση (ANED, 2009α, σελ. 25): «Η υποστηριζόμενη 

διαβίωση ή τα προστατευόμενα διαμερίσματα ανεξάρτητης διαβίωσης στην κοινότητα 

δεν έχουν αναπτυχθεί για τα άτομα με σωματική αναπηρία (σε αντίθεση με τα αντίστοιχα 
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για τα άτομα με ψυχικές ασθένειες ή τα άτομα με νοητική αναπηρία). Η 

αποϊδρυματοποίηση λαμβάνει χώρα με μικρές, πιλοτικές εφαρμογές και κυρίως από 

μεγάλα ιδρύματα που πραγματοποιούν τέτοιες προσπάθειες για το δικό τους πληθυσμό».  

Ωστόσο, ακόμα και για τις υπόλοιπες κατηγορίες ειδικών αναγκών, οι 

περισσότερες από τις επιλογές για ζωή στην κοινότητα εμφανίζονται να 

αντικατοπτρίζουν μια ιδρυματική σκέψη και πρακτική και η διαβεβαίωση της 

ελληνικής κυβέρνησης ότι έχει γίνει πρόοδος προς την αποϊδρυματοποίηση, 

αντικρούεται από τη δήλωση μιας κορυφαίας ηγετικής οργάνωσης: «Από το 2003 έως 

το 2005, 130 κοινοτικές δομές δημιουργήθηκαν υπό τη μορφή ξενώνων, 

προστατευόμενων διαμερισμάτων, κέντρων ημερήσιας απασχόλησης και κινητών 

μονάδων για την υποστήριξη των ατόμων με ψυχικές ασθένειες και ατόμων με νοητική 

αναπηρία ή μαθησιακές δυσκολίες… Ωστόσο το Νοέμβριο του 2008, η Εθνική Επιτροπή 

των Πρώην Χρηστών και Επιζώντων της Ψυχιατρικής (NationalCommitteeofEx-

UsersandSurvivorsofPsychiatry) με ανακοίνωσή της κατήγγειλε τα παραπάνω 

ευρήματα, εξαιτίας της ανασφαλείας στη χρηματοδότηση για την ανασύνταξη της ψυχικής 

υγείας. Υποστήριξε ότι δεν υπήρξε πραγματική αναδόμηση του μοντέλου παροχής 

υποστήριξης…» (ANED, 2009α , σελ. 25). 

Επιπλέον, δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό και αντικειμενικό που να προβάλει την 

ανεξάρτητη διαβίωση στην Ελλάδα, είτε στο προσωπικό σπίτι του ατόμου με αναπηρία, 

είτε σε κάποια κοινοτική δομή.  Οι Έλληνες συγγραφείς δηλώνουν ότι η παραδοσιακή 

υποστήριξη για την ανεξάρτητη διαβίωση στην κοινότητα αναπτύσσεται ακόμη και ότι, 

προς το παρόν, οι υπάρχουσες υπηρεσίες στην εκάστοτε κοινότητα δεν παρέχουν 

υποστήριξη για μια ανεξάρτητη ζωή. Το μοναδικό πρόγραμμα που αναφέρεται ότι 

λειτουργεί είναι το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», το οποίο, όμως, ξεκαθαρίζεται ότι 

απευθύνεται κυρίως σε ηλικιωμένους ανθρώπους, χωρίς  απαραίτητα κάποια αναπηρία. 

Επίσης, αναφέρεται ότι στην Ελλάδα φαίνεται πως τα άτομα με αναπηρία δεν έχουν 

καμία πρόσβαση, επιλογή ή έλεγχο σε κάποια μορφή υποστήριξης που θα τους 

επιτρέψει να ζήσουν ανεξάρτητα. Ακόμη  φαίνεται πως δεν  έχουν πρόσβαση ούτε στις 

υπηρεσίες που εξυπηρετούν όλους τους τυπικά αναπτυσσόμενους πολίτες. Δεν 

παρέχεται κάποια μορφή υποστήριξης στις οικογένειες των ατόμων με αναπηρία ή 

στους φροντιστές τους. Τέλος, δε δόθηκαν ποτέ στοιχεία για θέματα, όπως η 

μετακίνηση ατόμων με διαταραχές ή με νοητική αναπηρία. Η κίνηση αυτή βρίσκεται 

σε πολύ αρχικό στάδιο σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες (ANED, 

2009α). 
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Ο ίδιος φορέας, το Ακαδημαϊκό Δίκτυο των Ευρωπαίων ειδικών στην 

Αναπηρία (Academic Network of European Disability experts), έχει συντάξει ακόμη 

μία έκθεση για τις πολιτικές υποστήριξης της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με 

αναπηρία. Στη συγκεκριμένη έκθεση αναφέρεται ότι το μόνο σύστημα υποστήριξης 

που λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο είναι το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» και ότι 

γενικά υπάρχει έλλειψη κυβερνητικής πολιτικής και εσωτερικών κανονισμών τόσο για 

προγράμματα εκπαίδευσης, όσο και για προγράμματα ανεξάρτητης διαβίωσης. Επίσης, 

αναφέρει και πάλι ότι η αξιολόγηση ενός ατόμου με αναπηρία βασίζεται στη διάγνωση 

του ατόμου (ιατρικό μοντέλο αναπηρίας) και όχι στις ανάγκες που χρήζουν 

υποστήριξης. Η υποστήριξη, που παρέχεται από το επίσημο κράτος, αναλώνεται σε 

φοροαπαλλαγές, κοινωνικά τιμολόγια και υπηρεσίες τουρισμού και απευθύνεται 

αποκλειστικά σε άτομα που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.  

Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός για την ανάπτυξη δομών και πρακτικών 

ανεξάρτητης διαβίωσης σχεδόν διπλασιάστηκε από το 2003 έως το 2008. Επίσης, ήρθε 

ξανά στην επικαιρότητα ένα προεδρικό Διάταγμα του 1998, που ρύθμιζε τις συνθήκες, 

τις διαδικασίες, τη στελέχωση και τις πηγές για την εγκαθίδρυση της υποστηριζόμενης 

διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία στην κοινότητα, δίνοντας έμφαση στην 

αποϊδρυματοποίηση και την ανεξάρτητη διαβίωση. Παρά τα παραπάνω ενθαρρυντικά 

στοιχεία, οι δομές που λειτουργούν σήμερα στην πράξη είναι  ελάχιστες. Μάλιστα 

αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, όπως η υποστελέχωση ή η μη προσβασιμότητα 

στα κτήρια. Το Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης και τα Κέντρα Εκπαίδευσης δεν 

υποστηρίζονται από τη νομοθεσία. Παράλληλα,  δεν προάγονται καθόλου τα 

υποστηριζόμενα διαμερίσματα ανεξάρτητης διαβίωσης ή τα κοινοτικά προγράμματα 

εκπαίδευσης σε αυτήν. Τέλος, αναφέρονται ελλείψεις σε ερευνητικά και πρακτικά 

δεδομένα, όπως καταγραφή του πληθυσμού που χρησιμοποιεί τις κοινωνικές 

υπηρεσίες, καταγραφή του πληθυσμού που ζει σε ιδρύματα, καταγραφή των αναγκών 

υποστήριξης σε τοπικό επίπεδο, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των δομών που 

ήδη υπάρχουν και λειτουργούν και μελλοντικός σχεδιασμός για τις κοινωνικές 

υπηρεσίες υποστήριξης που θα είναι χρήσιμες και αναγκαίες (ANED, 2009β).   

Οι προβληματισμοί που προκύπτουν είναι ποικίλοι. Οι γονείς είναι σε θέση να 

παράσχουν την υποστήριξη που χρειάζονται τα άτομα με νοητική αναπηρία, 

προκειμένου να «κινηθούν» προς μια διαβίωση ανεξάρτητη; Όταν το άτομο με νοητική 

αναπηρία καταστεί έτοιμο να μάθει και να αφομοιώσει μια νέα δεξιότητα, το 

εκπαιδευτικό προσωπικό είναι σε θέση να του τη διδάξει αποτελεσματικά; Ως 
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κοινότητα και κοινωνία, είμαστε σε θέση να παράσχουμε στα άτομα με νοητική 

αναπηρία τις προσαρμογές που χρειάζονται σε μια ανεξάρτητη διαβίωση;  

Το προσδόκιμο ζωής για τα άτομα με νοητική αναπηρία έχει αυξηθεί τα 

τελευταία 8 χρόνια. Έρευνες δείχνουν ότι το εύρος ζωής των ατόμων αυτών κυμαίνεται 

από τα 50 μέχρι τα 71 χρόνια. Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι θα υπάρξει αύξηση και στη 

ζήτηση για συστήματα υποστήριξης και υπηρεσίες που μπορούν να ανταποκριθούν 

στις ανάγκες των ατόμων αυτών. Το κράτος οφείλει να έχει μια ευρεία γκάμα 

υπηρεσιών και υποστηρικτικών δομών, οι οποίες να είναι διαθέσιμες στα άτομα με 

αναπηρία. Οι δομές, που ήδη υπάρχουν διεθνώς, «παλεύουν» να εξυπηρετήσουν τις 

ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των 70.000 ατόμων με νοητική και αναπτυξιακή 

αναπηρία (Heller & Schindler, 2009). 

Η κατ’ οίκον φροντίδα ενός ατόμου με νοητική αναπηρία δια βίου επηρεάζει, 

τόσο την οικονομική, όσο και τη ψυχοκοινωνική υπόσταση της οικογένειας, την υγεία 

και το ευ ζην της. Το ευ ζην μητέρων ατόμων με νοητική αναπηρία ερευνήθηκε σε δύο 

μεγάλες έρευνες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βρέθηκε ότι, ενώ μετά την αρχική διάγνωση 

της κατάστασης των παιδιών οι μητέρες εμφάνιζαν αρνητικά στοιχεία, με την πάροδο 

του χρόνου οι οικογένειες προσαρμόστηκαν πολύ καλά έχοντας στη ζωή τους ένα 

άτομο με νοητική αναπηρία. Παρόλα αυτά, οι μητέρες ενδέχεται να δέχονται λιγότερες 

επισκέψεις από φίλους και η οικονομία ολόκληρης της οικογένειας να επιδεινώνεται 

σημαντικά (Heller & Schindler, 2009).  

Μια από τις πρωταρχικές ανησυχίες των ηλικιωμένων γονέων είναι η 

μελλοντική ασφάλεια του παιδιού με νοητική αναπηρία, και ειδικά μετά το θάνατό 

τους. Περισσότερες από τις μισές οικογένειες που έχουν στα μέλη τους ένα παιδί με 

νοητική αναπηρία, παραμελούν να φτιάξουν συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για το 

μέλλον του ατόμου. Ένα τέτοιο σχέδιο δράσης θα έπρεπε να περιλαμβάνει νομικό και 

οικονομικό σχεδιασμό, κηδεμονία και μελλοντικά σχέδια διαβίωσης. Χωρίς 

συγκεκριμένο πλάνο και υποστήριξη, τα άτομα με νοητική αναπηρία μπορεί να 

οδηγηθούν σε λύσεις έκτακτης ανάγκης, οι οποίες να είναι ακατάλληλες ως προς το 

μέρος διαμονής, τις οικονομικές διευθετήσεις και τη νομική προστασία (Heller & 

Schindler, 2009).  

Στο διεθνή χώρο υπάρχει μια πλειάδα φορέων που ασχολείται αποκλειστικά με 

την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με νοητική αναπηρία. Ο κάθε φορέας, είτε είναι 

κρατικός, είτε είναι πρωτοβουλίες γονέων, δήμων, κοινοτήτων ή πανεπιστημίων, 

διενεργεί προγράμματα μετάβασης στην ενήλικη ζωή, εκμάθησης δεξιοτήτων 
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ανεξαρτησίας και εγκατάστασης σε σπίτια ανεξάρτητης ή υποστηριζόμενης ή ομαδικής 

διαβίωσης. Ο κάθε φορέας, πέρα από τα προγράμματα που διενεργεί, φροντίζει και για 

τη συμβουλευτική γονέων και ατόμων αλλά και για τη δημιουργία ή τον κατάλληλο 

εξοπλισμό των σπιτιών ή των διαμερισμάτων, μέσα στα οποία θα συντελεστεί η 

ανεξάρτητη διαβίωση. Σε σχετική ιστοσελίδα του Ινστιτούτου για την Ανεξάρτητη 

Διαβίωση (Independent Living Institute), αναφέρονται οι φορείς που υπάρχουν σε κάθε 

χώρα και παρέχουν υπηρεσίες ανεξάρτητης διαβίωσης σε άτομα με αναπηρία γενικά. 

Ανάμεσα σε αυτούς τους φορείς, εντοπίζουμε και φορείς που ασχολούνται με την 

ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με νοητική αναπηρία. Τέτοιοι φορείς, λοιπόν, 

εντοπίζονται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.  Στις λεγόμενες αναπτυγμένες (Αγγλία, 

Σουηδία, Εσθονία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία κ.λπ.) αλλά και σε άλλες χώρες της 

Ευρώπης που δεν έχουν ισχυρή κοινωνική πολιτική (Πολωνία, Λετονία, Μάλτα, 

Πορτογαλία κ.λπ.). Αξιοσημείωτο είναι ότι εντοπίζονται και σε χώρες εκτός Ευρώπης 

(στην Αυστραλία, στην Ασία), από τις οποίες κανείς δεν θα περίμενε να έχουν 

αναπτύξει τέτοιου είδους δομές (Αρμενία, Μαλαισία, Φιλιππίνες, Νεπάλ και άλλες). 

Το ρεκόρ στον αριθμό των φορέων το κατέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 

Δυστυχώς, για την Ελλάδα, ενώ αναφέρονται 5 φορείς που προάγουν την ανεξάρτητη 

διαβίωση των ατόμων με αναπηρία γενικά, κανένας φορέας δεν αναφέρεται στα άτομα 

με νοητική αναπηρία (http://www.independentliving.org/links/links-independent-

living-centers.html).  

Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι συγκριτικά με τα διεθνή και ευρωπαϊκά δεδομένα, 

στην Ελλάδα υπάρχει ένα σημαντικό έλλειμμα όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών 

ανεξάρτητης διαβίωσης (Kartasidou, Agaliotis & Dimitriadou, 2009∙ Καρτασίδου, 

2007∙ Καρτασίδου & Αγαλιώτης, 2009). Υπάρχει μια σχετική ιστοσελίδα του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Ανεξάρτητη Διαβίωση (www.independentliving.org). 

Αυτή πραγματεύεται πολιτικές για την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης και 

προσδιορίζει το πρόβλημα αναφορικά με την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με 

αναπηρίες στην Ελλάδα. Στην προσπάθειά του να εντοπίσει ο συγκεκριμένος φορέας 

τις πολιτικές που ακολουθούνται από την Ελλάδα σχετικά με το εν λόγω θέμα δεν 

έλαβε  καμία απάντηση από τους αρμόδιους φορείς, όπως το Υπουργείο Παιδείας, 

Θρησκευμάτων και Δια βίου μάθησης, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο 

Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας,  τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ. Παράλληλα, σε 

σχετικές ιστοσελίδες δεν μπόρεσε να εντοπίσει καμία πληροφορία σχετικά με τις 

http://www.independentliving.org/links/links-independent-living-centers.html
http://www.independentliving.org/links/links-independent-living-centers.html
http://www.independentliving.org/
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παροχές και υπηρεσίες αυτόνομης διαβίωσης 

(www.independentliving.org/training/accessibility-govt-training-greece-en.html). Το 

σημαντικό είναι ότι ακόμα και φορείς που έχουν προγράμματα, δεν ανταποκρίθηκαν 

στο κάλεσμά του. Αυτό αναδεικνύει κατά πολύ τη σοβαρότητα και την κρισιμότητα 

του προβλήματος. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι σε επίπεδο σχεδιασμού υπάρχουν 

προγράμματα για την εκπαίδευση των ατόμων με ΝΑ σε δεξιότητες ΑΔ. Μάλιστα, τα 

προγράμματα που υπάρχουν και που προτείνονται από το αρμόδιο υπουργείο, σε 

συνδυασμό με τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που αναφέρονται, είναι αρκετά 

εμπεριστατωμένα και σύγχρονα με τις διεθνείς τάσεις και πρακτικές. Εκεί που 

υπολείπεται η παραπάνω εκπαίδευση είναι σε επίπεδο ύπαρξης φορέων που θα 

μπορούσαν να αναλάβουν κάτι τέτοιο, αλλά και σε επίπεδο αδυναμίας του 

εκπαιδευτικού προσωπικού που εργάζεται σε δομές και φορείς, το οποίο δεν είναι 

εξειδικευμένο σε θέματα ΑΔ. Ένας ακόμη αποτρεπτικός και ανασταλτικός παράγοντας 

για την πραγματοποίηση προγραμμάτων ΑΔ είναι οι γονείς, οι οποίοι τείνουν να είναι 

υπερπροστατευτικοί και ελάχιστα υποστηρικτικοί σε τέτοιες απόπειρες. Μόνο τα ίδια 

τα άτομα με ΝΑ και η επιθυμία τους να ζήσουν ανεξάρτητα μπορούν να αντιστρέψουν 

το κλίμα σε επίπεδο οικογένειας και να πείσουν για την επέκταση σχετικών 

πρωτοβουλιών σε επίπεδο πολιτείας και νομοθεσίας.  

2.7 Σκοπός της Έρευνας – Διερευνητικά Ερωτήματα 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να βρεθούν τα συστατικά στοιχεία που 

απαιτούνται για τη δημιουργία προγραμμάτων ανεξάρτητης διαβίωσης. Η έρευνα 

εστίασε στις απόψεις των γονέων, του εκπαιδευτικού προσωπικού και των ατόμων με 

νοητική αναπηρία όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και την έννοια της ΑΔ, τους 

παράγοντες που την ενισχύουν και τους περιορισμούς που την εμποδίζουν από το να 

γίνει πράξη, τις δεξιότητες ΑΔ που θεωρούνται απαραίτητες για την πραγματοποίηση 

αυτής και το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να συμβεί. Οι τρεις ερευνητικές ομάδες 

συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο σημειώνοντας το βαθμό συμφωνίας στις δηλώσεις 

για τα χαρακτηριστικά, τις δεξιότητες, τους παράγοντες και τους περιορισμούς της 

ανεξάρτητης διαβίωσης.  

Για την αποτελεσματικότερη διερεύνηση των απόψεων των τριών ομάδων, 

κατασκευάσθηκε και χορηγήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με κοινές ερωτήσεις για τους 

γονείς και το εκπαιδευτικό προσωπικό και το ίδιο ερωτηματολόγιο διαφοροποιημένο 

για να είναι πιο κατανοητό στο γραπτό λόγο για τα άτομα με ΝΑ . 

http://www.independentliving.org/training/accessibility-govt-training-greece-en.html
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Επίσης, στόχος της ερευνητικής διαδικασίας ήταν να μελετηθούν οι απόψεις 

των τριών εταίρων και να διαπιστωθούν συμφωνίες αλλά και διαφωνίες.  

Τα διερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν για το σύνολο της ερευνητικής 

διαδικασίας ήταν τα εξής: 

1. Πώς αντιλαμβάνονται οι τρεις ομάδες (γονείς, εκπαιδευτικό προσωπικό, άτομα 

με νοητική αναπηρία) την έννοια και τα χαρακτηριστικά της Ανεξαρτησίας και 

της Ανεξάρτητης Διαβίωσης των ατόμων με ΝΑ; 

2. Ποιοι παράγοντες και ποιοι περιορισμοί ανακύπτουν ως σημαντικοί (σύμφωνα 

με τους άμεσα εμπλεκόμενους) για την πραγματοποίηση της Ανεξάρτητης 

Διαβίωσης των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία; 

3. Ποιες δεξιότητες Ανεξάρτητης Διαβίωσης σύμφωνα με τους γονείς, το 

εκπαιδευτικό προσωπικό και τα άτομα με νοητική αναπηρία, αναγνωρίζονται 

ως σημαντικές και απαραίτητες για την πραγματοποίηση της Ανεξάρτητης 

Διαβίωσης των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία; 

4. Ποιο είναι το καταλληλότερο πλαίσιο, προκειμένου να λάβει χώρα η 

διδασκαλία στην ΑΔ αλλά και η ίδια η ΑΔ, κατά τη γνώμη των γονέων, του 

εκπαιδευτικού προσωπικού και των ατόμων με νοητική αναπηρία; 

Λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετοχή τριών ερευνητικών ομάδων η μελέτη των 

παραπάνω διερευνητικών ερωτημάτων έπρεπε να βασιστεί σε έναν ερευνητικό 

σχεδιασμό, που θα στηρίξει τη σωστή και ολοκληρωμένη διερεύνηση των απόψεων 

τους. Η απουσία παρόμοιων ερευνητικών δεδομένων, τόσο στην εγχώρια, όσο και στη 

διεθνή βιβλιογραφία αποτέλεσε την αφορμή για το συγκεκριμένο ερευνητικό 

σχεδιασμό που επιλέχθηκε και που αναλύεται αμέσως παρακάτω.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

3.1 Ερευνητικό Σχέδιο 

Τα ελλιπή ερευνητικά δεδομένα για το συγκεκριμένο ερευνητικό ζήτημα στην Ελλάδα, 

σε συνδυασμό με τα ρηξικέλευθα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής έρευνας για θέματα 

σχετικά με την ανεξάρτητη διαβίωση στη χώρα μας, αποτέλεσαν τα κυρίαρχα στοιχεία, 

τα οποία διαμόρφωσαν τη μεθοδολογική προσέγγιση της παρούσας έρευνας. Έτσι, 

αποφασίστηκε να χωριστεί η έρευνα σε τρία επίπεδα, από τα οποία θα προκύψουν 

σταδιακά οι απαντήσεις των διερευνητικών ερωτημάτων.  

Το πρώτο στάδιο αφορά μια πρώτη διερεύνηση των απόψεων των γονέων, του 

εκπαιδευτικού προσωπικού και των ατόμων με νοητική αναπηρία, σχετικά με την 

ανεξαρτησία και την ανεξάρτητη διαβίωση των τελευταίων. Αυτή η πρώτη διερεύνηση 

θεωρήθηκε απαραίτητη, καθώς δεν υπήρχαν ελληνικά ερευνητικά δεδομένα για τα 

συγκεκριμένα θέματα, πάνω στα οποία θα μπορούσε να βασιστεί η κατασκευή ενός 

ερωτηματολογίου ή μιας συνέντευξης ή το «στήσιμο» μιας συζήτησης, που να αφορά 

θέματα ανεξαρτησίας ή ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με νοητική αναπηρία. 

Αυτό το πρώτο στάδιο δημιούργησε τη βάση πάνω στην οποία κινήθηκε το δεύτερο 

στάδιο της έρευνας.  

Το δεύτερο στάδιο της έρευνας, πιλοτική έρευνα, αποτέλεσε η κατασκευή και 

η χορήγηση ενός αυτοσχέδιου ερωτηματολογίου, το οποίο πραγματεύεται θέματα 

ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με νοητική αναπηρία. Οι πιο δημοφιλείς αλλά και 

οι πιο αμφιλεγόμενες απαντήσεις των συνεντεύξεων του πρώτου σταδίου αποτέλεσαν 

τα βασικά ερωτήματα του ερωτηματολογίου.  

Το τρίτο και τελευταίο στάδιο της ερευνητικής διαδικασίας υπήρξε η 

κατασκευή και η χορήγηση του τελικού ερωτηματολογίου, το οποίο βασίστηκε στις 

αναλύσεις των αποτελεσμάτων του πιλοτικού ερωτηματολογίου.  Επίσης, σε όλους 

τους φορείς που συμμετείχαν στην έρευνα εστάλησαν ερωτηματολόγια, τα οποία 

αναφέρονταν σε θέματα του φορέα, όπως πόσα άτομα φοιτούν, τι είδους ειδικές 

ανάγκες έχουν, πόσο προσωπικό απασχολούν, αν έχουν κάποια μορφή δομής ΑΔ, τι 

διδάσκεται εκεί, τι χώρους έχει κ.λπ.. Άξιο αναφοράς είναι ότι από τους  ιδιωτικούς 

φορείς που συμμετείχαν, μόνο οι 5 απάντησαν στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο.  
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Σκοπός του πρώτου σταδίου της έρευνας ήταν, μέσω συνεντεύξεων, να 

διερευνηθούν οι απόψεις των γονέων και του εκπαιδευτικού προσωπικού των ατόμων 

με νοητική αναπηρία πάνω στα γενικότερα θέματα της ανεξαρτησίας και της 

ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων αυτών. Συνεντεύξεις δόθηκαν και από τα ίδια τα 

άτομα με νοητική αναπηρία, καθώς θεωρήθηκε ότι ενδιαφέρει την επιστημονική 

κοινότητα η σύμπνοια ή όχι των απόψεων των ίδιων των ατόμων και του άμεσου 

περιβάλλοντός τους.  

Η μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας και η μελέτη των αποτελεσμάτων των 

ερευνών του εξωτερικού για θέματα ανεξαρτησίας των ατόμων με νοητική αναπηρία 

κατέδειξε την ανάγκη για τη διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης στην Ελλάδα. 

Σημαντικό ρόλο στην επιλογή των ερωτήσεων των συνεντεύξεων έπαιξε η ορολογία 

που εμφανίζεται στις βιβλιογραφικές αναφορές και η οποία είναι σχεδόν άγνωστη στην 

Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, όλες οι ερωτήσεις και ολόκληρη η θεματολογία 

προσαρμόστηκε στα ελληνικά δεδομένα και στην πραγματικότητα της ελληνικής 

οικογενειακής ζωής και του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.    

Σκοπός της πιλοτικής έρευνας (Β’ Στάδιο Έρευνας) ήταν, αφενός, να 

διερευνηθούν οι απόψεις των γονέων, του εκπαιδευτικού προσωπικού και των ατόμων 

με νοητική αναπηρία πάνω σε θέματα της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων αυτών, 

όπως αναδείχθηκαν  και, αφετέρου, να εξεταστεί, αν το αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο 

που χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό αυτό είναι έγκυρο και αξιόπιστο. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι τα θέματα και οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου σχετίζονται άμεσα με 

τις ερωτήσεις που είχαν τεθεί σε γονείς και εκπαιδευτές κατά το πρώτο στάδιο της 

έρευνας, τις συνεντεύξεις. Οι επιλογές, που δίνονται ως απαντήσεις στα ερωτήματα 

του ερωτηματολογίου, προέρχονται από τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας και από 

τις απαντήσεις που δόθηκαν στα ερωτήματα των συνεντεύξεων.   

Σκοπός της βασικής έρευνας (Γ’ Στάδιο Έρευνας) ήταν να διερευνηθούν οι 

απόψεις των γονέων, του εκπαιδευτικού προσωπικού και των ατόμων με νοητική 

αναπηρία αναφορικά με την έννοια, τα χαρακτηριστικά, τους παράγοντες, τους 

περιορισμούς και τις δεξιότητες της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με ΝΑ. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα θέματα και οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου σχετίζονται 

άμεσα με τις ερωτήσεις που είχαν τεθεί σε γονείς και εκπαιδευτές κατά το πρώτο στάδιο 

της έρευνας, τις συνεντεύξεις καθώς και με τις απαντήσεις των ερωτώμενων στα 

πιλοτικά ερωτηματολόγια. Οι επιλογές που δίνονται ως απαντήσεις στα ερωτήματα του 

ερωτηματολογίου προέρχονται από τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας και από τις 
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απαντήσεις που δόθηκαν στα ερωτήματα των συνεντεύξεων και των 

ερωτηματολογίων.  

3.2 Διαδικασία 

Η κοινωνική έρευνα απαιτεί την εξασφάλιση της συναίνεσης των ατόμων που θα 

συμμετάσχουν στην έρευνα. Η συναίνεση μπορεί να εξασφαλιστεί, αν οι 

συμμετέχοντες λάβουν μια λεπτομερή ανάλυση και εξήγηση, τόσο των ερωτημάτων 

του εκάστοτε οργάνου που θα χρησιμοποιηθεί στην έρευνα, όσο και του σκοπού της 

έρευνας. Επίσης, οι συμμετέχοντες πρέπει να ενημερωθούν για το πού θα 

χρησιμοποιηθούν τα πορίσματα της έρευνας. Η αρχή της συνειδητής συναίνεσης 

βασίζεται στο δικαίωμα του ανθρώπου στην ελευθερία και την αυτοδιάθεση. Ιδιαίτερη 

έμφαση δίνεται στις περιπτώσεις, στις οποίες το άτομο δε μπορεί να δώσει τη 

συνειδητή του συναίνεση. Αυτό συμβαίνει σε δύο περιπτώσεις: όταν τα υποκείμενα 

της έρευνας είναι μικρά παιδιά ή όταν είναι άτομα που δεν πληρούν το κριτήριο της 

ικανότητας. Στη δεύτερη περίπτωση, που έχει και άμεση εφαρμογή στην παρούσα 

έρευνα, μπορούν να υπάρξουν ειδικές οδηγίες για το χειρισμό τους από τις εκάστοτε 

Εκπαιδευτικές Αρχές. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν στο σχολικό περιβάλλον, 

πρέπει να ζητείται η άδεια των διευθυντών, οι οποίοι ενεργούν ως γονείς ή έχουν τη 

συγκατάθεση των γονέων για την παροχή συνειδητής συναίνεσης. Οι γονείς πρέπει να 

είναι πλήρως ενημερωμένοι και να έχει εξασφαλιστεί και η δική τους συναίνεση. Εάν 

το παιδί δείξει οποιοδήποτε σημάδι άγχους ή πίεσης, η διαδικασία πρέπει να 

διακόπτεται. Ο κάθε συμμετέχοντας έχει το δικαίωμα να εγκαταλείψει την έρευνα ανά 

πάσα στιγμή (Cohen, Manion & Morrison, 2007).  

Στη συγκεκριμένη έρευνα τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες για τη διασφάλιση της 

ανωνυμίας και της ουδετερότητας των υποκειμένων. Για την καλύτερη καταγραφή των 

απόψεων και των τριών εταίρων της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε θέματα 

ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με νοητική αναπηρία και για την εξαγωγή 

αξιόπιστων συμπερασμάτων, η παρούσα έρευνα χωρίστηκε σε τρία μέρη. Η απουσία 

παρόμοιων ερευνητικών δεδομένων στην Ελλάδα ενίσχυσε την αναγκαιότητα της, εις 

βάθος, διερεύνησης των ερευνητικών ερωτημάτων. Έτσι, έγινε αρχικά μια πρώτη 

καταγραφή των απόψεων μέσω συνεντεύξεων που δόθηκαν από γονείς, εκπαιδευτικούς 

και άτομα με νοητική αναπηρία. Οι συνεντεύξεις ήταν περιορισμένες στον αριθμό, 

ακριβώς επειδή επιχειρούσαμε μια πρώτη διερεύνηση, αλλά περισσότερο 

εμπλουτισμένες ως προς το περιεχόμενο σε σχέση με τα ερωτηματολόγια που 
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ακολούθησαν. Στη συνέχεια, οι απαντήσεις με τη μεγαλύτερη συχνότητα αλλά και με 

τη μεγαλύτερη απόκλιση συγκεντρώθηκαν και οι ερωτήσεις τους συμπεριλήφθηκαν 

στο ερωτηματολόγιο πιλοτικής έρευνας. Οι ερωτήσεις, τόσου του πιλοτικού, όσο και 

του βασικού ερωτηματολογίου, βασίστηκαν και στην ανασκόπηση της διεθνούς 

βιβλιογραφίας. Τέλος, οι ερωτήσεις με τη μεγαλύτερη ποικιλία και τις ισχυρότερες 

συσχετίσεις συμπεριλήφθηκαν στο βασικό ερωτηματολόγιο της έρευνας.   

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν από τον Απρίλιο μέχρι και τον Ιούνιο του 

2011, ατομικά με τον κάθε συμμετέχοντα στο χώρο του φορέα. Αρχικά, υπήρξε 

τηλεφωνική επικοινωνία με τους φορείς και τους ζητήθηκε να παραχωρηθεί η άδεια 

για την πραγματοποίηση της έρευνας. Στη συνέχεια, και, αφού εξασφαλίστηκε η άδεια 

εισόδου στο φορέα, ζητήθηκε από τους υπευθύνους να ενημερώσουν τους 

εργαζομένους, τους γονείς και τα άτομα και να μας υποδείξουν ποιοι επιθυμούν να 

συμμετάσχουν στην έρευνα. Κατόπιν των υποδείξεων των υπευθύνων των φορέων για 

συγκεκριμένα άτομα, προσεγγίστηκαν οι εργαζόμενοι, οι γονείς και τα άτομα αυτά και, 

αφού εξασφαλίστηκε και η προσωπική τους συγκατάθεση, πραγματοποιήθηκαν οι 

συνεντεύξεις. Οι συνεντεύξεις των εργαζομένων δίνονταν είτε κατά τη διάρκεια του 

διαλείμματος είτε μετά το τέλος της εργασίας τους. Για την πραγματοποίηση της 

έρευνας στους γονείς υπήρξε προσωπική συνεννόηση μαζί τους και ορίστηκε το 

ραντεβού στο σπίτι του καθενός. Τέλος, τα άτομα έδιναν τη συνέντευξη είτε κατά τη 

διάρκεια του διαλείμματος είτε κάποια στιγμή που ήταν ελεύθερα εργασίας.  Πρέπει, 

επίσης, να σημειωθεί ότι πολλές φορές οι ερωτήσεις απλοποιούνταν, προκείμενου τα 

άτομα να κατανοήσουν πλήρως την ερώτηση.  

Σε συνέχεια της αρχικής τους αποδοχής και οι τρεις ομάδες ενημερώθηκαν (α) 

για τους στόχους και το σκοπό της έρευνας και (β) για τα θέματα εχεμύθειας και 

τήρησης των προσωπικών δεδομένων αλλά και για τις ερωτήσεις που περιείχε η 

συνέντευξη. Ο κάθε συμμετέχων έδινε τη συνέντευξη μόνος του, χωρίς την παρουσία 

κάποιου άλλου συναδέλφου ή ατόμου μέσα στο χώρο, ενώ υπήρχε και η προσωπική 

τους συγκατάθεση για μαγνητοφώνηση της συνέντευξής τους. Στο τέλος της 

διαδικασίας, ο κάθε συνεντευξιαζόμενος ενθαρρυνόταν να εκφράσει απορίες ή να 

θέσει ζητήματα τα οποία αφορούσαν στην έρευνα.  

Σε ό,τι αφορά τα πιλοτικά ερωτηματολόγια, υπήρξε, αρχικά, τηλεφωνική 

συνεννόηση με τους υπευθύνους των φορέων. Στη συνέχεια, η επιλογή των φορέων 

έγινε με γνώμονα το αν υπάρχει και λειτουργεί μονάδα ή πρόγραμμα ανεξάρτητης 

διαβίωσης για τα άτομα με νοητική αναπηρία.  Σε όλους τους φορείς εστάλη ένα δείγμα 
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των ερωτηματολογίων, για να εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο του κάθε φορέα, 

προκειμένου να επιτραπεί η διεξαγωγή της έρευνας. Στη συνέχεια, στη Θεσσαλονίκη 

τα αυτοσχέδια ερωτηματολόγια της πιλοτικής έρευνας μοιράστηκαν στους υπευθύνους 

των φορέων κι εκείνοι, με τη σειρά τους, τα διέθεσαν στο εκπαιδευτικό προσωπικό του 

κάθε φορέα αλλά και σε γονείς, που οι ίδιοι θεώρησαν ότι είναι κατάλληλοι ή 

διαθέσιμοι. Στην Αθήνα, στο φορέα «Μαργαρίτα», τα ερωτηματολόγια εστάλησαν 

ηλεκτρονικά και οι υπεύθυνοι εκεί ανέλαβαν να τα εκτυπώσουν και να τα μοιράσουν, 

ενώ στο φορέα «Ανοιχτή Αγκαλιά» εστάλησαν με courier.   Η αποστολή των 

ερωτηματολογίων ξεκίνησε το Μάρτιο του 2012 και τα συμπληρωμένα 

ερωτηματολόγια συγκεντρώθηκαν μέχρι τα τέλη Μαΐου του ίδιου έτους. 

Σε ό,τι αφορά τα ερωτηματολόγια της βασικής έρευνας, αρχικά, υπήρξε 

τηλεφωνική συνεννόηση με τους υπευθύνους των φορέων. Στη συνέχεια, σε όλους τους 

φορείς που δέχτηκαν να συμμετάσχουν εστάλη ένα δείγμα των ερωτηματολογίων, για 

να εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο του κάθε φορέα, προκειμένου να επιτραπεί η 

διεξαγωγή της έρευνας. Μαζί στάλθηκε και το ερωτηματολόγιο που αφορούσε το 

φορέα. Επίσης, στους φορείς του δημοσίου τομέα εστάλη και η άδεια της έγκρισης για 

τη διεξαγωγή της έρευνας που εξασφαλίστηκε από το  Υπουργείο Παιδείας (3-6-2013, 

Απ. Πρωτ. /Γ6). Στη συνέχεια, στη Θεσσαλονίκη τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν 

στους υπευθύνους των φορέων κι εκείνοι, με τη σειρά τους, τα διέθεσαν στο 

εκπαιδευτικό προσωπικό του κάθε φορέα αλλά και σε γονείς που οι ίδιοι θεώρησαν ότι 

είναι κατάλληλοι ή διαθέσιμοι. Στους φορείς της υπόλοιπης Ελλάδας τα 

ερωτηματολόγια εστάλησαν ταχυδρομικά ή με courier. Η αποστολή των 

ερωτηματολογίων ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2013 και τα συμπληρωμένα 

ερωτηματολόγια συγκεντρώθηκαν μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου του 2014. 

3.3 Διερευνητικό Στάδιο (Α’ Στάδιο Έρευνας)  

3.3.1 Συμμετέχοντες 

Το δείγμα αποτελούνταν από 30 άτομα εκπαιδευτικό προσωπικό ατόμων με νοητική 

αναπηρία, 20 γονείς και 35 άτομα. Πιο συγκεκριμένα το εκπαιδευτικό προσωπικό 

αποτελούνταν από ειδικούς παιδαγωγούς, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (ΕΕΠ: 

ψυχολόγους, εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς 

λειτουργούς κ.λπ.), ειδικό βοηθητικό προσωπικό (ΕΒΠ) και άλλους (μαθηματικούς, 

φιλόλογους, σχολικούς νοσηλευτές, εκπαιδευτές σε δημιουργικά εργαστήρια, π.χ. 

κηροπλαστική, κεραμική, υφαντική κ.λπ.),οι οποίοι απασχολούνται σε αντίστοιχους 
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φορείς (ΕΣΒΕ, Σωτήρ, ΙΝΑΑ)  (βλ. Πίνακα 8). Όλα τα προσωπικά δεδομένα των 

συνεντευξιαζόμενων κρατήθηκαν μυστικά, εκτός από τα απαραίτητα για την έρευνα 

δημογραφικά στοιχεία, όπως το φύλο, η ηλικία, το επάγγελμα, η προϋπηρεσία και οι 

σπουδές.  

Το 60% του δείγματος αποτελούνταν από άντρες και το 40% από γυναίκες.  Η 

πλειονότητα του δείγματος (60%) ανήκε στην ηλικιακή ομάδα των 19-30, το 20% ήταν 

31-40 και το υπόλοιπο 20% 41-50. Το 40% κατατάσσεται στην ομάδα του ΕΕΠ, το 

33,3% στην κατηγορία «άλλο», το 16,7% στην κατηγορία ΕΒΠ κα, μόλις, το 10%  στην 

κατηγορία των ειδικών παιδαγωγών. Επίσης, η πλειοψηφία του δείγματος (56,7%) έχει 

μόλις 1-5 χρόνια εμπειρίας, το 20% έχει 6-10, το 13,3% 11-20 και το 10% 21-30. Τέλος, 

το 53,3% δουλεύει στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση έχοντας ως μοναδικό προσόν το 

βασικό τους πτυχίο, το οποίο δεν είναι, πάντα, σχετικό με την ειδική αγωγή και 

εκπαίδευση, το 6,7% είναι κάτοχοι ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, το 30% έχει 

παρακολουθήσει ετήσια σεμινάρια επιμόρφωσης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, 

τα οποία στις περισσότερες  περιπτώσεις ήταν σεμινάρια 400 ωρών, που 

διοργανώνονταν από διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε διάφορες πόλεις της 

Ελλάδας, το 10% έχει κάποια κατάρτιση και, μόλις, τον 6,7% κατέχει κάποιο 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.  
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 Το δείγμα των γονέων αποτελούνταν από 20 γονείς ατόμων με  νοητική 

αναπηρία που φοιτούν στους φορείς ΕΣΒΕ και Σωτήρ (βλ. Πίνακα 9). Δεν ήταν 

υποχρεωτικό να δώσουν και οι δύο γονείς συνέντευξη, παρόλα αυτά σε κάποιες 

περιπτώσεις συνέβη. Το 80% του δείγματος αποτελούνταν από άντρες και το 20% από 

γυναίκες. Η πλειοψηφία του δείγματος (50%) ανήκε στο ηλικιακό φάσμα 51-60, το 

25% 61-70, το 15% 71-80. Μόλις ένα 5% συγκεντρώνεται στις ηλικίες 31-40 και ένα 

ακόμα 5% στις ηλικίες 41-50. Οι περισσότεροι συνεντευξιαζόμενοι είναι συνταξιούχοι 

(35%) ή ασχολούνται με τα οικιακά (35%). Το 25% είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι και μόλις 

το 5% είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Το 55% είναι απόφοιτοι λυκείου και το 44% 

απόφοιτοι κάποιου Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Ιδρύματος. Τέλος το 70% αυτών 

είναι παντρεμένοι, το 20% χωρισμένοι και, μόλις, το 10% χήροι ή χήρες.  

  

Πίνακας 8: Περιγραφή Δείγματος 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

 

 

N 

 

% 

Φύλο 

Άρρεν 

Θήλυ 

 

18  

12                            

 

60 

40 

Ηλικία 

19-30 

31-40 

41-50 

 

18 

6 

6 

 

60 

20 

20 

Επάγγελμα 

Εκπαιδευτές 

ΕΕΠ 

ΕΒΠ 

Άλλο 

 

3 

12 

5 

10 

 

10 

40 

16,7 

33,3 

Επαγγελματική 

Εμπειρία (yrs) 

1-5 

6-10 

11-20 

21-30 

 

17 

6 

4 

3 

 

56,7 

20 

13,3 

10 

Σπουδές 

                                   Βασικό Πτυχίο 

                                    Μεταπτυχιακό 

Επιμόρφωση 

Κατάρτιση 

 

16 

2 

9 

3 

 

53,3 

6,7 

30 

10 
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Πίνακας 9: Περιγραφή Δείγματος Γονέων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το δείγμα των ατόμων αποτελούνταν από 35 άτομα με νοητική αναπηρία που 

φοιτούν στους φορείς Σωτήρ και ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας (βλ. Πίνακα 10). Το 62,9% του 

δείγματος αποτελούνταν από γυναίκες και το 37,1% από άνδρες.  Η πλειονότητα του 

δείγματος (51,4%) ανήκε στην ηλικιακή ομάδα των 21-30, το 11,4% ήταν 19-20, το 

20% 31-40 και το υπόλοιπο 17,1% 41-50. Το 58,8% προέρχεται από το φορέα Σωτήρα, 

που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και το 41,2% από το ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας, στη 

Βέροια.  Επίσης, η πλειοψηφία του δείγματος (54,3%) έχει διαγνωστεί με μέτρια 

νοητική αναπηρία, το 34,3% με ελαφρά, το 8,6% του δείγματος ήταν άτομα με 

σύνδρομο Down και το 2,9% άτομα με σύνδρομο Prader-Willy. Τέλος, το 57,1% των 

συνεντευξιαζόμενων έχει 1 αδερφό ή αδερφή, το 28,6% έχει 2, ένα ποσοστό 5,7% δεν 

έχει αδέρφια, ενώ το ίδιο ποσοστό (5,7%) το συγκεντρώνει και η ομάδα του δείγματος 

που έχει 3 αδέρφια, ενώ το 2,9% έχει 4 ή και περισσότερα .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 N % 

Φύλο 

Άρρεν 

Θήλυ 

 

16 

4                           

 

80 

20 

Ηλικία 

31-40 

41-50 

51-60 

61-70 

71-80 

 

1 

1 

10 

5 

3 

 

5 

5 

50 

25 

15 

Επάγγελμα 

Συνταξιούχος 

Οικιακά 

Ιδιωτικός Υπάλληλος 

Δημόσιος Υπάλληλος 

 

7 

7 

5 

1 

 

35 

35 

25 

5 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Απόφοιτος Λυκείου 

Απόφοιτος ΑΕΙ/ ΤΕΙ 

 

11 

9 

 

55 

44 

Οικογενειακή Κατάσταση 

Παντρεμένος 

Χωρισμένος 

Χήρος 

 

14 

4 

2 

 

70 

20 

10 
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Πίνακας 10: Περιγραφή Δείγματος Ατόμων με ΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Ερευνητικό Εργαλείο 

Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν μια ημι-δομημένη συνέντευξη, η 

οποία αποτελούνταν από δύο ενότητες και στην κάθε μία υπήρχαν ερωτήσεις ανοιχτού 

τύπου. Η κάθε ενότητα αποτελούνταν από 8-9 ερωτήσεις που αφορούσαν στην 

καθημερινότητα των νέων, τις ανάγκες, τις ικανότητες τους και τα εμπόδια που 

συναντούν στην προσπάθειά τους να εκφράσουν δεξιότητες ανεξαρτησίας. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι χρησιμοποιήθηκε αυτός ο τύπος συνέντευξης, καθώς θέλαμε να 

διασφαλίσουμε ότι όλες οι ερωτήσεις θα κάλυπταν όλους τους συνεντευξιαζόμενους 

και για να περιορίσουμε την επίδραση του ερευνητή (Cohen, Manion, & Morrison, 

2000).  

Η συνέντευξη χωρίστηκε σε τρία μέρη  (α) μια εισαγωγή που έθετε τα όρια και 

τον ερευνητικό σκοπό της συνέντευξης και όπου καταγράφονταν τα δημογραφικά 

στοιχεία του κάθε συμμετέχοντα, (β) το δεύτερο μέρος περιείχε ερωτήσεις για την 

ανεξαρτησία των ατόμων με και χωρίς νοητική αναπηρία και (γ) το τρίτο μέρος εστίαζε 

στην ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με νοητική αναπηρία.  

Η συνέντευξη κινήθηκε σε δύο βασικούς άξονες: την ανεξαρτησία και την 

ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με νοητική αναπηρία. Στον πρώτο άξονα ανέκυψαν 

 N % 

Φύλο 

Θήλυ 

Άρρεν 

 

22 

13                            

 

62,9 

37,1 

Ηλικία 

18-20 

21-30 

31-40 

41-50 

 

4 

18 

7 

6 

 

11,4 

51,4 

20 

17,1 

Φορέας Συμμετοχής 

Σωτήρ 

ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας 

 

20 

14 

 

58,8 

41,2 

Αναπηρία 

Μέτρια Νοητική Αναπηρία 

Ελαφρά Νοητική Αναπηρία 

Σύνδρομο Down 

Σύνδρομο Prader-Willy 

 

19 

12 

3 

1 

 

54,3 

34,3 

8,6 

2,9 

Αδέρφια 

0 

1 

2 

3 

4 και περισσότερα 

 

2 

20 

10 

2 

1 

 

5,7 

57,1 

28,6 

5,7 

2,9 
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ερωτήματα που αφορούσαν στον ορισμό της ανεξαρτησίας και τη διαφοροποίηση του 

από τον ορισμό της αυτονομίας  και στην ικανότητα και δυνατότητα των ατόμων με 

νοητική αναπηρία να ανεξαρτητοποιηθούν. Στο δεύτερο άξονα τα ερωτήματα 

περιστρέφονταν γύρω από την έννοια της ανεξάρτητης διαβίωσης, την ικανότητα των 

ατόμων με νοητική αναπηρία να ζήσουν μόνα τους και τις δυνατότητες ανάπτυξης με 

τέτοιας πρωτοβουλίας στην Ελλάδα. Η θεματολογία των ερωτήσεων στηρίχθηκε σε 

ερωτήματα τα οποία ανακύπτουν και ερευνώνται από επιστήμονες του εξωτερικού. Οι 

ερωτήσεις τόσο για το πεδίο της ανεξαρτησίας, όσο και για τον τομέα της ανεξάρτητης 

διαβίωσης προέκυψαν από τη μελέτη των ερωτημάτων που τίθενται στο 

ερωτηματολόγιο αυτοπροσδιορισμού του Arc (Wehmeyer, 1995), στο ερωτηματολόγιο 

αυτοπροσδιορισμού AIR (Wolman, Campeau, Dubois, Mithaug, & Stolarski, 1994), σε 

διάφορες λίστες αξιολόγησης δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης που έχουν 

αναπτυχθεί από διάφορα πανεπιστήμια του εξωτερικού (Daily Living Skills 

Assessment, 1999 ∙ Daily Living Skills Assessment ∙  Transition & Independent Living 

Skill Assessment (TILSA), 2006 ∙The “Place of my own” checklist ∙ The Supported 

Living Home Checklist ∙ DCD curriculum –assessment, 2001 κ.λπ.).  

3.3.3 Ανάλυση Δεδομένων 

 Όλες οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν, έπειτα από την προσωπική συγκατάθεση 

των συμμετεχόντων και των κηδεμόνων και των δασκάλων, όταν επρόκειτο για άτομα 

με νοητική αναπηρία. Μετά το τέλος όλων των συνεντεύξεων, υπήρξε η 

απομαγνητοφώνηση αυτών. Παράλληλα με το ακουστικό υλικό είχαν κρατηθεί και 

χειρόγραφες σημειώσεις από τη συνέντευξη του κάθε συμμετέχοντα. Στη συνέχεια της 

απομαγνητοφώνησης και της μελέτης των σημειώσεων, έγινε καταγραφή των 

προτάσεων και των απαντήσεων που δόθηκαν και προέκυψαν λέξεις κλειδιά. Αυτές οι 

λέξεις ή φράσεις αποτέλεσαν και τον πυρήνα της κωδικοποίησης των απαντήσεων. 

Έπειτα από την κωδικοποίηση, τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων επεξεργάστηκαν 

με το στατιστικό πακέτο SPSS, για την εξαγωγή ποσοτικών και ποσοστιαίων 

αποτελεσμάτων.   

3.4 Πιλοτικό Στάδιο (Β’ Στάδιο Έρευνας) 

3.4.1 Συμμετέχοντες 

Το δείγμα αποτελούνταν από 50 άτομα εκπαιδευτικό προσωπικό ατόμων με νοητική 

αναπηρία, 65 γονείς και 20 άτομα. Το εκπαιδευτικό προσωπικό εργαζόταν σε φορείς 

της Αθήνας (Ανοιχτή Αγκαλιά και Μαργαρίτα) και της Θεσσαλονίκης (ΕΣΒΕ, Σωτήρ 
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και Σύλλογος Συνδρόμου Down Βορείου Ελλάδος). Η πλειονότητα του δείγματος του 

προσωπικού (64%)  (βλ. Πίνακα 11) αποτελούνταν από γυναίκες. Οι ηλικίες των 

ερωτώμενων ποίκιλαν από τα 19 έως και τα 60 χρόνια. Στην ηλικιακή ομάδα 19-30 

βρίσκεται το 24% του δείγματος, στην ομάδα 31-40 το 34%, στην ομάδα 41-50 το 26% 

και στην ομάδα 51-60 το 16% των ερωτώμενων. Από αυτούς το 20% δηλώνει ότι είναι 

ειδικοί παιδαγωγοί, το 26% εκπαιδευτικοί, το 36% είναι ειδικό εκπαιδευτικό 

προσωπικό (6% ψυχολόγοι, 10% κοινωνικοί λειτουργοί, 4% φυσιοθεραπευτές, 2% 

λογοθεραπευτές, 4% λογοθεραπευτές και 10% γυμναστές). Επίσης, το 6% είναι ειδικό 

βοηθητικό προσωπικό, το 6% φροντιστές/ συνοδοί, το 2% νοσηλευτές και το 4% κάτι 

άλλο (κεραμιστές, υφαντουργοί κ.λπ.). Σε ότι αφορά στο βασικό πτυχίο των 

ερωτώμενων, τα ποσοστά διαμορφώνονται διαφορετικά από τα προηγούμενα στους 

ειδικούς παιδαγωγούς που φτάνουν το 18%, οι εκπαιδευτικοί μοιράζονται σε 

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (12%), δευτεροβάθμιας (10%) και 

νηπιαγωγοί (2%), οι ψυχολόγοι το 12%, οι κοινωνικοί λειτουργοί το 8%, το ειδικό 

βοηθητικό προσωπικό το 8%, οι νοσηλευτές το 4% και το άλλο το 6%. Οι υπόλοιπες 

ειδικότητες παραμένουν στα ίδια ποσοστά με τα παραπάνω.  

Στο σύνολο του δείγματος το 76% κατέχει μόνο το βασικό πτυχίο, το 14% 

κατέχει μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση και ένα 10% κατέχει 

μεταπτυχιακό εκτός της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Επίσης το 62% δεν έχει 

παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο εξειδίκευσης ή κάποια επιμόρφωση, το 30% έχει 

παρακολουθήσει τα ετήσια σεμινάρια εξειδίκευσης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση 

400 ωρών, ενώ μόνο το 8% των ερωτώμενων έχει παρακολουθήσει κάποια εξειδίκευση 

πάνω στην ανεξάρτητη διαβίωση. Επίσης μόνο το 18% των συμμετεχόντων 

απασχολείται σε προγράμματα ανεξάρτητης διαβίωσης στον φορέα που εργάζεται. 

Τέλος, το 58% των συμμετεχόντων εργάζεται από 1-10 χρόνια στην ειδική 

αγωγή, το 74% στο συγκεκριμένο φορέα εργασίας και το 44% συγκεντρώνει αυτή τη 

συνολική προϋπηρεσία. Από 11-20 χρόνια στην ειδική αγωγή εργάζεται το 30% του 

δείγματος, το 20% στο συγκεκριμένο φορέα εργασίας και το 38% συγκεντρώνει αυτή 

τη συνολική προϋπηρεσία. Από 21-30 χρόνια στην ειδική αγωγή εργάζεται μόλις το 

12% των ερωτώμενων, το 6% στο συγκεκριμένο φορέα εργασίας και το 18% 

συγκεντρώνει αυτή τη συνολική προϋπηρεσία. 
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Πίνακας 11: Δημογραφικά Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

  

 N % 

Φύλο 

Θήλυ 

Άρρεν 

 

32 

18 

 

64 

36 

Ηλικία 

19-30 

31-40 

41-50 

51-60 

 

12 

17 

13 

8 

 

24 

34 

26 

16 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτής 

Ειδικός Παιδαγωγός 

Κοινωνικός Λειτουργός 

Γυμναστής 

Ψυχολόγος 

ΕΒΠ 

Συνοδός / φροντιστής 

Φυσιοθεραπευτής 

Λογοθεραπευτής 

Άλλο 

Εργοθεραπευτής 

Νοσηλευτής 

 

13 

10 

5 

5 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

 

26 

20 

10 

10 

6 

6 

6 

4 

4 

4 

2 

2 

Βασικές Σπουδές 

Ειδικός Παιδαγωγός 

Εκπ/κος Δημοτικής Εκπ/σης 

Ψυχολόγος 

Γυμναστής 

Εκπ/κος Β’βάθμιας Εκπ/σης 

Κοινωνικός Λειτουργός 

ΙΕΚ/ ΤΕΙ  

Άλλο 

Λογοθεραπευτής 

Φυσιοθεραπευτής 

Νοσηλευτής 

Νηπιαγωγός 

Εργοθεραπευτής 

 

9 

6 

6 

5 

5 

4 

4 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

 

18 

12 

12 

10 

10 

8 

8 

6 

4 

4 

4 

2 

2 

 

Εκπαίδευση 

Βασικό Πτυχίο 

Μεταπτυχιακό στην Ειδ. Αγωγή 

Μεταπτυχιακό άλλο 

 

38 

7 

5 

 

76 

14 

10 

Επιμόρφωση 

Όχι 

Ναι 

Ναι, στην ειδική αγωγή 

 

31 

15 

4 

 

62 

30 

8 

Εργασία σε προγράμματα 

Ανεξάρτητης. Διαβίωσης 

Όχι 

Ναι 

 

 

41 

9 

 

 

82 

18 

Εμπειρία στην Ειδική Αγωγή 

1-10 

11-20 

21-30 

 

29 

15 

6 

 

58 

30 

12 

Εμπειρία στο φορέα εργασίας 

1-10 

11-20 

21-30 

 

37 

10 

3 

 

74 

20 

6 
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Εμπειρία Γενικά 

1-10 

11-20 

21-30 

 

22 

19 

9 

 

44 

38 

18 

 

Το δείγμα των γονέων αποτελούνταν από 65 γονείς ατόμων με νοητική 

αναπηρία. Η πλειονότητα του δείγματος των γονέων (67,7%) (βλ. Πίνακα 12) 

αποτελούνταν από γυναίκες. Οι ηλικίες των ερωτώμενων ποίκιλαν από τα 31 έως και 

τα 80 χρόνια. Στην ηλικιακή ομάδα 31-40 βρίσκεται το 27,7% του δείγματος, στην 

ομάδα 41-50 το 21,5%, στην ομάδα 51-60 το 27,7%, στην ομάδα 61-70 το 15,4% και 

στην ομάδα 71-80 το 7,7% των ερωτώμενων. Από αυτούς το 33,8% δηλώνει ότι είναι 

συνταξιούχοι, το 26,2% ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 15,4 είναι δημόσιοι υπάλληλοι. 

Επίσης, ένα 15,4% απασχολούνται με τα οικιακά, το 6,2% είναι δημοτικοί υπάλληλοι 

και το 3,1% δηλώνου άνεργοι. Σε ότι αφορά στο εκπαιδευτικό επίπεδο των 

ερωτώμενων, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: το 47,7% είναι κάτοχοι ενός 

διπλώματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ, το 26,2% είναι απόφοιτοι λυκείου, το 10,8% απόφοιτοι 

γυμνασίου, το 7,7% απόφοιτοι δημοτικού και το 7,7% κατέχουν κάποιον μεταπτυχιακό 

ή διδακτορικό τίτλο σπουδών.  

Στο σύνολο του δείγματος το 60% δηλώνουν παντρεμένοι, το 15,4% χήροι ή 

χήρες, το 13,8% ανύπαντροι και το 10,8% χωρισμένοι.  Επίσης το 44,6% των 

οικογενειών έχει μόνο 1 παιδί, το 40% έχει 2 παιδιά, το 13,8% 3 και το 1,5% 4 ή και 

περισσότερα.   

Τέλος, το 52,3% είναι γονείς αγοριών με νοητική αναπηρία και το 36,9% 

κοριτσιών (για το υπόλοιπο 10,8% δεν έχουμε στοιχειά). Η ηλικία των παιδιών με 

νοητική αναπηρία για το 13,8% είναι 0-10 έτη, για το 16,9% 11-20, για το 12,3% 21-

30 και για το 15,4% 31-40 (για το υπόλοιπο 41,5% δεν έχουμε στοιχεία).   

Πίνακας 12: Δημογραφικά Στοιχεία Γονέων 

  

 N % 

Φύλο 

Θήλυ 

Άρρεν 

 

44 

21 

 

67,7 

32,3 

Ηλικία 

31-40 

41-50 

51-60 

61-70 

71-80 

 

18 

14 

18 

10 

5 

 

27,7 

21,5 

27,7 

15,4 

7,7 

Επάγγελμα 

Συνταξιούχος 

Ιδιωτικός Υπάλληλος 

 

22 

17 

 

33,8 

26,2 
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Δημόσιος Υπάλληλος 

Οικιακά 

Δημοτικός Υπάλληλος 

Άνεργος 

10 

10 

4 

2 

 

15,4 

15,4 

6,2 

3,1 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ 

Απόφοιτος Λυκείου 

Απόφοιτος Γυμνασίου 

Απόφοιτος Δημοτικού 

Κάτοχος MA ή Phd 

 

 

 

31 

17 

7 

5 

5 

 

 

47,7 

26,2 

10,8 

7,7 

7,7 

 

Οικογενειακή Κατάσταση 

Παντρεμένος/η 

Χήρος/α 

Ανύπαντρος/η 

Χωρισμένος/η 

 

39 

10 

9 

7 

 

60 

15,4 

13,8 

10,8 

Αριθμός Παιδιών 

1 

2 

3 

4 και πάνω 

 

29 

26 

9 

1 

 

44,6 

40 

13,8 

1,5 

Γένος Παιδιού με Ν.A. 

Άρρεν 

Θήλυ 

 

34   

 24 

 

52,3 

36,9 

Ηλικία Παιδιού με Ν.A. 

0-10 

11-20 

21-30 

31-40 

 

9 

11 

15 

16 

 

13,8 

16,9 

12,3 

15,4 

 

Το δείγμα των ατόμων με νοητική αναπηρία αποτελούνταν από 20 ενήλικα 

άτομα. Και τα 20 άτομα προέρχονταν από 3 φορείς της  Θεσσαλονίκης και 

συγκεκριμένα από την ΕΣΒΕ, το ΕΕΕΕΚ Θέρμης και το ΚΔΑΠμΕΑ Θέρμης. Η 

πλειονότητα του δείγματος των ατόμων (60%)  (βλ. Πίνακα 13) αποτελούνταν από 

γυναίκες. Οι ηλικίες των ερωτώμενων ποίκιλαν από τα 18 έως και τα 50 χρόνια. Στην 

ηλικιακή ομάδα 18-20 βρίσκεται το 35% του δείγματος, στην μάδα 21-30 το 30%, στην 

ομάδα 31-40 το 30% και στην ομάδα 41-50 το 5% των ερωτώμενων. Από αυτούς το 

50% παρακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών της ΕΣΒΕ, το 30% του ΚΔΑΠμΕΑ 

Θέρμης και το 20% του ΕΕΕΕΚ Θέρμης. Το 80% των ερωτώμενων έχουν αποφοιτήσει 

από κάποιο ειδικό δημοτικό σχολείο και το υπόλοιπο 20% από κάποιο δημοτικό 

σχολείο γενικής αγωγής. Επίσης το 55% αυτών έχει αδέρφια, ενώ το 45% όχι.   

 Πίνακας 13: Δημογραφικά Στοιχεία Ατόμων 

 N % 

Φύλο 

Θήλυ 

Άρρεν 

 

12 

8 

 

60 

40 

Ηλικία   
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18-20 

21-30 

31-40 

41-50 

7 

6 

6 

1 

35 

30 

30 

5 

Φοίτηση  

ΕΣΒΕ 

ΚΔΑΠμΕΑ 

ΕΕΕΕΚ 

 

 

10 

6 

4 

 

50 

30 

20 

Φοίτηση σε δημοτικό σχολείο 

Ειδικής Αγωγής 

Γενικής Αγωγής 

 

 

16 

4 

 

 

80 

20 

 

Αδέρφια 

Ναι 

Όχι 

 

 

11 

9 

 

 

55 

45 

 

 

3.4.2 Ερευνητικό Εργαλείο 

Τόσο το εκπαιδευτικό προσωπικό, όσο και οι γονείς αλλά και τα άτομα με νοητική 

αναπηρία συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο σχεδιάστηκε από την 

ερευνήτρια και βασίστηκε στα διεθνή ερευνητικά δεδομένα για την ανεξάρτητη 

διαβίωση των ατόμων με νοητική αναπηρία και τα προγράμματα ανεξάρτητης 

διαβίωσης που εφαρμόζονται στο εξωτερικό. Σημαντικό ρόλο στην επιλογή των 

ερωτήσεων έπαιξαν και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις του Α’ 

Σταδίου της έρευνας. Η απουσία ερευνητικών δεδομένων στον ελλαδικό χώρο για το 

συγκεκριμένο θέμα, μας ανάγκασε να βασιστούμε στα διεθνή πρότυπα και στα 

μοναδικά που προέκυψαν για την Ελλάδα από τις συνεντεύξεις. Τα ερωτηματολόγια 

συμπληρώνονταν ανώνυμα και τα μοναδικά στοιχεία που ζητήθηκαν ήταν τα 

απαραίτητα δημογραφικά. Σε περίπτωση που το άτομο δεν ήταν σε θέση να 

συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο, το συμπλήρωνε ο εκπαιδευτικός ή ο γονέας του 

δίνοντάς του σε μορφή συνέντευξης. 

Έτσι, η αρχική σελίδα περιέχει ένα σύντομο κείμενο, στο οποίο διασαφηνίζεται 

η φιλοσοφία του ερωτηματολογίου και οι σκοποί της έρευνας που διεξάγεται. Επίσης, 

αναφέρεται εν συντομία η ελληνική πραγματικότητα του θέματος και δίνονται τα 

στοιχεία επικοινωνίας του ερευνητή για τυχόν απορίες ή επιθυμία επικοινωνίας εκ 

μέρους του κάθε συμμετέχοντα ατομικά. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 

ερωτήσεις που αφορούν στα δημογραφικά στοιχεία του κάθε ερωτωμένου (Για τους 

εκπαιδευτές: φύλο, ηλικία, ειδικότητα εργασίας, βασικό πτυχίο, μορφωτικό επίπεδο, 

εξειδίκευση, εμπειρία. Για τους γονείς: φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, 

μορφωτικό επίπεδο, εργασία, αριθμός παιδιών στην οικογένεια, φύλο και ηλικία 
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παιδιού με αναπηρία. Για τα άτομα: φύλο, ηλικία, σχολείο παρακολούθησης, σχολείο 

αποφοίτησης). Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι ενώ τα τρία ερωτηματολόγια 

ήταν ίδια σε πλήθος ερωτήσεων, το ερωτηματολόγιο των ατόμων διέφερε ελαφρώς ως 

προς τη διατύπωση των ερωτήσεων, με σκοπό οι ερωτήσεις να είναι απλουστευμένες 

και επομένως κατανοητές από τα ίδια τα άτομα με νοητική αναπηρία.    

Οι βασικές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου διαμορφώθηκαν σε πίνακες ανά 

ομάδες, που αποτελούν τις υποκλίμακες. Όλες οι υποκλίμακες περιέχουν δηλώσεις τις 

οποίες οι ερωτώμενοι καλούνται να βαθμολογήσουν σε μια πεντάβαθμη κλίμακα 

Likert, με τις εξής διαβαθμίσεις: καθόλου, λίγο, αρκετά, πολύ, πάρα πολύ. Οι 

ερωτώμενοι καλούνται να απαντήσουν σε ποιο βαθμό συμφωνούν με την κάθε 

δήλωση. Η πρώτη υποκλίμακα αφορά στα χαρακτηριστικά της ανεξάρτητης διαβίωσης 

και αποτελείται από 7 δηλώσεις. Η δεύτερη αφορά στους παράγοντες και αποτελείται 

από 11 δηλώσεις, η τρίτη στους περιορισμούς και έχει, επίσης, 11 δηλώσεις, η τέταρτη 

στις δεξιότητες διαβίωσης και έχει 12 δηλώσεις, η πέμπτη σε όσους εμπλέκονται άμεσα 

στην εκπαιδευτική διαδικασία και έχει 6 δηλώσεις, η έκτη στους χώρους διδασκαλίας 

και έχει 6 δηλώσεις και τέλος η έβδομη υποκλίμακα αναφέρεται στις στρατηγικές 

διδασκαλίας και περιέχει 9 δηλώσεις.   

Στο τέλος του ερωτηματολογίου, υπάρχει ένας κενός χώρος μέσα στον οποίο 

καλούνται οι εκπαιδευτές να σημειώσουν τα θέματα τα οποία τους προβλημάτισαν ή 

θεωρούν ότι δεν καλύπτονται αρκετά, ή λείπουν τελείως από το ερωτηματολόγιο.   

Η μοναδική διαφορά των ερωτηματολογίων των ομάδων εκπαιδευτικό 

προσωπικό - γονείς, έγκειται στην έβδομη και τελευταία υποκλίμακα, η οποία 

διαφοροποιείται. Στο ερωτηματολόγιο του εκπαιδευτικού προσωπικού η έβδομη 

υποκλίμακα αξιολογεί τις στρατηγικές διδασκαλίας, ενώ στο ερωτηματολόγιο των 

γονέων δεν υπάρχει καθόλου. Αντ’ αυτού διατίθεται ένας κενός χώρος στον οποίο ο 

κάθε γονιός καλείται να περιγράψει με ποιον τρόπο ενισχύονται οι δεξιότητες 

ανεξάρτητης διαβίωσης από την ίδια την οικογένεια. Η ερώτηση αυτή από μόνη της 

δημιουργεί την έβδομη υποκλίμακα του ερωτηματολογίου των γονέων και έχει 

ξεχωριστή κωδικοποίηση από τις υπόλοιπες υποκλίμακες, κωδικοποίηση που 

προκύπτει από τις απαντήσεις των ίδιων των γονέων. Επίσης, καθώς η έβδομη αυτή 

ερώτηση ήταν ερώτηση ανοιχτού τύπου, δεν υπήρξε η πεντάβαθμη κλίμακα του Likert.  

Στο ερωτηματολόγιο των ατόμων με ΝΑ δεν υπήρξε έβδομη υποκλίμακα. Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι υποκλίμακες και κάποιες από τις προς αξιολόγηση δηλώσεις, στον 

πίνακα που ακολουθεί: 
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Πίνακας i: Ενειδκτικές Επιλογές υποκλιμάκων ερωτηματολογίου 

Εκφώνηση 

 

Ενδεικτικές Επιλογές 

Χαρακτηριστικά / Έννοια ΑΔ_Η ανεξάρτητη 

διαβίωση του παιδιού μου σημαίνει: 

 

 Να είναι λειτουργικός, ώστε να 

αυτοεξυπηρετείται  και να είναι 

αυτοδύναμος.  

 Να κάνει αυτό που θέλει, μέσα στα όρια 

που του τίθενται από το κοινωνικό 

σύνολο. 

  Να ζει χωρίς να εξαρτάται από κάποιον 

άλλο. 

Παράγοντες ΑΔ_Η ανεξάρτητη διαβίωση του 

παιδιού μου εξαρτάται  από: 

 

 τις κεκτημένες δεξιότητες του ατόμου 

(π.χ. κοινωνικές δεξιότητες). 

 Το δείκτη νοημοσύνης 

 Τις ευκαρίες που δίνουν οι γονείς 

Περιορισμοί ΑΔ_Οι περιορισμοί που 

αντιμετωπίζει το παιδί μου για την κατάκτηση 

δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης 

οφείλονται: 

 

 Στο ίδιο το άτομο με ΝΑ 

 Στην οικογένεια του ατόμου 

 Στο κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 

ζει το άτομο 

Δεξιότητες ΑΔ_Οι δεξιότητες που θα πρέπει να 

κατέχει το παιδί μου, ώστε να ζήσει 

ανεξάρτητα είναι 

 Δουλειές σπιτιού 

 Διαχείριση χρημάτων 

 Αγορές και πληρωμές 

 Επιλογή και γροντίδα ρουχισμού 

 Φροντίδα εαυτού / αυτοεξυπηρέτηση 

Πλαίσιο πραγματοποίησης ΑΔ_Η εκπαίδευση 

στην ανεξάρτητη διαβίωση πρέπει να: 

 Συμβαίνει στη σχολική αίθουσα 

 Συμβαίνει σε ειδικά διαμοργωμένο 

χώρο εντός του σχολείου 

 Συμβαίνει σε κάποιο ανεξάρτητο από το 

σχολείο διαμέρισμα 

 Ανατίθεται σε φορείς ανεξάρτητους από 

το σχολείο 

 

 

 



163 
 

Δείκτης Αξιοπιστίας του Ερωτηματολογίου (Cronbach’s Alpha) 

 Στο ερωτηματολόγιο έγινε έλεγχος της εσωτερικής συνοχής του σε καθεμιά από τις 

υποκλίμακες  των ερωτήσεων χρησιμοποιώντας το δείκτη Croanbach’s Alpha. Η τιμή 

του alpha θεωρείται αποδεκτή όταν υπερβαίνει την τιμή 0.70 (Cronbach, 1953 ∙ 

Cortina, 1991). Οι αναλύσεις διενεργήθηκαν με τη χρήση του SPSS (Version 13.0.1). 

Ειδικότερα, για την υποκλίμακα των Χαρακτηριστικών υπήρχε πολύ καλή εσωτερική 

συνοχή μεταξύ των ερωτήσεων (α=0,865). Το ίδιο συνέβη και με τις υπόλοιπες 

υποκλίμακες. Στην υποκλίμακα Παράγοντες: α=0,872. Στην υποκλίμακα Περιορισμοί: 

Croanbach’s Alpha=0,840. Στην υποκλίμακα Δεξιότητες: Croanbach’s Alpha=0,925. 

Στην υποκλίμακα Εμπλεκόμενοι στην Εκπαιδευτική Διαδικασία: α=0,811. Μόνο στην 

υποκλίμακα Μέρος: α=0,622.  Τέλος, η υποκλίμακα Στρατηγικές Εκπαίδευσης, που 

ερευνάται  μόνο στο εκπαιδευτικό προσωπικό σημείωσε α=0,884 (βλ. Πίνακα 14). 

Πίνακας 14: Δείκτης Αξιοπιστίας 

Υποκλίμακα: Cronbach’s Alpha 

I. Χαρακτηριστικά  0,865 

II. Παράγοντες  0,872 

III. Περιορισμοί  0,840 

IV. Δεξιότητες  0,925 

V. Εμπλεκόμενοι  0,811 

VI. Μέρος  0,622 

VII. Στρατηγικές (μόνο στους εκπαιδευτές) 0,884 

 

3.5 Στάδιο Βασικής Έρευνας (Γ’ Στάδιο Έρευνας) 

3.5.1 Συμμετέχοντες 

Το δείγμα του εκπαιδευτικού προσωπικού αποτελείται από 193 άτομα, 148 γυναίκες 

και 45 άντρες. Το εκπαιδευτικό προσωπικό εργαζόταν σε φορείς που έχουν 

δημιουργηθεί από γονείς και κηδεμόνες ατόμων με νοητική αναπηρία, σε δημόσιους 

φορείς πρωτοβάθμιας (44,5%) (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και εκπαίδευσης, 

Ειδικά Δημοτικά Σχολεία) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (28,5%) (Σχολικές 

Μονάδες Ειδικής Αγωγής και εκπαίδευσης, ΕΕΕΕΚ) ή σε δημοτικούς φορείς 

δημιουργικής απασχόλησης των ατόμων με νοητική αναπηρία (27%) (Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες) σε όλη την επικράτεια. Η 

πλειονότητα του δείγματος του προσωπικού (76,7%) (βλ. Πίνακα 15) αποτελούνταν 

από γυναίκες. Οι ηλικίες των ερωτώμενων ποίκιλαν από τα 23 έως και τα 60 χρόνια. 

Στην ηλικιακή ομάδα 23-30 βρίσκεται το 47,7%  του δείγματος, στην ομάδα 31-40 το 

31,6% και στην ομάδα 41-60 το 20,7% των ερωτώμενων. Από αυτούς το 49,2% 
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δηλώνει ότι είναι εκπαιδευτές ή παιδαγωγοί, το 24,4% είναι ειδικό εκπαιδευτικό 

προσωπικό (8,3% ψυχολόγοι, 7,3% κοινωνικοί λειτουργοί, 3,1% φυσιοθεραπευτές, 

1,6% λογοθεραπευτές, 1,6% λογοθεραπευτές και 4,1% γυμναστές). Επίσης, το 6,7% 

είναι ειδικό βοηθητικό προσωπικό και το 19,7% ειδικότητα (κατά κύριο λόγο στα 

ΕΕΕΕΚ και ΤΕΕ ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και είναι συνήθως εκπαιδευτικοί 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό 

Προσωπικό ομαδοποιούνται ως ΕΕΠ & ΕΒΠ και αφορούν το 31,1% των 

συμμετεχόντων.  Σε ότι αφορά στο βασικό πτυχίο των ερωτώμενων, τα ποσοστά 

διαμορφώνονται διαφορετικά από τα προηγούμενα. Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  φτάνουν το 48,8%, το ΕΕΠ & ΕΒΠ το 27% και το 

άλλο, που αφορά το 24,2% . Οι υπόλοιπες ειδικότητες παραμένουν στα ίδια ποσοστά 

με τα παραπάνω.  

Στο σύνολο του δείγματος το 66,4% κατέχει μόνο το βασικό πτυχίο και το 33,6 

κατέχει ένα μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Τέλος, το 65,8% των συμμετεχόντων 

εργάζεται από 0-5 χρόνια στην ειδική αγωγή, και τι 34,2% 6-30 χρόνια  

Πίνακας 15 : Δημογραφικά Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

  

 N % 

Φύλο 

Θήλυ 

Άρρεν 

 

148 

45 

 

76,7 

23,3 

Ηλικία 

23-30 

31-40 

41-60 

 

92 

61 

40 

 

47,7 

31,6 

20,7 

Ειδικότητα 

Εκπαιδευτής/Παιδαγωγός 

ΕΕΠ & ΕΒΠ 

Ειδικότητα 

 

88 

67 

38 

 

49,2 

31,1 

19,7 

Βασικό Πτυχίο 

Εκπαιδευτικός  

ΕΕΠ & ΕΒΠ 

Άλλο 

 

98 

48 

47 

 

48,8 

27 

24,2 

Εκπαίδευση 

Βασικό Πτυχίο 

Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό 

 

128 

65 

 

66,4 

33,6 

Φορέας Εργασίας 

Α/βάθμια Εκπαίδευση 

Β/βάθμια Εκπαίδευση 

Άλλο 

 

86 

54 

53 

 

44,5 

28,5 

27 

Εμπειρία στην Ειδική Αγωγή 

0-5 

6-30 

 

127 

66 

 

65,8 

34,2 
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Το δείγμα των γονέων αποτελείται από 124 άτομα. Η πλειονότητα του 

δείγματος των γονέων (75%) (βλ. Πίνακα 16) αποτελούνταν από γυναίκες. Οι ηλικίες 

των ερωτώμενων ποίκιλαν από τα 25 έως και λίγο πάνω από τα 75 χρόνια. Στην 

ηλικιακή ομάδα 25-45 βρίσκεται το 24,2% του δείγματος, στην ομάδα 46-55 το 42,7% 

και στην ομάδα 56 και πάνω το 32,6% των ερωτώμενων. Από αυτούς το 60,5 δηλώνει 

ότι είναι μη εργαζόμενοι (συνταξιούχοι, οικιακά, άνεργοι) και το 55,4% ότι είναι 

εργαζόμενοι (δημόσιοι, ιδιωτικοί και δημοτικοί υπάλληλοι). Σε ότι αφορά στο 

εκπαιδευτικό επίπεδο των ερωτώμενων, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: το 

74,2% είναι απόφοιτοι α/βάθμιας και β/βάθμιας εκπαίδευσης και το 25,8% είναι 

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή κατέχουν κάποιον μεταπτυχιακό ή διδακτορικό 

τίτλο σπουδών.  

Τέλος, στο σύνολο του δείγματος το 75% δηλώνουν έγγαμοι και το 25% άγαμοι 

(12,1% διαζευγμένοι, το 9,7% χήροι ή χήρες και το 3,2% ανύπαντροι).  Επίσης το 

34,7% των οικογενειών έχει μόνο 1 παιδί, το 40,3% έχει 2 παιδιά, και 25% 3 ή 

περισσότερα.  

Πίνακας 16: Δημογραφικά Στοιχεία Γονέων 

 N % 

Φύλο 

Θήλυ 

Άρρεν 

 

95 

31 

 

75 

25 

Ηλικία 

25-45 

46-55 

56 και πάνω 

 

30 

53 

14 

 

24,2 

42,7 

32,6 

Επάγγελμα 

Μη εργαζόμενοι 

Εργαζόμενοι 

 

80 

44 

 

60,5 

55,4 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Απόφοιτος Α/βάθμιας & 

Β/βάθμιας Εκπ/σης 

Απόφοιτος Τριτοβάθμιας 

εκπ/σης και ανώτερα 

 

92 

 

32 

 

74,2 

 

25,8 

Οικογενειακή Κατάσταση 

Έγγαμος  

Μη έγγαμος 

 

93 

31 

 

75 

25 

Αριθμός Παιδιών 

1 

2 

3 και πάνω 

 

43 

50 

31 

 

34,7 

40,3 

25 

 

Το δείγμα των ατόμων με νοητική αναπηρία αποτελούνταν από 124 ενήλικα 

άτομα. Το δείγμα των ατόμων με νοητική αναπηρία ήταν μοιρασμένο ακριβώς στη 

μέση (50% αγόρια, 50% κορίτσια) (βλ. Πίνακα 17). Οι ηλικίες των ερωτώμενων 
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ποίκιλαν από τα 12 έως και λίγο πάνω από τα 40  χρόνια. Στην ηλικιακή ομάδα 12-15  

βρίσκεται το 35,9% του δείγματος, στην ομάδα 16-20 το 18,5%, στην ομάδα 21-30 το 

36,5%, στην ομάδα 31 και πάνω το 9,7% των ερωτώμενων. Από αυτούς το 60,5% 

παρακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών κάποιου δημόσιου φορέα και το 37,1% το 

πρόγραμμα κάποιου άλλου φορέα. Το 60,5% των ερωτώμενων έχουν αποφοιτήσει από 

κάποιο ειδικό δημοτικό σχολείο, το 38,7% από κάποιο δημοτικό σχολείο γενικής 

αγωγής και για το υπόλοιπο 0,8% δεν υπάρχουν στοιχεία. Επίσης το 73,4% αυτών έχει 

μέτρια νοητική αναπηρία, ενώ το 26,6% ήπια.     

 Πίνακας 17: Δημογραφικά Στοιχεία Ατόμων με ΝΑ 

 N % 

Φύλο 

Θήλυ 

Άρρεν 

 

62 

62 

 

50 

50 

Ηλικία 

12-15 

16-20 

21-30 

31 και πάνω 

 

44 

29 

45 

12 

 

35,9 

18,5 

36,5 

9,7 

Φοίτηση  

Δημόσιος Φορέας 

Άλλος Φορέας 

 

78 

46 

 

62,9 

37,1 

Αποφοίτηση από δημοτικό 

σχολείο 

Ειδικής Αγωγής 

Γενικής Αγωγής 

Χωρίς Στοιχεία 

 

 

75 

48 

1 

 

 

60,5 

38,7 

0,8 

Βαθμός Νοητικής Αναπηρίας 

Μέτρια 

Ήπια 

 

 

91 

33 

 

 

73,4 

26,6 

 

3.5.2 Ερευνητικό Εργαλείο 

Τόσο το εκπαιδευτικό προσωπικό, όσο και οι γονείς, αλλά και τα άτομα με νοητική 

αναπηρία συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο σχεδιάστηκε από την 

ερευνήτρια και βασίστηκε στα διεθνή ερευνητικά δεδομένα για την ανεξάρτητη 

διαβίωση των ατόμων με νοητική αναπηρία και τα προγράμματα ανεξάρτητης 

διαβίωσης που εφαρμόζονται στο εξωτερικό (βλ. Παράρτημα Ιa). Σημαντικό ρόλο στην 

επιλογή των ερωτήσεων έπαιξαν και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις 

απαντήσεις που δόθηκαν στο Β’ Στάδιο της έρευνας. Η απουσία ερευνητικών 

δεδομένων στον ελλαδικό χώρο για το συγκεκριμένο θέμα, μας ανάγκασε να 

βασιστούμε στα διεθνή πρότυπα και στα μοναδικά που προέκυψαν για την Ελλάδα από 

τις συνεντεύξεις και τα πιλοτικά ερωτηματολόγια. Οι δημοφιλέστερες απαντήσεις που 
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προέκυψαν κατά την πιλοτική έρευνα συμπεριλήφθηκαν στα ερωτηματολόγια της 

βασικής έρευνας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θέματα τα οποία θεωρούνται σημαντικά 

και δεν αποτελούσαν δημοφιλή απάντηση στην πιλοτική έρευνα, απορρίφθηκαν. Τα 

ερωτηματολόγια συμπληρώνονταν ανώνυμα και τα μοναδικά στοιχεία που ζητήθηκαν 

ήταν τα απαραίτητα δημογραφικά. Σε περίπτωση που το άτομο δεν ήταν σε θέση να 

συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο, το συμπλήρωνε ο εκπαιδευτικός ή ο γονέας του 

δίνοντάς του σε μορφή συνέντευξης. Έτσι, η αρχική σελίδα περιέχει ένα σύντομο 

κείμενο στο οποίο διασαφηνίζεται η φιλοσοφία του ερωτηματολογίου και οι σκοποί 

της έρευνας που διεξάγεται. Επίσης, αναφέρεται εν συντομία η ελληνική 

πραγματικότητα του θέματος και δίνονται τα στοιχεία επικοινωνίας του ερευνητή για 

τυχόν απορίες ή επιθυμία επικοινωνίας εκ μέρους του κάθε συμμετέχοντα ατομικά. Το 

ερωτηματολόγιο αποτελείται από 10 ερωτήσεις που αφορούν στα δημογραφικά 

στοιχεία του κάθε ερωτώμενου (φύλο, ηλικία, ειδικότητα εργασίας, βασικό πτυχίο, 

μορφωτικό επίπεδο, εξειδίκευση, εμπειρία).  

Οι βασικές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου διαμορφώθηκαν σε πίνακες ανά 

ομάδες, που αποτελούν τις υποκλίμακες. Όλες οι υποκλίμακες περιέχουν στοιχεία τα 

οποία οι ερωτώμενοι καλούνται να βαθμολογήσουν σε μια πεντάβαθμη κλίμακα Likert, 

με τις εξής διαβαθμίσεις: καθόλου, λίγο, αρκετά, πολύ, πάρα πολύ. Οι ερωτώμενοι 

καλούνται να απαντήσουν σε ποιο βαθμό συμφωνούν με την κάθε διατύπωση.  Τα 

ερωτηματολόγια των γονέων και του εκπαιδευτικού προσωπικού ήταν ακριβώς τα ίδια, 

ενώ αυτά των ατόμων διαφοροποιούνταν λίγο σε κάποιες υποκλίμακες, εξαιτίας των 

διαφορετικών αποτελεσμάτων και των διαφορετικών δημοφιλέστερων απαντήσεων 

που προέκυψαν από την ανάλυση των απαντήσεών τους κατά το πιλοτικό στάδιο της 

έρευνας. Η υποκλίμακα των δεξιοτήτων και η υποκλίμακα του μέρους, όπου θα έπρεπε 

να διεξάγεται η διδασκαλία στην ανεξάρτητη διαβίωση υπήρξαν ακριβώς οι ίδιες και 

στις 3 ερευνητικές ομάδες, λόγω της ιδιαιτερότητάς τους και των σκοπών της 

ερευνητικής διαδικασίας. Έτσι, η πρώτη υποκλίμακα αφορά στα χαρακτηριστικά της 

ανεξάρτητης διαβίωσης και αποτελείται από 5 στοιχεία στα ερωτηματολόγια του 

εκπαιδευτικού προσωπικού και των γονέων και 4 στα ερωτηματολόγια των ατόμων. Η 

δεύτερη αφορά στους παράγοντες και αποτελείται από 5 στοιχεία και στις 3 ομάδες, 

αλλά διαφορετικά στο ερωτηματολόγιο των ατόμων, η τρίτη στους περιορισμούς και 

έχει, 4 στοιχεία στα ερωτηματολόγια του εκπαιδευτικού προσωπικού και των γονέων 

και 8 στα ερωτηματολόγια των ατόμων, η τέταρτη στις δεξιότητες διαβίωσης και έχει 

12 στοιχεία και η πέμπτη στους χώρους διδασκαλίας και έχει 4 στοιχεία.   
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3.5.2.1 Στατιστική Ανάλυση 

Για τη συνοπτική παρουσίαση των απαντήσεων που δόθηκαν κατά την διάρκεια των 

συνεντεύξεων υπολογίστηκαν κατάλληλα στατιστικά μέτρα και κατασκευάστηκαν 

πίνακες κατανομής συχνοτήτων ανά ομάδα ερωτώμενων, ερώτηση και δημογραφικών 

στοιχείων. Στην συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν στατιστικές συγκρίσεις μεταξύ των 

διαφορετικών κατηγοριών των δημογραφικών στοιχείων των ερωτώμενων  ανά 

ερώτηση και ομάδα.  

Στην επόμενη φάση, διενεργήθηκε Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση 

(Exploratory Factor Analysis – EFA), από την οποία προσδιορίστηκαν παράγοντες, και 

οι τιμές τους υπολογίστηκαν ως μέσοι όροι των αντίστοιχων ερωτήσεων.  Στην 

συνέχεια, παρουσιάζονται τα αντίστοιχα περιγραφικά στατιστικά ανά ομάδα 

ερωτώμενων, παράγοντα και δημογραφικών στοιχείων. Αντίστοιχα, 

πραγματοποιήθηκαν στατιστικές συγκρίσεις μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών 

των δημογραφικών στοιχείων των ερωτώμενων ανά παράγοντα και ομάδα. Τέλος, 

πραγματοποιήθηκαν στατιστικές συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων ανά ερώτηση και ανά 

παράγοντα.  

Οι παραπάνω στατιστικές συγκρίσεις πραγματοποιήθηκαν με την εφαρμογή 

των μη παραμετρικών ελέγχων Kruskal-Wallis (με Mann-Whitney post-hoc ελέγχους 

και bonferroni προσαρμογή) και Mann-Whitney. Η εφαρμογή των μη παραμετρικών 

ελέγχων επιλέχθηκε λόγω του ότι οι παρατηρήσεις δεν παρουσίαζαν επαρκή 

κανονικότητα (αρνητική ασυμμετρία). 

Η Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση (Exploratory Factor Analysis – EFA) 

διενεργήθηκε σε ένα δείγμα 441 ατόμων, το οποίο περιελάμβανε τους γονείς, το 

εκπαιδευτικό προσωπικό και τα παιδιά. Η EFA πραγματοποιήθηκε για να 

προσδιοριστούν οι παράγοντες (factors) και να υπολογιστούν οι τιμές τους (factor 

scores), έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν περιγραφές και συγκρίσεις, όχι μόνο ανά 

ερώτηση, αλλά και ανά παράγοντα. Οι μεταβλητές της ανάλυσης αντιστοιχούν στις 

κοινές ερωτήσεις των τριών ερωτηματολογίων, οι οποίες αριθμούν τις 29. Οι παρακάτω 

δηλώσεις έχουν εξαιρεθεί από την ανάλυση, καθώς δεν είναι κοινές και για τις τρεις 

ομάδες ελέγχου: 

 ΑΔ σημαίνει το άτομο να είναι ικανό να παίρνει πρωτοβουλίες και να κάνει 

επιλογές. 
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 Η ΑΔ περιορίζεται από το ότι οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτές δεν ξέρουν τι να 

διδάξουν.  

 Η ΑΔ περιορίζεται από το ότι το κράτος δεν δίνει στα άτομα χρήματα/ επίδομα.  

 Η ΑΔ περιορίζεται από το ότι το κράτος δεν δίνει χρήματα στα σχολεία.  

 Η ΑΔ περιορίζεται από το ότι οι δομές ανεξάρτητης διαβίωσης χρειάζονται 

πολλά χρήματα για να λειτουργήσουν.  

Κατά τη διάρκεια της προκαταρτικής εξέτασης εξετάστηκε η καταλληλότητα 

του δείγματος ως προς την εφαρμογή της EFA μέσω του ελέγχου σφαιρικότητας του 

Bartlett (Bartlett’s test of sphericity) (Bartlett, 1954) και της επάρκειας της 

δειγματοληψίας με βάση το μέτρο των Kaiser – Meyer – Olkin (KMO Measure of 

Sampling Adequacy) (Kaiser, 1970).  

Η EFA διενεργήθηκε εφαρμόζοντας τη μέθοδο της Ανάλυσης Κυρίων 

Συνιστωσών (Principal Component Analysis) με σκοπό τον προσδιορισμό των 

παραγόντων. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε περιστροφή παραγόντων με την μέθοδο 

Varimax, με σκοπό την επίτευξη μίας απλούστερης και περισσότερο κατανοητής 

παραγοντικής λύσης. 

Κατά την διαδικασία προσδιορισμού των παραγόντων ελήφθησαν υπόψη τα 

κριτήρια που αναφέρονται στην συνέχεια. Πρώτον, εφαρμόστηκε το κριτήριο του 

Kaiser, που διατηρεί παράγοντες με ιδιοτιμή μεγαλύτερη του 1, για τον καθορισμό του 

πλήθους των παραγόντων που προκύπτουν (Kaiser, 1960). Δεύτερον, για κάθε 

ερώτηση εξετάστηκε ο βαθμός συσχέτισης της με κάθε έναν παράγοντα (factor loading). 

Ως ελάχιστη αποδεκτή τιμή ορίστηκε  να είναι το 0,4 με σκοπό να διασφαλιστεί η 

στατιστική και η πρακτική σημασία της παραγοντικής λύσης (Stevens, 2009 ∙ Floyd & 

Widaman, 1995). Επιπρόσθετα, εξετάστηκαν και οι υπόλοιποι βαθμοί συσχέτισης 

(cross-loadings) με σκοπό να εντοπιστούν οι ερωτήσεις εκείνες που συμμετέχουν με 

υψηλό loading σε περισσότερους από έναν παράγοντα. Για τα στοιχεία αυτά πάρθηκε 

απόφαση για το αν θα παραμείνουν ή θα διαγραφούν. Τρίτον, απαιτήθηκε το συνολικό 

ποσοστό της διακύμανσης που ερμηνεύεται από τους παράγοντες να είναι τουλάχιστον 

60%, ώστε να διατηρηθεί η χρησιμότητα της αντίστοιχης παραγοντικής λύσης. Τέλος, 

συνδυάστηκαν τα προηγούμενα κριτήρια με την ερμηνευσιμότητα των παραγόντων.  

Η αξιοπιστία των παραγόντων που προέκυψαν αξιολογείται με τον υπολογισμό 

της εσωτερικής συσχέτισης για κάθε ένα παράγοντα με τον υπολογισμό του Cronbach’s 

alpha. Η τιμή του alpha θεωρείται αποδεκτή όταν υπερβαίνει την τιμή 0.70 (Cronbach, 



170 
 

1953 ∙  Cortina, 1991). Οι αναλύσεις διενεργήθηκαν με τη χρήση του SPSS (Version 

13.0.1). Το επίπεδο σημαντικότητας έχει τεθεί ίσο με 0,05. 

3.5.2.2 Παραγοντική Ανάλυση 

Η αναλογία των συμμετεχόντων με τις ερωτήσεις είναι 15:1, η οποία υπερβαίνει το 

προτεινόμενο ελάχιστο (10:1) που προτείνεται βιβλιογραφικά (Hair,  Black, Babin & 

Anderson, 2009). 

Ο έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett (Bartlett’s test of sphericity) παρέχει ένα 

ιδιαίτερα σημαντικό αποτέλεσμα (X2=5947,775, β.ε.=351, p<0,001), ενώ η μέτρηση 

KMO της επάρκειας δειγματοληψίας θεωρείται ιδιαίτερα υψηλή και ίση με 0,895. Τα 

παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι τα δεδομένα είναι κατάλληλα για της εφαρμογή 

της παραγοντικής ανάλυσης. 

Η διαδικασία της στατιστικής ανάλυσης που περιγράφηκε στην προηγούμενη 

ενότητα οδήγησε στην επιλογή ενός μοντέλου 6 παραγόντων με αρχικές ιδιοτιμές που 

κυμαίνονται από 1,130 έως 8,931. Το συνολικό ποσοστό διακύμανσης που ερμηνεύεται 

από τους παράγοντες αυτούς είναι ίσο με 61,978% (Πίνακας 17). Εφαρμόζοντας την 

περιστροφή των παραγόντων,  το συνολικό ποσοστό της διακύμανσης κατανέμεται 

περισσότερο ομοιόμορφα στους παράγοντες αυτούς (το ποσοστό κυμαίνεται από 5,683 

έως 21,584) (βλ. Πίνακα 18). 

Πίνακας 18: Συνολική διακύμανση που ερμηνεύεται από τους παράγοντες της παραγοντικής 

ανάλυσης 

Παράγοντας 

Προ περιστροφής Μετά περιστροφής 

Ιδιοτιμές 

% 

διακύμανσης αθροιστικό % Ιδιοτιμές 

% 

διακύμανσης 

αθροιστι

κό % 

1. Δεξιότητες 

Διαβίωσης 

8,931 33,077 33,077 5,828 21,584 21,584 

2. 

Χαρακτηριστικά 

Ανεξάρτητης 

Διαβίωσης 

2,421 8,966 42,044 2,881 10,672 32,256 

3.Παράγοντες 

που επηρεάζουν 

την ΑΔ 

1,649 6,108 48,152 2,799 10,368 42,623 

4.Περιορισμοί 

της ΑΔ 

1,405 5,204 53,356 2,051 7,598 50,221 

5.Μέρος Ι 

κατάλληλο για 

την ΑΔ 

1,198 4,435 57,791 1,640 6,074 56,295 

6.Μέρος ΙΙ 

κατάλληλο για 

την ΑΔ 

1,130 4,186 61,978 1,534 5,683 61,978 
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Κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των παραγόντων υπήρξαν 2 ερωτήσεις που 

διεγράφησαν. Οι ερωτήσεις αυτές ήταν οι εξής: 

 Απαραίτητη δεξιότητα για την ΑΔ είναι η γνώση των κανόνων ασφαλείας και 

 Η ΑΔ περιορίζεται από το ίδιο το άτομο με αναπηρία και το γεγονός ότι δεν 

κατέχει τις κατάλληλες δεξιότητες. 

Όλες οι ερωτήσεις συμμετέχουν ξεκάθαρα σε ένα παράγοντα (βλ. Πίνακα 19). 

Με βάση το μοντέλο παραγοντικής ανάλυσης που επιλέχθηκε, οι παράγοντες που 

προέκυψαν είναι οι εξής: 

Πίνακας 19: Βαθμοί Συσχέτισης των Ερωτήσεων με τους Παράγοντες μετά Περιστροφής 

(loadings) 
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ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Ερωτήσεις 1 2 3 4 5 6 

Αγορές και πληρωμές 0,775 0,351 -0,016 0,166 0,035 0,076 

Δυνατότητα επιλογής μελλοντικής 

επαγγελματικής σταδιοδρομίας. 

0,765 0,171 0,057 -0,020 0,069 0,075 

Διαχείριση χρημάτων 0,765 0,372 -0,042 0,194 0,010 0,072 

Μαγειρική 0,762 0,121 0,093 0,019 0,174 0,081 

(Προ)επαγγελματικές δεξιότητες 0,749 0,213 0,096 0,008 0,013 0,119 

Δουλειές Σπιτιού 0,737 0,060 0,199 0,038 0,200 0,059 

Διαχείριση και αξιοποίηση του 

ελεύθερου χρόνου 

0,670 -0,058 0,473 -0,068 0,113 0,076 

Διαπροσωπικές/ φιλικές σχέσεις 0,659 0,073 0,461 0,088 -0,006 0,029 

Γνώση των ενδιαφερόντων, των 

αναγκών, των δυνατοτήτων και των 

αδυναμιών του εαυτού 

0,610 0,084 0,393 0,087 0,064 0,132 

Φροντίδα εαυτού/ αυτοεξυπηρέτηση. 0,537 0,271 0,291 0,180 0,094 0,146 

Επιλογή κ Φροντίδα ρουχισμού 0,471 0,040 0,144 -0,064 -0,135 -0,067 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Να ζει το άτομο χωρίς να εξαρτάται από 

κάποιον άλλο 

0,338 0,750 0,072 0,144 -0,020 0,078 

Το άτομο να είναι λειτουργικό, ώστε να 

αυτοεξυπηρετείται  και να είναι 

αυτοδύναμο 

0,080 0,744 0,293 0,160 -0,027 0,034 

Το άτομο να κάνει αυτό που θέλει, μέσα 

στα όρια που του τίθενται από το 

κοινωνικό σύνολο 

0,122 0,671 0,348 -0,015 0,140 -0,002 

Το άτομο να είναι επαγγελματικά και 

οικονομικά  ανεξάρτητο, να έχει το δικό 

του χώρο 

0,370 0,670 0,040 0,139 -0,002 0,056 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Η ΑΔ εξαρτάται από τη στάση της 

κοινωνίας απέναντι στα άτομα αυτά 

0,178 0,085 0,657 0,225 -0,012 -0,028 

Η ΑΔ εξαρτάται από τις ευκαιρίες που 

δίνουν οι γονείς 

0,161 0,222 0,609 0,193 0,065 0,106 

Η ΑΔ εξαρτάται από τις κεκτημένες 

δεξιότητες του ατόμου (π.χ. κοινωνικές 

δεξιότητες) 

0,318 0,366 0,540 0,171 0,084 0,134 

Η ΑΔ εξαρτάται από την υλικοτεχνική  

υποδομή(π.χ. σχολικές μονάδες, 

δημόσια διαμερίσματα, εκπαιδευτικά 

προγράμματα, εκπαιδευτικό υλικό 

κ.λ.π.) 

0,177 0,334 0,494 0,291 -0,025 -0,013 

Η ΑΔ εξαρτάται από το δείκτη 

νοημοσύνης 

0,230 0,250 0,486 -0,164 0,339 0,293 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Η ΑΔ περιορίζεται από το κοινωνικό 

πλαίσιο μέσα στο οποίο ζει το άτομο 

0,008 0,124 0,296 0,788 0,108 0,085 

Η ΑΔ περιορίζεται από την οικογένεια 

του ατόμου 

0,054 0,107 0,017 0,764 0,021 0,141 

Η ΑΔ περιορίζεται από το ανεπαρκές 

εκπαιδευτικό σύστημα για τα άτομα με 

νοητική αναπηρία 

0,054 0,154 0,383 0,586 0,095 -0,072 

Η ΑΔ θα έπρεπε να συμβαίνει σε κάποιο 

ανεξάρτητο από το σχολείο διαμέρισμα 

0,147 0,034 0,033 0,124 0,821 0,023 

Η ΑΔ θα έπρεπε να ανατίθεται σε φορείς 

ανεξάρτητους από το σχολείο 

0,036 -0,001 0,073 0,046 0,817 -0,110 

ΠΛΑΙΣΙΟ 
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Η ΑΔ θα έπρεπε να συμβαίνει στη 

σχολική αίθουσα 

0,047 0,053 0,060 -0,023 -0,096 0,851 

Η ΑΔ θα έπρεπε να συμβαίνει σε ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο εντός του σχολείου 

0,244 0,054 0,080 0,260 0,018 0,741 

 
Δείκτης Αξιοπιστίας του Ερωτηματολογίου (Cronbach’s Alpha) 

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος της εσωτερικής συνοχής για  κάθε ένα παράγοντα 

(υποκλίμακα  των ερωτήσεων) χρησιμοποιώντας το δείκτη Croanbach’s Alpha. 

Ειδικότερα, η ανάλυση αξιοπιστίας έδειξε ότι οι παράγοντες 1, 2, 3 και 4 ήταν 

αξιόπιστοι σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 19, αφού 

οι αντίστοιχες μετρήσεις του Cronbach’s alpha ήταν πάνω από 0,70. Οι παράγοντες 5 

και 6 θεωρούνται οριακά ως μη αξιόπιστοι (0,6 < Cronbach’s alpha < 0,7). Τέλος, οι 

συσχετίσεις μεταξύ της κάθε ερώτησης και του συνολικού σκορ του κάθε παράγοντα 

ποικίλουν από 0,381 έως 0,760, δηλαδή πάνω από το 0.3. Τα παραπάνω αποτελέσματα 

δείχνουν καλή αξιοπιστία της κλίμακας  (βλ. Πίνακα 20). 

Πίνακας 20: Δείκτης Αξιοπιστίας 

Παράγοντας Ερωτήσεις Πλήθος 

Ερωτήσεων 

Cronbach’s 

Alpha 

Ερώτηση – Συνολική 

Συσχέτιση 

1 Χαρακτηριστικά 

ΑΔ 

4 0,804 0,584 – 0,696 

2 Παράγοντες 5 0,765 0,480 – 0,615 

3 Περιορισμοί 4 0,706 0,455 – 0,659 

4 Δεξιότητες 12 0,903 0,381 – 0,760 

5 Μέρος 1 2 2 0,605 0,434 

6 Μέρος 3 4 2 0,642 0,473 

 

3.5.3 Ερωτηματολόγια Φορέων 

Εκτός από τη διερεύνηση των απόψεων του εκπαιδευτικού προσωπικού, των γονέων 

και των ατόμων με ΝΑ, απαραίτητο για την πορεία της ερευνητικής αυτής προσπάθειας 

ήταν και η διερεύνηση και καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στην Ελλάδα. 

Θεωρήθηκε, λοιπόν, απαραίτητο να εντοπιστούν οι φορείς που προσφέρουν την ΑΔ ως 

επιλογή, ή που διδάσκουν δεξιότητες ΑΔ στο ημερήσιο πρόγραμμά τους. Οι φορείς 

που συμμετείχαν σε αυτό το στάδιο ήταν όλοι φορείς και ενώσεις δημιούργημα γονέων 

και κηδεμόνων ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς τα σχολεία του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος λειτουργούν με βάση τα Αναλυτικά Προγράμματα 

Σπουδών, που αναφέρθηκαν παραπάνω. Για τον εντοπισμό των φορέων σε 

πανελλαδικό επίπεδο, έγινε έρευνα στο διαδίκτυο και υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία 

με όλους του φορείς της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και 

Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ).    
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Η έρευνα που έγινε στα ΕΕΕΕΚ της χώρας, έδειξε ότι από τα 82 ενεργά ΕΕΕΕΚ 

που υπάρχουν, σχεδόν όλα διαθέτουν κάποιο εργαστήρι στο οποίο διδάσκονται κάποιες 

από τις δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης (μαγειρική, ζαχαροπλαστική, 

επαγγελματική αγωγή, προ-επαγγελματική αγωγή και οικιακή οικονομία). Εργαστήρια 

Αυτόνομης Διαβίωσης, όπως αυτά προβλέπονται και περιγράφονται στο ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ 

των ΕΕΕΕΚ, διαθέτουν μόλις τα 19, αριθμός εξαιρετικά χαμηλός αν λάβουμε υπόψη 

τη φύση της εκπαίδευσης που θα έπρεπε να λαμβάνουν τα άτομα με αναπηρία εκεί, 

αλλά και τις ηλικίες τις οποίες εξυπηρετούν τα συγκεκριμένα σχολεία.  

Για τη διερεύνηση των υπόλοιπων φορέων και των προγραμμάτων που 

ακολουθούν δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο στάλθηκε ταχυδρομικά 

στους φορείς που δέχτηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα, ενώ στους υπόλοιπους 

στάλθηκε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Survey Monkey 

(https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHg2MXJycEFtdURLcXd

KYXJsSΒ.Ε.Yanc6MQ). Από τους φορείς στους οποίους στάλθηκε το 

ερωτηματολόγιο, ανταποκρίθηκαν μόνο 5, εκ των οποίων ο ένας, η Παμμακάριστος, 

δήλωσε ότι δεν λειτουργούν προγράμματα ΑΔ εκεί.  

Το ερωτηματολόγιο των φορέων αποτελούνταν από 13 ερωτήσεις. Αρχικά 

έπρεπε να αναφερθεί το όνομα του φορέα. Στη συνέχεια απαιτούνταν κάποια στοιχεία 

για τους εργαζόμενους και κάποια για τα άτομα που φοιτούν εκεί (συνολικός αριθμός 

εργαζομένων και ατόμων, αναλυτική αναφορά των ειδικοτήτων των εργαζομένων και 

των ειδικών αναγκών των ατόμων που εξυπηρετεί ο φορέας). Μία ερώτηση αφορούσε 

στο αν λειτουργεί μονάδα ΑΔ στον φορέα. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, 

ζητούνταν ο αριθμός των δομών ΑΔ του φορέα, το μέρος όπου διδάσκονταν η ΑΔ, 

αναλυτική περιγραφή του χώρου που στέγαζε την ΑΔ και αναλυτική περιγραφή των 

ειδικοτήτων που δούλευαν στα προγράμματα ΑΔ. Τέλος, ζητούνταν ο συνολικός 

αριθμός των ατόμων με ειδικές ανάγκες που παρακολουθούσαν το πρόγραμμα της ΑΔ 

και ο τρόπος με τον οποίο αυτή υλοποιούνταν, αν δηλαδή υπήρχε μια σταθερή ομάδα 

που συμμετείχε στην ΑΔ, ή αν υπήρχαν διάφορες ομάδες που εναλλάσσονταν (βλ. 

Παράρτημα Ιb).   

Από τα ερωτηματολόγια που συγκεντρώθηκαν, προέκυψαν τα εξής 

συμπεράσματα. Οι 5 φορείς που απάντησαν διαθέτουν πρόγραμμα και δομές ΑΔ και 

απασχολούν από 20 έως 44 εργαζομένους, διαφόρων ειδικοτήτων (φυσιοθεραπευτές, 

ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργού, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, γυμναστές, 

ειδικούς παιδαγωγούς, φροντιστές, βοηθητικό προσωπικό, νοσηλευτές και ειδικότητες, 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHg2MXJycEFtdURLcXdKYXJsSDFYanc6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHg2MXJycEFtdURLcXdKYXJsSDFYanc6MQ
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όπως κεραμίστες, υφαντουργούς, κηπουρούς κ.λπ.). Ο αριθμός των ατόμων που 

απασχολούν κυμαίνεται από 70 έως 155 και είναι άτομα κυρίως με ΝΑ, αυτισμό και 

διάφορα σύνδρομα. Ένας μόνο φορέας εξυπηρετεί, μεταξύ των άλλων, άτομα με 

πολλαπλές αναπηρίες και ένας άτομα με κινητικά προβλήματα. Από τους 5 φορείς, ο 

ένας διαθέτει μία μονάδα ΑΔ, ένας 2 μονάδες υποστηριζόμενης διαβίωσης, δύο φορείς 

διαθέτουν 3 και ο ένας φορέας δε διαθέτει οργανωμένη δομή, αλλά ένα διαμέρισμα 

εκπαίδευσης το οποίο βρίσκεται μέσα στο χώρο του φορέα. Τα διαμερίσματα των 

υπόλοιπων φορέων βρίσκονται εντός του φορέα στις 3 περιπτώσεις και εκτός του 

φορέα στις υπόλοιπες 2. Πρόκειται για διαμερίσματα τυπικά, με σαλόνι, μπάνιο, 

κουζίνα και υπνοδωμάτια, 100 τετραγωνικών μέτρων κατά μέσο όρο. Στη μία 

περίπτωση του φορέα με τις 3 δομές, η 1 δεν είναι διαμέρισμα, αλλά μονοκατοικία, η 

οποία διαθέτει και κήπο. Στα διαμερίσματα αυτά εμπλέκονται ενεργά αποκλειστικά 

ψυχολόγοι στον ένα φορέα, κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτές, νοσηλευτές 

γυμναστές, εργοθεραπευτές και φροντιστές στις υπόλοιπες. Για τη διδασκαλία των 

δεξιοτήτων ΑΔ αρμόδιοι είναι οι εκπαιδευτές, οι ειδικοί παιδαγωγοί, οι ψυχολόγοι και 

οι κοινωνικοί λειτουργοί.  

Οι δομές ΑΔ και υποστηριζόμενης διαβίωσης εξυπηρετούν 8 άτομα στον έναν 

φορέα, 26 στο δεύτερο, 6 στον τρίτο και 12 στον τέταρτο (ο πέμπτος φορέας διαθέτει 

το διαμέρισμα εκπαίδευσης, από όπου «περνάνε» όλοι οι σπουδαστές). Στο 

συγκεκριμένο φορέα δεν υπάρχει οργανωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης (π.χ. 

εβδομαδιαίο), αλλά η εκπαίδευση γίνεται ευκαιριακά, λόγω έλλειψης εκπαιδευτικού 

προσωπικού. Στους υπόλοιπους φορείς με τις οργανωμένες δομές υπάρχουν σταθερές 

και προκαθορισμένες ομάδες οι οποίες συμμετέχουν και  στο πρόγραμμα της δομής και 

ζουν μέσα στη δομή, είτε ολόκληρη την εβδομάδα, είτε κάποιες συγκεκριμένες μέρες. 

Γενικά, το γεγονός ότι μόνο 5 φορείς ανταποκρίθηκαν στη συμπλήρωση του 

παρόντος ερωτηματολογίου, καταδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης για τις 

δομές ΑΔ που επικρατεί στην Ελλάδα. Αυτό που μπορούμε να συμπεράνουμε από το 

παραπάνω γεγονός είναι ότι είτε δεν υπάρχουν δομές ΑΔ ή υποστηριζόμενης 

διαβίωσης στους φορείς που διατείνονται ότι εξυπηρετούν την ΑΔ, είτε ότι τα 

προγράμματα που υπάρχουν δεν είναι σωστά και οργανωμένα κα, επομένως, είναι μη 

ανακοινώσιμα.  

Παρόλα αυτά, τα δεδομένα που υπήρξαν από την καταγραφή των φορέων που 

δέχτηκαν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο είναι ενθαρρυντικά. Πρόκειται για 

πρωτοβουλίες αξιόλογες και καλά οργανωμένες, που συνάδουν με τα σύγχρονα 
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ευρωπαϊκά δεδομένα. Σε καμία περίπτωση όμως, το δείγμα των 5 φορέων δεν μπορεί 

να υπάρξει αντιπροσωπευτικό για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ούτε και είναι επαρκές 

ώστε να διεξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ο ερευνητικός σχεδιασμός που επιλέχθηκε, υπέδειξε και τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε 

να γίνει η επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Ο ερευνητικός σχεδιασμός υπέδειξε, τόσο 

τη στατιστική ανάλυση που έπρεπε να γίνει, σε καθένα από τα τρία στάδια, όσο και τη 

μορφή με την οποία αυτά θα παρουσιαστούν. Έτσι, παρακάτω αναλύονται τα 

αποτελέσματα ανά ερευνητικό στάδιο, ξεχωριστά για καθεμιά από τις ερευνητικές 

ομάδες. Επίσης, αυτό που έπρεπε να γίνει απολύτως ξεκάθαρο είναι η σύνδεση των 

τριών ερευνητικών σταδίων, οπότε και υπάρχουν συγκεντρωτικά κομμάτια, τα οποία 

εξηγούν τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο. 

4.1 Αποτελέσματα Διερευνητικού Σταδίου (Α’ Σταδίου Έρευνας) 

4.1.1 Απόψεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού  

Στο πρώτο ερώτημα (βλ. Παράρτημα ΙΙ - Πίνακας 1) που αφορούσε στον 

ορισμό της ανεξαρτησίας, το 29% ανέφερε ότι η ανεξαρτησία έχει να κάνει με την 

έλλειψη των εξαρτήσεων, το 25,8% με την αυτονομία, την αυτοεξυπηρέτηση, την 

αυτοδυναμία, τη λειτουργικότητα, το 25,8% με την δυνατότητα να κάνεις αυτό που 

θέλεις, το 19,4% με την ύπαρξη κάποιων βοηθητικών μέσων (σπίτι, εισόδημα, 

επάγγελμα), το 19,4%, επίσης, με την ικανοποίηση των βασικών σου αναγκών, το 

16,1% ότι έχει να κάνει με την ελευθερία, το 9,7% με την επιλογή και την πρωτοβουλία 

του ίδιου του ατόμου και το 3,2% είπε ότι σχετίζεται με την απομάκρυνση του ατόμου 

από το σπίτι. Επίσης, στην ίδια ερώτηση φάνηκε ότι το 83,3% αντιλαμβάνεται την 

ανεξαρτησία σαν πράξη – δράση,  ενώ το 16,7% σαν αίσθηση – ιδέα.  

 Το δεύτερο ερώτημα είχε να κάνει με το αν διαφοροποιούνται οι όροι 

αυτονομία – ανεξαρτησία, και αν ναι, τι σημαίνει ο καθένας. Το 79,3% απάντησε ότι 

διαφοροποιούνται, ενώ το 20,7% απάντησε πως όχι. Στο δεύτερο μέρος της ερώτησης 

είχαμε τα εξής αποτελέσματα: το 43,5%  αντιλαμβάνεται τον όρο «αυτονομία» ως μια 

κατάσταση στην οποία είσαι αυτάρκης και ικανοποιείς μόνος σου τις βασικές σου 

ανάγκες, το 21,7% ως μια ικανότητα ή πράξεις-δράσεις που κάνεις, το 13% δίνει στον 

όρο «αυτονομία» μια κοινωνική διάσταση, το 8,7% θεωρεί ότι στον όρο «αυτονομία» 

δεν εμπεριέχετε καθόλου η έννοια της βοήθειας, το 4,3% ότι εμπεριέχετε η έννοια της 

βοήθειας, το 4,3% ότι έχει να κάνει με την κινητική ελευθερία και το 4,3% ότι 

εμπεριέχει την έννοια των ορίων. Σε ότι αφορά την έννοια της ανεξαρτησίας το 25% 

θεωρεί ότι η ανεξαρτησία συνδέεται με την επιλογή και την απόφαση, το 20,8% με την 
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οικονομική ελευθερία, το 20,8% με την πνευματική ελευθερία, το 12,5% με την 

αυτονομία, το 8,3% με την κοινωνική ζωή, το 4,2% με την επιλογή δραστηριοτήτων, 

το 4,2% με την ελευθερία και το 4,2% ότι η ανεξαρτησία συνδέεται με την έννοια της 

βοήθειας.  

 Το 33,3% των ερωτηθέντων απάντησε ότι κάποια άτομα με νοητική αναπηρία 

μπορούν να υπάρξουν ανεξάρτητα και κάποια όχι, το 30% ότι όλα τα άτομα με νοητική 

αναπηρία μπορούν, το 20% ότι κανένα άτομο δεν μπορεί και το 16,7% ότι μπορούν 

όλα τα άτομα υπό προϋποθέσεις. Την ανεξαρτησία των ατόμων την επηρεάζει η 

οικογένεια σε ποσοστό 33,3 %, η κοινότητα σε ποσοστό 20% και το 46,7% θεωρούν 

ότι επηρεάζουν η οικογένεια και η κοινότητα εξίσου. Το 67,7% θεωρεί ότι η 

προσωπική ανάπτυξη του ίδιου του ατόμου με νοητική αναπηρία μπορεί να επηρεάσει 

το επίπεδο της ανεξαρτησίας του, το 41,9% θεωρεί ότι τα συστήματα υποστήριξης είναι 

αυτά που επηρεάζουν την ανεξαρτησία και το 16,1% τους οικονομικούς παράγοντες.  

 Η ανεξαρτησία των ατόμων αυτών μπορεί να επιτευχθεί σε ένα ποσοστό της 

τάξεως του 43,3% υπό προϋποθέσεις, σε ποσοστό 16,7% απόλυτα ναι, σε ποσοστό 

23,3% απόλυτα όχι και σε ποσοστό 16,7% σε κάποια άτομα. 

 Αρμόδιοι για να διδάξουν τις απαραίτητες δεξιότητες ανεξαρτησίας είναι το 

εκπαιδευτικό προσωπικό σε ποσοστό 90,3%, η οικογένεια σε ποσοστό 16,1% και όλοι 

όσοι αγαπούν τα άτομα αυτά σε ποσοστό 12,9%. 

 Τέλος, η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να γίνεται στο σχολείο σε ποσοστό 

58,1%, στο σπίτι (64,5%), σε ολόκληρη την κοινότητα (35,5%), σε κέντρα και φορείς 

ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (41,9%) και σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους σε 

ποσοστό 41,9%.  

Στο πρώτο ερώτημα της ενότητας Ανεξάρτητη Διαβίωση (βλ. Παράρτημα ΙΙ -

Πίνακα 2), το ποσοστό του 77,4% απάντησε ότι με τον όρο ανεξάρτητη διαβίωση 

εννοούμε το να ζω, να συντηρούμαι και να εργάζομαι χωρίς επίβλεψη. Το 25,8% το να 

είμαι ανεξάρτητος και να αναπτύσσω σχέσεις χωρίς εξαρτήσεις, το 16,1% να κάνω 

πράγματα που θέλω, το 12,9% να είμαι αυτόνομος, το 9,7% να έχω ελεύθερο χρόνο 

και να τον εκμεταλλεύομαι, το 9,7% να επικοινωνώ σωστά και το 6,5% να παίρνω τις 

δικές μου αποφάσεις και να ορίζω τη μοίρα μου.  

 Στη συνέχεια, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν αν διαφοροποιείται ο 

παραπάνω ορισμός για τα άτομα με νοητική αναπηρία. Το 93,3% θεωρεί ότι δεν 

διαφοροποιείται, ενώ μόνο το 6,7%  θεωρεί το αντίθετο. 
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 Κάποια από τα άτομα αυτά μπορούν να ζήσουν μόνα τους σε ποσοστό 46,7%. 

Απόλυτα όλα μπορούν σε ποσοστό 30% και απόλυτα όχι σε ποσοστό 23,5%. Για να 

ζήσουν μόνα τους πρέπει να γνωρίζουν τις βασικές δεξιότητες διαβίωσης σε ποσοστό 

87,1%, κοινωνικές δεξιότητες (25,8%), επαγγελματικές δεξιότητες (25,8%), δεξιότητες 

αυτορρύθμισης (9,7%) και ακαδημαϊκές δεξιότητες (3,23%).  

 Η ανεξάρτητη διαβίωση θα μπορούσε να επιτευχθεί με βοήθεια ή εποπτεία σε 

ποσοστό 46,7%, ενώ δεν θα μπορούσε με τίποτα σε ποσοστό 13,3% και απόλυτα ναι 

σε ποσοστό 40%. Οι προϋποθέσεις για να επιτευχθεί έχουν να κάνουν με τα συστήματα 

υποστήριξης σε ποσοστό 61,3%, με το οικογενειακό περιβάλλον σε ποσοστό 35,5%, 

με το κοινωνικό στοιχείο, επίσης, σε ποσοστό 35,5% και με την προσωπική ανάπτυξη 

των ίδιων των ατόμων σε ποσοστό 29%.   

 Η ανεξάρτητη διαβίωση θα έπρεπε να συντελείται σε διαμερίσματα μέσα στην 

πόλη (74,2%), σε κοινοτικά σπίτια (29%) και σε ιδρύματα (16,1%). Αρμόδιοι για την 

εκπαίδευση των ατόμων στην ανεξάρτητη διαβίωση είναι το εκπαιδευτικό προσωπικό 

σε ποσοστό 93,5% η οικογένεια σε ποσοστό 25,8% και όλοι όσοι αγαπούν τα άτομα 

αυτά σε ποσοστό 29%. 

Στη συνέχεια ακολουθούν οι απαντήσεις των συνεντεύξεων των γονέων 

ατόμων με νοητική αναπηρία. 

4.1.2 Απόψεις Γονέων 

Οι γονείς, στο πρώτο ερώτημα (βλ. Παράρτημα ΙΙ - Πίνακα 3), το 20% ανέφερε 

ότι η ανεξαρτησία έχει να κάνει με την έλλειψη των εξαρτήσεων, το 20% με την 

δυνατότητα να κάνεις αυτό που θέλεις, επίσης το 20% με το να είσαι ελεύθερος, το 

15% αναφέρθηκε στο σεβασμό της προσωπικότητας και της ατομικότητας του καθένα. 

Οι επόμενες τέσσερις απαντήσεις εκφράστηκαν σε ποσοστό 10%: να έχεις κάποια 

βασικά / βοηθητικά αγαθά, όπως σπίτι, δουλειά κ.λπ., να ικανοποιούνται οι βασικές 

σου ανάγκες, να είσαι αυτόνομος και λειτουργικός και να επιλέγεις πράγματα που 

θέλεις και να είσαι ικανός να παίρνεις πρωτοβουλίες. Τέλος, σε ποσοστό 5% προέκυψε 

ότι ανεξαρτησία σημαίνει να είσαι εντάξει με τις υποχρεώσεις σου. 

 Το δεύτερο ερώτημα είχε να κάνει με το αν διαφοροποιούνται οι όροι 

αυτονομία – ανεξαρτησία, και αν ναι, τι σημαίνει ο καθένας. Το 60% απάντησε ότι 

διαφοροποιούνται, ενώ το 40% απάντησε πως όχι. Στο δεύτερο μέρος της ερώτησης 

είχαμε τα εξής αποτελέσματα. Το 35%  αντιλαμβάνεται τον όρο «αυτονομία» ως μια 

κατάσταση στην οποία είσαι αυτάρκης και ικανοποιείς μόνος σου τις βασικές σου 
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ανάγκες, το 10% δίνει στον όρο «αυτονομία» μια κοινωνική διάσταση και θεωρεί ότι 

έχει να κάνει με την κοινωνία και όχι με το ίδιο το άτομα, το 10% ότι έχει να κάνει με 

την κινητική ελευθερία και το 5% θεωρεί ότι στον όρο «αυτονομία» δεν εμπεριέχετε 

καθόλου η έννοια της βοήθειας. Σε ότι αφορά την έννοια της ανεξαρτησίας το 25% 

θεωρεί ότι κάποιος είναι ανεξάρτητος όταν είναι ελεύθερος. Το 20% θεωρεί ότι η 

ανεξαρτησία έχει να κάνει με την πνευματική ελευθερία, το 5% με την αυτονομία, το 

5% με την κοινωνική ζωή και ένα 5% θεωρεί ότι η ανεξαρτησία συνδέεται με την 

επιλογή και την απόφαση. 

 Το 40% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι κανένα άτομο με νοητική αναπηρία δεν 

μπορεί υπάρξει ανεξάρτητο. Το 35% αυτών πιστεύει ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία 

μπορούν να υπάρξουν ανεξάρτητα υπό συγκεκριμένες συνθήκες και με προϋποθέσεις 

και το 25% ότι μόνο κάποια άτομα με νοητική αναπηρία μπορούν να υπάρξουν κάποια 

στιγμή ανεξάρτητα. Την ανεξαρτησία των ατόμων την επηρεάζει η προσωπική 

ανάπτυξη του ίδιου του ατόμου με νοητική αναπηρία σε ποσοστό 60%. Επίσης, την 

ανεξαρτησία μπορεί να επηρεάσει κ κοινωνία σε ποσοστό 40%, τα συστήματα 

υποστήριξης σε ποσοστό 25% και οι δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες σε ποσοστό 

10%.  

 Η ανεξαρτησία των ατόμων αυτών μπορεί να επιτευχθεί υπό προϋποθέσεις σε 

ένα ποσοστό της τάξεως του 35% , σε κάποια άτομα σε ποσοστό 25%, απόλυτα ναι σε 

ποσοστό, επίσης, 25%, ενώ το 15% θεωρεί ότι η ανεξαρτησία των ατόμων αυτών δεν 

μπορεί να υπάρξει υπό καμία συνθήκη. 

 Αρμόδιοι για να διδάξουν τις απαραίτητες δεξιότητες ανεξαρτησίας είναι το 

εκπαιδευτικό προσωπικό σε ποσοστό 100% και συμπληρωματικά, η οικογένεια σε 

ποσοστό 25% και όλοι όσοι αγαπούν τα άτομα αυτά σε ποσοστό 15%. 

 Η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να γίνεται στο σπίτι σε ποσοστό 70%, σε 

κέντρα και φορείς ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (30%), στο σχολείο (25%), σε 

ειδικά διαμορφωμένους χώρους σε ποσοστό (25%) και σε ολόκληρη την κοινότητα 

(5%).  

 Τέλος, σε ό,τι αφορά στους τρόπους με τους οποίους τα παιδιά των 

ερωτηθέντων γονέων εκφράζουν την ανεξαρτησία τους, αναφέρθηκαν 3 τρόποι: (α) το 

άτομο επιλέγει τι θέλει να κάνει ή να φάει (70%), (β) το άτομο εκφράζει τις επιθυμίες 

του (15%) και (γ) το άτομο αυτοεξυπηρετείται σε ορισμένους τομείς (10%). Επίσης 

ένα ποσοστό 5% απάντησε ότι το παιδί δεν εκφράζει κανενός είδους ανεξαρτησία.   



181 
 

Για τα ερωτήματα που αφορούσαν στην Ανεξάρτητη Διαβίωση, στο πρώτο 

ερώτημα (βλ. Παράρτημα ΙΙ - Πίνακα 4), το ποσοστό του 25% απάντησε ότι με τον όρο 

ανεξάρτητη διαβίωση εννοούμε το να ζω, να συντηρούμαι και να εργάζομαι χωρίς 

επίβλεψη. Το 25%, επίσης, το να είμαι ανεξάρτητος και να αναπτύσσω σχέσεις χωρίς 

εξαρτήσεις, το 20% να κάνω πράγματα που θέλω και να παίρνω τις δικές μου 

αποφάσεις, το 15% να είμαι σε θέση να επικοινωνώ σωστά και με σαφήνεια με τους 

υπόλοιπους, το 10% να κυκλοφορώ μόνος μου στην κοινότητα και το 5% να είμαι 

αυτόνομος. 

 Στη συνέχεια, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν αν διαφοροποιείται ο 

παραπάνω ορισμός για τα άτομα με νοητική αναπηρία. Το 55% θεωρεί ότι 

διαφοροποιείται, ενώ το 45%  θεωρεί το αντίθετο. 

 Κάποια από τα άτομα αυτά μπορούν να ζήσουν μόνα τους σε ποσοστό 60%. 

Απόλυτα όλα μπορούν σε ποσοστό 10% και απόλυτα όχι σε ποσοστό 30%. Για να 

ζήσουν μόνα τους πρέπει να γνωρίζουν τις βασικές δεξιότητες διαβίωσης σε ποσοστό 

95%, επαγγελματικές δεξιότητες (15%) και δεξιότητες αυτορρύθμισης (10%). 

 Η ανεξάρτητη διαβίωση θα μπορούσε να επιτευχθεί με βοήθεια ή εποπτεία σε 

ποσοστό 45%, ενώ δεν θα μπορούσε με τίποτα σε ποσοστό 20% και απόλυτα ναι σε 

ποσοστό 35%. Οι προϋποθέσεις για να επιτευχθεί έχουν να κάνουν με τα συστήματα 

υποστήριξης σε ποσοστό 55%, με την προσωπική ανάπτυξη των ίδιων των ατόμων σε 

ποσοστό 45%. Ενώ σημαντικά εμπόδια σε μια τέτοια προσπάθεια προκύπτουν από την 

κοινότητα (25%) και από τους οικονομικούς παράγοντες (5%).    

 Η ανεξάρτητη διαβίωση θα έπρεπε να συντελείται σε διαμερίσματα μέσα στην 

πόλη (60%), σε ιδρύματα (20%), σε κοινοτικά σπίτια (10%) και σε χώρους που οι 

γονείς επιλέγουν για τα παιδιά τους (10%). Αρμόδιοι για την εκπαίδευση των ατόμων 

στην ανεξάρτητη διαβίωση είναι το εκπαιδευτικό προσωπικό σε ποσοστό 100%, ενώ 

επικουρικά συμμετέχει και η οικογένεια σε ποσοστό 10% και όλοι όσοι αγαπούν τα 

άτομα αυτά σε ποσοστό 20%. 

 Στη συνέχεια ακολουθούν οι απαντήσεις της τελευταίας διερευνητικής ομάδας, 

αυτής των ίδιων των ατόμων με νοητική αναπηρία. 

4.1.3 Απόψεις Ατόμων με Νοητική Αναπηρία 

Στο πρώτο ερώτημα (βλ. Παράρτημα ΙΙ - Πίνακα 5) που αφορούσε στον ορισμό της 

ανεξαρτησίας, και συγκεκριμένα ζητήθηκε από τον κάθε ερωτώμενο να δώσει ένα 

παράδειγμα που να δείχνει τον εαυτό του να είναι ανεξάρτητος. Η πλειονότητα (77,1%) 

απάντησε ότι νιώθουν ανεξάρτητοι όταν εξασκούν δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης 
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(π.χ. σκούπισμα, μαγείρεμα, ψώνια, εξόφληση λογαριασμών κ.λπ.), ένα ποσοστό της 

τάξεως του 34,3% απάντησε ότι νιώθει ανεξάρτητο όταν κανονίζει πώς να 

εκμεταλλευτεί τον ελεύθερο του χρόνο και το 8,6% απάντησε ότι η ανεξαρτησία έχει 

να κάνει με το να μείνει μόνος /η στο σπίτι και με το να μπορεί να επικοινωνεί με τον 

υπόλοιπο κόσμο.  

 Το δεύτερο ερώτημα είχε να κάνει με τα άτομα τα οποία βοηθάνε τους 

σπουδαστές να νιώσουν ανεξάρτητοι. Το 88,6% απάντησε ότι οι γονείς, τα αδέρφια και 

γενικά οι συγγενείς τους είναι αυτοί που, κυρίως, προωθούν και ενισχύουν την 

ανεξαρτησία τους. Το 25,7% επέλεξε να μιλήσει για τους εκπαιδευτές τους, το 8,6% 

ανέφερε τους φίλους του ίδιου του ατόμου και το 5,7% ανέφερε πως δεν υπάρχει 

κανένας που να βοηθάει προς την κατεύθυνση αυτή.  

 Στη συνέχεια τα άτομα ρωτήθηκαν ποιος ή τι τους εμποδίζει από τα υπάρξουν 

ανεξάρτητοι. Η πλειοψηφία (51,4%) του δείγματος απάντησε ότι δεν υπάρχει κάτι που 

να τους εμποδίζει. Το 31,4% απάντησε ότι ο κοινωνικός περίγυρος (οικογένεια, 

κοινωνία, κοινότητα, φίλοι) είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο σε αυτή τους την προσπάθεια. 

Το 14,3%  απάντησε πως δεν έχει αυτοπεποίθηση και πως οι περιορισμένες ικανότητες 

των ίδιων δεν επιτρέπουν την ανεξαρτησία και το 8,6% ανέφερε ότι ο οικονομικός 

παράγοντας είναι αυτός που αποτρέπει την ανεξαρτησία τους.  

 Το 77,1% του δείγματος μπορεί να συναλλάσσεται σε καταστήματα και 

εστιατόρια και το κάνει, το 11,4% μπορεί με κάποια βοήθεια, ενώ το υπόλοιπο 11,4% 

δεν μπορεί. Επίσης το 94,3% των ερωτώμενων σχεδιάζει το ίδιο πως θα περάσει το 

Σαββατοκύριακο του και μόνο το 5,7% δεν το κάνει. Ακόμα, το σύνολο του δείγματος 

(100%) επιλέγει ποια μουσική θα ακούσει, ή ποια ταινία θα δει. Όμως, το 51,4% δεν 

πηγαίνει για τα προσωπικά του ψώνια μόνος/η (το υπόλοιπο 48,6% δήλωσε ότι το 

κάνει). Το 57,1% δεν έχει δουλέψει ποτέ για να κερδίσει κάποια προσωπικά χρήματα, 

ενώ το 42,9% έχει δηλώσει πως ναι.   

 Τέλος, το 37,1% δήλωσε πως για να νιώσει περισσότερο ανεξάρτητο θα ήθελε 

να υπάρχει μεγαλύτερη οικονομική άνεση, ή μια επαγγελματική ευκαιρία. Το 25,7% 

απάντησε ότι θα ήθελε να γνωρίζει περισσότερες δεξιότητες ανεξαρτησίας (μαγείρεμα, 

συντήρηση σπιτιού, διαχείριση χρημάτων, κανόνες ασφάλειας  κ.λπ.). το 14,3% του 

δείγματος δεν θεωρεί ότι χρειάζεται να γνωρίζει κάτι παραπάνω. Το 11,4%  δήλωσε 

ότι θα ήθελε να γνωρίζει καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συνάψει και να 

διατηρήσει τις διαπροσωπικές του σχέσεις και το 8,6% αναφέρει ότι χρειάζεται να 

γνωρίζει πώς να εκμεταλλευτεί ποιο ουσιαστικά τον ελεύθερο χρόνο. Τέλος ένα 
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ποσοστό της τάξεων του 2,9% γνωρίζει ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω, αλλά δεν ξέρει 

τι.   

Στο πρώτο ερώτημα της επόμενης ενότητας, που αφορούσε στην ανεξάρτητη 

διαβίωση (βλ. Παράρτημα ΙΙ - Πίνακα 6), τα άτομα ρωτήθηκαν αν θα ήθελαν κάποια 

στιγμή στο μέλλον, να ζήσουν μόνα τους ή με κάποιο συγκάτοικο. Το 85,7% απάντησε 

θετικά και το 14,3% αρνητική. Από τα άτομα που απάντησαν θετικά, το 68,6% θα 

ήθελε να ζήσει με κάποιον φίλο ή φίλη, το 45,7% μόνο του και το 2,9% με τον αδερφό 

ή την αδερφή του.  

 Στη συνέχεια, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να αναφέρουν τις δεξιότητες που 

πρέπει να κατέχουν προκειμένου να ζήσουν μόνοι τους  ή με συγκάτοικο. Το 60% 

ανέφερε ότι πρέπει να υπάρχει ένας καλός οικονομικός πόρος και να υπάρχουν 

χρήματα προκειμένου να γίνει αυτό. Το 57,1% ανέφερε ότι πρέπει να γνωρίζει πολύ 

καλά δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης και καθημερινής διαβίωσης. Το 31,4% ότι πρέπει 

να κατέχει επαγγελματικές δεξιότητες και το 8,6% ότι πρέπει να μπορεί να αναπτύσσει 

και να διατηρεί καλές διαπροσωπικές σχέσεις.  

 Το 68,6% θα ήθελε να ζήσει σε μια μεγάλη πόλη, το 28,6% στο χωριό 

(Αλεξάνδρεια), το 2,9% στο εξωτερικό και το 2,9% οπουδήποτε, αρκεί να είναι κάπου 

αλλού από το πατρικό σπίτι.   

 Η ανεξάρτητη διαβίωση θα μπορούσε να επιτευχθεί με εκπαίδευση των ατόμων 

στις απαραίτητες δεξιότητες από τους γονείς σε ποσοστό 82,9%, από τους εκπαιδευτές 

σε ποσοστό 20% και από τους φίκους σε ποσοστό, μόλις, 2,9%. Επίσης το υπόλοιπο 

2,9% θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένας που να είναι σε θέση να δείξει στα άτομα πώς να 

ζήσουν μόνα τους.  

 Το 91,4% των ερωτώμενων επιλέγει τα ρούχα που θα φορέσει (το 8,6% όχι) και 

φροντίζει την ατομική του υγιεινή (το 5,7% όχι και το 2,9% το κάνει μερικές φορές). 

Το 88,6% επιλέγει πως θα ξοδέψει τα προσωπικά του χρήματα, ενώ το 8,6% δεν το 

κάνει και το 2,9% το κάνει μερικές φορές. Επίσης, το 82,9% κάνει μικροδουλειές στο 

σπίτι όπου διαμένει αυτή τη στιγμή (το 14,3% όχι και το 2,9% μερικές φορές κάνει) 

και το 80%  μπορεί να φτιάξει ένα πρόχειρο γεύμα (ενώ το 20% δεν μπορεί).  

 Οι συνεντεύξεις των τριών ομάδων οδηγούν σε συμπεράσματα, μερικά από τα 

οποία επιβεβαιώνονται, περισσότερο ή λιγότερο, από τη διεθνή βιβλιογραφία, τόσο για 

την ανεξαρτησία (βλ. Παράρτημα ΙΙ - Πίνακα 7) όσο και την ανεξάρτητη διαβίωση (βλ. 

Παράρτημα ΙΙ - Πίνακα 8). Οι απαντήσεις στις κοινές ερωτήσεις και η συμφωνία ή όχι 

σε αυτές (βλ. Παράρτημα ΙΙ Πίνακα 7 και Πίνακα 8), ανάμεσα στις τρεις ερευνητικές 
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ομάδες υπήρξε καταλυτικής σημασίας για το σχεδιασμό του πιλοτικού 

ερωτηματολογίου. Η συμφωνία στις κοινές ερωτήσεις ενισχύουν τα συγκεκριμένα 

στοιχεία και εξασφαλίζουν την εισαγωγή τους στο ερωτηματολόγιο πιλοτικής έρευνας. 

Για παράδειγμα, ερωτήσεις με κοινές απαντήσεις ανάμεσα στις τρεις ερευνητικές 

ομάδες δε μπορούσαν να παραλειφθούν από το ερωτηματολόγιο, ακόμα και αν 

βιβλιογραφικά τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν ήταν τόσο «δυνατά». Ο κύριος λόγος 

αυτής της επιλογής, ήταν ότι στη συγκεκριμένη έρευνα ένα από το σημεία που ήταν 

ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ήταν και η διερεύνηση των απόψεων στην Ελλάδα, με τις 

συνθήκες και την κουλτούρα που επικρατεί στη χώρα.   

4.1.4 Σύνοψη Αποτελεσμάτων Α’ Σταδίου Έρευνας 

Τα αποτελέσματα του Α’ σταδίου της έρευνας αποδείχθηκε πολύ χρήσιμη, καθώς 

αποκάλυψε το εύρος των απόψεων των τριών ερευνητικών ομάδων και την ποικιλία 

των απαντήσεων. Για παράδειγμα αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και την έννοια της 

ΑΔ οι δηλώσεις εστίασαν στο πώς το άτομο με ΝΑ για να θεωρηθεί ανεξάρτητο πρέπει 

να είναι σε θέση να ζήσει μόνο του, χωρίς επίβλεψη και παράλληλα, αυτό το γεγονός 

να μην είναι επικίνδυνο για το ίδιο το άτομο. Τα άτομα με αναπηρία εξέφρασαν πολύ 

έντονα την επιθυμία τους να ζήσουν μόνα τους ή με συγκάτοικο, σε κάποιο σπίτι 

ανεξάρτητο από το πατρικό. Επίσης, τα συστήματα υποστήριξης αναδείχθηκαν ως 

σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ΑΔ από τα άτομα με ΝΑ. Από 

την άλλη τα άτομα με ΝΑ εστιάζουν πιο πολύ στον οικονομικό παράγοντα (υλική 

στήριξη) για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ΑΔ. Αυτό που παρατηρήθηκε ήταν το 

γεγονός ότι οι παράγοντες που αναφέρθηκαν ότι βοηθούν την πραγματοποίηση της ΑΔ 

των ατόμων με ΝΑ είχαν άμεση σχέση με τους περιορισμούς που την εμποδίζουν, κάτι 

το οποίο είναι απόλυτα λογικό. Τα παραπάνω αποτελέσματα οδήγησαν στη 

συγκεκριμενοποίηση των επιλογών που δόθηκαν στις δηλώσεις του πιλοτικού 

ερωτηματολογίου.  

4.2 Αποτελέσματα Πιλοτικού Σταδίου (Β’ Στάδιο Έρευνας) 

4.2.1 Απόψεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

Η πρώτη υποκλίμακα αφορά στα χαρακτηριστικά της ανεξάρτητης διαβίωσης των 

ατόμων με νοητική αναπηρία. Δίνονταν 7 επιλεγόμενες απαντήσεις, τις οποίες ο 

ερωτώμενος έπρεπε να αξιολογήσει με βάση την προσωπική του εκτίμηση (βλ. 

Παράρτημα ΙΙ - Πίνακα 16). Από τις 7 αυτές επιλογές, η πλειοψηφία του δείγματος 

προτίμησε: 
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1. Η ουσία της ανεξαρτησίας είναι το άτομο να καταστεί λειτουργικό, ώστε να 

μπορεί να αυτοεξυπηρετείται και να είναι αυτοδύναμο (ΜΟ=3,6923, 

ΤΑ=1,08862).  

2. Να μπορεί να κάνει επιλογές και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες (ΜΟ=3,3846, 

ΤΑ=1,24615). 

3. Να κάνει αυτό που θέλει μέσα στα όρια που του τίθενται από το κοινωνικό 

σύνολο (ΜΟ=3,4462, ΤΑ=1,09017). 

Η δεύτερη υποκλίμακα (βλ. Παράρτημα ΙΙ - Πίνακα 17) αφορούσε στους 

παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται  η ανεξάρτητη διαβίωση. Σε αυτή την 

κατηγορία συμπεριλήφθηκαν 11 προτάσεις. Οι περισσότερες απαντήσεις έδειξαν ότι η 

πλειοψηφία του δείγματος συμφωνεί με τους εξής παράγοντες: 

1. Η ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με νοητική αναπηρία επηρεάζεται από την 

επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέματα που άπτονται της 

ανεξάρτητης διαβίωσης (ΜΟ =4,2321, ΤΑ= 0,86797). 

2. Από τη βασική εκπαίδευση του προσωπικού (ΜΟ= 4,1538, ΤΑ= 1,04927). 

3. Από την υλικοτεχνική υποδομή που υπάρχει και από τις δομές που είναι 

διαθέσιμες σε κάθε περίπτωση (ΜΟ =4,0923, ΤΑ =1,15546).   

Στην τρίτη υποκλίμακα (βλ. Παράρτημα ΙΙ - Πίνακα 18) εξετάστηκε το που 

οφείλονται οι περιορισμοί που αντιμετωπίζουν τα άτομα με νοητική αναπηρία για την 

κατάκτηση δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης. Αξιολογήθηκαν ορισμένοι 

παράγοντες και προέκυψε ότι:  

1. Οι ελλιπείς κρατικές υποδομές ήταν η απάντηση που συσπείρωσε τον 

μεγαλύτερο αριθμό απαντήσεων (ΜΟ= 4,5077, ΤΑ =0,90352) και 

ακολούθησαν 

2. η ανεπαρκής οικονομική ενίσχυση στις δομές (ΜΟ =4,3692, ΤΑ =0,99325) και 

3. η ανεπαρκής οικονομική ενίσχυση στα ίδια τα άτομα με νοητική αναπηρία 

(ΜΟ= 4,3385, ΤΑ= 1,06743). 

Η τέταρτη υποκλίμακα (βλ. Παράρτημα ΙΙ - Πίνακα 19) έθεσε προς αξιολόγηση τις 

δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης που πρέπει να κατέχει ένα άτομο με νοητική 

αναπηρία, προκειμένου να μπορέσει να ζήσει ανεξάρτητα. Έτσι, οι ερωτώμενοι 

κλήθηκαν να δηλώσουν κατά πόσο συμφωνούν με ορισμένες δεξιότητες. Η πλειοψηφία 

του δείγματος συμφώνησε στις εξής: 

1. Στη γνώση των κανόνων ασφαλείας (ΜΟ= 4,1692, ΤΑ= 1,05430). 

2. Στη φροντίδα του εαυτού/αυτοεξυπηρέτηση (ΜΟ =4,1385, ΤΑ =0,82683). 
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3. Στη διαχείριση χρημάτων (ΜΟ =3,9077, ΤΑ =1,08575). 

Στην πέμπτη υποκλίμακα (βλ. Παράρτημα ΙΙ - Πίνακα 20), οι γονείς κλήθηκαν να 

επιλέξουν τις ειδικότητες, τις οποίες θεωρούν κατάλληλες, για να διδάξουν τις 

δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης στα  άτομα με νοητική αναπηρία. Η διεπιστημονική 

ομάδα με την παράλληλη συμμετοχή της οικογένειας προτιμήθηκε από την πλειοψηφία 

του δείγματος (ΜΟ =4,5077, ΤΑ =0,77304) και ακολούθησαν οι γονείς (ΜΟ= 4,2615, 

ΤΑ =1,06473) και ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής (ΜΟ= 4,2615, ΤΑ= 0,87101). 

Η έκτη υποκλίμακα (βλ. Παράρτημα ΙΙ - Πίνακα 21) αξιολογούσε τα μέρη στα 

οποία θα έπρεπε να συντελείται η διδασκαλία των δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης  

των ατόμων με νοητική αναπηρία. Οι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι εντός του σχολικού 

χώρου θεωρήθηκαν ως ο καταλληλότερος τόπος, για να διδάξει κανείς δεξιότητες 

ανεξάρτητης διαβίωσης (ΜΟ =4,0308, ΤΑ =1,13150) και ακολούθησαν οι ειδικά 

διαμορφωμένοι χώροι εκτός σχολικού περιβάλλοντος (ΜΟ =3,7077, ΤΑ =1,18220) και 

τα ομαδικά κοινοτικά σπίτια (ΜΟ =3,6923, ΤΑ= 1,41336). 

Η έβδομη και τελευταία υποκλίμακα (βλ. Παράρτημα ΙΙ - Πίνακα 22) 

αξιολογούσε τον τρόπο, με τον οποίο ενισχύουν οι γονείς τις δεξιότητες ανεξάρτητης 

διαβίωσης στο δικό τους παιδί. Από τις απαντήσεις των γονέων προέκυψαν 5 

κωδικοποιημένες κατηγορίες απαντήσεων. Η πρώτη κατηγορία αφορούσε την 

ενίσχυση των δεξιοτήτων αυτορρύθμισης και προτιμήθηκε σε ποσοστό 27,7%, η 

δεύτερη την ενίσχυση των δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης και απαντήθηκε σε 

ποσοστό 24,6%. Οι υπόλοιπες τρεις κωδικοποιημένες απαντήσεις προτιμήθηκαν 

εξίσου σε ποσοστό 4,6% και ήταν οι δεξιότητες επικοινωνίας, οι κοινωνικές δεξιότητες 

και η αγάπη και η υποστήριξη που δίνει ο γονιός στο παιδί του.  

4.2.3 Απόψεις Ατόμων με Νοητική Αναπηρία 

Η πρώτη υποκλίμακα αφορά στα χαρακτηριστικά της ανεξάρτητης διαβίωσης των 

ατόμων με νοητική αναπηρία (βλ. Παράρτημα ΙΙ - Πίνακα 23). Δίνονταν 7 επιλογές-

απαντήσεις, τις οποίες ο ερωτώμενος έπρεπε να αξιολογήσει με βάση την προσωπική 

του εκτίμηση. Από τις 7 αυτές επιλογές οι πρώτες προτιμήσεις υπήρξαν: 

1. Η ουσία της ανεξαρτησίας είναι το άτομο να καταστεί ικανό να ζει χωρίς να 

εξαρτάται από κάποιον άλλο (ΜΟ= 4,1000, ΤΑ =0,96791). 

2. Το άτομο να είναι επαγγελματικά ανεξάρτητο και να έχει το δικό του χώρο (ΜΟ 

=3,9500, ΤΑ =0,68633).  

3. Να μπορέσει το άτομο να φύγει από το πατρικό του σπίτι και να μείνει χωρίς 

τους γονείς του (ΜΟ= 3,9000, ΤΑ =0,96791). 
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Η δεύτερη υποκλίμακα (βλ. Παράρτημα ΙΙ - Πίνακα 24) αφορούσε στους 

παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ανεξάρτητη διαβίωση. Σε αυτή την 

κατηγορία συμπεριλήφθηκαν 10 προτάσεις, με πιο δημοφιλείς τις εξής: 

1. Η ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με νοητική αναπηρία επηρεάζεται από 

την οικονομική κατάσταση του ίδιου του ατόμου και από τη λήψη χρηματικής 

αποζημίωσης για κάποια εργασία, που πιθανόν διενεργεί (ΜΟ=3,9500, ΤΑ= 

1,38697). 

2. Από τις δεξιότητες που κατέχει το άτομο (ΜΟ= 3,9000, ΤΑ =0,96791). 

3. Από τη στάση που κρατά η κοινωνία απέναντι στα άτομα με νοητική αναπηρία 

(ΜΟ= 3,8500, ΤΑ= 0,98809).  

Στην τρίτη υποκλίμακα (βλ. Παράρτημα ΙΙ - Πίνακα 25) εξετάστηκε το που 

οφείλονται οι περιορισμοί που αντιμετωπίζουν τα άτομα με νοητική αναπηρία για την 

κατάκτηση δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης. Αξιολογήθηκαν ορισμένοι 

παράγοντες και επικράτησαν οι εξής:  

1. Οι δομές ανεξάρτητης διαβίωσης χρειάζονται πολλά χρήματα, για να 

λειτουργήσουν (ΜΟ =4,1000, ΤΑ= 0,78807). 

2. Η ανεπαρκής κρατική οικονομική ενίσχυση των δομών που εκπαιδεύουν άτομα 

με νοητική αναπηρία (ΜΟ =4,0500, ΤΑ =0,78807). 

3. Η ανεπαρκής κρατική οικονομική ενίσχυση στα ίδια τα άτομα με νοητική 

αναπηρία και τις οικογένειές τους (ΜΟ =4,444, ΤΑ= 0,72548). 

Η τέταρτη υποκλίμακα (βλ. Παράρτημα ΙΙ - Πίνακα 26) έθεσε προς αξιολόγηση 

τις δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης που πρέπει να κατέχει ένα άτομο με νοητική 

αναπηρία, προκειμένου να μπορέσει να ζήσει ανεξάρτητα. Έτσι, οι ερωτώμενοι 

κλήθηκαν να δηλώσουν κατά πόσο συμφωνούν με μια σειρά δεξιοτήτων καθημερινής 

διαβίωσης. Σε μεγαλύτερο ποσοστό προτιμήθηκαν: 

1. η φροντίδα του εαυτού/αυτοεξυπηρέτηση (ΜΟ =4,3000, ΤΑ= 0,57124), 

2. η επιλογή κάποιου επαγγέλματος που ενδιαφέρει το άτομο (ΜΟ= 4,2000, 

ΤΑ=0,76777), 

3. η γνώση κάποιου επαγγέλματος που ενδιαφέρει το άτομο (ΜΟ =4,2000, 

ΤΑ=0,69585) και 

4. η ικανότητα διαχείρισης χρημάτων (ΜΟ =4,2000, ΤΑ =0,61559). 

Στην πέμπτη υποκλίμακα (βλ. Παράρτημα ΙΙ - Πίνακα 27), τα άτομα κλήθηκαν να 

επιλέξουν τις ειδικότητες, τις οποίες θεωρούν κατάλληλες, για να διδάξουν τις 
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δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης στα  άτομα με νοητική αναπηρία. Η πλειοψηφία 

του δείγματος επέλεξε: 

1. τη διεπιστημονική ομάδα με την παράλληλη συμμετοχή της οικογένειας (ΜΟ= 

4,5000, ΤΑ =0,60698), 

2. τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής (ΜΟ =4,1500, ΤΑ= 0,67082) και 

3. τους γονείς (ΜΟ= 4,0500, ΤΑ= 0,68663). 

Η έκτη υποκλίμακα (βλ. Παράρτημα ΙΙ - Πίνακα 28) αξιολογούσε τα μέρη, στα 

οποία θα έπρεπε να συντελείται η διδασκαλία των δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης  

των ατόμων με νοητική αναπηρία. Καταλληλότερος τόπος, για να διδάξει κανείς 

δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης, αναδείχθηκε (α) κάποιο ανεξάρτητο διαμέρισμα 

(ΜΟ =4,0500, ΤΑ =0,75915), (β) ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος εντός του 

σχολικού κτιρίου (ΜΟ =4,0000, ΤΑ =0,64889) και το ίδιο το σχολείο (ΜΟ =3,9000, 

ΤΑ =0,96791). 

4.2.4 Στατιστικά Αποτελέσματα ανά Ερώτηση και Δημογραφικά Στοιχεία 

Στη συνέχεια της επεξεργασίας των αποτελεσμάτων της πιλοτικής έρευνας, 

πραγματοποιήθηκαν κάποιες συγκριτικές αναλύσεις μεταξύ των δειγμάτων των 

συμμετεχόντων. Έτσι, με βάση το φύλο των συμμετεχόντων προκύπτουν τα παρακάτω. 

Οι γυναίκες γονείς, σε ό,τι αφορά τα «χαρακτηριστικά που συνθέτουν την ανεξάρτητη 

διαβίωση», εμφανίζουν σημαντική στατιστικώς διαφορά στην άποψη: «το άτομο πρέπει 

να απομακρυνθεί από το πατρικό σπίτι» [t(0,41), β.ε. 63, p<0,05]. 

Στην υπολίμακα «Παράγοντες που επηρεάζουν την Ανεξάρτητη Διαβίωση» οι 

άντρες  θεωρούν ότι η ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με νοητική αναπηρία 

εξαρτάται σε μεγαλύτερο βαθμό από: «το δείκτη νοημοσύνης του ατόμου» [t(0,36), β.ε. 

63, p<0,05].  

Στην υποκλίμακα «Περιορισμοί της Ανεξάρτητης Διαβίωσης» σημαντική 

στατιστική διαφορά εντοπίζεται στις γυναίκες και, συγκεκριμένα, στην πρόταση ότι ο 

σημαντικότερος περιορισμός είναι : «οι ελλιπείς κρατικές υποδομές» [t(1,5) β.ε.63 

p<0,05].    

Στην υποκλίμακα «Δεξιότητες Ανεξάρτητης Διαβίωσης» και πάλι οι γυναίκες 

θεωρούν ότι σε μεγαλύτερο βαθμό τα άτομα με νοητική αναπηρία, προκειμένου να 

ζήσουν ανεξάρτητα, χρειάζονται γνώσεις: «μαγειρικής» [t(1,36), β.ε. 63, p<0.05].  

Στην υποκλίμακα «Εμπλεκόμενοι στην Ανεξάρτητη Διαβίωση» δεν εντοπίζεται 

κάποια στατιστικώς σημαντική διαφορά ως προς το φύλο. Τέλος, στην υποκλίμακα 
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«Τόπος κατάλληλος για τη διεξαγωγή της Ανεξάρτητης Διαβίωσης» δεν παρουσιάζεται 

κάποια στατιστικώς σημαντική διαφορά ως προς το φύλο.  

  Σε ό,τι αφορά στο εκπαιδευτικό προσωπικό, στην υποκλίμακα «Χαρακτηριστικά 

της Ανεξάρτητης Διαβίωσης» δεν εντοπίζεται κάποια στατιστικώς σημαντική διαφορά 

σε σχέση με το φύλο. Στην υπολίμακα «Παράγοντες που επηρεάζουν την Ανεξάρτητη 

Διαβίωση» εμφανίζεται σημαντική στατιστική διαφορά στις γυναίκες και, 

συγκεκριμένα, στην πρόταση: «η ΑΔ εξαρτάται από την έναρξη της διδασκαλίας σε 

αντίστοιχες δεξιότητες κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας» [t(2,18), β.ε. 48, 

p<0,05]. 

Στην υποκλίμακα «Περιορισμοί της Ανεξάρτητης Διαβίωσης» και πάλι οι 

γυναίκες θεωρούν ότι οι περιορισμοί που αντιμετωπίζουν τα άτομα με νοητική 

αναπηρία οφείλονται σε μεγαλύτερο βαθμό: «στις ελλιπείς κρατικές υποδομές» [t(1,83) 

β.ε. 48 p<0,05], «στην ελλιπή κρατική οικονομική ενίσχυση στα ίδια τα άτομα» [t(1,85) 

β.ε. 48 p<0,05] και «στην ανεπαρκή οικονομική ενίσχυση στις υποδομές» [t(1,61) β.ε. 

48 p<0,05].  

Στην υποκλίμακα «Δεξιότητες Ανεξάρτητης Διαβίωσης» οι γυναίκες θεωρούν 

ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία, προκειμένου να ζήσουν ανεξάρτητα χρειάζονται σε 

μεγαλύτερο βαθμό γνώσεις: «μαγειρικής» [t(1,07), β.ε. 48, p<0.05] και «επιλογής και 

φροντίδας ρουχισμού» [t(0,24) β.ε. 48 p<0,05].  

Στην υποκλίμακα «Εμπλεκόμενοι στην Ανεξάρτητη Διαβίωση» δεν εντοπίζεται 

κάποια σημαντική στατιστική διαφορά ως προς το φύλο. Στην υποκλίμακα «Τόπος 

κατάλληλος για τη διεξαγωγή της Ανεξάρτητης Διαβίωσης» εμφανίζεται σημαντική 

διαφορά με τις  γυναίκες  να θεωρούν ότι το καταλληλότερο μέρος, για να συμβεί η 

ανεξάρτητη διαβίωση, είναι: «σε διαμερίσματα» [t(2,55) β.ε. 48 p<0,05].  

Τέλος, στην υποκλίμακα «Στρατηγικές Διδασκαλίας των Δεξιοτήτων 

Ανεξάρτητης Διαβίωσης» και πάλι οι γυναίκες σε μεγαλύτερο βαθμό θεωρούν ως την 

πιο αποτελεσματική στρατηγική διδασκαλίας: «τη χρήση της τεχνολογίας (διαδίκτυο, 

εκπαιδευτικά λογισμικά, χρήση πολυμέσων)» [t(0,67) β.ε. 48 p<0,05]. 

Τα ίδια τα άτομα με νοητική αναπηρία, στην υποκλίμακα «Χαρακτηριστικά της 

Ανεξάρτητης Διαβίωσης» εμφανίζουν στατιστικώς σημαντική διαφορά, με τα αγόρια 

να θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι το κύριο χαρακτηριστικό μιας ανεξάρτητης ζωής 

είναι «το άτομο να μπορεί να είναι λειτουργικό, ώστε να αυτοεξυπηρετείται  και να είναι 

αυτοδύναμο» [t(0,008), β.ε. 18, p<0,05]. 
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Όσον αφορά στους «Παράγοντες που επηρεάζουν την ανεξάρτητη διαβίωση» 

και πάλι τα αγόρια θεωρούν ότι σε μεγαλύτερο βαθμό η ανεξάρτητη διαβίωση των 

ατόμων με νοητική αναπηρία εξαρτάται  από: «την έναρξη της διδασκαλίας σε 

αντίστοιχες δεξιότητες κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας» [t(0,11), β.ε. 18, 

p<0,05].  

Όσον αφορά στους «Περιορισμούς που υπάρχουν για την πραγματοποίηση της 

ανεξάρτητης διαβίωσης», υπάρχει σημαντική στατιστική διαφορά, καθώς τα κορίτσια, 

θεωρούν ότι σε μεγαλύτερο βαθμό οι περιορισμοί που αντιμετωπίζουν τα άτομα με 

νοητική αναπηρία οφείλονται: «στο ότι δεν κατέχω τις κατάλληλες δεξιότητες» [t(0) β.ε. 

18 p<0,05] και «στο ότι είμαι ανασφαλής και δεν εμπιστεύομαι τις δυνάμεις μου» [t(0,05) 

β.ε. 18 p<0,05].  

Στην υποκλίμακα «Δεξιότητες Ανεξάρτητης Διαβίωσης» στατιστικά σημαντική 

διαφορά υπάρχει με τα αγόρια να θεωρούν ότι σε μεγαλύτερο βαθμό τα άτομα με 

νοητική αναπηρία, προκειμένου να ζήσουν ανεξάρτητα, χρειάζονται γνώσεις: 

«επιλογής και φροντίδας του ρουχισμού» [t(0,64), β.ε. 18, p<0.05].  

Στην υποκλίμακα «Εμπλεκόμενοι στην Ανεξάρτητη Διαβίωση» δεν εντοπίζεται 

κάποια στατιστικώς σημαντική διαφορά ως προς το φύλο. Και τέλος, στην υποκλίμακα 

«Τόπος κατάλληλος για τη διεξαγωγή της Ανεξάρτητης Διαβίωσης», τα αγόρια, σε 

μεγαλύτερο βαθμό, θεωρούν ότι το καταλληλότερο μέρος για να συμβεί η ανεξάρτητη 

διαβίωση είναι: «το σχολείο» [t(0,04) β.ε. 18 p<0,05] και «το διαμέρισμα» [t(0,006) β.ε. 

18 p<0,05]. 

Ως προς την ηλικία των γονέων δεν εντοπίζεται στατιστικά σημαντική διαφορά 

στην υποκλίμακα των χαρακτηριστικών Ανεξάρτητης Διαβίωσης. Η ηλικιακή ομάδα 

31-50 είναι αυτή που εμφανίζει στατιστικώς σημαντικές διαφορές στις παρακάτω υπο-

κλίμακες.  Στην υποκλίμακα «Παράγοντες που επηρεάζουν την Ανεξάρτητη Διαβίωση» 

υπάρχει σημαντική στατιστική διαφορά στις προτάσεις ότι η ανεξάρτητη διαβίωση των 

ατόμων με νοητική αναπηρία εξαρτάται  από: «τις κεκτημένες δεξιότητες του ατόμου» 

[t(1,10) β.ε. 63, p<0.05], «το δείκτη νοημοσύνης του ατόμου» [t(0,63), β.ε. 63, p<0.05] 

και «την υλικοτεχνική  υποδομή» [t(1,53), β.ε. 63, p<0.05]. Στην υποκλίμακα 

«Περιορισμοί της Ανεξάρτητης Διαβίωσης»  υπάρχει σημαντική στατιστική διαφορά 

στις προτάσεις ότι οι περιορισμοί που αντιμετωπίζουν τα άτομα με νοητική αναπηρία 

οφείλονται:  «στο γεγονός ότι τα  εκπαιδευτικά προγράμματα  υστερούν στη διδασκαλία  

δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης» [t(1,7), β.ε. 63, p<0.05] και «οφείλονται στην 

ανεπαρκή κρατική οικονομική ενίσχυση στα άτομα» [t(0,7), β.ε. 63, p<0.05]. Στην 
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υποκλίμακα «Δεξιότητες Ανεξάρτητης Διαβίωσης» στατιστικά σημαντική διαφορά 

εμφανίζεται στη δήλωση ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία, προκειμένου να ζήσουν 

ανεξάρτητα, χρειάζονται γνώσεις για: «τη διαχείριση χρημάτων» [t(1,86, β.ε. 63, 

p<0.05] και «τις αγορές και πληρωμές» [t(1,3) β.ε. 63 p<0.05]. Στην υποκλίμακα 

«Εμπλεκόμενοι στην Ανεξάρτητη Διαβίωση» αρμόδια για τη διδασκαλία της 

ανεξάρτητης διαβίωσης θεωρείται «η διεπιστημονική ομάδα» [t(2,2) β.ε. 63 p<0,05]. 

Τέλος, στην υποκλίμακα «Τόπος κατάλληλος για τη διεξαγωγή της Ανεξάρτητης 

Διαβίωσης» δεν παρουσιάζεται κάποια στατιστικώς σημαντική διαφορά ως προς την 

ηλικία. 

Ως προς την ηλικία του εκπαιδευτικού προσωπικού, στην υποκλίμακα 

«Χαρακτηριστικά της Ανεξάρτητης Διαβίωσης» στατιστικώς σημαντική διαφορά 

υπάρχει, καθώς η ηλικιακή ομάδα 19-40 θεωρεί σε μεγαλύτερο βαθμό ότι, για να 

υπάρξει ένα άτομο με νοητική αναπηρία ανεξάρτητο, πρέπει να: «κάνει επιλογές και να 

παίρνει πρωτοβουλίες» [t(0,47), β.ε. 48, p<0,05].  

Στις υπολίμακες «Παράγοντες που επηρεάζουν την Ανεξάρτητη Διαβίωση» και 

«Περιορισμοί της Ανεξάρτητης Διαβίωσης» δεν εντοπίζεται κάποια στατιστικά 

σημαντική διαφορά. Στην υποκλίμακα «Δεξιότητες Ανεξάρτητης Διαβίωσης» 

στατιστικά σημαντική διαφορά εμφανίζεται στην ηλικιακή ομάδα 41-60, η οποία 

θεωρεί ότι σε μεγαλύτερο βαθμό τα άτομα με νοητική αναπηρία, προκειμένου να 

ζήσουν ανεξάρτητα, χρειάζονται: «δυνατότητα επιλογής μελλοντικής επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας» [t(-0,06), β.ε. 48, p<0.05].  

Τέλος, στις υποκλίμακες «Εμπλεκόμενοι στην Ανεξάρτητη Διαβίωση», «Τόπος 

κατάλληλος για τη διεξαγωγή της Ανεξάρτητης Διαβίωσης» και «Στρατηγικές 

Διδασκαλίας των Δεξιοτήτων Ανεξάρτητης Διαβίωσης» δεν εντοπίζεται κάποια 

στατιστικά σημαντική διαφορά. 

Σε ό,τι αφορά στα έτη εργασιακής εμπειρίας του εκπαιδευτικού προσωπικού, δεν 

εμφανίζεται κάποια σημαντική διαφορά στις επιμέρους κλίμακες του 

ερωτηματολογίου.   

Η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού φαίνεται ότι επηρεάζει τις 

απόψεις τους σε ορισμένα θέματα της έρευνας. Έτσι, στην υποκλίμακα 

«Χαρακτηριστικά της Ανεξάρτητης Διαβίωσης» οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος 

θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι για να υπάρξει ένα άτομο με νοητική αναπηρία 

ανεξάρτητο πρέπει να: «είναι λειτουργικό, ώστε να αυτοεξυπηρετείται και να είναι 

αυτοδύναμο» [t(-0,72), β.ε. 43, p<0,05].  
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Στην υπολίμακα «Παράγοντες που επηρεάζουν την Ανεξάρτητη Διαβίωση», 

αυτοί που έχουν μόνο το βασικό τίτλο σπουδών θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό, ότι η 

ανεξάρτητη διαβίωση ενός ατόμου με νοητική αναπηρία εξαρτάται από: «την 

οικονομική κατάσταση του ατόμου και την αμειβόμενη εργασία» [t(0,83), β.ε. 43, 

p<0,05], «την ένταξη της διδασκαλίας σε δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης στο 

πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου» (σχολική ηλικία) [t(0,16), β.ε. 43, p<0,05] και «τη 

βασική εκπαίδευση του προσωπικού» [t(0,34), β.ε. 43, p<0,05] (Πίνακας 63).  

Στην υποκλίμακα «Περιορισμοί της Ανεξάρτητης Διαβίωσης», η ομάδα του 

εκπαιδευτικού προσωπικού που διαθέτει μόνο το βασικό τίτλο σπουδών θεωρεί σε 

μεγαλύτερο βαθμό ότι οι περιορισμοί που αντιμετωπίζουν τα άτομα με νοητική 

αναπηρία για την κατάκτηση δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης οφείλονται: «στο 

γεγονός ότι τα  εκπαιδευτικά προγράμματα υστερούν στη διδασκαλία δεξιοτήτων 

ανεξάρτητης διαβίωσης» [t(0,44), β.ε. 43, p<0,05].  

Στην υποκλίμακα «Δεξιότητες Ανεξάρτητης Διαβίωσης» και πάλι η ομάδα του 

εκπαιδευτικού προσωπικού που διαθέτει μόνο το βασικό τίτλο σπουδών θεωρεί σε 

μεγαλύτερο βαθμό ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία, προκειμένου να ζήσουν 

ανεξάρτητα, χρειάζονται γνώσεις: για «αγορές και πληρωμές» [t(0,42), β.ε. 48, p<0.05], 

«των κανόνων ασφαλείας» [t(1,03), β.ε. 48, p<0.05], για «την ανάπτυξη διαπροσωπικών 

και φιλικών σχέσεων» [t(0,51), β.ε. 48, p<0.05] και για «τη διαχείριση και αξιοποίηση 

του ελεύθερου χρόνου» [t(0,3), β.ε. 48, p<0.05].  

Στην υποκλίμακα «Εμπλεκόμενοι στην Ανεξάρτητη Διαβίωση» δεν εντοπίζεται 

κάποια στατιστικώς σημαντική διαφορά. Το ίδιο συμβαίνει και με την υποκλίμακα 

«Τόπος κατάλληλος για τη διεξαγωγή της Ανεξάρτητης Διαβίωσης». Τέλος, στην 

υποκλίμακα «Στρατηγικές Διδασκαλίας των Δεξιοτήτων Ανεξάρτητης Διαβίωσης»  

εντοπίζεται μία σημαντική στατιστικά διαφορά καθώς η ομάδα αυτών που διαθέτουν 

το βασικό τίτλο σπουδών, θεωρεί σε μεγαλύτερο βαθμό ότι η καταλληλότερη 

στρατηγική διδασκαλίας δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης είναι: «τα παιχνίδια 

ρόλων» [t(0,41), β.ε. 48, p<0.05]. 

Όλα τα παραπάνω φανερώνουν πώς τα διάφορα δημογραφικά στοιχεία επηρεάζουν 

τις απόψεις και των τριών ομάδων συμμετεχόντων στην έρευνα. Σε ελάχιστες δηλώσεις 

εντοπίζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές, σε σχέση με τα δημογραφικά στοιχεία. 

Αυτό μας δείχνει μια τάση για σύμπνοια απόψεων, τόσο ανάμεσα στα δύο φύλα, όσο 

και ανάμεσα στις διάφορες ηλικιακές ομάδες, τα διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά 

επίπεδα και το μέγεθος των οικογενειών. Η καθολικότητα που υπάρχει στις απόψεις 
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των συμμετεχόντων σε κάθε ομάδα, υποδεικνύει ότι οι προβληματισμοί και οι σκέψεις 

που συναντώνται στους περισσότερους συμμετέχοντες είναι κοινές ή, τουλάχιστον, 

παρόμοιες. 

4.2.5 Σύνοψη Αποτελεσμάτων Β’ Σταδίου της Έρευνας 

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το Β’ στάδιο της έρευνας ουσιαστικά 

επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων αλλά και ποσοτικοποιούν τις 

δηλώσεις δίνοντας τη δυνατότητα για μια βαθύτερη ανάλυση των δεδομένων. Τα 

αποτελέσματα του Β’ σταδίου της έρευνας δείχνουν ότι τα συστήματα υποστήριξης 

είναι εκείνα που, καταρχήν, περιορίζουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης της 

ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με νοητική αναπηρία. Συγκεκριμένα, ως 

πρωταρχικός παράγοντας τίθεται η ακατάλληλη επιμόρφωση των ανθρώπων που 

δουλεύουν σε τέτοιες δομές και αποτελούν τον πύρηνα του εκπαιδευτικού συστήματος 

υποστήριξης. Ακόμα, η ακαταλληλότητα των συστημάτων υποστήριξης υποστηρίζεται 

και από τον επόμενο παράγοντα που θέτει το εκπαιδευτικό προσωπικό ως παράγοντα 

παρεμπόδισης του έργου, και αυτός είναι οι ελλιπείς κρατικές υποδομές. Το προσωπικό 

θεωρεί ότι οι δεξιότητες καθημερινής ζωής αποτελούν τις πρωταρχικές δεξιότητες που 

πρέπει να γνωρίζει ένα άτομο με νοητική αναπηρία, προκειμένου να ζήσει μόνο του 

και συγκεκριμένα πρέπει να γνωρίζει δεξιότητες  φροντίδας του εαυτού, με τη γνώση 

των κανόνων ασφάλειας να ακολουθεί. Επίσης, η διεπιστημονική ομάδα προτιμάται 

στα ερωτηματολόγια, ως η κατάλληλη για να διδάξει τις ανάλογες δεξιότητες. Ο ειδικά 

διαμορφωμένος χώρος, η απάντηση με τη μεγαλύτερη συχνότητα στα ερωτηματολόγια, 

θεωρείται ως το κατάλληλο μέρος για να συντελεστεί η ανεξάρτητη διαβίωση.  

Στη συνέχεια οι γονείς ενισχύουν τις απόψεις των εκπαιδευτικών και θεωρούν, 

επίσης, ότι οι δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης και συγκεκριμένα η γνώση των 

κανόνων ασφάλειας και στη συνέχεια η γνώση της φροντίδας του εαυτού πρέπει να 

αποτελούν το στόχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την ανεξάρτητη διαβίωση των 

ατόμων με νοητική αναπηρία. Οι γονείς τονίζουν ότι η μη κατάλληλη επιμόρφωση των 

εκπαιδευτών και οι ελλιπείς κρατικές υποδομές ευθύνονται για τη αδυναμία 

υλοποίησης  προγραμμάτων ΑΔ. Ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος, εντός σχολικού 

περιβάλλοντος και εδώ η υποστήριξη από διεπιστημονική ομάδα θεωρούνται βασικά 

για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων ΑΔ. 

Τα άτομα με ΝΑ εστιάζουν στον οικονομικό παράγοντα γεγονός που σχετίζεται 

με το ότι οι δομές ανεξάρτητης διαβίωσης είναι πολυδάπανες. Το κράτος δε 
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χρηματοδοτεί σχεδόν καθόλου τέτοιες πρωτοβουλίες και καταβάλει ένα ελάχιστο 

επίδομα στα ίδια τα άτομα. Οι επαγγελματικές δεξιότητες των ατόμων δεν 

αναπτύσσονται επαρκώς, ώστε να τους εξασφαλίσουν μια αμειβόμενη εργασία. 

Επίσης, χρειάζονται δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, αλλά και διαχείρισης χρημάτων 

για να μπορέσουν να ζήσουν ανεξάρτητα. Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών που 

υπάρχουν και εφαρμόζονται στα σχολεία στα οποία φοιτούν τα άτομα με ΝΑ δεν 

επιτρέπουν την ολόπλευρη ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων, καθώς 

υπολείπονται σημαντικά στην ύπαρξη εργαστηρίων που αποτελούν σημαντικό κομμάτι 

της εκπαίδευσης των ατόμων με ΝΑ, καθώς επιτρέπουν τη μάθηση σε πραγματικές 

συνθήκες που είναι και του ζητούμενο στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Τέλος, τα 

άτομα θεωρούν ότι ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής και οι γονείς είναι αυτοί που 

μπορούν να τους διδάξουν αποτελεσματικά τις απαραίτητες δεξιότητες για μια 

ανεξάρτητη ζωή.  

4.2.6  Σύνοψη Αποτελεσμάτων Α’ & Β’ Σταδίου της Έρευνας 

Τα αποτελέσματα των δύο πρώτων ερευνητικών σταδίων αναδεικνύουν κοινές απόψεις 

τόσο ανάμεσα στις ερευνητικές ομάδες όσο και ανάμεσα στα ερευνητικά στάδια. Οι 

περισσότερες από τις επικρατούσες δηλώσεις που επιλέχθηκαν στα ερωτηματολόγια, 

τόσο του εκπαιδευτικού προσωπικού, όσο και των γονέων και των ατόμων με ΝΑ είναι 

ίδιες ή παρόμοιες με εκείνες που είχαν δοθεί και στις συνεντεύξεις. Το εκπαιδευτικό 

προσωπικό και γονείς και στα δύο στάδια έρευνας, φαίνεται να εστιάζει στα συστήματα 

υποστήριξης των ατόμων με ΝΑ. Η απουσία υποστήριξης, κυρίως από το κράτος, είναι 

αυτή που οδηγεί στην απουσία προγραμμάτων ΑΔ. Οι δεξιότητες καθημερινής ζωής, 

και κυρίως οι δεξιότητες φροντίδας του εαυτού και η γνώση των κανόνων ασφαλείας 

αναγνωρίζονται ως πρωταρχικές. Το διαμέρισμα, η απάντηση με τη μεγαλύτερη 

αναλογία στις συνεντεύξεων, και ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος, η απάντηση με τη 

μεγαλύτερη συχνότητα στα ερωτηματολόγια, στην πραγματικότητα  δεν απέχουν πολύ 

μεταξύ τους και θεωρούνται  ως το κατάλληλο μέρος για να συντελεστεί η ανεξάρτητη 

διαβίωση. 

Οι γονείς, με τη σειρά τους διαφοροποιούνται σε δύο σημεία ανάμεσα στα δύο 

ερευνητικά στάδια. Από την ερώτηση που αναφερόταν στα χαρακτηριστικά και την 

έννοια της ΑΔ, φαίνεται ότι οι γονείς πιθανόν να μην κατάλαβαν ακριβώς τη φύση και 

το νόημα της κάθε ερώτησης, καθώς έχουμε τελείως άλλα αποτελέσματα στο Α’ και 

διαφορετικά στο Β’ στάδιο της έρευνας. Επίσης, ενώ στις συνεντεύξεις ως 

καταλληλότερο μέρος για να υλοποιηθεί πρόγραμμα ανεξάρτητης διαβίωσης δίνεται η 
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απάντηση «διαμερίσματα μέσα στην πόλη», στα ερωτηματολόγια η συγκεκριμένη 

απάντηση κατατάσσεται πέμπτη. Το γεγονός αυτό, ότι όταν δίνονται πιο συγκεκριμένες  

και δομημένες επιλογές, οι γονείς αλλάζουν γνώμη, ίσως μας δείχνει ότι δεν έχουν 

αντιληφθεί τη δομή και τη φιλοσοφία της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με 

νοητική αναπηρία. Το παραπάνω γεγονός γίνεται αντιληπτό και κατανοητό αν 

αναλογιστούμε την έλλειψη δομών, φιλοσοφίας και πράξης της ΑΔ στην Ελλάδα.  

Αντίθετα με τις απόψεις του προσωπικού και των γονέων τα αποτελέσματα των 

ατόμων εστιάζουν στον οικονομικό παράγοντα. Και από τα δύο ερευνητικά στάδια 

διαφαίνεται ότι το βασικό πρόβλημα στο όλο εγχείρημα είναι η οικονομική δυσπραγία. 

Οι δομές ανεξάρτητης διαβίωσης είναι πολυδάπανες. Το κράτος δε χρηματοδοτεί 

σχεδόν καθόλου τέτοιες πρωτοβουλίες και καταβάλει ένα ελάχιστο επίδομα στα ίδια 

τα άτομα. 

Κατόπιν της μελέτης των αρχικών αποτελεσμάτων του πρώτου σταδίου και του 

δεύτερου σταδίου της έρευνας, της σύνοψης αυτών, καθώς και της μελέτης των 

συσχετίσεων μεταξύ των ερωτήσεων, προέκυψαν οι δηλώσεις που συμπεριλήφθησαν 

στο ερωτηματολόγιο της βασικής έρευνας. Τα στοιχεία των δηλώσεων που 

επιλέχθηκαν ή απαντήθηκαν με τον ίδιο ή παρόμοιο τρόπο στα δύο πρώτα ερευνητικά 

στάδια και στα οποία βρέθηκαν οι περισσότερες συσχετίσεις δίνοντας στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ερευνητικές ομάδες, ήταν αυτά που επιλέχθηκαν 

για το ερωτηματολόγιο της βασικής έρευνας.   

Οι γονείς και εκπαιδευτικό προσωπικό αναφέρουν ότι οι «ελλιπείς κρατικές 

υποδομές» συσχετίζονται σημαντικά με την «ανεπαρκή  κρατική οικονομική ενίσχυση 

στις δομές» και την «ανεπαρκή κρατική οικονομική ενίσχυση στα άτομα» και η 

«φροντίδα του εαυτού/ αυτοεξυπηρέτηση» συσχετίζεται σημαντικά με τη «γνώση των 

κανόνων ασφάλειας». Επιπλέον, το εκπαιδευτικό προσωπικό συσχετίζει την επιλογή 

«να ζει το άτομο χωρίς να εξαρτάται από κάποιον άλλο» με την επιλογή «να είναι 

επαγγελματικά και οικονομικά ανεξάρτητο και να έχει το δικό του χώρο». Τα άτομα 

με ΝΑ αναφέρουν ότι ο παράγοντας «είμαι ανασφαλής και δεν εμπιστεύομαι τις 

δυνάμεις μου» συσχετίζεται σημαντικά με τη δεξιότητα «να γνωρίζω τους κανόνες 

ασφάλειας», η επιλογή «να μπορώ να κρατάω τα  χρήματά μου» συσχετίζεται 

σημαντικά με την επιλογή «να μπορώ να αγοράζω και να  πληρώνω» και η επιλογή ότι 

η εκπαιδευτική διαδικασία θα έπρεπε να συντελείται «σε κατάλληλους χώρους έξω από 

το σχολείο» με το γεγονός ότι  η εκπαιδευτική διαδικασία θα έπρεπε να συντελείται 

«σε κάποιο διαμέρισμα». Όλες οι παραπάνω συσχετίσεις βοήθησαν σημαντικά στην 
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κατασκευή του βασικού ερωτηματολογίου, καθώς έθεσαν τη βάση για τη σειρά με την 

οποία τέθηκαν οι ερωτήσεις και οι επιλογές απάντησης. Έτσι, για παράδειγμα 

ερωτήσεις οι οποίες συσχετίζονταν μεταξύ τους ομαδοποιήθηκαν και είτε αποτέλεσαν 

μια κοινή κατηγορία ερωτήσεων, είτε τοποθετήθηκαν η μία μετά την άλλη στο 

ερωτηματολόγιο, ώστε να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνοχή του 

ερωτηματολογίου. Η συνοχή θεωρήθηκε απαραίτητη ώστε να βοηθηθούν και οι τρεις 

ερευνητικές ομάδες να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι υποκλίμακες στο ερωτηματολόγιο που 

κατασκευάσθηκε προέκυψαν από το αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο της πιλοτικής 

έρευνας και έχει περιοριστεί ο αριθμός των δηλώσεων. Κρατήθηκαν οι δηλώσεις που 

συμφωνούσαν στα δύο πρώτα στάδια της έρευνας, τις συνεντεύξεις και το 

ερωτηματολόγιο πιλοτικής έρευνας, και οι δηλώσεις που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο 

ποσοστό συμφωνίας ανάμεσα στις τρεις ερευνητικές ομάδες. Σε κάθε περίπτωση οι 

δηλώσεις που δόθηκαν ως επιλογές στις ερωτήσεις του βασικού ερωτηματολογίου 

συμφωνούν με τη διεθνή βιβλιογραφία. Ενδεικτικά, η ανεπαρκής οικονομική ενίσχυση 

που τονίζεται ως περιορισμός στην πραγματοποίηση της ΑΔ, εμφανίζεται και σε 

έρευνες του εξωτερικού. Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και με την επιμόρφωση του 

εκπαιδευτικού προσωπικού, που ασχολείται με την εκπαίδευση των ατόμων με ΝΑ σε 

θέματα ΑΔ και με τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης ή με τη γνώση των κανόνων 

ασφάλειας (Alborz, 2003 ∙ Aldridge, 2010 ∙ Allen-Leigh, et al., 2008 ∙ Bergstrom & 

Wihlman, 2011 ∙ Carr, 2008). 

4.3 Αποτελέσματα Βασικής Έρευνας (Γ’ Στάδιο Έρευνας) 

4.3.1 Απόψεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

Η πρώτη υποκλίμακα αφορά στα χαρακτηριστικά της ανεξάρτητης διαβίωσης των 

ατόμων με νοητική αναπηρία. Δίνονταν 5 επιλογές-απαντήσεις, τις οποίες ο 

ερωτώμενος έπρεπε να αξιολογήσει με βάση την προσωπική του εκτίμηση. Οι 3 πιο 

δημοφιλείς επιλογές υπήρξαν οι  εξής:  

1. Η ουσία της ανεξαρτησίας είναι το άτομο να καταστεί λειτουργικό, ώστε να 

αυτοεξυπηρετείται  και να είναι αυτοδύναμο (MO= 4,4952, TA= 0,77136). 

2. Να κάνει επιλογές και να παίρνει πρωτοβουλίες (MO= 4,1554, TA =0,91668). 

3. Να ζει χωρίς να εξαρτάται από κάποιον άλλο (ΜΟ =4,0829, ΤΑ= 0,91479) (βλ. 

Παράρτημα ΙΙ -  Πίνακα 29). 

Η δεύτερη υποκλίμακα (βλ. Παράρτημα ΙΙ - Πίνακα 30) αφορούσε στους 

παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ανεξάρτητη διαβίωση. Σε αυτή την 
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κατηγορία συμπεριλήφθηκαν 5 προτάσεις. Οι 3 πρώτες στις προτιμήσεις  των 

εκπαιδευτών υπήρξαν οι εξής: Η ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με νοητική 

αναπηρία επηρεάζεται  

1. από την υλικοτεχνική υποδομή των φορέων που διδάσκουν δεξιότητες 

ανεξάρτητης διαβίωσης ή πραγματοποιούν αντίστοιχα προγράμματα 

(ΜΟ=4,4145, ΤΑ= 0,79897), 

2. από τη στάση του κοινωνικού συνόλου απέναντι στα άτομα με νοητική 

αναπηρία (ΜΟ =4,2073, ΤΑ= 0,82193) και 

3. από τις ευκαιρίες που δίνουν οι γονείς στα παιδιά τους με νοητική αναπηρία 

(ΜΟ =4,1969, ΤΑ= 0,89719). 

Στην τρίτη υποκλίμακα (βλ. Παράρτημα ΙΙ - Πίνακα 31) εξετάστηκε το πού 

οφείλονται οι περιορισμοί που αντιμετωπίζουν τα άτομα με νοητική αναπηρία για την 

κατάκτηση δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης. Αξιολογήθηκαν διάφοροι παράγοντες, 

από τους οποίους οι πιο σημαντικοί βρέθηκε να είναι: 

1. το ανεπαρκές εκπαιδευτικό σύστημα (ΜΟ= 4,2994, ΤΑ= 0,86599), 

2. το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίοι ζουν και αναπτύσσονται τα άτομα με 

νοητική αναπηρία (ΜΟ =4,1347, ΤΑ= 0,82442) και 

3. η οικογένεια του ατόμου (ΜΟ =3,8290, ΤΑ =0,88787). 

Η τέταρτη υποκλίμακα (βλ. Παράρτημα ΙΙ -  Πίνακα 32) έθεσε προς αξιολόγηση 

τις δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης, τις οποίες πρέπει να κατέχει ένα άτομο με 

νοητική αναπηρία, προκειμένου να μπορέσει να ζήσει ανεξάρτητα. Έτσι, οι 

ερωτώμενοι κλήθηκαν να δηλώσουν κατά πόσο συμφωνούν με μια σειρά δεξιοτήτων 

καθημερινής διαβίωσης, όπως αυτές διαπιστώνονται από τη διεθνή και εγχώρια 

βιβλιογραφία. Σύμφωνα, λοιπόν, με την πλειοψηφία του εκπαιδευτικού προσωπικού, 

οι δεξιότητες που  συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη προτίμηση είναι: 

1. η  γνώση των κανόνων ασφαλείας (ΜΟ= 4,6010, ΤΑ= 0,72270), 

2. η φροντίδα του εαυτού/αυτοεξυπηρέτηση (ΜΟ =4,5440, ΤΑ= 0,73554) και 

3. η διαχείριση των χρημάτων (ΜΟ =4,1140, ΤΑ =0,95058). 

Η πέμπτη και τελευταία υποκλίμακα (βλ. Παράρτημα ΙΙ - Πίνακα 33) αξιολογούσε 

τα μέρη στα οποία θα έπρεπε να συντελείται η διδασκαλία των δεξιοτήτων 

ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με νοητική αναπηρία. Οι ειδικά διαμορφωμένοι 

χώροι εντός του σχολικού χώρου θεωρήθηκαν ως ο καταλληλότερος τόπος, για να 

διδάξει κανείς δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης (ΜΟ= 3,8756, ΤΑ= 1,12966) και 

ακολουθούν τα ανεξάρτητα διαμερίσματα (ΜΟ= 3,6425, ΤΑ =1,38882). 
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4.3.2 Απόψεις  Γονέων 

Η πρώτη υποκλίμακα αφορά στα χαρακτηριστικά της ανεξάρτητης διαβίωσης των 

ατόμων με νοητική αναπηρία. Δίνονταν 5 επιλογές-απαντήσεις, τις οποίες ο 

ερωτώμενος έπρεπε να αξιολογήσει με βάση την προσωπική του εκτίμηση. Οι 3 πιο 

δημοφιλείς επιλογές υπήρξαν οι εξής: Η ουσία της ανεξαρτησίας έγκειται στην άποψη, 

ότι το άτομο πρέπει  

1. να καταστεί λειτουργικό, ώστε να αυτοεξυπηρετείται και να είναι αυτοδύναμο 

(MO= 4,0726, TA =1,07577), 

2. να κάνει αυτό που θέλει μέσα στα όρια που του τίθενται από το κοινωνικό 

σύνολο (ΜΟ =3,8387, ΤΑ =1,06982) και 

3. να κάνει επιλογές και να παίρνει πρωτοβουλίες (MO =4,1554, TA =0,91668) 

(βλ. Παράρτημα ΙΙ - Πίνακα 34). 

Η δεύτερη υποκλίμακα (βλ. Παράρτημα ΙΙ - Πίνακα 35) αφορούσε στους 

παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται  η ανεξάρτητη διαβίωση. Σε αυτή την 

κατηγορία συμπεριλήφθηκαν 5 προτάσεις. Οι 3 πρώτες στις προτιμήσεις των γονέων 

υπήρξαν οι εξής: Η ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με νοητική αναπηρία 

επηρεάζεται  

1. από την υλικοτεχνική υποδομή  των φορέων που διδάσκουν δεξιότητες 

ανεξάρτητης διαβίωσης ή πραγματοποιούν αντίστοιχα προγράμματα 

(ΜΟ=4,0323, ΤΑ= 1,19576), 

2.  από τις ευκαιρίες που δίνουν οι γονείς στα παιδιά τους με νοητική αναπηρία 

(ΜΟ =4,0323, ΤΑ =1,13292) και 

3. από τη στάση της κοινωνίας απέναντι στα άτομα με νοητική αναπηρία 

(ΜΟ=3,9194, ΤΑ= 1,04061). 

Στην τρίτη υποκλίμακα (βλ. Παράρτημα ΙΙ - Πίνακα 36) εξετάστηκε το που 

οφείλονται οι περιορισμοί που αντιμετωπίζουν τα άτομα με νοητική αναπηρία για την 

κατάκτηση δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης. Αξιολογήθηκαν διάφοροι παράγοντες, 

από τους οποίους οι πιο σημαντικοί βρέθηκε να είναι: 

1. το ανεπαρκές εκπαιδευτικό σύστημα (ΜΟ= 3,9919, ΤΑ =1,17214), 

2. το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ζουν και αναπτύσσονται τα άτομα με 

νοητική αναπηρία (ΜΟ =3,4516, ΤΑ= 1,30885) και 

3. το ίδιο το άτομο με αναπηρία (ΜΟ= 3,3629, ΤΑ =1,16406). 
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Η τέταρτη υποκλίμακα (βλ. Παράρτημα ΙΙ - Πίνακα 37) έθεσε προς αξιολόγηση 

τις δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης που πρέπει να κατέχει ένα άτομο με νοητική 

αναπηρία, προκειμένου να μπορέσει να ζήσει ανεξάρτητα. Έτσι, οι ερωτώμενοι 

κλήθηκαν να δηλώσουν κατά πόσο συμφωνούν με μια σειρά δεξιοτήτων καθημερινής 

διαβίωσης, όπως αυτές διαπιστώνονται από τη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με την πλειοψηφία των εκπαιδευτών, οι δεξιότητες που  

συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη προτίμηση είναι: 

1. η  γνώση των κανόνων ασφαλείας (ΜΟ =4,1371, ΤΑ =1,09199), 

2. η φροντίδα του εαυτού/αυτοεξυπηρέτηση (ΜΟ= 4,1129, ΤΑ =1,09848) και 

3. η ύπαρξη και η διαχείριση διαπροσωπικών και φιλικών σχέσεων (ΜΟ=3,7581, 

ΤΑ =1,08479). 

Η πέμπτη και τελευταία υποκλίμακα (βλ. Παράρτημα ΙΙ - Πίνακα 38) 

αξιολογούσε τα μέρη στα οποία θα έπρεπε να συντελείται η διδασκαλία των 

δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης  των ατόμων με νοητική αναπηρία. Οι ειδικά 

διαμορφωμένοι χώροι εντός του σχολικού χώρου θεωρήθηκαν ως ο καταλληλότερος 

τόπος, για να διδάξει κανείς δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης (ΜΟ= 3,5968, ΤΑ= 

1,20243) και ακολουθούν τα ανεξάρτητα διαμερίσματα (ΜΟ =3,5161, ΤΑ= 1,29089).  

4.3.3 Απόψεις Ατόμων με Νοητική Αναπηρία  

Η πρώτη υποκλίμακα αφορά στα χαρακτηριστικά της ανεξάρτητης διαβίωσης των 

ατόμων με νοητική αναπηρία (βλ. Παράρτημα ΙΙ - Πίνακα 39). Δίνονταν 4 επιλογές-

απαντήσεις, τις οποίες ο ερωτώμενος έπρεπε να αξιολογήσει με βάση την προσωπική 

του εκτίμηση. Οι πρώτες προτιμήσεις ήταν ότι η ουσία της ανεξαρτησίας είναι το άτομο 

να καταστεί ικανό να ζει χωρίς να εξαρτάται από κάποιον άλλο (ΜΟ =3,4919, ΤΑ 

=1,17214) και να είναι επαγγελματικά ανεξάρτητο και να έχει το δικό του χώρο (ΜΟ 

=3,4758, ΤΑ =1,21283). 

Η δεύτερη υποκλίμακα (βλ. Παράρτημα ΙΙ - Πίνακα 40) αφορούσε στους 

παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ανεξάρτητη διαβίωση. Σε αυτή την 

κατηγορία συμπεριλήφθηκαν 5 προτάσεις, με πιο δημοφιλείς τις εξής: Η ανεξάρτητη 

διαβίωση των ατόμων με νοητική αναπηρία επηρεάζεται  

1. από το αν οι δομές που προάγουν την ανεξάρτητη διαβίωση έχουν την 

κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή (ΜΟ= 3,8629, ΤΑ =1,02279),  

2. από την οικονομική κατάσταση του ατόμου και αν πληρώνεται για κάποια 

δουλειά που πιθανόν κάνει (ΜΟ= 3,6935, ΤΑ= 1,12747) και 
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3. από τις δεξιότητες που το άτομο κατέχει (ΜΟ= 3,5968, ΤΑ= 1,05089).  

Στην τρίτη υποκλίμακα (βλ. Παράρτημα ΙΙ - Πίνακα 41) εξετάστηκε το που 

οφείλονται οι περιορισμοί που αντιμετωπίζουν τα άτομα με νοητική αναπηρία για την 

κατάκτηση δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης. Αξιολογήθηκαν ορισμένοι 

παράγοντες και επικράτησαν οι εξής:  

1. Το κράτος δε δίνει τα χρήματα που απαιτούνται για τη λειτουργία των σχολείων 

(ΜΟ =3,9597, ΤΑ= 1,05460). 

2. Οι δομές ανεξάρτητης διαβίωσης είναι πολυδάπανες και χρειάζονται πολλά 

χρήματα για να λειτουργήσουν (ΜΟ= 3,7823, ΤΑ =1,13739). 

3. Η ανεπαρκής κρατική οικονομική ενίσχυση στα ίδια τα άτομα με νοητική 

αναπηρία και τις οικογένειές τους (ΜΟ= 3,4758, ΤΑ= 1,25888). 

 Η τέταρτη υποκλίμακα (βλ. Παράρτημα ΙΙ - Πίνακα 42) έθεσε προς αξιολόγηση 

τις δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης, τις οποίες πρέπει να κατέχει ένα άτομο με 

νοητική αναπηρία, προκειμένου να μπορέσει να ζήσει ανεξάρτητα. Έτσι, οι 

ερωτώμενοι κλήθηκαν να δηλώσουν κατά πόσο συμφωνούν με μια σειρά δεξιοτήτων 

καθημερινής διαβίωσης. Σε μεγαλύτερο ποσοστό προτιμήθηκαν: 

1. Η γνώση των κανόνων ασφαλείας (ΜΟ =4,4113, ΤΑ= 3,71333). 

2. Η φροντίδα του εαυτού/αυτοεξυπηρέτηση (ΜΟ= 4,1613, ΤΑ= 1,03897). 

3. Η ικανότητα του ατόμου να ελέγχει και να έχει τα δικά του χρήματα 

(ΜΟ=4,1129, ΤΑ= 2,83477). 

Η πέμπτη και τελευταία υποκλίμακα (βλ. Παράρτημα ΙΙ - Πίνακα 43) 

αξιολογούσε τα μέρη στα οποία θα έπρεπε να συντελείται η διδασκαλία των 

δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με νοητική αναπηρία. Ως ο 

καταλληλότερος τόπος, για να διδάξει κανείς δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης, 

επιλέχθηκε: 

1. Κάποιο ανεξάρτητο διαμέρισμα (ΜΟ =3,6371, ΤΑ =1,18483) και ακολούθως 

2. ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος εντός του σχολικού κτιρίου (ΜΟ= 3,5403, 

ΤΑ= 1,21240). 

4.3.4 Στοιχεία Ανεξάρτητης Διαβίωσης και Δημογραφικά 

Στη συνέχεια της επεξεργασίας των αποτελεσμάτων της βασικής έρευνας, 

πραγματοποιήθηκαν κάποιες συγκριτικές αναλύσεις ανάμεσα στα δείγματα των 

συμμετεχόντων.  
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4.3.4.1 Στοιχεία Ανεξάρτητης Διαβίωσης και Δημογραφικά Γονέων 

Με βάση το φύλο των συμμετεχόντων προκύπτουν τα παρακάτω. Οι γυναίκες γονείς 

(ΜΟ=3,8710, ΤΑ=0,12442), σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την 

ανεξάρτητη διαβίωση, εμφανίζουν στατιστικώς σημαντική διαφορά σε σχέση με τους 

άντρες (ΜΟ=3,1935, ΤΑ=1,57994) στην άποψη ότι: «το άτομο πρέπει να ζει χωρίς να 

εξαρτάται από κάποιον άλλο» (Z=-2,008, p=0,045). 

Στην υπολίμακα, «Παράγοντες που επηρεάζουν την Ανεξάρτητη Διαβίωση» οι 

γυναίκες (ΜΟ=4,1398, ΤΑ=1,11892) και πάλι θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους 

άντρες (ΜΟ=3,7097, ΤΑ=1,13118) ότι η ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με νοητική 

αναπηρία εξαρτάται  από: «τη στάση της κοινωνίας απέναντι στα άτομα με ΝΑ» (Z=-

2,138, p=0,033). 

  Στις υπόλοιπες υποκλίμακες δεν εμφανίζεται κάποια στατιστικώς σημαντική 

διαφορά σε σχέση με το φύλο των γονέων. 

Ως προς την ηλικία των γονέων, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

των διαφόρων ηλικιακών ομάδων, στο βαθμό συμφωνίας με τη δήλωση, ότι η ουσία 

της ανεξάρτητης διαβίωσης είναι «να καταστεί το άτομο ικανό να κάνει επιλογές και 

να παίρνει πρωτοβουλίες» (x2=7,223 , β.ε.=2 , p=0,027). Συγκεκριμένα, τα άτομα 

ηλικίας 25-44 (ΜΟ=4,1667, ΤΑ=1,01992) παρουσιάζουν στατιστικά μεγαλύτερη 

συμφωνία σε σχέση με τα άτομα ηλικίας 56 και άνω (ΜΟ=3,3415, ΤΑ=1,33435)(Ζ=-

2,692, p=0,007). 

Επίσης, στατιστικά σημαντική διαφορά υπάρχει ως προς τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την ανεξάρτητη διαβίωση (x2= 6,682, β.ε.=2, p=0,035). Συγκεκριμένα, οι 

γονείς ηλικίας 46-55 (ΜΟ=4,2642, ΤΑ=0,90194) παρουσιάζουν στατιστικά 

μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με τα άτομα ηλικίας 25-44 (ΜΟ=4,2333, 

ΤΑ=1,00630) και σε σχέση με τους γονείς ηλικίας 56 και άνω (ΜΟ=3,5854, 

ΤΑ=1,35970) στη δήλωση, ότι η ΑΔ επηρεάζεται από «τη στάση της κοινωνίας 

απέναντι στα άτομα με ΝΑ» (Z=-2,006, p=0,045) (Ζ=-2,365, p=0,018). 

Στην υποκλίμακα «Περιορισμοί», στατιστικά σημαντική διαφορά (x2=7,065 , 

β.ε.=2 , p=0,-029) εντοπίζεται στη δήλωση που αναφέρει ότι «το ανεπαρκές για τα 

άτομα με ΝΑ εκπαιδευτικό σύστημα» είναι ένας σημαντικός περιορισμός για την 

εκπαίδευση και την εφαρμογή της ΑΔ. Συγκεκριμένα, οι γονείς ηλικίας 46-55 

(ΜΟ=4,2264, ΤΑ=1,13750) συμφωνούν στατιστικά περισσότερο, σε σχέση με τα 

άτομα ηλικίας 56 και άνω (ΜΟ=3,6341, ΤΑ=1,17805) (Z=-2,596, p=0,009).  
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Στην υποκλίμακα «Δεξιότητες ΑΔ», στατιστικά σημαντική διαφορά 

εντοπίζεται σε τρεις δεξιότητες, στη «γνώση των κανόνων ασφαλείας» (x2= 7,236, 

β.ε.=2, p=0,027), στη «γνώση των ενδιαφερόντων, των αναγκών, των δυνατοτήτων και 

των αδυναμιών του ατόμου» (x2= 7,209, β.ε.=2, p=0,027) και στη «γνώση 

προεπαγγελματικών δεξιοτήτων» (x2= 13,977, β.ε.=2, p=0,001). Συγκεκριμένα, οι 

γονείς ηλικίας 26-45 (ΜΟ=4,4333, ΤΑ=0,77385 / ΜΟ=3,96671, ΤΑ=0,12903/ 

ΜΟ=4,0000, ΤΑ=1,05045) συμφωνούν στατιστικά περισσότερο σε σχέση με τα άτομα 

ηλικίας 56 και άνω και στις 3 δεξιότητες (ΜΟ=3,7317, ΤΑ=1,28500 / ΜΟ=3,2439, 

ΤΑ=1,22026 / ΜΟ=3,0000, ΤΑ=1,18322) (Z=-2,348, p=0,019, Z=-2,529, p=0,011, Z=-

3,513, p<0,001) και σε σχέση με τους γονείς ηλικίας 46-55 σε δύο από τις τρεις 

δεξιότητες («γνώση των κανόνων ασφαλείας» και «γνώση προεπαγγελματικών 

δεξιοτήτων») (ΜΟ=4,2830, ΤΑ=1,0072 / ΜΟ=3,7358, ΤΑ=1,31779) (Z=-2,223, 

p=0,026, Z=-2,951, p=0,003).  

Τέλος, στην υποκλίμακα «Μέρος για την ΑΔ» στατιστικά σημαντική διαφορά 

(x2=8,168, β.ε.=2, p=0,017) εντοπίζεται στη δήλωση, ότι «η διδασκαλία των 

δεξιοτήτων ΑΔ θα έπρεπε να ανατίθεται σε φορείς ανεξάρτητους από το σχολείο». 

Συγκεκριμένα, οι γονείς ηλικίας 46-55 (ΜΟ=3,5660, ΤΑ=1,33747) συμφωνούν με την 

παραπάνω δήλωση σε μεγαλύτερο βαθμό από τους γονείς ηλικίας 56 ετών και άνω 

(ΜΟ=2,8049, ΤΑ=1,26924) (Z=-2,755 p=0,003). 

Ως προς το επάγγελμα των γονέων, δεν παρουσιάζεται κάποια στατιστικά 

σημαντική διαφορά. Ως προς την οικογενειακή τους κατάσταση, υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά στο βαθμό συμφωνίας στην υποκλίμακα «Δεξιότητες ΑΔ» και 

συγκεκριμένα στη «γνώση στις δουλειές σπιτιού» (Ζ=-2,549, p=0,011), στην «επιλογή 

και φροντίδα ρουχισμού» (Ζ=-2,526, p=0,012) και στη «γνώση των κανόνων 

ασφαλείας» (Z=-2,282, p=0,023). Συγκεκριμένα, οι γονείς που δεν είναι έγγαμοι (είναι 

είτε άγαμοι, είτε διαζευγμένοι, είτε χήροι/ες) (ΜΟ=3,9032, ΤΑ=1,04419), 

(ΜΟ=4,0000, ΤΑ=1,06458), (ΜΟ=4,5161, ΤΑ=0,81121) παρουσιάζουν στατιστικά 

μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με τους γονείς που είναι έγγαμοι (ΜΟ=3,3118, 

ΤΑ=1,08326),(ΜΟ=3,4194, ΤΑ=1,16398), (ΜΟ=4,0108, ΤΑ=1,14678). 

Ως προς το μορφωτικό επίπεδο των γονέων υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στο βαθμό συμφωνίας στην υποκλίμακα «Παράγοντες που επηρεάζουν την 

Α.Δ.» και, συγκεκριμένα, στη δήλωση που αναφέρει ότι η ΑΔ επηρεάζεται από «τις 

κεκτημένες δεξιότητες του ατόμου» (Ζ=-2,345, p=0,019) και στη δήλωση ότι η ΑΔ 

επηρεάζεται από «τις ευκαιρίες που δίνουν οι γονείς» (Ζ=-2,127, p=0,033). 
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Συγκεκριμένα, οι γονείς που έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση (ΤΕΙ, ΑΕΙ, μεταπτυχιακό 

ή διδακτορικό) (ΜΟ=4,17786, ΤΑ=0,81892 / ΜΟ=4,2857, ΤΑ=0,85449) συμφωνούν 

στατιστικά περισσότερο σε σχέση με τους γονείς που έχουν αποφοιτήσει από το 

δημοτικό, το γυμνάσιο ή το λύκειο (ΜΟ=3,6250, ΤΑ=1,12624 / ΜΟ=3,9583, 

ΤΑ=1,22188). Ακόμα, οι ίδιοι γονείς (ΜΟ=4,5000, ΤΑ=0,88192) παρουσιάζουν 

στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με τους λιγότερο μορφωμένους γονείς 

(ΜΟ=4,0000, ΤΑ=1,13323) στη δήλωση, ότι πρέπει να διδάσκεται «η φροντίδα του 

εαυτού/αυτοεξυπηρέτηση» (Ζ=-2,298, p=0,022). 

Τέλος ως προς τον αριθμό των παιδιών που έχουν οι οικογένειες, στατιστικά 

σημαντική διαφορά υπάρχει ως προς τα «Χαρακτηριστικά της ανεξάρτητης 

διαβίωσης» (x2= 7,518, β.ε.=2, p=0,023). Συγκεκριμένα, οι γονείς που έχουν 3 παιδιά 

(ΜΟ=4,3871, ΤΑ=1,02233) παρουσιάζουν στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε 

σχέση με τους γονείς που έχουν ένα μόνο παιδί (αυτό με τη ΝΑ) (ΜΟ=3,7442, 

ΤΑ=1,13585) στη δήλωση, ότι η ανεξάρτητη διαβίωση σημαίνει το άτομο «να είναι 

λειτουργικό, ώστε να αυτοεξυπηρετείται και να είναι αυτοδύναμο» (Z=-2,598, 

p=0,009). 

Στην υποκλίμακα «Παράγοντες που επηρεάζουν την ΑΔ» στατιστικά 

σημαντική διαφορά (x2=9,306, β.ε.=2, p=0,010) εντοπίζεται στη δήλωση που αναφέρει 

ότι «οι κεκτημένες δεξιότητες του ατόμου με ΝΑ» είναι ένας σημαντικός περιορισμός 

για την εκπαίδευση και την εφαρμογή της ΑΔ. Συγκεκριμένα, οι γονείς που έχουν 2 

παιδιά (ΜΟ=3,9800, ΤΑ=1,02000) παρουσιάζουν στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία 

σε σχέση με τους γονείς που έχουν ένα μόνο παιδί (ΜΟ=3,3256, ΤΑ=1,12802) (Z=-

2,754, p=0,006), αλλά και με τους γονείς που έχουν 3 παιδιά και πάνω (ΜΟ=2,9677, 

ΤΑ=0,98265) (Z=-2,441, p=0,015).  

Στην υποκλίμακα «Περιορισμοί», στατιστικά σημαντική διαφορά (x2=6,379, 

β.ε.=2, p=0,041) εντοπίζεται στη δήλωση, ότι η ΑΔ περιορίζεται από «το ανεπαρκές 

για τα άτομα με ΝΑ εκπαιδευτικό σύστημα». Συγκεκριμένα, οι γονείς με 2 παιδιά 

(ΜΟ=4,1600, ΤΑ=1,20136) παρουσιάζουν στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε 

σχέση με τους γονείς που έχουν μόνο ένα παιδί (ΜΟ=3,6512, ΤΑ=1,21270) (Z=-2,233, 

p=0,022).  

Τέλος, στην υποκλίμακα «Δεξιότητες ΑΔ», στατιστικά σημαντική διαφορά 

εντοπίζεται σε δύο δεξιότητες, στη «φροντίδα του εαυτού/αυτοεξυπηρέτηση» 

(x2=6,247, β.ε.=2, p=0,044) και στη «διαχείριση και αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου» (x2=11,115, β.ε.=2, p=0,004). Συγκεκριμένα, οι γονείς με 2 παιδιά 
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(ΜΟ=4,2600, ΤΑ=1,04608 / ΜΟ=3,7000, ΤΑ=1,14927) παρουσιάζουν στατιστικά 

μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με τους γονείς που έχουν 1 παιδί και στις 2 δεξιότητες 

(ΜΟ=3,7907, ΤΑ=1,16615 / ΜΟ=3,0465, ΤΑ=0,99889) (Z=-2,105, p=0,035 / Z=-

2,889, p=0,034) και οι γονείς που έχουν τρία παιδιά ή περισσότερα (ΜΟ=4,3226, 

ΤΑ=1,01282 / ΜΟ=3,7742, ΤΑ=0,99028) παρουσιάζουν στατιστικά μεγαλύτερη  

συμφωνία σε σχέση με τους γονείς που έχουν 1 παιδί και στις 2 δεξιότητες 

(ΜΟ=3,7907, ΤΑ=1,16615 / ΜΟ=3,0465, ΤΑ=0,99889) (Z=-2,119, p=0,004 / Z=-

2,803, p=0,005). 

4.3.4.2 Στοιχεία Ανεξάρτητης Διαβίωσης και Δημογραφικά Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού 

Σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό προσωπικό, στην υποκλίμακα «Χαρακτηριστικά της 

Ανεξάρτητης Διαβίωσης» σε σχέση με το φύλο εντοπίζεται στατιστικά σημαντική 

διαφορά στη δήλωση, ότι ανεξάρτητη διαβίωση σημαίνει «να ζει το άτομο χωρίς να 

εξαρτάται από κάποιον άλλο» (Z=-2,717, p=0,007). Οι γυναίκες (ΜΟ=4,1689, 

ΤΑ=0,90643) φαίνεται να συμφωνούν περισσότερο σε σχέση με τους άντρες 

(ΜΟ=3,8000, ΤΑ=0,89443) με τη συγκεκριμένη δήλωση. 

Στην υπολίμακα «Παράγοντες που επηρεάζουν την Ανεξάρτητη Διαβίωση», 

εμφανίζεται σημαντική στατιστική διαφορά στις γυναίκες (ΜΟ=4,5000, 

ΤΑ=0,778181) σε σχέση με τους άντρες (ΜΟ=4,1333, ΤΑ=0,81464) στην πρόταση ότι: 

«η ΑΔ εξαρτάται από την υλικοτεχνική υποδομή των φορέων και των σχολείων που 

προωθούν αντίστοιχα προγράμματα» (Z=-3,114, p=0,002).  

Στην υποκλίμακα «Δεξιότητες Ανεξάρτητης Διαβίωσης», οι γυναίκες 

(ΜΟ=4,1959, ΤΑ=0,95937) θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους άντρες 

(ΜΟ=3,8444, ΤΑ=1,04350) ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία, προκειμένου να 

ζήσουν ανεξάρτητα χρειάζονται γνώσεις «διαχείρισης χρημάτων» (Z=-2,124, 

p=0,034). Επίσης, στατιστικά σημαντική διαφορά υπάρχει και στη δεξιότητα 

«ικανότητα αγορών και πληρωμών» (Z=-2,527, p=0,011) με τις γυναίκες (ΜΟ=4,1351, 

ΤΑ=0,95937) να συμφωνούν περισσότερο από τους άντρες (ΜΟ=3,7333, 

ΤΑ=1,00909). Η «φροντίδα του εαυτού/αυτοεξυπηρέτηση» (Z=-2,326, p=0,020), η 

«σύναψη και διατήρηση διαπροσωπικών και φιλικών σχέσεων» (Z=-3,197, p=0,001), 

η «γνώση των ενδιαφερόντων, των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του ατόμου» (Z=-

2,689, p=0,007), οι «προεπαγγελματικές δεξιότητες» (Z=-2,832, p=0,005) και η 
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«επιλογή ενός μελλοντικού επαγγέλματος» (Z=-2,216, p=0,027) επίσης, παρουσιάζουν 

στατιστικά σημαντική διαφορά με τις γυναίκες (ΜΟ=4,6081, ΤΑ=0,68646 / 

ΜΟ=3,9324, ΤΑ=0,77952 / ΜΟ=3,9797, ΤΑ=0,91451 / ΜΟ=3,7568, ΤΑ=0,95918 / 

ΜΟ=3,4797, ΤΑ=0,99975) να συμφωνούν περισσότερο σε σχέση με τους άντρες 

(ΜΟ=4,3333, ΤΑ=0,85280 / ΜΟ=3,4889, ΤΑ=0,92004 / ΜΟ=3,6000, ΤΑ=0,83666 / 

ΜΟ=3,2889, ΤΑ=0,96818 / ΜΟ=3,1111, ΤΑ=0,88478) σε όλες τις παραπάνω 

επιλογές.    

Ως προς την ηλικία του εκπαιδευτικού προσωπικού, υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των διαφόρων ομάδων στο βαθμό συμφωνίας με τη 

δήλωση που αναφέρει ότι η ουσία της ανεξάρτητης διαβίωσης είναι «να είναι το άτομο 

λειτουργικό, ώστε να αυτοεξυπηρετείται και να είναι αυτοδύναμο» (x2=7,594, β.ε.=2, 

p=0,022). Συγκεκριμένα, τα άτομα ηλικίας 23-30 (ΜΟ=4,6087, ΤΑ=0,69467) 

παρουσιάζουν στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με τα άτομα ηλικίας 41-60 

(ΜΟ=4,1750, ΤΑ=0,95776) (Ζ=-2,728, p=0,006). Στατιστικά σημαντική διαφορά 

υπάρχει και στη δήλωση, ότι ΑΔ σημαίνει «να ζει το άτομο χωρίς να εξαρτάται από 

κάποιον άλλο» (x2=10,676, β.ε.=2, p=0,005). Συγκεκριμένα, τα άτομα ηλικίας 23-30 

(ΜΟ=4,4250, ΤΑ=0,79317) συμφωνούν στατιστικά σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με 

τα άτομα ηλικίας 41-60 (ΜΟ=3,6000, ΤΑ=1,15025)(Ζ=-3,213, p=0,001) και τα άτομα 

ηλικίας 31-40 (ΜΟ=4,1475, ΤΑ=0,81314) παρουσιάζουν επίσης, στατιστικά 

μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με τα άτομα ηλικίας 41-60 (ΜΟ=3,6000, 

ΤΑ=1,15025) (Ζ=-2,378, p=0,017). 

Στην υποκλίμακα «Περιορισμοί», στατιστικά σημαντική διαφορά (x2=7,786, 

β.ε.=2, p=0,020) εντοπίζεται στη δήλωση που αναφέρει ότι «το ανεπαρκές για τα άτομα 

με ΝΑ εκπαιδευτικό σύστημα» είναι ένας σημαντικός περιορισμός για την εκπαίδευση 

και την εφαρμογή της ΑΔ. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 23-30 (ΜΟ=4,4457, 

ΤΑ=0,77551) παρουσιάζουν στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με τα άτομα 

ηλικίας 31-40 (ΜΟ=4,1475, ΤΑ=0,85315) (Z=-2,363, p=0,018) και σε σχέση με τους 

εκπαιδευτικούς ηλικίας 41-60 (ΜΟ=4,0500, ΤΑ=1,01147) (Z=-2,257, p=0,024). 

Στην υποκλίμακα «Δεξιότητες ΑΔ», στατιστικά σημαντική διαφορά 

εντοπίζεται συνολικά σε πέντε δεξιότητες. Συγκεκριμένα, στις τρεις πρώτες δεξιότητες, 

στη «διαχείριση χρημάτων» (x2=13,603, β.ε.=2, p=0,001), στις «αγορές, πληρωμές» 

(x2=13,651, β.ε.=2, p=0,001) και στη «φροντίδα εαυτού/αυτοεξυπηρέτηση» (x2= 

12,414, β.ε.=2, p=0,002), οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 23-30 (ΜΟ=4,3043, ΤΑ=0,82194 / 

ΜΟ=4,2609, ΤΑ=0,86278 / ΜΟ=4,7065, ΤΑ=0,54547) συμφωνούν σε μεγαλύτερο 
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βαθμό από τα άτομα ηλικίας 41-60 (ΜΟ=3,5750, ΤΑ=1,15220 / ΜΟ=3,5000, 

ΤΑ=1,17670 / ΜΟ=4,1750, ΤΑ=1,00989) (Z=-3,650, p<0,001 / Z=-3,622, p<0,001 / 

Z=-3,516, p<0,001) και οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 31-40 (ΜΟ=4,1803, ΤΑ=0,86618 / 

ΜΟ=4,0656, ΤΑ=0,89198 / ΜΟ=4,5410, ΤΑ=0,69699) συμφωνούν περισσότερο σε 

σχέση με τους εκπαιδευτικούς ηλικίας 41-60 (ΜΟ=3,5750, ΤΑ=1,15220 / ΜΟ=3,5000, 

ΤΑ=1,17670 / ΜΟ=4,1750, ΤΑ=1,00989)  (Z=-2,662, p=0,008 / Z=-2,400, p=0,016 / 

Z=-1,999, p=0,046). Στις δύο επόμενες δεξιότητες, στη «γνώση κανόνων ασφαλείας» 

(x2= 11,866, β.ε.=2, p=0,003) και στις «φιλικές, διαπροσωπικές σχέσεις» (x2= 10,111, 

β.ε.=2, p=0,006) οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 23-30 (ΜΟ=4,7826, ΤΑ=0,4879 / 

ΜΟ=4,0326, ΤΑ=0,76246)  παρουσιάζουν στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση 

με τους εκπαιδευτικούς ηλικίας 31-40 (ΜΟ=4,5574, ΤΑ=0,61980 / ΜΟ=3,6885, 

ΤΑ=0,74254) (Z=-2,621, p=0,009 / Z=-2,677, p=0,007) και με τους εκπαιδευτικούς 

ηλικίας 41-60 (ΜΟ=4,2500, ΤΑ=1,10361 / ΜΟ=3,5750, ΤΑ=1,00989) (Z=-3,165, 

p=0,002 / Z=-2,521, p=0,012). 

Τέλος, στην υποκλίμακα «Μέρος για την ΑΔ», στατιστικά σημαντική διαφορά 

(x2=10,997, β.ε.=2, p=0,004) εντοπίζεται στη δήλωση, ότι «η διδασκαλία των 

δεξιοτήτων ΑΔ θα έπρεπε «να συμβαίνει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του 

σχολείου». Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 23-30 (ΜΟ=4,0543, ΤΑ=0,98774) 

παρουσιάζουν στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς 

ηλικίας 31-40 (ΜΟ=3,9836, ΤΑ=1,10290) (Z=-3,207, p=0,001) και με τους 

εκπαιδευτικούς ηλικίας 41-60 (ΜΟ=3,3000, ΤΑ=1,30482) (Z=-2,691, p=0,007). 

Σε ό,τι αφορά στα έτη εργασιακής εμπειρίας του εκπαιδευτικού προσωπικού, 

στην υποκλίμακα «Χαρακτηριστικά της ΑΔ», στατιστικά σημαντική διαφορά 

εντοπίζεται στη δήλωση, ότι ΑΔ σημαίνει «να ζεις χωρίς να εξαρτάσαι από κάποιον 

άλλο» (Ζ=-5,155, p<0,001). Οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία 0-5 έτη (ΜΟ=4,3386, 

ΤΑ=0,73701) παρουσιάζουν στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με τους 

εκπαιδευτικούς με εμπειρία 6-30 έτη (ΜΟ=3,5309, ΤΑ=1,02247). Επίσης, η ίδια ομάδα 

(ΜΟ=3,8661, ΤΑ=0,97070) παρουσιάζει στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση 

με του συναδέλφους της άλλης εργασιακής ομάδας (ΜΟ=3,3485, ΤΑ=1,14344) στη 

δήλωση, ότι ΑΔ σημαίνει να καταστεί το άτομο «επαγγελματικά και οικονομικά 

ανεξάρτητο και να έχει το δικό του χώρο» (Z=-2,946, p=0,003).  

Στην υποκλίμακα «Δεξιότητες», εντοπίζεται στατιστικά σημαντική διαφορά, με 

τους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία 0-5 έτη να παρουσιάζουν στατιστικά μεγαλύτερη 
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συμφωνία σε σχέση με τους συναδέλφους τους με προϋπηρεσία 6-30 χρόνια σε όλες 

τις παρακάτω δραστηριότητες: 

Πίνακας ii: Δεξιότητες ΑΔ εκπ/κου προσωπικού σε συνάρτηση με τα χρόνια προϋπηρεσίας 

Δεξιότητα 0-5έτη 6-30 έτη Ζ, p 

Μαγειρική ΜΟ=3,5039, 

ΤΑ=0,95014 

ΜΟ=3,1364, 

ΤΑ=0,90955 

Ζ=-2,304, =0,021 

Διαχείριση χρημάτων ΜΟ=4,3543, 

ΤΑ=0,80206 

ΜΟ=3,6515, 

ΤΑ=1,04502 

Z=-4,813, p<0,001 

Αγορές και πληρωμές ΜΟ=4,2520, 

ΤΑ=0,85420 

ΜΟ=3,6364, 

ΤΑ=1,09033 

Z=-3,902, p<0,001 

Φροντίδα εαυτού/ 

αυτοεξυπηρέτηση 

ΜΟ=4,6457, 

ΤΑ=0,61111 

ΜΟ=4,3485, 

ΤΑ=0,90286 

Z=-2,427, p=0,015 

Γνώση κανόνων 

ασφάλειας 

ΜΟ=4,7008, 

ΤΑ=0,55370 

ΜΟ=4,4091, 

ΤΑ=0,94425 

Z=-2,070, p=0,038 

Διαπροσωπικές / 

φιλικές σχέσεις 

ΜΟ=3,9370, 

ΤΑ=0,78425 

ΜΟ=3,6212, 

ΤΑ=0,89038 

Z=-2,389, p=0,017 

Προεπαγγελματικές 

Δεξιότητες 

ΜΟ=3,8189, 

ΤΑ=0,86756 

ΜΟ=3,7727, 

ΤΑ=0,90801 

Z=-3,108, p=0,002 

Δυνατότητα επιλογής 

μελλοντικής  

επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας  

ΜΟ=3,5591, 

ΤΑ=0,89667 

ΜΟ=3,0758, 

ΤΑ=1,07146 

Z=-3,092, p=0,002 

 

Τέλος, στην υποκλίμακα «Μέρος», στατιστικά σημαντική διαφορά εμφανίζεται 

ανάμεσα στις ομάδες των εκπαιδευτικών στη δήλωση, ότι η διδασκαλία στην ΑΔ 

πρέπει να γίνεται «σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα εντός του σχολείου» (Z=-2,600, 

p=0,006) με τους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία 0-5 έτη (ΜΟ=4,0157, ΤΑ=1,09823) 

να συμφωνούν περισσότερο από τους εκπαιδευτικούς με εμπειρία 6-30 έτη 

(ΜΟ=3,6061, ΤΑ=1,14863). Επίσης, η ίδια ομάδα (0-5 έτη, ΜΟ=3,4173, ΤΑ=1,4443) 

συμφωνεί λιγότερο από τους εκπαιδευτικούς με εμπειρία 6-30 έτη (ΜΟ=4,0758, 

ΤΑ=1,16765) στην επιλογή: «η ΑΔ να συμβαίνει σε κάποιο ανεξάρτητο από το σχολείο 

διαμέρισμα» (Z=-2,972, p=0,003) και με την επιλογή: «η ΑΔ να ανατίθεται σε 

ανεξάρτητους από το σχολείο φορείς» (Z=-3,129, p=0,002).  

 Ως προς τον φορέα εργασίας των εκπαιδευτικών, στην υποκλίμακα 

«Χαρακτηριστικά της ΑΔ», στατιστικά σημαντική διαφορά εντοπίζεται στη δήλωση, 

ότι η ουσία της ΑΔ είναι «να είναι το άτομο λειτουργικό, ώστε να αυτοεξυπηρετείται 

και να είναι αυτοδύναμο» (x2=11,562, β.ε.=2,p=0,003). Η ομάδα των εκπαιδευτικών 

που δουλεύουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ΜΟ=4,6777, ΤΑ=0,57537) 

συμφωνούν περισσότερο από αυτούς που εργάζονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(ΜΟ=4,2909, ΤΑ=0,85359) (Z=-3,287, p=0,001) και από αυτούς που δουλεύουν σε 

άλλο φορέα (ΜΟ=4,3654, ΤΑ=0,88625) (Z=-2,355, p=0,019). Επίσης, στη δήλωση, 
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ότι ΑΔ σημαίνει το άτομο «να κάνει αυτό που θέλει, μέσα στα όρια που του τίθενται 

από το κοινωνικό σύνολο» (x2=7,068, β.ε.=2, p=0,029) και πάλι η ομάδα των 

εκπαιδευτικών που δουλεύουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ΜΟ=3,9767, 

ΤΑ=0,92006) συμφωνούν περισσότερο σε σχέση με αυτούς που εργάζονται στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΜΟ=3,6182, ΤΑ=0,92006) (Z=-2,334, p=0,020) και αυτοί 

με τη σειρά τους συμφωνούν λιγότερο σε σχέση με αυτούς που δουλεύουν σε άλλο 

φορέα (ΜΟ=3,9808, ΤΑ=0,80417) (Z=-2,379, p=0,017). Στη δήλωση, ότι η ΑΔ 

σημαίνει το άτομο «να ζει χωρίς να εξαρτάται από κάποιον άλλο (x2=23,912, β.ε.=2, 

p<0,001), η ομάδα των εκπαιδευτικών που δουλεύουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

(ΜΟ=4,4186, ΤΑ=0,74305) συμφωνεί σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτούς που 

εργάζονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΜΟ=3,9455, ΤΑ=0,86961) (Z=-3,456, 

p=0,001) και από αυτούς που δουλεύουν σε άλλο φορέα (ΜΟ=3,6731, ΤΑ=1,02366) 

(Z=-4,499, p<0,001). Τέλος, στη δήλωση, ότι ΑΔ σημαίνει το άτομο «να είναι 

επαγγελματικά και οικονομικά ανεξάρτητο και να έχει το δικό του χώρο» (x2=15,456, 

β.ε.=2, p<0,001), η ομάδα των εκπαιδευτικών που δουλεύουν στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση (ΜΟ=4,0116, ΤΑ=0,96399) συμφωνούν περισσότερο σε σχέση με αυτούς 

που εργάζονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΜΟ=3,4909, ΤΑ=1,06931) (Z=-

2,913, p=0,004) και σε σχέση με αυτούς που δουλεύουν σε άλλο φορέα (ΜΟ=3,3654, 

ΤΑ=1,06695) (Z=-3,551, p,001).  

 Στην υποκλίμακα «Παράγοντες», στη δήλωση ότι η ΑΔ επηρεάζεται από «τις 

κεκτημένες δεξιότητες του ατόμου» (x2=7,893, β.ε.=2, p=0,019), η ομάδα των 

εκπαιδευτικών που δουλεύουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ΜΟ=4,3953, 

ΤΑ=0,69076) συμφωνεί περισσότερο σε σχέση με αυτούς που εργάζονται στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΜΟ=4,0000, ΤΑ=0,88192) (Z=-2,728, p=0,006). Στη 

δήλωση, ότι η ΑΔ εξαρτάται από «τις ευκαιρίες που δίνουν οι γονείς» (x2=8,290, 

β.ε.=2, p=0,016), η ομάδα των εκπαιδευτικών που δουλεύουν στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση (ΜΟ=4,1512, ΤΑ=0,74388) εμφανίζει στατιστικά μικρότερη συμφωνία σε 

σχέση με αυτούς που εργάζονται σε άλλο φορέα (όχι δημόσιο) (ΜΟ=4,4038, 

ΤΑ=0,89134) (Z=-2,481, p=0,013) και αυτοί με τη σειρά τους εμφανίζουν στατιστικά 

μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με αυτούς που δουλεύουν στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση (ΜΟ=4,0727, ΤΑ=0,83565) (Z=-2,643, p=0,008).  

Στην υποκλίμακα «Περιορισμοί», στη δήλωση, ότι η ΑΔ περιορίζεται από «το 

ίδιο το άτομο και την αναπηρία του» (x2=5,975, β.ε.=2,p=0,050), η ομάδα των 

εκπαιδευτικών που δουλεύουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ΜΟ=3,1047, 
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ΤΑ=1,10644) συμφωνεί οριακά περισσότερο σε σχέση με αυτούς που εργάζονται σε 

κάποιον άλλο φορέα (ΜΟ=2,6923, ΤΑ=1,12961) (Z=-2,199, p=0,028) και αυτοί με τη 

σειρά τους συμφωνούν λιγότερο σε σχέση με αυτούς που δουλεύουν στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΜΟ=3,0909, ΤΑ=0,98644) (Z=-2,126, p=0,033). Η 

δήλωση, ότι η ΑΔ περιορίζεται από «το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ζει το 

άτομο» (x2=15,422,β.ε.=2, p<0,001), βρίσκει την ομάδα των εκπαιδευτικών που 

δουλεύουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ΜΟ=4,3256, ΤΑ=0,74268) να συμφωνεί 

σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτούς που εργάζονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(ΜΟ=3,7818, ΤΑ=0,87540) (Z=-3,735, p<0,001) και αυτοί με τη σειρά τους 

συμφωνούν λιγότερο από αυτούς που δουλεύουν σε άλλο φορέα (ΜΟ=4,1923, 

ΤΑ=0,79307) (Z=-2,798, p=0,005). Τέλος, στη δήλωση, ότι η ΑΔ περιορίζεται από «το 

ανεπαρκές για τα άτομα με νοητική αναπηρία εκπαιδευτικό σύστημα» (x2=11,562, 

β.ε.=2, p=0,003), η ομάδα των εκπαιδευτικών που δουλεύουν στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση (ΜΟ=4,4651, ΤΑ=0,73080) εμφανίζει στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία 

σε σχέση με αυτούς που εργάζονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΜΟ=3,9818, 

ΤΑ=0,93276) (Z=-3,288, p=0,001). 

Στην υποκλίμακα «Δεξιότητες», η δεξιότητα «μαγειρική» (x2=6,742, β.ε.=2, 

p=0,034) παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά με την ομάδα των εκπαιδευτικών 

που δουλεύουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ΜΟ=3,2907, ΤΑ=0,87939) να 

εμφανίζει στατιστικά μικρότερη συμφωνία σε σχέση με αυτούς που εργάζονται στη 

δευτεροβάθμια (ΜΟ=3,6364, ΤΑ=1,04285) (Z=-2,387, p=0,017) και αυτοί με τη σειρά 

τους να εμφανίζουν στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με αυτούς που 

δουλεύουν σε κάποιον άλλο φορέα (ΜΟ=3,2500, ΤΑ=0,92620) (Z=-2,125, p=0,034). 

Η δεξιότητα «δουλειές σπιτιού» (x2=7,126, β.ε.=2, p=0,028) βρίσκει την ομάδα των 

εκπαιδευτικών που δουλεύουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ΜΟ=3,2674, 

ΤΑ=0,87346) να συμφωνεί λιγότερο σε σχέση με αυτούς που εργάζονται στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΜΟ=3,6727, ΤΑ=0,96330) (Z=-2,627, p=0,009). Στη 

δεξιότητα «διαχείριση χρημάτων» (x2=7,578, β.ε.=2, p=0,023), η ομάδα των 

εκπαιδευτικών που δουλεύουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ΜΟ=4,3372, 

ΤΑ=0,76097) εμφανίζει στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με αυτούς που 

εργάζονται σε κάποιον άλλο φορέα (ΜΟ=3,8077, ΤΑ=1,15535) (Z=-2,606, p=0,009). 

Στη δεξιότητα «αγορές, πληρωμές» (x2=10,260, β.ε.=2, p=0,006), η ομάδα των 

εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας (ΜΟ=4,2907, ΤΑ=0,80974) παρουσιάζει στατιστικά 

μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που δουλεύουν σε κάποιον 
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άλλο φορέα (ΜΟ=3,6731, ΤΑ=1,16688) (Z=-3,094, p=0,002). Στη δεξιότητα 

«φροντίδα του εαυτού/αυτοεξυπηρέτηση» (x2=12,901, β.ε.=2, p=0,002), η ομάδα των 

εκπαιδευτικών που δουλεύουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ΜΟ=4,7558, 

ΤΑ=0,48352) εμφανίζει στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με αυτούς που 

εργάζονται σε κάποιον άλλο φορέα (ΜΟ=3,3269, ΤΑ=0,85683) (Z=-3,401, p=0,001) 

και σε σχέση με αυτούς που εργάζονται στη δευτεροβάθμια (ΜΟ=4,4182, 

ΤΑ=0,85399) (Z=-2,655, p=0,008). Στη δεξιότητα «γνώση των κανόνων ασφαλείας» 

(x2=11,943, β.ε.=2,p=0,003), η ομάδα των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 

(ΜΟ=4,7791, ΤΑ=0,54018)  παρουσιάζει στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση 

με τους εκπαιδευτικούς που δουλεύουν στη δευτεροβάθμια (ΜΟ=4,4182, 

ΤΑ=0,80946) (Z=-3,391, p=0,001) και με αυτούς που εργάζονται σε κάποιον άλλο 

φορέα (ΜΟ=4,5000, ΤΑ=0,82842) (Z=-2,367, p=0,018). Στη δεξιότητα 

«διαπροσωπικές/φιλικές σχέσεις» (x2=7,294, β.ε.=2, p=0,026), η ομάδα των 

εκπαιδευτικών που δουλεύουν στην πρωτοβάθμια (ΜΟ=4,0116, ΤΑ=0,83306) 

παρουσιάζουν στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με αυτούς που εργάζονται 

στη δευτεροβάθμια (ΜΟ=3,7091, ΤΑ=0,83161) (Z=-1,965, p=0,049) και σε σχέση με 

αυτούς που εργάζονται σε κάποιον άλλο φορέα  (ΜΟ=3,6538, ΤΑ=0,78926) (Z=-

2,437, p=0,015). Στη δεξιότητα «προεπαγγελματικές δεξιότητες» (x2=16,453, β.ε.=2, 

p<0,001), η ομάδα των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας (ΜΟ=3,9302, ΤΑ=0,97968)  

παρουσιάζει στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που 

δουλεύουν στη δευτεροβάθμια (ΜΟ=3,5636, ΤΑ=0,87694) (Z=-2,362, p=0,018) και 

με αυτούς που εργάζονται σε κάποιον άλλο φορέα (ΜΟ=3,2692, ΤΑ=0,95210) (Z=-

3,797,p<0,001). Τέλος, στη δεξιότητα «επιλογή πιθανής μελλοντικής επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας (x2=7,718, β.ε.=2, p=0,004), η ομάδα των εκπαιδευτικών της 

πρωτοβάθμιας (ΜΟ=3,5698, ΤΑ=1,01217) παρουσιάζει στατιστικά μεγαλύτερη 

συμφωνία σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε κάποιον άλλο φορέα 

(ΜΟ=3,0962, ΤΑ=0,95506) (Z=-2,691, p=0,007). 

Τέλος, στην υποκλίμακα «Μέρος», η επιλογή, η ΑΔ να «συμβαίνει στη σχολική 

αίθουσα» (x2=8,999, β.ε.=2, p=0,011), παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά, με 

την ομάδα των εκπαιδευτικών που δουλεύουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

(ΜΟ=3,2674, ΤΑ=1,18246) να συμφωνούν περισσότερο σε σχέση με αυτούς που 

εργάζονται σε κάποιον άλλο φορέα (ΜΟ=2,6731, ΤΑ=1,11533) (Z=-2,863, p=0,004). 

Η επιλογή, η ΑΔ να «συμβαίνει σε κάποιο ανεξάρτητο από το σχολείο διαμέρισμα» 

(x2=14,187, β.ε.=2, p=0,001), βρίσκει την ομάδα των εκπαιδευτικών που δουλεύουν 
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στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ΜΟ=3,3837, ΤΑ=1,50426) να συμφωνεί λιγότερο σε 

σχέση με αυτούς που εργάζονται σε κάποιον άλλο φορέα (ΜΟ=4,2885, ΤΑ=0,93592) 

(Z=-3,400, p=0,001) και αυτοί με τη σειρά τους να συμφωνούν περισσότερο με αυτούς 

που εργάζονται στη δευτεροβάθμια (ΜΟ=3,4364, ΤΑ=1,38462) (Z=-3,328, p=0,001). 

Τέλος, στην επιλογή, η ΑΔ να «ανατίθεται σε φορείς ανεξάρτητους από το σχολείο» 

(x2=16,496, β.ε.=2, p<0,001), η ομάδα των εκπαιδευτικών που δουλεύουν στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ΜΟ=2,5814, ΤΑ=1,25993) εμφανίζει στατιστικά μικρότερη 

συμφωνία σε σχέση με αυτούς που εργάζονται σε κάποιον άλλο φορέα (ΜΟ=3,5385, 

ΤΑ=1,24399) (Z=-4,045, p<0,001) και αυτοί με τη σειρά τους παρουσιάζουν 

στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία με αυτούς που εργάζονται στη δευτεροβάθμια 

(ΜΟ=2,8909, ΤΑ=1,28629) (Z=-2,517, p=0,012). 

Ως προς το βασικό πτυχίο του εκπαιδευτικού προσωπικού, στην υποκλίμακα 

«Χαρακτηριστικά της ΑΔ», στατιστικά σημαντική διαφορά εντοπίζεται στη δήλωση, 

ότι η ουσία της ΑΔ είναι «να είναι το άτομο λειτουργικό, ώστε να αυτοεξυπηρετείται 

και να είναι αυτοδύναμο» (x2=17,014, β.ε.=2, p<0,001), με την ομάδα των 

εκπαιδευτικών (ΜΟ=4,7188, ΤΑ=0,51714) να εμφανίζουν στατιστικά μεγαλύτερη 

συμφωνία σε σχέση με το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) (ΜΟ=4,1200, 

ΤΑ=1,00285) (Z=-4,096, p<0,001) και σε σχέση με τις λοιπές ειδικότητες 

(ΜΟ=4,4255, ΤΑ=0,77304) (Z=-2221, p=0,026). Επίσης, στη δήλωση, ότι ΑΔ 

σημαίνει το άτομο «να ζει χωρίς να εξαρτάται από κάποιον άλλο» (x2=14,307, β.ε.=2, 

p=0,001), η ομάδα των εκπαιδευτικών (ΜΟ=4,3229, ΤΑ=0,80125) εμφανίζει 

στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με το ΕΕΠ (ΜΟ=3,8000, ΤΑ=0,90351) 

(Z=-3,550, p<0,001) και σε σχέση με τις λοιπές  ειδικότητες (ΜΟ=3,8936, 

ΤΑ=1,02648) (Z=-2,521, p=0,012). Τέλος, στη δήλωση, ότι ΑΔ σημαίνει το άτομο «να 

είναι επαγγελματικά και οικονομικά ανεξάρτητο και να έχει το δικό του χώρο» 

(x2=9,514, β.ε.=2, p=0,009), η ομάδα των εκπαιδευτικών (ΜΟ=3,9271, ΤΑ=0,96513) 

εμφανίζει στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με το ΕΕΠ (ΜΟ=3,5000, 

ΤΑ=1,03510) (Z=-2,429, p=0,015) και σε σχέση με τις λοιπές ειδικότητες 

(ΜΟ=3,4043, ΤΑ=1,17324) (Z=-2,601, p=0,009).  

 Στην υποκλίμακα «Παράγοντες», η δήλωση, ότι η ΑΔ επηρεάζεται από «τις 

δεξιότητες που δίνουν οι γονείς» (x2=6,653, β.ε.=2, p=0,036), εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική διαφορά, με την ομάδα των εκπαιδευτικών (ΜΟ=4,1354, ΤΑ=0,71994) να 

εμφανίζει στατιστικά μικρότερη συμφωνία σε σχέση με το ΕΕΠ (ΜΟ=4,4600, 

ΤΑ=0,61312) (Z=-2,607, p=0,009).  



212 
 

Στην υποκλίμακα «Δεξιότητες», στη δεξιότητα «διαχείριση χρημάτων» 

(x2=9,679, β.ε.=2, p=0,008), η ομάδα των εκπαιδευτικών (ΜΟ=4,3438, ΤΑ=0,76541) 

εμφανίζει στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με το ΕΕΠ (ΜΟ=3,8000, 

ΤΑ=1,12486) (Z=-2,817, p=0,005) και σε σχέση με τις λοιπές ειδικότητες 

(ΜΟ=3,9787, ΤΑ=0,98884) (Z=-2,195, p=0,028). Στη δεξιότητα «αγορές, πληρωμές» 

(x2=7,802, β.ε.=2, p=0,020), η ομάδα των εκπαιδευτικών (ΜΟ=4,2604, ΤΑ=0,79796)  

παρουσιάζει στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με το ΕΕΠ (ΜΟ=3,7400, 

ΤΑ=1,13946) (Z=-2,617, p=0,009). Στη δεξιότητα «γνώση των κανόνων ασφαλείας» 

(x2=7,945, β.ε.=2, p=0,019), η ομάδα των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 

(ΜΟ=4,7292, ΤΑ=0,57086) παρουσιάζει στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση 

με τις λοιπές ειδικότητες (ΜΟ=4,3617, ΤΑ=0,94237) (Z=-2,844, p=0,004). Στη 

δεξιότητα «διαπροσωπικές/φιλικές σχέσεις» (x2=9,725, β.ε.=2, p=0,015), η ομάδα των 

εκπαιδευτικών (ΜΟ=4,0208, ΤΑ=0,82052) παρουσιάζει στατιστικά μεγαλύτερη 

συμφωνία σε σχέση με το ΕΕΠ (ΜΟ=3,7000, ΤΑ=0,76265) (Z=-2,323, p=0,020) και 

σε σχέση με τις λοιπές ειδικότητες (ΜΟ=3,5745, ΤΑ=0,85325) (Z=-2735, p=0,006). 

Στη δεξιότητα «προεπαγγελματικές δεξιότητες» (x2=15,394, β.ε.=2, p<0,001), η ομάδα 

των εκπαιδευτικών (ΜΟ=3,9063, ΤΑ=0,92995) παρουσιάζει στατιστικά μεγαλύτερη 

συμφωνία σε σχέση με το ΕΕΠ (ΜΟ=3,2800, ΤΑ=0,96975) (Z=-3,695, p<0,001) και 

με τις λοιπές ειδικότητες (ΜΟ=3,5106, ΤΑ=0,95262) (Z=-2,372,p=0,018). Τέλος, στη 

δεξιότητα «επιλογή πιθανής μελλοντικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας (x2=8,613, 

β.ε.=2, p=0,013), η ομάδα των εκπαιδευτικών (ΜΟ=3,6042, ΤΑ=0,96768)  

παρουσιάζει στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με το ΕΕΠ (ΜΟ=3,1800, 

ΤΑ=1,02400) (Z=-2,374,p=0,018) και με τις λοιπές ειδικότητες (ΜΟ=3,1915, 

ΤΑ=0,90020) (Z=-2,418,p=0,016). 

Τέλος, στην υποκλίμακα «Μέρος», η επιλογή, η ΑΔ να «συμβαίνει σε ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο εντός του σχολικού περιβάλλοντος» (x2=6,053, β.ε.=2, p=0,048), 

παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά, με την ομάδα των εκπαιδευτικών 

(ΜΟ=4,0521, ΤΑ=0,98803) να εμφανίζει στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση 

με το ΕΕΠ (ΜΟ=3,5200, ΤΑ=1,24933) (Z=-2,460, p=0,014). Τέλος, στην επιλογή, η 

ΑΔ να «ανατίθεται σε φορείς ανεξάρτητους από το σχολείο» (x2=8,955, β.ε.=2, 

p=0,011), η ομάδα των εκπαιδευτικών  (ΜΟ=2,6458, ΤΑ=1,22241) εμφανίζει 

στατιστικά μικρότερη συμφωνία σε σχέση με το ΕΕΠ (ΜΟ=2,6458, ΤΑ=1,22241) (Z=-

2,826, p=0,005). 
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Η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού φαίνεται ότι επηρεάζει τις 

απόψεις του σε ορισμένα θέματα της έρευνας. Έτσι, στην υποκλίμακα «Περιορισμοί 

της Ανεξάρτητης Διαβίωσης», στατιστικά σημαντική διαφορά (x2=8,461, β.ε.=2, 

p=0,015) εντοπίζεται στη δήλωση, ότι η ΑΔ περιορίζεται από «το ίδιο το άτομο με 

αναπηρία». Οι εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή (ΜΟ=3,1429, 

ΤΑ=1,04931) παρουσιάζουν στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με τους 

εκπαιδευτικούς που διαθέτουν κάποιο άλλο μεταπτυχιακό (ΜΟ=2,3913, ΤΑ=0,94094) 

(Ζ=-2,769, p=0,007). Επίσης, οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν μόνο το βασικό τίτλο 

σπουδών (ΜΟ=3,0469, ΤΑ=1,10017) παρουσιάζουν στατιστικά μεγαλύτερη  

συμφωνία σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που διαθέτουν κάποιο μεταπτυχιακό, όχι 

ειδικής αγωγής (ΜΟ=2,3913, ΤΑ=0,94094) (Ζ=-2,675, p=0,007).  

Στην υποκλίμακα «Δεξιότητες Ανεξάρτητης Διαβίωσης» (x2=6,352, β.ε.=2, 

p=0,042), στατιστικά σημαντική διαφορά εντοπίζεται στη δήλωση, ότι χρειάζονται 

γνώσεις «μαγειρικής». Οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν μεταπτυχιακό στην ειδική 

αγωγή (ΜΟ=3,6667, ΤΑ=0,90167) εμφανίζουν μεγαλύτερη  συμφωνία σε σχέση με 

τους εκπαιδευτικούς που διαθέτουν μόνο το βασικό τίτλο σπουδών (ΜΟ=3,2734, 

ΤΑ=0,93670) (Ζ=-2,491, p=0,013).   

Ως προς τη θέση εργασίας του εκπαιδευτικού προσωπικού, στην υποκλίμακα 

«Χαρακτηριστικά της Α.Δ.», στατιστικά σημαντική διαφορά εντοπίζεται στη δήλωση, 

ότι η ουσία της ΑΔ είναι «να είναι το άτομο λειτουργικό, ώστε να αυτοεξυπηρετείται 

και να είναι αυτοδύναμο» (x2=11,588, β.ε.=2, p=0,003), με την ομάδα των 

εκπαιδευτικών (ΜΟ=4,6737, ΤΑ=0,57320) να εμφανίζουν στατιστικά μεγαλύτερη 

συμφωνία σε σχέση με το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό 

(ΕΕΠ & ΕΒΠ) (ΜΟ=4,42167, ΤΑ=0,90370) (Z=-3,402, p=0,001). Επίσης, στη 

δήλωση, ότι ΑΔ σημαίνει το άτομο «να ζει χωρίς να εξαρτάται από κάποιον άλλο» 

(x2=17,106, β.ε.=2, p<0,001), η ομάδα των εκπαιδευτικών (ΜΟ=4,3474, ΤΑ=0,75468) 

εμφανίζει στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με το ΕΕΠ & το ΕΒΠ 

(ΜΟ=3,7000, ΤΑ=1,04638) (Z=-4,064, p<0,001) και σε σχέση με τις ειδικότητες 

(ΜΟ=4,0263, ΤΑ=0,85383) (Z=-2,075, p=0,038). Τέλος, στη δήλωση, ότι ΑΔ σημαίνει 

το άτομο «να είναι επαγγελματικά και οικονομικά ανεξάρτητο και να έχει το δικό του 

χώρο» (x2=8,231, β.ε.=2, p=0,016), η ομάδα των εκπαιδευτικών (ΜΟ=3,8947, 

ΤΑ=0,98363) εμφανίζει στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με το ΕΕΠ 

(ΜΟ=3,4000, ΤΑ=0,99490) (Z=-2,986, p=0,003). 
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 Στην υποκλίμακα «Παράγοντες», η δήλωση, ότι η ΑΔ επηρεάζεται από «τις 

κεκτημένες δεξιότητες του ατόμου» (x2=8,326, β.ε.=2, p=0,016), εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική διαφορά, με την ομάδα των εκπαιδευτικών (ΜΟ=4,3789, ΤΑ=0,67128) να 

εμφανίζει στατιστικά μικρότερη συμφωνία σε σχέση με το ΕΕΠ & το ΕΒΠ 

(ΜΟ=3,9333, ΤΑ=0,97192) (Z=-2,892, p=0,004).  

Στην υποκλίμακα «Δεξιότητες», στη δεξιότητα «μαγειρική» (x2=9,452, β.ε.=2, 

p=0,009), η ομάδα των εκπαιδευτικών (ΜΟ=3,3789, ΤΑ=0,94732) εμφανίζει 

στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με το ΕΕΠ & το ΕΒΠ (ΜΟ=3,1500, 

ΤΑ=0,95358) (Z=-2,210, p=0,027) και αυτοί με τη σειρά τους εμφανίζουν στατιστικά 

μικρότερη συμφωνία σε σχέση με τις λοιπές δεξιότητες (ΜΟ=3,7368, ΤΑ=0,86005) 

(Z=-3,106, p=0,002). Στη δεξιότητα «διαχείριση χρημάτων» (x2=15,405, β.ε.=2, 

p<0,001), η ομάδα των εκπαιδευτικών (ΜΟ=4,3579, ΤΑ=0,74256) εμφανίζει 

στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με το ΕΕΠ και το ΕΒΠ (ΜΟ=3,6667, 

ΤΑ=1,14487) (Z=-3,814, p<0,001) και αυτοί με τη σειρά τους εμφανίζουν στατιστικά 

μικρότερη συμφωνία σε σχέση με τις λοιπές δεξιότητες (ΜΟ=4,2105, ΤΑ=0,84335) 

(Z=-2,303, p=0,021). Στη δεξιότητα «αγορές, πληρωμές» (x2=13,509, β.ε.=2, 

p=0,001), η ομάδα των εκπαιδευτικών (ΜΟ=4,2842, ΤΑ=0,78093)  παρουσιάζει 

στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με το ΕΕΠ και το ΕΒΠ (ΜΟ=3,6000, 

ΤΑ=1,18178) (Z=-3,624, p<0,001). Στη δεξιότητα «φροντίδα εαυτού/ 

αυτοεξυπηρέτηση» (x2=10,027, β.ε.=2,p=0,007), η ομάδα των εκπαιδευτικών 

(ΜΟ=4,7158, ΤΑ=0,51907)  παρουσιάζει στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση 

με το ΕΕΠ & ΕΒΠ (ΜΟ=4,2667, ΤΑ=0,98921) (Z=-3,112, p=0,002). Στη δεξιότητα 

«διαπροσωπικές/φιλικές σχέσεις» (x2=11,665, β.ε.=2, p=0,003), η ομάδα των 

εκπαιδευτικών (ΜΟ=4,0316, ΤΑ=0,83095) παρουσιάζει στατιστικά μεγαλύτερη 

συμφωνία σε σχέση με το ΕΕΠ & το ΕΒΠ (ΜΟ=3,5500, ΤΑ=0,83209) (Z=-3,286, 

p=0,001). Στη δεξιότητα «προεπαγγελματικές δεξιότητες» (x2=18,431, β.ε.=2, 

p<0,001), η ομάδα των εκπαιδευτικών (ΜΟ=3,8737, ΤΑ=0,95919) παρουσιάζει 

στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με το ΕΕΠ & το ΕΒΠ (ΜΟ=3,2000, 

ΤΑ=1,00507) (Z=-4,025, p<0,001) και αυτοί με τη σειρά τους εμφανίζουν στατιστικά 

μικρότερη συμφωνία σε σχέση με τις λοιπές ειδικότητες (ΜΟ=3,7895, ΤΑ=0,74100) 

(Z=-23,153, p=0,002). Τέλος, στη δεξιότητα «επιλογή πιθανής μελλοντικής 

επαγγελματικής σταδιοδρομίας (x2=9,486, β.ε.=2, p=0,009), η ομάδα των 

εκπαιδευτικών (ΜΟ=3,5789, ΤΑ=0,96292) παρουσιάζει στατιστικά μεγαλύτερη 
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συμφωνία σε σχέση με το ΕΕΠ & το ΕΒΠ (ΜΟ=3,0667, ΤΑ=1,02290) (Z=-3,017, 

p=0,003). 

Τέλος, στην υποκλίμακα «Μέρος», η επιλογή, η ΑΔ να συμβαίνει «στη σχολική 

αίθουσα» (x2=9,202, β.ε.=2, p=0,010), παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά, με 

την ομάδα των εκπαιδευτικών (ΜΟ=3,1979, ΤΑ=1,13897) να εμφανίζει στατιστικά 

μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με το ΕΕΠ & το ΕΒΠ (ΜΟ=2,8000, ΤΑ=1,10657) 

(Z=-2,985, p=0,003). Στην επιλογή, η ΑΔ να συμβαίνει «σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 

εντός του σχολικού περιβάλλοντος» (x2=12,509, β.ε.=2, p=0,002), η ομάδα των 

εκπαιδευτικών (ΜΟ=4,0521, ΤΑ=0,98803) εμφανίζει στατιστικά μεγαλύτερη 

συμφωνία σε σχέση με το ΕΕΠ & το ΕΒΠ (ΜΟ=3,5200, ΤΑ=1,24993) (Z=-2,513, 

p=0,012) και αυτοί με τη σειρά τους εμφανίζουν στατιστικά μικρότερη συμφωνία σε 

σχέση με τις ειδικότητες (ΜΟ=3,8936, ΤΑ=1,20206) (Z=-3,302, p=0,001). Τέλος, στην 

επιλογή, η ΑΔ να «ανατίθεται σε φορείς ανεξάρτητους από το σχολείο» (x2=12,664, 

β.ε.=2, p=0,002), η ομάδα των εκπαιδευτικών  (ΜΟ=2,6458, ΤΑ=1,22241) εμφανίζει 

στατιστικά μικρότερη συμφωνία σε σχέση με το ΕΕΠ & το ΕΒΠ (ΜΟ=3,3200, 

ΤΑ=1,33156) (Z=-3,246, p=0,001) και σε σχέση με τις ειδικότητες (ΜΟ=3,0851, 

ΤΑ=1,38045) (Z=-2,462, p=0,014). 

4.3.4.3 Στοιχεία Ανεξάρτητης Διαβίωσης και Δημογραφικά Ατόμων με ΝΑ 

Τα ίδια τα άτομα με νοητική αναπηρία, στην υποκλίμακα «Χαρακτηριστικά της 

Ανεξάρτητης Διαβίωσης» δεν εμφανίζουν κάποια στατιστικώς σημαντική διαφορά σε 

σχέση με το φύλο. Όσον αφορά τους «Παράγοντες που επηρεάζουν την Α.Δ.», τα 

κορίτσια (ΜΟ=3,9355, ΤΑ=0,98963) παρουσιάζουν στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία 

σε σχέση με τα αγόρια (ΜΟ=3,4516, ΤΑ=1,21030) στη δήλωση που αναφέρει ότι η 

ΑΔ επηρεάζεται από «την οικονομική κατάσταση του ίδιου και αν πληρώνεται για 

κάποια εργασία που κάνει» (Z=-2,222, p=0,026).  

Στις υπόλοιπες υποκλίμακες δεν εμφανίζεται κάποια στατιστικώς σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στις δηλώσεις των ατόμων σε σχέση με το φύλο τους. 

Ως προς την ηλικία των ατόμων με ΝΑ, στην υποκλίμακα «Δεξιότητες», η 

«αξιοποίηση και η εκμετάλλευση του ελεύθερου χρόνου» (x2=6,928, β.ε.=3, p=0,031) 

παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά, καθώς τα άτομα ηλικίας 12-15 

(ΜΟ=3,9333, ΤΑ=0,86340) εμφανίζουν στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση 

με τα άτομα ηλικίας 16-20 (ΜΟ=3,3043, ΤΑ=1,18455) (Z=-2,215, p=0,027) και τα 

άτομα ηλικίας 21-30 (ΜΟ=3,9545, ΤΑ=1,05554) εμφανίζουν στατιστικά μεγαλύτερη 
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συμφωνία σε σχέση με τα άτομα ηλικίας 16-20 (ΜΟ=3,3043, ΤΑ=1,18455) (Z=-2,425, 

p=0,015). 

Επίσης, στην υποκλίμακα «Μέρος όπου θα έπρεπε να διδάσκεται και να 

συντελείται η ΑΔ», η επιλογή «σε κάποιο ανεξάρτητο από το σχολείο διαμέρισμα» 

(x2=10,386, β.ε.=3, p=0,006) παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά, καθώς τα 

άτομα ηλικίας 16-20 (ΜΟ=3,9130, ΤΑ=01,12464) εμφανίζουν στατιστικά μεγαλύτερη 

συμφωνία σε σχέση με τα άτομα ηλικίας 12-15 (ΜΟ=3,2000, ΤΑ=1,21730) (Z=-2,304, 

p=0,021) και τα άτομα ηλικίας 21-30 (ΜΟ=3,9318, ΤΑ=1,10806) εμφανίζουν 

στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με τα άτομα ηλικίας 16-20 (ΜΟ=3,9130, 

ΤΑ=1,12464) (Z=-2,988, p=0,003).  

Ως προς το βαθμό της ΝΑ των ατόμων, στην υποκλίμακα «Περιορισμοί της 

ΑΔ», η επιλογή, ότι η ΑΔ περιορίζεται από το γεγονός ότι «οι δομές ΑΔ χρειάζονται 

πολλά χρήματα για να λειτουργήσουν» (Z=-2,367, p=0,018) παρουσιάζει στατιστικώς 

σημαντική διαφορά, με τα άτομα με ήπια ΝΑ (ΜΟ=4,3333, ΤΑ=0,88976) να 

εμφανίζουν στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με τα άτομα με μέτρια ΝΑ 

(ΜΟ=3,8242, ΤΑ=1,08108).  

Ως προς τον φορέα που παρακολουθούν/φοιτούν τα άτομα με ΝΑ, στην 

υποκλίμακα «Δεξιότητες», η επιλογή «να μπορώ να αγοράζω και να πληρώνω» (Z=-

1,982, p=0,047) παρουσιάζει στατιστικώς σημαντική διαφορά, με τα άτομα που 

φοιτούν σε κάποιο δημόσιο φορέα (δημόσιο σχολείο ή ΚΔΑΠμΕΑ) (ΜΟ=4,0513, 

ΤΑ=1,12697) να εμφανίζουν στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με τα άτομα 

που φοιτούν σε κάποιον άλλο φορέα (ΜΟ=3,6739, ΤΑ=1,11663).  

Ως προς το σχολείο προηγούμενης φοίτησης, στην υποκλίμακα «Περιορισμοί», 

οι επιλογές, «το κράτος δε δίνει αρκετά χρήματα (επιδόματα) στα ίδια τα άτομα» (Z=-

2,445, p=0,014), «το κράτος δε δίνει αρκετά χρήματα στα σχολεία» (Z=-2,722, 

p=0,006)  και «οι δομές ΑΔ χρειάζονται πολλά χρήματα για να λειτουργήσουν» (Z=-

3,494, p<0,001) παρουσιάζουν στατιστικώς σημαντική διαφορά, με τα άτομα που 

έχουν αποφοιτήσει από γενικό δημοτικό σχολείο (ΜΟ=3,8333, ΤΑ=1,15470, 

ΜΟ=4,1458/ΤΑ=0,94508/ΜΟ=4,3750, ΤΑ=0,86603) να εμφανίζουν στατιστικά 

μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με τα άτομα που έχουν αποφοιτήσει από κάποιο ειδικό 

δημοτικό σχολείο (ΜΟ=3,2500, ΤΑ=1,27671/ΜΟ=3,5526, ΤΑ=1,19526/ΜΟ=3,6374, 

ΤΑ=1,08545).  

Επίσης η ίδια κατηγορία (απόφοιτοι γενικού δημοτικού σχολείου) 

(ΜΟ=4,4167, ΤΑ=0,89522 / ΜΟ=4,0833, ΤΑ=0,94155), στην υποκλίμακα 
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«Δεξιότητες», παρουσιάζει στατιστικώς μεγαλύτερη συμφωνία στις δεξιότητες, «να 

μπορώ να φροντίζω τον εαυτό μου/να αυτοεξυπηρετούμαι» (Z=2176, p=0,030)  και 

«να μπορώ να κάνω και να διατηρώ φιλικές και προσωπικές σχέσεις» (Z=-2,003, 

p=0,045)  σε σχέση με τα άτομα που έχουν αποφοιτήσει από ειδικό δημοτικό σχολείο 

(ΜΟ=4,0000, ΤΑ=1,03290/ΜΟ=3,6974, ΤΑ=01,09569).   

4.3.5 Συγκρίσεις Παραγοντικής Ανάλυσης 

Για την ορθότερη και ασφαλέστερη διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις απόψεις 

της τριάδας της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε θέματα σχετικά με την ανεξάρτητη 

διαβίωση των ατόμων με νοητική αναπηρία, θεωρήθηκε απαραίτητο να γίνουν κάποιες 

παραγοντικές αναλύσεις. Οι αναλύσεις έγιναν σύμφωνα με το μεθοδολογικό πλάνο που 

αναλύθηκε στην ενότητα Μεθοδολογία. 

4.3.5.1 Παράγοντες Ανεξάρτητης Διαβίωσης και Δημογραφικά 

Συμπληρωματικά με την στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο 

ερώτησης, στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται αποτελέσματα σε επίπεδο 

παράγοντα.  

4.3.5.1.1 Παράγοντες Ανεξάρτητης Διαβίωσης και Δημογραφικά Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού 

Μετά τη διενέργεια στατιστικής ανάλυσης προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα. Το 

εκπαιδευτικό προσωπικό, με βάση το φύλο, παρουσιάζει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στον τομέα «Παράγοντες που επηρεάζουν την ΑΔ» (Z=-2,207, p=0,027), με 

τις γυναίκες να παρουσιάζουν στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία (ΜΟ=4,1311, 

ΤΑ=0,45578) σε σχέση με τους άντρες (ΜΟ=3,9022, ΤΑ=0,68705). Επίσης, στον 

τομέα «Δεξιότητες ΑΔ» (Z=-2,675, p=0,007) και πάλι οι γυναίκες παρουσιάζουν 

στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία (ΜΟ=3,8188, ΤΑ=0,61935) σε σχέση με τους 

άντρες (ΜΟ=3,5414, ΤΑ=0,59895). Τέλος, στατιστικά σημαντική διαφορά 

παρουσιάζουν και στον τομέα «Μέρος για την ΑΔ» (τομέας ΙΙ) (Z=-2,038, p=0,042), 

με τις γυναίκες να παρουσιάζουν στατιστικά μικρότερη συμφωνία (ΜΟ=3,1926, 

ΤΑ=1,14215) σε σχέση με τους άντρες (ΜΟ=3,5889, ΤΑ=0,15939) (βλ. Παράρτημα ΙΙ 

- Πίνακα 44). 

 Με βάση την ηλικία των συμμετεχόντων, δεν παρουσιάζεται στατιστικά 

σημαντική διαφορά σε κάποιον τομέα. Το ίδιο συμβαίνει και στις αναλύσεις που έγιναν 

με βάση την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Αναφορικά με το φορέα 

εργασίας, στατιστικά σημαντική διαφορά παρουσιάζει ο τομέας «Χαρακτηριστικά της 
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ΑΔ» (x2=21,310, p<0,001), με την ομάδα των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (ΜΟ=4,2762, ΤΑ=0,57908) να εμφανίζει στατιστικά μεγαλύτερη 

συμφωνία σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ΜΟ=3,8364, ΤΑ=0,66705) (Z=-4,042, p<0,001) και με τους υπολοίπους 

(ΜΟ=3,8462, ΤΑ=0,71427) (Z=-3,627, p<0,001). Στον τομέα «Παράγοντες που 

επηρεάζουν την ΑΔ» (x2=6,793, β.ε.=2, p=0,033), οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (ΜΟ=4,1667, ΤΑ=0,40632) εμφανίζουν στατιστικά μεγαλύτερη 

συμφωνία σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ΜΟ=3,9455, ΤΑ=0,55970) (Z=-2,617, p=0,009). Στον τομέα «Περιορισμοί της ΑΔ» 

(x2=9,869, β.ε.=2, p=0,007), οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ΜΟ=4,2016, ΤΑ=0,58136) εμφανίζουν στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση 

με τους υπολοίπους (ΜΟ=4,1346, ΤΑ=0,58767) (Z=-2,617, p=0,009). Στον τομέα 

«Δεξιότητες της ΑΔ» (x2=6,018, β.ε.=2, p=0,049), οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (ΜΟ=3,8710, ΤΑ=0,56135) εμφανίζουν στατιστικά μεγαλύτερη 

συμφωνία σε σχέση με τους υπολοίπους (ΜΟ=3,5822, ΤΑ=0,684490) (Z=-2,405, 

p=0,016) και αυτοί με τη σειρά τους εμφανίζουν στατιστικά μικρότερη συμφωνία σε 

σχέση με τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΜΟ=3,7339, 

ΤΑ=0,62980) (Z=-2,281, p=0,023). Στον τομέα «Μέρος για την ΑΔ (Ι)» (x2=8,006, 

β.ε.=2, p=0,018), οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΜΟ=3,6395, 

ΤΑ=0,82123) εμφανίζουν στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με τους 

υπολοίπους (ΜΟ=3,1154, ΤΑ=0,99811) (Z=-2,793, p=0,005). Τέλος, στον τομέα 

«Μέρος για την ΑΔ (ΙΙ)» (x2=22,050, β.ε.=2, p<0,001) οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (ΜΟ=2,9826, ΤΑ=1,12576) εμφανίζουν στατιστικά μικρότερη συμφωνία 

σε σχέση με τους υπολοίπους (ΜΟ=3,9135, ΤΑ=0,93788) (Z=-4,610, p<0,001) και 

αυτοί με τη σειρά τους εμφανίζουν στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με τους 

εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΜΟ=3,1636, ΤΑ=1,17479) (Z=-3,334, 

p=0,001) (Παράρτημα ΙΙ - βλ. Πίνακα 45 και Πίνακα 46a, b, c). 

 Με βάση το βασικό πτυχίο, στατιστικά σημαντική διαφορά εντοπίζεται στον 

τομέα «Χαρακτηριστικά της ΑΔ» (x2=15,441, β.ε.=2, p<0,001), με την ομάδα των 

εκπαιδευτικών (ΜΟ=4,2266, ΤΑ=0,56671) να εμφανίζει στατιστικά μεγαλύτερη 

συμφωνία σε σχέση με το ΕΕΠ & το ΕΒΠ (ΜΟ=3,8450, ΤΑ=0,69965) (Z=-3,343, 

p=0,001) και με τους υπολοίπους (ΜΟ=3,8457, ΤΑ=0,75281) (Z=-3,078, p=0,002). 

Στον τομέα «Δεξιότητες της ΑΔ» (x2=6,345, β.ε.=2, p=0,042), οι εκπαιδευτικοί 

(ΜΟ=3,8750, ΤΑ=0,55451) εμφανίζουν στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση 
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με το ΕΕΠ & το ΕΒΠ (ΜΟ=3,6309, ΤΑ=0,66142) (Z=-2,152, p=0,031). Στον τομέα 

«Μέρος για την ΑΔ (Ι)» (x2=16,152, β.ε.=2, p=0,046), οι εκπαιδευτικοί (ΜΟ=3,6250, 

ΤΑ=0,79802) εμφανίζουν στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με το ΕΕΠ & το 

ΕΒΠ (ΜΟ=3,1600, ΤΑ=1,04706) (Z=-2,304, p=0,021). Τέλος, στον τομέα «Μέρος για 

την ΑΔ (ΙΙ)» (x2=6,703, β.ε.=2, p=0,035), οι εκπαιδευτικοί (ΜΟ=3,1146, ΤΑ=1,08453) 

εμφανίζουν στατιστικά μικρότερη συμφωνία σε σχέση με το ΕΕΠ & το ΕΒΠ 

(ΜΟ=3,6000, ΤΑ=1,15617) (Z=-2,580, p=0,010) (βλ. Παράρτημα ΙΙ - Πίνακα 47 και 

Πίνακα 48a, b, c). 

Με βάση τη θέση εργασίας, στατιστικά σημαντική διαφορά εντοπίζεται στον 

τομέα «Χαρακτηριστικά της ΑΔ» (x2=14,798, β.ε.=2, p=0,001), με την ομάδα των 

παιδαγωγών (ΜΟ=4,2132, ΤΑ=0,56490) να εμφανίζει στατιστικά μεγαλύτερη 

συμφωνία σε σχέση με το ΕΕΠ & το ΕΒΠ (ΜΟ=3,7792, ΤΑ=0,72060) (Z=-3,902, 

p<0,001). Στον τομέα «Δεξιότητες της ΑΔ» (x2=10,516, β.ε.=2, p=0,005), οι 

παιδαγωγοί (3,8804, ΤΑ=0,55508) εμφανίζουν στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε 

σχέση με το ΕΕΠ & το ΕΒΠ (ΜΟ=3,5091, ΤΑ=0,72885) (Z=-3,156, p=0,002) και 

αυτοί με τη σειρά τους εμφανίζουν στατιστικά μικρότερη συμφωνία σε σχέση με τους 

υπολοίπους (ΜΟ=3,8254, ΤΑ=0,49900) (Z=-2,125, p=0,034). Στον τομέα «Μέρος για 

την ΑΔ (Ι)» (x2=14,992, β.ε.=2, p=0,001), οι παιδαγωγοί (ΜΟ=3,6053, ΤΑ=0,85332) 

εμφανίζουν στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με το ΕΕΠ & το ΕΒΠ 

(ΜΟ=3,0417, ΤΑ=0,97116) (Z=-3,427, p=0,001) και αυτοί με τη σειρά τους 

εμφανίζουν στατιστικά μικρότερη συμφωνία σε σχέση με τους υπολοίπους 

(ΜΟ=3,6579, ΤΑ=0,70811) (Z=-3,250, p=0,001). Τέλο,ς στον τομέα «Μέρος για την 

ΑΔ (ΙΙ)» (x2=11,005, β.ε.=2, p=0,004), οι εκπαιδευτικοί (ΜΟ=3,0316, ΤΑ=1,05462) 

εμφανίζουν στατιστικά μικρότερη συμφωνία σε σχέση με το ΕΕΠ & το ΕΒΠ 

(ΜΟ=3,5417, ΤΑ=1,24972) (Z=-2,922, p=0,003) και σε σχέση με τους υπολοίπους 

(ΜΟ=3,5132, ΤΑ=1,12998)  (Z=-2,441, p=0,015) (βλ. Παράρτημα ΙΙ - Πίνακα 49 και 

Πίνακα 50 a, b, c). 

Με βάση την εμπειρία, στατιστικά σημαντική διαφορά εντοπίζεται στον τομέα 

«Χαρακτηριστικά της ΑΔ» (Z=-3,761, p=0,010), με την ομάδα των συμμετεχόντων με 

εμπειρία 0-5 χρόνια (ΜΟ=4,1831, ΤΑ=0,56996) να εμφανίζει στατιστικά μεγαλύτερη 

συμφωνία σε σχέση με τους συμμετέχοντες με εμπειρία 6-30 χρόνια (ΜΟ=3,7500, 

ΤΑ=0,77962). Στον τομέα «Περιορισμοί της ΑΔ» (Z=-2,142, p=0,032), η ομάδα των 

εχόντων εμπειρία 0-5 χρόνια (ΜΟ=4,1575, ΤΑ=0,59217) εμφανίζει στατιστικά 

μεγαλύτερη συμφωνία με αυτούς που έχουν προϋπηρεσία 6-30 χρόνια (ΜΟ=3,9242, 
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ΤΑ=0,75512). Στον τομέα «Δεξιότητες της ΑΔ» (Z=-3,530, p<0,001), οι έχοντες 

προϋπηρεσία 0-5 χρόνια (ΜΟ=3,8776, ΤΑ=0,55681) εμφανίζουν στατιστικά 

μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με αυτούς που έχουν εμπειρία 6-30 χρόνια 

(ΜΟ=3,5165, ΤΑ=0,68052). Στον τομέα «Μέρος για την ΑΔ (Ι)» (Z=-2,057, p=0,040), 

οι έχοντες προϋπηρεσία 0-5 χρόνια (ΜΟ=3,5394, ΤΑ=0,84658) εμφανίζουν στατιστικά 

μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με αυτούς που έχουν εμπειρία 6-30 χρόνια 

(ΜΟ=3,2500, ΤΑ=0,98156). Τέλος, στον τομέα «Μέρος για την ΑΔ (ΙΙ)» (Z=-3,895, 

p<0,001), οι έχοντες προϋπηρεσία 0-5 χρόνια (ΜΟ=3,0630, ΤΑ=1,12862) εμφανίζουν 

στατιστικά μικρότερη συμφωνία σε σχέση με αυτούς που έχουν εμπειρία 6-30 χρόνια 

(ΜΟ=3,7121, ΤΑ=1,09214) (βλ. Παράρτημα ΙΙ - Πίνακα 51). 

4.3.5.1.2 Παράγοντες Ανεξάρτητης Διαβίωσης και Δημογραφικά Γονέων 

Οι γονείς των ατόμων με ΝΑ, μετά την παραγοντική ανάλυση προέκυψε ότι με βάση 

το φύλο εμφανίζουν στατιστικά σημαντική διαφορά στον τομέα «Παράγοντες που 

επηρεάζουν την ΑΔ» (Z=-1,998, p=0,046), με τις γυναίκες (ΜΟ=3,9957, ΤΑ=0,80162)  

να παρουσιάζουν στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με του άντρες 

(ΜΟ=3,6000, ΤΑ=0,97843) (βλ. Πίνακα 21 και Παράρτημα ΙΙ - Πίνακα 52).  

 

Πίνακας 21: Τομείς Παραγοντικής Ανάλυσης με βάση το φύλο των γονέων 

Τομέας Γυναίκες Άντρες Ζ, p 

Παράγοντες που 

επηρεάζουν την ΑΔ  

3,9957±0,80162 3,6000±0,97843 Z=-1,998, p=0,046 

 Με βάση το μορφωτικό επίπεδο οι γονείς εμφανίζουν στατιστικά σημαντική 

διαφορά στον τομέα «Παράγοντες που επηρεάζουν την ΑΔ» (Z=-2,135, p=0,033). Οι 

γονείς που είναι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ΜΟ=3,8063, ΤΑ=0,88470) παρουσιάζουν στατιστικά μικρότερη συμφωνία σε σχέση 

με τους γονείς που είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΜΟ=4,2071, 

ΤΑ=0,71073) (βλ. Πίνακα 22 και Παράρτημα ΙΙ - Πίνακα 53). 

Πίνακας 22: Τομείς Παραγοντικής Ανάλυσης με βάση το μορφωτικό επίπεδο των γονέων 

Τομέας Απόφοιτοι Α/βάθμιας 

ή Β/βάθμιας Εκπ/σης 

Απόφοιτοι 

τριτοβάθμιας Εκπ/σης 

Ζ, p 

Παράγοντες που 

επηρεάζουν την ΑΔ  

3,8063±0,88470 4,2071±0,71073 Z=-2,135, p=0,033 

 Με βάση την ηλικία των γονέων στατιστικά σημαντική διαφορά εντοπίζεται 

στον τομέα «Δεξιότητες της ΑΔ» (x2=6,184, β.ε.=2, p=0,045) με τους γονείς που 

ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 25-45 (ΜΟ=3,8394, ΤΑ=0,86925) να εμφανίζουν 

στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με αυτούς που ανήκουν στην ομάδα 56 και 
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άνω (ΜΟ=3,2727, ΤΑ=1,02025) (Z=-2,331, p=0,020) (βλ. Πίνακα 23 και Παράρτημα 

ΙΙ - Πίνακα 54 και Πίνακα 55). 

Πίνακας 23: Τομείς Παραγοντικής Ανάλυσης με βάση την ηλικία των γονέων 

Τομέας 25-45 46-55 56 και άνω Ζ, p 

Δεξιότητες της 

ΑΔ (x2=6,184, 

p=0,045) 

3,8394±0,86925  3,2727±1,02025 Z=-2,331, 

p=0,020 

 Με βάση τον αριθμό των παιδιών που υπάρχουν στην οικογένεια στατιστικά 

σημαντική διαφορά εντοπίζεται στον τομέα «Παράγοντες που επηρεάζουν την ΑΔ» 

(x2=6,239, β.ε.=2, p=0,043) με τους γονείς που έχουν 1 παιδί (ΜΟ=3,6233, 

ΤΑ=0,92706) να εμφανίζουν στατιστικά μικρότερη συμφωνία σε σχέση με αυτούς που 

έχουν 3 και πάνω παιδιά (ΜΟ=4,1226, ΤΑ=0,74059) (Z=-2,303, p=0,021) (βλ. Πίνακα 

24 και Παράρτημα ΙΙ - Πίνακα 56 και Πίνακα 57).  

Πίνακας 24: Τομείς Παραγοντικής Ανάλυσης με βάση τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας 

Τομέας 1 παιδί 2 παιδιά 3 και πάνω παιδιά Ζ, p 

Παράγοντες που 

επηρεάζουν την 

ΑΔ (x2=6,239, 

p=0,043) 

3,6233±0,92706  4,1226±0,74059 Z=-2,303, 

p=0,021 

  

Στατιστικά σημαντικές διαφορές δεν εντοπίζονται σε κανέναν τομέα στις 

συγκρίσεις με βάση την οικογενειακή κατάσταση και το επάγγελμα των γονέων.  

4.3.5.1.3 Παράγοντες Ανεξάρτητης Διαβίωσης και Δημογραφικά Ατόμων με ΝΑ 

Η παραγοντική ανάλυση των τομέων με τα δημογραφικά στοιχεία των ατόμων με ΝΑ, 

κατέδειξε ότι δεν παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική διαφορά σε κανέναν από τους 

παράγοντες.  

4.3.5.2 Συγκρίσεις Παραγόντων μεταξύ των ομάδων έρευνας 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται αποτελέσματα σχετικά με τις συγκρίσεις που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των τριών (3) Ομάδων Έρευνας (γονέων, εκπαιδευτικού 

προσωπικού και ατόμων με ΝΑ) ως προς τους  έξι (6) Παράγοντες Ανεξάρτητης 

Διαβίωσης. 

Από τις αναλύσεις αυτές προκύπτουν στοιχεία στατιστικής σημαντικότητας 

τόσο στο σύνολο των παραγόντων, όσο και σε ορισμένα εξατομικευμένα στοιχεία / 

προτάσεις των παραγόντων (βλ. Παράρτημα ΙΙ – Πίνακα 58). Στις αναλύσεις στο 

σύνολο των τομέων προκύπτει στατιστικά σημαντική διαφορά στα «Χαρακτηριστικά 

της ΑΔ», στους «Παράγοντες που επηρεάζουν την ΑΔ», στους «Περιορισμούς της 
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ΑΔ» και στις «Δεξιότητες της ΑΔ» ανάμεσα στην ομάδα των γονέων και στην ομάδα 

των ατόμων με ΝΑ (βλ. Παράρτημα ΙΙ – Πίνακα 59).  

 Πιο αναλυτικά στον τομέα «Χαρακτηριστικά της ΑΔ» (x2=44,123, β.ε.=2, 

p<0,001) τα άτομα με ΝΑ (ΜΟ=3,3125, ΤΑ=0,97145) εμφανίζουν στατιστικά 

μικρότερη συμφωνία σε σχέση με τους γονείς τους (ΜΟ=3,7883, ΤΑ=1,01004) (Z=-

3,771, p<0,001). Στον τομέα «Παράγοντες που επηρεάζουν την ΑΔ» (x2=24,805, 

β.ε.=2, p<0,001) τα άτομα με ΝΑ (ΜΟ=3,6484, ΤΑ=0,78123) εμφανίζουν στατιστικά 

μικρότερη συμφωνία σε σχέση με τους γονείς τους (ΜΟ=3,8968, ΤΑ=0,86240) (Z=-

2,691, p=0,007). Στον τομέα «Περιορισμοί της ΑΔ» (x2=108,916, β.ε.=2,  p<0,001) τα 

άτομα με ΝΑ (ΜΟ=2,9543, ΤΑ=0,92768) εμφανίζουν στατιστικά μικρότερη συμφωνία 

σε σχέση με τους γονείς τους (ΜΟ=3,4489, ΤΑ=0,96370) (Z=-3,766, p<0,001). Τέλος 

στον τομέα «Δεξιότητες της ΑΔ» (x2=8,187, β.ε.=2, p=0,017) τα άτομα με ΝΑ 

(ΜΟ=3,9054, ΤΑ=0,87921) εμφανίζουν στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση 

με τους γονείς τους (3,5777, ΤΑ=0,95143) (Z=-2,646, p=0,008) (βλ. Πίνακα 25 και 

Παράρτημα ΙΙ - Πίνακα 60). 

Πίνακας 25: Τομείς Παραγοντικής Ανάλυσης με βάση τη σύγκριση γονέων και ατόμων με ΝΑ 

Τομέας Γονείς Άτομα με ΝΑ Ζ, p 

«Χαρακτηριστικά της 

ΑΔ» (x2=44,123, 

p<0,001) 

3,3125±0,97145 3,7883±1,01004 Z=-3,771, p<0,001 

«Παράγοντες που 

επηρεάζουν την ΑΔ» 

(x2=24,805, p<0,001) 

3,6484±0,78123 3,8968±0,86240 Z=-2,691, p=0,007 

«Περιορισμοί της 

ΑΔ» (x2=108,916, 

p<0,001) 

2,9543±0,92768 3,4489±0,96370 Z=-3,766, p<0,001 

«Δεξιότητες της ΑΔ» 

(x2=8,187, p=0,017) 

3,9054±0,87921 3,5777±0,95143 Z=-2,646, p=0,008 

  

Στις αναλύσεις στο σύνολο των τομέων ανάμεσα σε εκπαιδευτικό προσωπικό 

και άτομα με ΝΑ προκύπτει στατιστικά σημαντική διαφορά στα «Χαρακτηριστικά της 

ΑΔ», στους «Παράγοντες που επηρεάζουν την ΑΔ», στους «Περιορισμούς της ΑΔ» 

και στις «Δεξιότητες της ΑΔ». Πιο αναλυτικά στον τομέα «Χαρακτηριστικά της ΑΔ» 

(x2=44,123, β.ε.=2, p<0,001) τα άτομα με ΝΑ (ΜΟ=3,3125, ΤΑ=0,97145) εμφανίζουν 

στατιστικά μικρότερη συμφωνία σε σχέση με το εκπαιδευτικό προσωπικό 

(ΜΟ=4,0350, ΤΑ=0,67537) (Z=-6,9000, p<0,001). Στον τομέα «Παράγοντες που 

επηρεάζουν την ΑΔ» (x2=24,805, β.ε.=2, p<0,001) τα άτομα με ΝΑ (ΜΟ=3,6484, 

ΤΑ=0,78123) εμφανίζουν στατιστικά μικρότερη συμφωνία σε σχέση με το 
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εκπαιδευτικό προσωπικό (ΜΟ=4,0777, ΤΑ=0,52596) (Z=-5,327, p<0,001). Στον 

τομέα «Περιορισμοί της ΑΔ» (x2=108,916, β.ε.=2, p<0,001) τα άτομα με ΝΑ 

(ΜΟ=2,9543, ΤΑ=0,92768) εμφανίζουν στατιστικά μικρότερη συμφωνία σε σχέση με 

το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΜΟ=4,0777, ΤΑ=0,64841) (Z=-10,228, p<0,001). Τέλος 

στον τομέα «Δεξιότητες της ΑΔ» (x2=8,187, β.ε.=2, p=0,017) τα άτομα με ΝΑ 

(ΜΟ=3,9054, ΤΑ=0,87921) εμφανίζουν στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση 

με το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΜΟ=3,7541, ΤΑ=0,62428) (Z=-1,956, p=0,050) (βλ. 

Πίνακα 26 και Παράρτημα ΙΙ- Πίνακα 61). 

Πίνακας 26: Τομείς Παραγοντικής Ανάλυσης με βάση τη σύγκριση εκπαιδευτικού προσωπικού και 

ατόμων με ΝΑ 

Τομέας Εκπαιδευτικό 

Προσωπικό 

Άτομα με ΝΑ Ζ, p 

«Χαρακτηριστικά της 

ΑΔ» (x2=44,123, 

p<0,001) 

4,0350±0,67537 3,7883±1,01004 Z=-6,9000, p<0,001 

«Παράγοντες που 

επηρεάζουν την ΑΔ» 

(x2=24,805, p<0,001) 

4,0777±0,52596 3,8968±0,86240 Z=-5,327, p<0,001 

«Περιορισμοί της 

ΑΔ» (x2=108,916, 

p<0,001) 

4,0777±0,64841 3,4489±0,96370 Z=-10,228, p<0,001 

«Δεξιότητες της ΑΔ» 

(x2=8,187, p=0,017) 

3,7541±0,62428 3,5777±0,95143 Z=-1,956, p=0,050 

  

Στις αναλύσεις στο σύνολο των τομέων ανάμεσα σε εκπαιδευτικό προσωπικό 

και γονείς ατόμων με ΝΑ προκύπτει στατιστικά σημαντική διαφορά στους 

«Περιορισμούς της ΑΔ». Πιο αναλυτικά στον τομέα «Περιορισμοί της ΑΔ» 

(x2=108,916, β.ε.=2, p<0,001) οι γονείς των ατόμων με ΝΑ (3,4489, ΤΑ=0,96370) 

εμφανίζουν στατιστικά μικρότερη συμφωνία σε σχέση με το εκπαιδευτικό προσωπικό 

(4,0777, ΤΑ=0,64841) (Z=-6,020, p<0,001) (βλ. Πίνακα 27 και Παράρτημα ΙΙ - Πίνακα 

62). 

Πίνακας 27: Τομείς Παραγοντικής Ανάλυσης με βάση τη σύγκριση εκπαιδευτικού προσωπικού και 
γονέων ατόμων με ΝΑ 

Τομέας Γονείς Εκπαιδευτικό 

Προσωπικό 

Ζ, p 

«Περιορισμοί της 

ΑΔ» (x2=108,916, 

p<0,001) 

3,4489±0,96370 4,0777±0,64841 Z=-6,020, p<0,001 
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4.3.6 Σύγκριση μεταξύ Ομάδων Έρευνας ανά Πρόταση 

Σε ό,τι αφορά τα μεμονωμένα στοιχεία/ προτάσεις των υποκλιμάκων στατιστικά 

σημαντική διαφορά προκύπτει σε 4 στοιχεία της υποκλίμακας των χαρακτηριστικών 

της ΑΔ, σε 2 στοιχεία του τομέα των παραγόντων που επηρεάζουν την ΑΔ, σε 2 

στοιχεία του τομέα των περιορισμών της ΑΔ και σε 5 στοιχεία του τομέα των 

δεξιοτήτων της ΑΔ, στις συγκρίσεις ανάμεσα στα άτομα με ΝΑ και στους γονείς τους. 

Στις συγκρίσεις των ατόμων με ΝΑ και το εκπαιδευτικό προσωπικό, στατιστικά 

σημαντική διαφορά εντοπίζεται σε 4 στοιχεία του τομέα των χαρακτηριστικών της ΑΔ, 

σε 4 στοιχεία του τομέα των παραγόντων που επηρεάζουν την ΑΔ, σε 4 στοιχεία του 

τομέα των περιορισμών της ΑΔ, σε 8 στοιχεία του τομέα των δεξιοτήτων της ΑΔ και 

σε 2 στοιχεία του τομέα του μέρους για την ΑΔ. Τέλος, στις συγκρίσεις των γονέων 

των ατόμων με ΝΑ και το εκπαιδευτικό προσωπικό, στατιστικά σημαντική διαφορά 

εντοπίζεται σε 1 στοιχείο του τομέα των χαρακτηριστικών της ΑΔ, σε 3 στοιχεία του 

τομέα των παραγόντων που επηρεάζουν την ΑΔ, σε 3 στοιχεία του τομέα των 

περιορισμών της ΑΔ, σε 4 στοιχεία του τομέα των δεξιοτήτων της ΑΔ και σε 1 στοιχείο 

του τομέα του μέρους για την ΑΔ (βλ. Παράρτημα ΙΙ – Πίνακα 63).  

4.3.6.1 Σύγκριση μεταξύ Ομάδων Έρευνας ανά Πρόταση_ Γονείς – Άτομα με ΝΑ 

Συγκεκριμένα (βλ. Πίνακα 28 και Παράτημα ΙΙ -Πίνακα 64), στην πρόταση ότι η ΑΔ 

σημαίνει το άτομο να είναι λειτουργικό, ώστε να είναι αυτοδύναμο και να 

αυτοεξυπηρετείται (x2=90,368, β.ε.=2, p<0,001), τα άτομα με ΝΑ (ΜΟ=3.2500, 

ΤΑ=1.19365) εμφανίζουν στατιστικά μικρότερη συμφωνία σε σχέση με τους γονείς 

τους (ΜΟ=4.0726, ΤΑ=1.07577) (Z=-5,377, p<0,001). Στην πρόταση ότι η ΑΔ 

συνίσταται στο να κάνει το άτομο αυτό που θέλει, μέσα στα όρια που του τίθενται από 

το κοινωνικό σύνολο (x2=8,267, β.ε.=2, p=0,016), τα άτομα με ΝΑ (ΜΟ=3.4919, 

ΤΑ=1.17214) (Z=-2,301, p=0,021) εμφανίζουν στατιστικά μικρότερη συμφωνία με 

τους γονείς τους (ΜΟ=3.8387, ΤΑ=1.06982). Τέλος, στη δήλωση ότι η ΑΔ 

χαρακτηρίζεται από την ικανότητα του ατόμου να είναι επαγγελματικά και οικονομικά 

ανεξάρτητο (x2=614,385, β.ε.=2, p=0,001), τα άτομα με ΝΑ (ΜΟ=3.0323, 

ΤΑ=1.48124) παρουσιάζουν στατιστικά μικρότερη συμφωνία σε σχέση με τους γονείς 

τους (ΜΟ=3.5403, ΤΑ=1.31532) (Z=-2,671, p=0,008).  

Η πρόταση ότι η ΑΔ επηρεάζεται από τις ευκαιρίες που δίνουν οι γονείς (           

=25,400, β.ε.=2, p<0,001), επιλέγεται από τα άτομα με ΝΑ (ΜΟ=3.5484, 

ΤΑ=1.17808), σε στατιστικά μικρότερη συμφωνία από τους γονείς τους (ΜΟ=3.9194, 
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ΤΑ=1.04061) (Z=-2,502, p=0,012). Τέλος, η δήλωση ότι η ΑΔ επηρεάζεται από το 

ανεπαρκές για τα άτομα με ΝΑ εκπαιδευτικό σύστημα (x2=35,219, β.ε.=2,  p<0,001), 

επιλέγεται από τα άτομα με ΝΑ (ΜΟ=3.6935, ΤΑ=1.12747) σε στατιστικά μικρότερη 

συμφωνία σε σχέση με τους γονείς τους (ΜΟ=4.0323, ΤΑ=1.19576) (Z=-2,826, 

p=0,005).  

Στη δήλωση ότι  Η ΑΔ περιορίζεται από το κοινωνικό πλαίσιο (x2=76,017, 

β.ε.=2, p<0,001), τα άτομα με ΝΑ (ΜΟ=2.9032, ΤΑ=1.23248) παρουσιάζουν 

στατιστικά μικρότερη συμφωνία σε σχέση με τους γονείς τους (ΜΟ=3.4516, 

ΤΑ=1.30885) (Z=-3,358, p=0,001). Τέλος, στη δήλωση ότι η ΑΔ περιορίζεται από το 

ανεπαρκές  εκπαιδευτικό σύστημα (x2=49,073, β.ε.=2, p<0,001), τα άτομα με ΝΑ 

(ΜΟ=3.3790, ΤΑ=1.13764) παρουσιάζουν στατιστικά μικρότερη συμφωνία σε σχέση 

με τους γονείς τους (ΜΟ=3.9919, ΤΑ=1.17214) (Z=-4,297, p<0,001).  

Στον τομέα των δεξιοτήτων ΑΔ, στην πρόταση ότι η μαγειρική αποτελεί 

απαραίτητη δεξιότητα για την ΑΔ (x2=13,734, β.ε.=2, p=0,001), τα άτομα με ΝΑ 

(ΜΟ=3.7500, ΤΑ=1.07162) εμφανίζουν στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση 

με τους γονείς τους (ΜΟ=3.2823, ΤΑ=1.19321) (Z=-3,149, p=0,002). Στη δεξιότητα 

δουλειές σπιτιού  (x2=13,007, β.ε.=2, p=0,001), τα άτομα με ΝΑ (ΜΟ=3.8306, 

ΤΑ=1.06475) εμφανίζουν στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με τους γονείς 

(ΜΟ=3.4597, ΤΑ=1.09988) (Z=-2,707, p=0,007). Στη δεξιότητα επιλογή & φροντίδα 

ρουχισμού (x2=7,790, β.ε.=2, p=0,020) τα άτομα με ΝΑ (ΜΟ=4.1129, ΤΑ=2.83477) 

παρουσιάζουν στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με τους γονείς τους  

(ΜΟ=3.5645, ΤΑ=1.16341) (Z=-2,263, p=0,024).  Τέλος, στη δεξιότητα επιλογή 

επαγγελματικής σταδιοδρομίας (x2=20,048, β.ε.=2,  p<0,001) τα άτομα με ΝΑ 

παρουσιάζουν (ΜΟ=3.8548, ΤΑ=1.07214) στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε 

σχέση με τους γονείς τους  (ΜΟ=3.2339, ΤΑ=1.33196)( Z=-3,687, p<0,001). 

Πίνακας 28: Στοιχεία/Προτάσεις των Τομέων της Παραγοντικής Ανάλυσης ανάμεσα σε Γονείς και 

Άτομα με ΝΑ 

Στοιχεία/Προτάσεις Άτομα με ΝΑ Γονείς Z, p 

ΑΔ σημαίνει το άτομο να είναι 

λειτουργικό (x2=90,368, p<0,001) 

3.2500±1.19365 

 

4.0726±1.07577 

 

Z=-5,377, 

p<0,001 

Z=-9,541, 

p<0,001 

ΑΔ σημαίνει το άτομο να κάνει αυτό 

που θέλει με όρια (x2=8,267, 

p=0,016) 

3.4919±1.17214 

 

3.8387±1.06982 

 

Z=-2,301, 

p=0,021 

Z=-2,710, 

p=0,007 
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ΑΔ σημαίνει το άτομο να είναι 

επαγγελματικά & οικονομικά 

ανεξάρτητο (x2=614,385, p=0,001) 

3.0323±1.48124 

 

3.5403±1.31532 

 

Z=-2,671, 

p=0,008 

Z=-3,758, 

p<0,001 

Η ΑΔ επηρεάζεται από τις δεξιότητες 

του ατόμου (x2=31,158, p<0,001) 

3.5968±1.05089 

 

3.7500±1.08669 

 

Z=-5,357, 

p<0,001 

Z=-3,760, 

p<0,001 

Η ΑΔ επηρεάζεται από τις ευκαιρίες 

που δίνουν οι γονείς (x2=25,400, 

p<0,001) 

3.5484±1.17808 

 

3.9194±1.04061 

 

Z=-2,502, 

p=0,012 

Z=-5,068, 

p<0,001 

Η ΑΔ επηρεάζεται από το ανεπαρκές 

εκπαιδευτικό σύστημα (x2=35,219, 

p<0,001) 

3.6935±1.12747 

 

4.0323±1.19576 

 

Z=-2,826, 

p=0,005 

Z=-6,121, 

p<0,001 

Η ΑΔ περιορίζεται από το ίδιο το 

άτομο με ΝΑ (x2=14,458, p=0,001) 

3.4113±1.16406 

 

 

3.3629±1.19628 

 

Z=-3,362, 

p=0,001 

Z=-2,954, 

p=0,028 

Η ΑΔ περιορίζεται από την 

οικογένεια (x2=78,589, p<0,001) 

2.5806±1.26296 

 

2.9032±1.39930 

 

Z=-8,552, 

p<0,001 

Z=-5,951, 

p<0,001 

Η ΑΔ περιορίζεται από το κοινωνικό 

πλαίσιο (x2=76,017, p<0,001) 

2.9032±1.23248 

 

3.4516±1.30885 

 

Z=-3,358, 

p=0,001 

Z=-8,809, 

p<0,001 

Η ΑΔ περιορίζεται από το ανεπαρκές  

εκπαιδευτικό σύστημα (x2=49,073, 

p<0,001) 

3.3790±1.13763 

 

3.9919±1.17214 

 

Z=-4,297, 

p<0,001 

Z=-7,148, 

p<0,001 

Δεξιότητα απαραίτητη για ΑΔ: 

μαγειρική (x2=13,734, p=0,001) 

3.7500±1.07162 

 

3.2823±1.19321 

 

Z=-3,149, 

p=0,002 

Z=-3,270, 

p=0,001 

Δεξιότητα απαραίτητη για ΑΔ: 

δουλειές σπιτιού (x2=13,007, 

p=0,001) 

3.8306±1.06475 3.4597±1.09988 

 

Z=-2,707, 

p=0,007 

Z=-3,517, 

p<0,001 

Δεξιότητα απαραίτητη για ΑΔ: 

επιλογή & φροντίδα ρουχισμού 

(x2=7,790, p=0,020) 

4.1129±2.83477 

 

3.5645±1.16341 Z=-2,263, 

p=0,024 

Z=-2,613, 

p=0,009 

Δεξιότητα απαραίτητη για ΑΔ: 

φροντίδα εαυτού (x2=15,348, 

p<0,001) 

4.1613±1.03897 

 

4.1129±1.09848 

 

Z=-3,271, 

p=0,001 

Z=-3,426, 

p=0,001 

Δεξιότητα απαραίτητη για ΑΔ: 

γνώση κανόνων ασφάλειας 

(x2=29,007, p<0,001) 

4.4113±3.71333 

 

4.1371±1.09199 

 

Z=-5,028, 

p<0,001 

Z=-4,072, 

p<0,001 

Δεξιότητα απαραίτητη για ΑΔ: 

διαχείριση & αξιοποίηση ελεύθερου 

χρόνου (x2=18,492, p<0,001) 

3.8306±1.03375 

 

 

3.4919±1.02407 

 

Z=-2,596, 

p=0,009 

Z=-4,351, 

p<0,001 

Δεξιότητα απαραίτητη για ΑΔ: 

επιλογή επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας (x2=20,048, p<0,001) 

3.8548±1.07214 

 

 

3.2339±1.33196 

 

Z=-3,687, 

p<0,001 
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Z=-4,114, 

p<0,001 

Μέρος για ΑΔ: διαμορφωμένος 

χώρος εντός του σχολείου (x2=7,850, 

p=0,020) 

3.5403±1.21240 

 

3.5968±1.20243 Z=-2,525, 

p=0,012 

Z=-2,119, 

p=0,034 

4.3.6.2 Σύγκριση μεταξύ Ομάδων Έρευνας ανά Πρόταση_ Εκπαιδευτικό 

Προσωπικό – Άτομα με ΝΑ 

Συγκεκριμένα (βλ. Πίνακα 29 και Παράτημα ΙΙ -Πίνακα 65), στην πρόταση ότι η ΑΔ 

σημαίνει το άτομο να είναι λειτουργικό, ώστε να είναι αυτοδύναμο και να 

αυτοεξυπηρετείται (x2=90,368, β.ε.=2, p<0,001), τα άτομα με ΝΑ (ΜΟ=3.2500, 

ΤΑ=1.19365) εμφανίζουν στατιστικά μικρότερη συμφωνία σε σχέση με το 

εκπαιδευτικό προσωπικό (ΜΟ=4.4922, ΤΑ=0.77136) (Z=-9,541, p<0,001). Στην 

πρόταση ότι η ΑΔ συνίσταται στο να κάνει το άτομο αυτό που θέλει, μέσα στα όρια 

που του τίθενται από το κοινωνικό σύνολο (x2=8,267, p=0,016), τα άτομα με ΝΑ 

(ΜΟ=3.4919, ΤΑ=1.17214) (Z=-2,301, p=0,021) στατιστικά συμφωνούν λιγότερα σε 

σχέση με το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΜΟ=3.8756, ΤΑ=0.88687)( Z=-2,710, 

p=0,007). Στη δήλωση ότι αν το άτομο ζει χωρίς να εξαρτάται από κάποιον άλλο 

(x2=18,594, β.ε.=2, p<0,001), τότε η ΑΔ μπορεί να επιτευχθεί, τα άτομα με ΝΑ 

(ΜΟ=3.4758, ΤΑ=1.21283) παρουσιάζουν στατιστικά μικρότερη συμφωνία σε σχέση 

με το εκπαιδευτικό προσωπικό ΜΟ=4.0829, ΤΑ=0.91479) (Z=-4,449, p<0,001). 

Τέλος, στη δήλωση ότι η ΑΔ χαρακτηρίζεται από την ικανότητα του ατόμου να είναι 

επαγγελματικά και οικονομικά ανεξάρτητο (x2=614,385, β.ε.=2, p=0,001), τα άτομα με 

ΝΑ (ΜΟ=3.0323, ΤΑ=1.48124) παρουσιάζουν στατιστικά μικρότερη συμφωνία σε 

σχέση με προσωπικό (ΜΟ=3.6891, ΤΑ=1.05906) (Z=-3,758, p<0,001).  

Σε ό,τι αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν την ΑΔ, στη δήλωση ότι η ΑΔ 

επηρεάζεται από τις δεξιότητες του ατόμου (x2=31,158, β.ε.=2, p<0,001), τα άτομα με 

ΝΑ (ΜΟ=3.5968, ΤΑ=1.05089) εμφανίζουν στατιστικά μικρότερη συμφωνία σε σχέση 

με το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΜΟ=4.2073, ΤΑ=0.82193) (Z=-3,760, p<0,001). Η 

πρόταση ότι η ΑΔ επηρεάζεται από τις ευκαιρίες που δίνουν οι γονείς (x2=25,400, 

β.ε.=2, p<0,001), επιλέγεται από τα άτομα με ΝΑ (ΜΟ=3.5484, ΤΑ=1.17808), σε 

στατιστικά μικρότερη συμφωνία από το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΜΟ=4.1969, 

ΤΑ=0.81815) (Z=-5,068, p<0,001). Η δήλωση ότι η ΑΔ επηρεάζεται από τη στάση της 

κοινωνίας (x2=8,618, β.ε.=2, p=0,013), επιλέγεται από τα άτομα με ΝΑ (ΜΟ=3.8629, 

ΤΑ=1.02279) σε στατιστικά μικρότερη συμφωνία από το εκπαιδευτικό προσωπικό 

(ΜΟ=4.1969, ΤΑ=0.89710) (Z=-3,017, p=0,003). Τέλος, η δήλωση ότι η ΑΔ 
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επηρεάζεται από το ανεπαρκές για τα άτομα με ΝΑ εκπαιδευτικό σύστημα (x2=35,219, 

β.ε.=2, p<0,001), επιλέγεται από τα άτομα με ΝΑ (ΜΟ=3.6935, ΤΑ=1.12747) σε 

στατιστικά μικρότερη συμφωνία σε σχέση με το εκπαιδευτικό προσωπικό 

(ΜΟ=4.4145, ΤΑ=0.79987) (Z=-6,121, p<0,001).  

Στον τομέα των περιορισμών που υπάρχουν για να πραγματοποιηθεί η ΑΔ, 

στην πρόταση ότι η ΑΔ περιορίζεται από το ίδιο το άτομο με ΝΑ (x2=14,458, β.ε.=2, 

p=0,001), τα άτομα με ΝΑ (ΜΟ=3.4113, ΤΑ=1.16406) εμφανίζουν στατιστικά 

μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΜΟ=2.9896, 

ΤΑ=1.08968) (Z=-2,954, p=0,028). Στην πρόταση ότι η ΑΔ περιορίζεται από την 

οικογένεια (x2=78,589, β.ε.=2, p<0,001), τα άτομα με ΝΑ (ΜΟ=2.5806, ΤΑ=1.26296) 

εμφανίζουν στατιστικά μικρότερη συμφωνία σε σχέση με το εκπαιδευτικό προσωπικό 

(ΜΟ=3.8387, ΤΑ=1.06982) (Z=-8,552, p<0,001). Στη δήλωση ότι  η ΑΔ περιορίζεται 

από το κοινωνικό πλαίσιο (x2=76,017, β.ε.=2, p<0,001), τα άτομα με ΝΑ (ΜΟ=2.9032, 

ΤΑ=1.23248) παρουσιάζουν στατιστικά μικρότερη συμφωνία σε σχέση με το 

εκπαιδευτικό προσωπικό (ΜΟ=4.1347, ΤΑ=0.82442) (Z=-8,809, p<0,001). Τέλος, στη 

δήλωση ότι η ΑΔ περιορίζεται από το ανεπαρκές  εκπαιδευτικό σύστημα (x2=49,073, 

β.ε.=2, p<0,001), τα άτομα με ΝΑ (ΜΟ=3.3790, ΤΑ=1.13764) παρουσιάζουν 

στατιστικά μικρότερη συμφωνία σε σχέση με το εκπαιδευτικό προσωπικό 

(ΜΟ=4.2694, ΤΑ=0.86599) (Z=-7,148, p<0,001).  

Στον τομέα των δεξιοτήτων ΑΔ, στην πρόταση ότι η μαγειρική αποτελεί 

απαραίτητη δεξιότητα για την ΑΔ (x2=13,734, β.ε.=2, p=0,001), τα άτομα με ΝΑ 

(ΜΟ=3.7500, ΤΑ=1.07162) εμφανίζουν  στατιστικά μικρότερη συμφωνία σε σχέση με 

το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΜΟ=3.3782, ΤΑ=0.95030)  (Z=-3,270, p=0,001). Στη 

δεξιότητα δουλειές σπιτιού  (x2=13,007, β.ε.=2, p=0,001), τα άτομα με ΝΑ 

(ΜΟ=3.8306, ΤΑ=1.06475) εμφανίζουν στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση 

με το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΜΟ=3.4404, ΤΑ=0.92861) (Z=-3,517, p<0,001). Στη 

δεξιότητα επιλογή & φροντίδα ρουχισμού (x2=7,790, β.ε.=2, p=0,020) τα άτομα με ΝΑ 

(ΜΟ=4.1129, ΤΑ=2.83477) παρουσιάζουν στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε 

σχέση με το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΜΟ=3.6528, ΤΑ=0.87720) (Z=-2,613, 

p=0,009). Στη δεξιότητα φροντίδα εαυτού (x2=15,348, β.ε.=2, p<0,001) τα άτομα με 

ΝΑ (ΜΟ=4.1613, ΤΑ=1.03897) εμφανίζουν στατιστικά μικρότερη συμφωνία σε σχέση 

με το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΜΟ=4.5440, ΤΑ=0.73554) (Z=-3,426, p=0,001). Στη 

δεξιότητα γνώση κανόνων ασφάλειας (x2=29,007, β.ε.=2, p<0,001) τα άτομα με ΝΑ 

(ΜΟ=4.4113, ΤΑ=3.71333) εμφανίζουν στατιστικά μικρότερη συμφωνία σε σχέση με 



229 
 

το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΜΟ=4.6010, ΤΑ=0.72270) (Z=-4,072, p<0,001). Στη 

δεξιότητα διαχείριση & αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου (x2=18,492, β.ε.=2, p<0,001) το 

εκπαιδευτικό προσωπικό (ΜΟ=3.3627, ΤΑ=0.83732) παρουσιάζει στατιστικά 

μικρότερη συμφωνία σε σχέση με τα άτομα με ΝΑ  (ΜΟ=3.8306, ΤΑ=1.03375) (Z=-

4,351, p<0,001). Στη δεξιότητα προεπαγγελματικές δεξιότητες (x2=4,664, β.ε.=2, 

p=0,097) τα άτομα με ΝΑ (ΜΟ=3.8468, ΤΑ=1.10464) εμφανίζουν στατιστικά 

μικρότερη συμφωνία σε σχέση με το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΜΟ=3.6477, 

ΤΑ=0.97906) (Z=-2,056, p=0,048). Τέλος, στη δεξιότητα επιλογή επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας (x2=20,048, β.ε.=2, p<0,001) τα άτομα με ΝΑ παρουσιάζουν 

(ΜΟ=3.8548, ΤΑ=1.07214) στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με το 

εκπαιδευτικό προσωπικό  (ΜΟ=3.3938, ΤΑ=0.98444) (Z=-4,114, p<0,001).  

Τέλος, στον τομέα μέρος για την ΑΔ, στη δήλωση ότι η ΑΔ πρέπει να 

διδάσκεται και να συμβαίνει σε κάποιον ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του 

σχολείου (x2=7,850, β.ε.=2, p=0,020) το εκπαιδευτικό προσωπικό των ατόμων με ΝΑ 

(ΜΟ=3.8756, ΤΑ=1.12966) παρουσιάζει στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση 

με τα άτομα με ΝΑ (ΜΟ=3.5403, ΤΑ=1.21240) (Z=-2,525, p=0,012). Και στη δήλωση 

ότι η ΑΔ θα έπρεπε να ανατίθεται σε φορείς ανεξάρτητους από το σχολείο (x2=8,487, 

β.ε.=2, p=0,014), τα άτομα με ΝΑ (ΜΟ=3.3548, ΤΑ=1.35066) εμφανίζουν στατιστικά 

μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΜΟ=2.9275, 

ΤΑ=1.31693) (Z=-2,801, p=0,005). 

Πίνακας 29: Στοιχεία/Προτάσεις των Τομέων της Παραγοντικής Ανάλυσης ανάμεσα σε Εκπαιδευτικό 

Προσωπικό και Άτομα με ΝΑ 

Στοιχεία/Προτάσεις Άτομα με ΝΑ Εκπαιδευτικό 

Προσωπικό 

Z, p 

ΑΔ σημαίνει το άτομο να είναι 

λειτουργικό (x2=90,368, p<0,001) 

3.2500±1.19365 

 

4.4922±0.77136 Z=-5,377, 

p<0,001 

Z=-3,344, 

p<0,001 

ΑΔ σημαίνει το άτομο να κάνει 

αυτό που θέλει με όρια (x2=8,267, 

p=0,016) 

3.4919±1.17214 

 

3.8756±0.88687 

 

Z=-2,301, 

p=0,021 

Z=-2,710, 

p=0,007 

ΑΔ σημαίνει το άτομο να ζει χωρίς 

να εξαρτάται από άλλον 

(x2=18,594, p<0,001) 

3.4758±1.21283 

 

4.0829±0.91479 

 

Z=-4,449, 

p<0,001 

ΑΔ σημαίνει το άτομο να είναι 

επαγγελματικά & οικονομικά 

ανεξάρτητο (x2=614,385, p=0,001) 

3.0323±1.48124 

 

3.6891±1.05906 

 

Z=-2,671, 

p=0,008 

Z=-3,758, 

p<0,001 

Η ΑΔ επηρεάζεται από τις 

δεξιότητες του ατόμου (x2=31,158, 

p<0,001) 

3.5968±1.05089 

 

4.2073±0.82193 

 

Z=-5,357, 

p<0,001 
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Z=-3,760, 

p<0,001 

Η ΑΔ επηρεάζεται από τις 

ευκαιρίες που δίνουν οι γονείς 

(x2=25,400, p<0,001) 

3.5484±1.17808 

 

4.1969±0.81815 

 

Z=-2,502, 

p=0,012 

Z=-4,518, 

p<0,001 

Η ΑΔ επηρεάζεται από τη στάση 

της κοινωνίας (x2=8,618, p=0,013) 

3.8629±1.02279 

 

4.1969±0.89710 Z=-3,017, 

p=0,003 

Η ΑΔ επηρεάζεται από το 

ανεπαρκές εκπαιδευτικό σύστημα 

(x2=35,219, p<0,001) 

3.6935±1.12747 

 

4.4145±0.79987 

 

Z=-2,826, 

p=0,005 

Z=-2,314, 

p<0,001 

Η ΑΔ περιορίζεται από το ίδιο το 

άτομο με ΝΑ (x2=14,458, p=0,001) 

3.4113±1.16406 

 

 

2.9896±1.08968 

 

Z=-3,362, 

p=0,001 

Z=-2,954, 

p=0,028 

Η ΑΔ περιορίζεται από την 

οικογένεια (x2=78,589, p<0,001) 

2.5806±1.26296 

 

3.8290±0.88787 

 

Z=-8,552, 

p<0,001 

Z=-5,951, 

p<0,001 

Η ΑΔ περιορίζεται από το 

κοινωνικό πλαίσιο (x2=76,017, 

p<0,001) 

2.9032±1.23248 

 

4.1347±0.82442 

 

Z=-3,358, 

p=0,001 

Z=-4,518, 

p<0,001 

Η ΑΔ περιορίζεται από το 

ανεπαρκές  εκπαιδευτικό σύστημα 

(x2=49,073, p<0,001) 

3.3790±1.13763 

 

4.2694±0.86599 

 

Z=-4,297, 

p<0,001 

Z=-7,148, 

p<0,001 

Δεξιότητα απαραίτητη για ΑΔ: 

μαγειρική (x2=13,734, p=0,001) 

3.7500±1.07162 

 

3.3782±0.95030 

 

Z=-3,149, 

p=0,002 

Z=-3,270, 

p=0,001 

Δεξιότητα απαραίτητη για ΑΔ: 

δουλειές σπιτιού (x2=13,007, 

p=0,001) 

3.8306±1.06475 3.4404±0.92861 

 

Z=-2,707, 

p=0,007 

Z=-3,517, 

p<0,001 

Δεξιότητα απαραίτητη για ΑΔ: 

επιλογή & φροντίδα ρουχισμού 

(x2=7,790, p=0,020) 

4.1129±2.83477 

 

3.6528±0.87720 

 

Z=-2,263, 

p=0,024 

Z=-2,613, 

p=0,009 

Δεξιότητα απαραίτητη για ΑΔ: 

φροντίδα εαυτού (x2=15,348, 

p<0,001) 

4.1613±1.03897 

 

4.5440±0.73554 

 

Z=-3,271, 

p=0,001 

Z=-3,426, 

p=0,001 

Δεξιότητα απαραίτητη για ΑΔ: 

γνώση κανόνων ασφάλειας 

(x2=29,007, p<0,001) 

4.4113±3.71333 

 

4.6010±0.72270 

 

Z=-5,028, 

p<0,001 

Z=-4,072, 

p<0,001 

Δεξιότητα απαραίτητη για ΑΔ: 

διαχείριση & αξιοποίηση 

ελεύθερου χρόνου (x2=18,492, 

p<0,001) 

3.8306±1.03375 

 

 

3.3627±0.83732 

 

Z=-2,596, 

p=0,009 

Z=-4,351, 

p<0,001 

Δεξιότητα απαραίτητη για ΑΔ: 

προεπαγγελματικές δεξιότητες 

(x2=4,664, p=0,097) 

3.8468±1.10464 

 

3.6477±0.97906 

 

Z=-2,056, 

p=0,048 

Δεξιότητα απαραίτητη για ΑΔ: 

επιλογή επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας (x2=20,048, 

p<0,001) 

3.8548±1.07214 

 

 

3.3938±0.98444 Z=-3,687, 

p<0,001 

Z=-4,114, 

p<0,001 
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Μέρος για ΑΔ: διαμορφωμένος 

χώρος εντός του σχολείου 

(x2=7,850, p=0,020) 

3.5403±1.21240 

 

3.8756±1.12966 Z=-2,525, 

p=0,012 

Z=-2,119, 

p=0,034 

Μέρος για ΑΔ: να ανατίθεται σε 

φορείς ανεξάρτητους από το 

σχολείο (x2=8,487, p=0,014) 

3.3548±1.35066 

 

2.9275±1.31693 Z=-2,801, 

p=0,005 

 

 

4.3.6.3 Σύγκριση μεταξύ Ομάδων Έρευνας ανά Πρόταση_ Γονείς – Εκπαιδευτικό 

Προσωπικό 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό εμφανίζει στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με 

τους γονείς των ατόμων με ΝΑ (Z=-3,344, p<0,001) στην πρόταση ότι η ΑΔ σημαίνει 

το άτομο να είναι λειτουργικό, ώστε να είναι αυτοδύναμο και να αυτοεξυπηρετείται 

(x2=90,368, β.ε.=2, p<0,001).  

Σε ό,τι αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν την ΑΔ, στη δήλωση ότι η ΑΔ 

επηρεάζεται από τις δεξιότητες του ατόμου (x2=31,158, β.ε.=2, p<0,001), το 

εκπαιδευτικό προσωπικό (ΜΟ=4.2073, ΤΑ=0.82193) εμφανίζει στατιστικά 

μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με τους γονείς των ατόμων με ΝΑ (ΜΟ=3.7500, 

ΤΑ=1.08669) (Z=-5,357, p<0,001). Η δήλωση ότι η ΑΔ επηρεάζεται από το δείκτη 

νοημοσύνης του ατόμου (x2=13,218, β.ε.=2, p=0,001), οι γονείς των ατόμων με ΝΑ 

(ΜΟ=3.7500, ΤΑ=0.98464), εμφανίζουν στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση 

με το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΜΟ=3.3731, ΤΑ=0.91612) (Z=-3,631, p<0,001). Η 

πρόταση ότι η ΑΔ επηρεάζεται από τις ευκαιρίες που δίνουν οι γονείς (x2=25,400, 

β.ε.=2, p<0,001), επιλέγεται από το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΜΟ=4.1969, 

ΤΑ=0.81815) με μεγαλύτερη στατιστικά συμφωνία σε σχέση με τους γονείς (Z=-4,518, 

p<0,001). Το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΜΟ=4.4145, ΤΑ=0.79987) εμφανίζει 

στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με τους γονείς (ΜΟ=4.0323, ΤΑ=1.19576)  

(Z=-2,314, p<0,001) στη δήλωση ότι η ΑΔ επηρεάζεται από το ανεπαρκές για τα άτομα 

με ΝΑ εκπαιδευτικό σύστημα (x2=35,219, β.ε.=2, p<0,001).  

Το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΜΟ=2.9896, ΤΑ=1.08968) εμφανίζει στατιστικά 

μικρότερη συμφωνία σε σχέση με τους γονείς (ΜΟ=3.3629, ΤΑ=1.19628)  (Z=-3,362, 

p=0,001) στην πρόταση ότι η ΑΔ περιορίζεται από το ίδιο το άτομο με ΝΑ (x2=14,458, 

β.ε.=2, p=0,001). Στην πρόταση ότι η ΑΔ περιορίζεται από την οικογένεια (x2=78,589, 

β.ε.=2,  p<0,001), το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΜΟ=3.8387, ΤΑ=1.06982) εμφανίζει 

μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με τους γονείς (ΜΟ=2.9032, ΤΑ=1.39930) (Z=-5,951, 

p<0,001). Το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΜΟ=4.1347, ΤΑ=0.82442) εμφανίζει 

μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με τους γονείς (ΜΟ=3.4516, ΤΑ=1.30885) (Z=-4,518, 
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p<0,001) στη δήλωση ότι η ΑΔ περιορίζεται από το κοινωνικό πλαίσιο (x2=76,017, 

β.ε.=2, p<0,001).  

Στη δεξιότητα διαχείριση χρημάτων (x2=8,014, β.ε.=2, p=0,019), οι γονείς των 

ατόμων με ΝΑ (ΜΟ=3.6532, ΤΑ=1.31313) παρουσιάζουν στατιστικά μικρότερη 

συμφωνία σε σχέση με το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΜΟ=4.1140, ΤΑ=0.95058) (Z=-

2,781, p=0,005). Στη δεξιότητα αγορές – πληρωμές (x2=5,262, β.ε.=2, p=0,072) οι 

γονείς των ατόμων με ΝΑ (ΜΟ=3.6210, ΤΑ=1.37097) παρουσιάζουν στατιστικά 

μικρότερη συμφωνία  σε σχέση με το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΜΟ=4.0415, 

ΤΑ=0.98337) (Z=-2,269, p=0,023). Στη δεξιότητα φροντίδα εαυτού (x2=15,348, 

β.ε.=2, p<0,001)  το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΜΟ=4.5440, ΤΑ=0.73554) εμφανίζει 

στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με τους γονείς των ατόμων (ΜΟ=4.1129, 

ΤΑ=1.09848) (Z=-3,271, p=0,001). Το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΜΟ=4.6010, 

ΤΑ=0.72270) εμφανίζει στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση με τους γονείς των 

ατόμων (ΜΟ=4.1371, ΤΑ=1.09199) (Z=-5,028, p<0,001) στη δεξιότητα γνώση 

κανόνων ασφάλειας (x2=29,007, β.ε.=2, p<0,001). Στη δεξιότητα διαχείριση & 

αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου (x2=18,492, β.ε.=2, p<0,001) το εκπαιδευτικό 

προσωπικό (ΜΟ=3.3627, ΤΑ=0.83732) παρουσιάζει στατιστικά μικρότερη συμφωνία 

σε σχέση με τους γονείς των ατόμων (ΜΟ=3.4919, ΤΑ=1.02407) (Z=-2,596, p=0,009).  

Τέλος, στον τομέα μέρος για την ΑΔ, στη δήλωση ότι η ΑΔ πρέπει να 

διδάσκεται και να συμβαίνει σε κάποιον ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του 

σχολείου (x2=7,850, β.ε.=2, p=0,020) το εκπαιδευτικό προσωπικό των ατόμων με ΝΑ 

(ΜΟ=3.8756, ΤΑ=1.12966) παρουσιάζει στατιστικά μεγαλύτερη συμφωνία σε σχέση 

με τους γονείς των ατόμων με ΝΑ (ΜΟ=3.5968, ΤΑ=1.20243) (Z=-2,119, p=0,034) 

(βλ. Πίνακα 30 και Παράρτημα ΙΙ -Πίνακα 66). 

 

Πίνακας 30: Στοιχεία/Προτάσεις των Τομέων της Παραγοντικής Ανάλυσης ανάμεσα σε Γονείς και 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό Ατόμων με ΝΑ 

Στοιχεία/Προτάσεις Γονείς Εκπαιδευτικό 

Προσωπικό 

Z, p 

ΑΔ σημαίνει το άτομο να είναι 

λειτουργικό (x2=90,368, p<0,001) 

4.0726±1.07577 

 

4.4922±0.77136 Z=-9,541, p<0,001 

Z=-3,344, p<0,001 

ΑΔ σημαίνει το άτομο να κάνει 

αυτό που θέλει με όρια (x2=8,267, 

p=0,016) 

3.8387±1.06982 

 

3.8756±0.88687 

 

Z=-2,301, p=0,021 

Z=-2,710, p=0,007 

ΑΔ σημαίνει το άτομο να είναι 

επαγγελματικά & οικονομικά 

ανεξάρτητο (x2=614,385, 

p=0,001) 

3.5403±1.31532 

 

3.6891±1.05906 

 

Z=-2,671, p=0,008 

Z=-3,758, p<0,001 
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Η ΑΔ επηρεάζεται από τις 

δεξιότητες του ατόμου 

(x2=31,158, p<0,001) 

3.7500±1.08669 

 

4.2073±0.82193 

 

Z=-5,357, p<0,001 

Z=-3,760, p<0,001 

Η ΑΔ επηρεάζεται από το δείκτη 

νοημοσύνης του ατόμου 

(x2=13,218, p=0,001) 

3.7500±0.98464 

 

3.3731±0.91612 

 

Z=-3,631, p<0,001 

Η ΑΔ επηρεάζεται από τις 

ευκαιρίες που δίνουν οι γονείς 

(x2=25,400, p<0,001) 

3.9194±1.04061 

 

4.1969±0.81815 

 

Z=-5,068, p<0,001 

Z=-4,518, p<0,001 

Η ΑΔ επηρεάζεται από το 

ανεπαρκές εκπαιδευτικό σύστημα 

(x2=35,219, p<0,001) 

4.0323±1.19576 

 

4.4145±0.79987 

 

Z=-6,121, p<0,001 

Z=-2,314, p<0,001 

Η ΑΔ περιορίζεται από το ίδιο το 

άτομο με ΝΑ (x2=14,458, 

p=0,001) 

3.3629±1.19628 

 

2.9896±1.08968 

 

Z=-3,362, p=0,001 

Z=-2,954, p=0,028 

Η ΑΔ περιορίζεται από την 

οικογένεια (x2=78,589, p<0,001) 

2.9032±1.39930 

 

3.8290±0.88787 

 

Z=-8,552, p<0,001 

Z=-5,951, p<0,001 

Η ΑΔ περιορίζεται από το 

κοινωνικό πλαίσιο (x2=76,017, 

p<0,001) 

3.4516±1.30885 

 

4.1347±0.82442 

 

Z=-8,809, p<0,001 

Z=-4,518, p<0,001 

Η ΑΔ περιορίζεται από το 

ανεπαρκές  εκπαιδευτικό σύστημα 

(x2=49,073, p<0,001) 

3.9919±1.17214 

 

4.2694±0.86599 

 

Z=-4,297, p<0,001 

Z=-7,148, p<0,001 

Δεξιότητα απαραίτητη για ΑΔ: 

μαγειρική (x2=13,734, p=0,001) 

3.2823±1.19321 

 

3.3782±0.95030 

 

Z=-3,149, p=0,002 

Z=-3,270, p=0,001 

Δεξιότητα απαραίτητη για ΑΔ: 

δουλειές σπιτιού (x2=13,007, 

p=0,001) 

3.4597±1.09988 

 

3.4404±0.92861 

 

Z=-2,707, p=0,007 

Z=-3,517, p<0,001 

Δεξιότητα απαραίτητη για ΑΔ: 

διαχείριση χρημάτων (x2=8,014, 

p=0,019) 

3.6532±1.31313 4.1140±0.95058 

 

Z=-2,781, p=0,005 

Δεξιότητα απαραίτητη για ΑΔ: 

αγορές – πληρωμές (x2=5,262, 

p=0,072) 

3.6210±1.37097 

 

4.0415±0.98337 Z=-2,269, p=0,023 

Δεξιότητα απαραίτητη για ΑΔ: 

επιλογή & φροντίδα ρουχισμού 

(x2=7,790, p=0,020) 

3.5645±1.16341 3.6528±0.87720 

 

Z=-2,263, p=0,024 

Z=-2,613, p=0,009 

Δεξιότητα απαραίτητη για ΑΔ: 

φροντίδα εαυτού (x2=15,348, 

p<0,001) 

4.1129±1.09848 

 

4.5440±0.73554 

 

Z=-3,271, p=0,001 

Z=-3,426, p=0,001 

Δεξιότητα απαραίτητη για ΑΔ: 

γνώση κανόνων ασφάλειας 

(x2=29,007, p<0,001) 

4.1371±1.09199 

 

4.6010±0.72270 

 

Z=-5,028, p<0,001 

Z=-4,072, p<0,001 

Δεξιότητα απαραίτητη για ΑΔ: 

διαχείριση & αξιοποίηση 

ελεύθερου χρόνου (x2=18,492, 

p<0,001) 

3.4919±1.02407 

 

3.3627±0.83732 

 

Z=-2,596, p=0,009 

Z=-4,351, p<0,001 

Δεξιότητα απαραίτητη για ΑΔ: 

επιλογή επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας (x2=20,048, 

p<0,001) 

3.2339±1.33196 

 

3.3938±0.98444 Z=-3,687, p<0,001 

Z=-4,114, p<0,001 

Μέρος για ΑΔ: διαμορφωμένος 

χώρος εντός του σχολείου 

(x2=7,850, p=0,020) 

3.5968±1.20243 3.8756±1.12966 Z=-2,525, p=0,012 

Z=-2,119, p=0,034 

 

Τα αποτελέσματα τόσο των δύο πρώτων σταδίων της έρευνας όσο και της 

βασικής έρευνας συμβάλουν στην απάντηση των διερευνητικών ερωτημάτων που 
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τέθηκαν κατά το σχεδιασμό της έρευνας. Παράλληλα μέσα από τη συνδυαστική μελέτη 

των απόψεων των τριών ερευνητικών ομάδων εξάγονται σημαντικά συμπεράσματα για 

την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με ΝΑ και τις βασικές αρχές προγραμμάτων 

εκπαίδευσης σε δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια για τα ελληνικά ερευνητικά 

δεδομένα και μία σπάνια προσπάθεια για τα διεθνή, ώστε να αποτυπώσει τις απόψεις 

και τις σκέψεις των ατόμων που μετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία της 

ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με νοητική αναπηρία. Στην Ελλάδα, τα 

ερευνητικά δεδομένα για θέματα ενηλικίωσης των ατόμων με νοητική αναπηρία είναι 

ελάχιστα και πολύ συγκεκριμένα. Έτσι, για παράδειγμα, εντοπίζονται κάποια δεδομένα 

για την ποιότητα ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία (Σούλης & Φλωρίδης, 2006) 

ή για τον αυτοπροσδιορισμό αυτών (Καρτασίδου, 2007 ∙ Καρτασίδου & Αγαλιώτης, 

2009 ∙ Φέτση, 2008). Τα δεδομένα αυτά είναι αφενός, ιδιαίτερα αξιόλογα αφετέρου, 

όμως, πολύ πρόσφατα και δεν παύουν να αποτελούν ένα έναυσμα, μια αρχή για τη 

μελέτη των παραπάνω εννοιών, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχο ερευνητικό παρελθόν. Στο 

διεθνή χώρο υπάρχει μια πλειάδα ερευνητικών εργασιών (Thoma, Pannozzo, Fritton & 

Bartholomew, 2008 ∙ Agran, Snow  & Snwaner, 1999 ∙Thoma, Nathanson, Baker  & 

Tamura, 2002 ∙Thoma & Getzel, 2005) για θέματα που αφορούν τη μετάβαση και την 

ενήλικη ζωή των ατόμων με νοητική αναπηρία, όπως είναι η ανεξαρτησία και η 

ανεξάρτητη διαβίωση. Επίσης, υπάρχουν μελέτες (Hart, 2006 ∙ Stodden & Whelley, 

2004 ∙ Wehmeyer & Bolding, 1999 ∙ Guevremont, Osnes, & Stokes, 1988)  που 

ερευνούν τις απόψεις των γονέων ή του εκπαιδευτικού προσωπικού ή, πιο σπάνια, των 

ατόμων με νοητική αναπηρία στο πεδίο της  ενηλικίωσης των ατόμων. Ποτέ, όμως, δεν 

έχει υπάρξει μια συνδυαστική μελέτη των απόψεων των γονέων, του εκπαιδευτικού 

προσωπικού και των ατόμων με νοητική αναπηρία για θέματα που αφορούν την 

ανεξαρτησία και την ΑΔ των τελευταίων. Μια τέτοια συνδυαστική μελέτη θεωρείται 

και είναι σημαντική, καθώς μελετά ταυτόχρονα τις απόψεις και των τριών ομάδων που 

συμμετέχουν ενεργά στη ζωή των ατόμων με ΝΑ. Γονείς και εκπαιδευτικό προσωπικό 

δε μιλούν αντί των ατόμων με ΝΑ, αλλά συμπληρωματικά με τα άτομα. Εκφράζουν τις 

δικές τους απόψεις και έρχονται να συμπληρώσουν τα άτομα. Με αυτό τον τρόπο 

δημιουργείται μια ολοκληρωμένη εικόνα από όλους τους εταίρους που συμμετέχουν 

και υποστηρίζουν μια τέτοια εκπαιδευτική διαδικασία και από τα άτομα (γονείς και 

εκπαιδευτικό προσωπικό) που αποτελούν τα κυριότερα συστήματα υποστήριξης των 
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ατόμων με ΝΑ. Αυτό ακριβώς το ερευνητικό κενό έρχεται να καλύψει η παρούσα 

εργασία. 

Κατόπιν ενδελεχούς μελέτης της υπάρχουσας σχετικής βιβλιογραφίας και 

αρθρογραφίας και της συσχέτισής της με τα υπάρχοντα προγράμματα ΑΔ, τις 

υπάρχουσες δομές ΑΔ και τις συνθήκες πραγματοποίησής της, προκύπτει το 

συμπέρασμα, ότι η εφαρμογή της έννοιας της ανεξαρτησίας και της ανεξάρτητης 

διαβίωσης στις ζωές των ατόμων με νοητική αναπηρία είναι πολύ πιο περίπλοκη από 

ό,τι διαπιστώνεται στη βιβλιογραφία (Cornoy, 1996 ∙ Stancliffe, 2001 ∙ Stancliffe & 

Abery, 1997 ∙ Heller, Miller & Factor, 1999 ∙ Stancliffe, Abery & Smith, 2000 ∙ 

Wehmeyer & Bolding, 2001). Τα συμπεράσματα της μελέτης θα εστιάσουν στη 

σύνδεση των ποσοτικών και των ποιοτικών δεδομένων. Τα ποσοτικά συμπεράσματα 

που προέκυψαν κατά το στάδιο της βασικής έρευνας υποστηρίζονται και ενισχύονται 

από τα ποιοτικά αποτελέσματα του σταδίου των συνεντεύξεων, αλλά και από τα 

ποιοτικά αποτελέσματα άλλων, παρόμοιων ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί σε 

διεθνές επίπεδο.  

Όπως διαπιστώθηκε στην παρούσα μελέτη μπορεί να υπάρχουν διαβαθμίσεις 

της ανεξαρτησίας, αλλά οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ τους είναι δυσδιάκριτες. 

Επιπλέον, οι επιλογές των άμεσα εμπλεκόμενων ατόμων (γονείς και εκπαιδευτικό 

προσωπικό) που ασχολούνται με την εκπαίδευση και την υποστήριξη των ατόμων με 

νοητική αναπηρία, υποδεικνύουν τους τρόπους για την κατανόηση της κοινωνικής 

διαδικασίας της ανεξάρτητης διαβίωσης, καθώς και τις μεθόδους που θα πρέπει να 

υιοθετηθούν για την πραγματοποίησή της.  

Σε ό,τι αφορά το θέμα της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με νοητική 

αναπηρία και το χαρακτήρα που αυτή φαίνεται να έχει στην Ελλάδα για τους γονείς, 

το εκπαιδευτικό προσωπικό και τα άτομα με νοητική αναπηρία, οι απόψεις είναι 

ποικίλες. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν κάποια πολύ ενδιαφέροντα 

στοιχεία, τα οποία επιβεβαιώνονται, άλλα λιγότερο και άλλα περισσότερο, από τη 

διεθνή ερευνητική βιβλιογραφία.  

Μέσα από τη μελέτη των όρων και ορισμών αναφορικά με την έννοια της ΑΔ 

διαπιστώθηκε, ότι οι διαστάσεις που λαμβάνουν οι διάφοροι όροι και ορισμοί που 

χρησιμοποιούνται από την επιστημονική κοινότητα σε κάθε χώρα, μπορούν να 

επηρεάσουν άμεσα την πολιτική που σχεδιάζεται για κάθε θέμα ή τη δράση που 

πραγματοποιείται για την περαιτέρω διερεύνηση του εκάστοτε θέματος. Το πώς 

αντιλαμβάνονται τους όρους της ανεξαρτησίας και της ανεξάρτητης διαβίωσης οι 
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γονείς, το εκπαιδευτικό προσωπικό και τα άτομα με νοητική αναπηρία υποδεικνύει και 

τους τρόπους με τους οποίους δρουν, ώστε να επιτύχουν την ανεξάρτητη διαβίωση των 

ατόμων με νοητική αναπηρία. Επίσης, η σημασία που λαμβάνουν για κάθε ομάδα οι 

παραπάνω όροι, έχει άμεσο αντίκτυπο στους παράγοντες που αναφέρονται ότι 

επηρεάζουν την ΑΔ αλλά και στους περιορισμούς που αυτή αντιμετωπίζει. Σημαντικό 

κομμάτι, τόσο στην έρευνα, όσο και στην προσπάθεια της ανεξάρτητης διαβίωσης, 

αποτελούν οι δεξιότητες ανεξαρτησίας που προαπαιτούνται, ή που τουλάχιστον θα 

έπρεπε να υπάρχουν, προκειμένου αυτή να επιτευχθεί. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή βιβλιογραφία, η παρούσα μελέτη εστίασε στις 

έννοιες που συναντώνται πιο συχνά και σχετίζονται άμεσα με τα προγράμματα 

ανεξάρτητης διαβίωσης. Τέτοιες λέξεις είναι η έννοια, τα χαρακτηριστικά, οι 

παράγοντες, οι περιορισμοί και οι δεξιότητες της ανεξάρτητης διαβίωσης. 

5.1 Η έννοια της ανεξαρτησίας και της ανεξάρτητης διαβίωσης 

Η έννοια της ανεξαρτησίας και της ανεξάρτητης διαβίωσης αποτελεί σημείο 

προβληματισμού για τους Έλληνες ερευνητές. Οι πληροφορίες μας γι’αυτές είναι 

ελάχιστες και δεν υφίστανται σχεδόν καθόλου στην πράξη. Η απουσία σχετικών 

ερευνητικών δεδομένων και η αμφισημία των όρων που χρησιμοποιούνται, για να 

περιγραφούν, δημιουργούν ένα κλίμα γενικευμένης ακαμψίας. Η ανεξάρτητη διαβίωση 

και η ανεξαρτησία των ατόμων με νοητική αναπηρία δεν μπορεί να θεαθεί μεμονωμένα 

και αποκομμένα από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Μια ζωή, η οποία δε συνδέεται 

με την κοινωνία (είτε την τοπική στην οποία ζει κάποιος ή την κοινωνία με την 

ευρύτερη έννοια του όρου) δεν μπορεί να θεωρηθεί πετυχημένη και δημιουργική. 

Επίσης η απουσία της συμπερίληψης οδηγεί στην  αποτυχία της ανεξάρτητης 

διαβίωσης. Ας μην ξεχνάμε ότι, παρόλο που στο εξωτερικό, το κίνημα της ανεξάρτητης 

διαβίωσης αρχίζει να αναπτύσσεται ήδη από τη δεκαετία του ’70 (McDonald & Oxford, 

1995∙ Wikipedia, 2013 ∙ Shreve, 1982), στην Ελλάδα οι πρώτες δομές αρχίζουν δειλά 

να εμφανίζονται μόλις το 1996.  Όμως, ουσιαστικά, μπορούμε να μιλάμε για δομές 

ανεξάρτητης διαβίωσης ατόμων με νοητική αναπηρία σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας 

από το 2000 και μετά (www.goodnet.gr ∙ http://www.e-ptolemeos.gr/ ∙ 

www.servitoros.gr ∙ http://news.kathimerini.gr/ ∙ www.tanea.gr ∙ 

http://www.petagma.gr ∙ www.amimoni.com ∙ http://www.keathe.gr ∙ 

http://www.kokkori.gr ∙ http://www.edra-coop.gr). Μετά από το 2000, αρχίζουν να 

θεσμοθετούνται οι συγκεκριμένες δομές και να δίνονται επιδοτήσεις σε συλλόγους που 

τους ενδιαφέρει η δημιουργία δομών, ως ελάχιστη βοήθεια από την πλευρά της 

http://www.goodnet.gr/
http://www.e-ptolemeos.gr/
http://www.servitoros.gr/
http://news.kathimerini.gr/
http://www.tanea.gr/
http://www.petagma.gr/
http://www.amimoni.com/
http://www.keathe.gr/
http://www.kokkori.gr/
http://www.edra-coop.gr/
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πολιτείας. Φυσικά, συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μην υπάρχει εξειδικευμένο 

εκπαιδευτικό προσωπικό, γεγονός που αποτελεί ακόμα ένα τροχοπέδη της διαδικασίας.  

Επομένως η έρευνα έπρεπε να ξεκινήσει από πολύ βασικές και πρωταρχικές 

έννοιες. Για να γίνει απόλυτα ξεκάθαρο κατά πόσο γονείς, εκπαιδευτικό προσωπικό 

και άτομα με νοητική αναπηρία είχαν επίγνωση της έννοιας της ανεξάρτητης 

διαβίωσης, θεωρήθηκε σημαντικό να εξεταστεί ο διαχωρισμός μεταξύ των όρων 

ανεξαρτησία και αυτονομία. Η αντιπαράθεση των δύο όρων έχει νόημα για τα ελληνικά 

δεδομένα, καθώς ο όρος «independent living» που χρησιμοποιείται στο εξωτερικό,  

μέχρι πρόσφατα μεταφραζόταν λανθασμένα στα ελληνικά και αναφερόταν ως 

«αυτόνομη διαβίωση». Η λανθασμένη μετάφραση των όρων δεν αποτελεί προσωπική 

εκτίμηση, αλλά επιβεβαιώνεται και βιβλιογραφικά, καθώς μέχρι πριν από λίγα χρόνια 

στην ελληνική βιβλιογραφία συναντώνταν αποκλειστικά ο όρος αυτόνομη διαβίωση. 

Επίσης, στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει ξεκάθαρος διαχωρισμός των όρων 

«independence» (ανεξαρτησία) και «autonomy» (αυτονομία) (Sacks & Silberman, 

1998 ∙ Wehmeyer & Mithaug, 2006).  

Υπήρξε αναγκαίο να διαπιστωθεί, αν στη συνείδηση των γονέων, του 

εκπαιδευτικού προσωπικού και των ατόμων με νοητική αναπηρία, οι όροι ανεξαρτησία 

και αυτονομία ταυτίζονται ή διαφοροποιούνται. Σε μια αντιπαράθεση που έγινε 

ανάμεσα στους όρους ανεξαρτησία και αυτονομία προέκυψαν κάποιες ενδιαφέρουσες 

πτυχές. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι συγεκριμένες ερωτήσεις περιλαμβάνονταν στο 

στάδιο των συνεντεύξεων και οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις αποτέλεσαν τη 

βάση για τη δημιουργία του πρώτου ερωτήματος του ερωτηματολογίου.  

Από τη μια, η ανεξαρτησία νοείται από τους γονείς ως μία κατάσταση στην 

οποία το άτομο οφείλει να είναι απαλλαγμένο από κάθε μορφή εξάρτησης, να είναι 

ελεύθερο και να μπορεί να κάνει αυτό που θέλει: «κάνω αυτό που θέλω, με τον τρόπο 

που θέλω, χωρίς να επιβαρύνω τους άλλους», «να είμαι ελεύθερος», «να μην χρειάζομαι 

βοήθεια». Ο ορισμός αυτός συμφωνεί και με τον ορισμό που δίνεται για την 

ανεξαρτησία από τον Μπαμπινιώτη, στο ομώνυμο λεξικό του: το ρήμα εξαρτώ 

σημαίνει «κρεμώ, κρέμομαι από κάπου, βασίζομαι, στηρίζομαι» (Μπαμπινιώτης, 2010, 

σελ. 461). Επομένως, η ανεξαρτησία νοείται ως μια κατάσταση κατά την οποία δε 

στηρίζεσαι, δε βασίζεσαι κάπου. Η πλειοψηφία των γονέων αναφέρουν ότι τα δικά τους 

παιδιά εκφράζουν την ανεξαρτησία τους, κυρίως, με το να επιλέγουν τι θέλουν να 

κάνουν, τι θέλουν να φάνε, που να πάνε κ.λπ.: «επιλέγει τι θέλει να κάνει», «επιλέγει τι 

θέλει να φάει για κολατσιό, για παράδειγμα», «επιλέγει αν θα βγει με εμάς ή με κάποιον 
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φίλο του», «επιλέγει αν θα ακούσει μουσική ή θα δει τηλεόραση», «επιλέγει που θέλει να 

πάει με τους φίλους του ή τον αδερφό του» (Allen-Leigh, Katz, Rangel-Eudave & 

Lazcano-Ponce, 2008). Οι συγκεκριμένες απαντήσεις έχουν δοθεί στο στάδιο των 

συνεντεύξεων και αποτελούν τα αυτούσια λόγια των γονέων που συμμετείχαν σε αυτές. 

Επίσης, οι γονείς υποστηρίζουν ότι με την ενίσχυση των δεξιοτήτων αυτορρύθμισης 

σε πρώτο πλάνο και με την ενίσχυση των δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης σε 

δεύτερο, θα μπορέσουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες ανεξαρτησίας των παιδιών τους.  

Αν αναλυθεί περισσότερο, ο ορισμός του Μπαμπινιώτη για την ανεξαρτησία 

συμφωνεί με την άποψη ότι ανεξαρτησία είναι το «να είσαι ελεύθερος», «να μην 

υπάρχουν εξαρτήσεις». Η άποψη αυτή εκφράστηκε από την πλειονότητα των ανθρώπων 

που εκπαιδεύουν τα άτομα με νοητική αναπηρία. Τα ίδια τα άτομα, με τον όρο 

ανεξαρτησία, εννοούν μια κατάσταση στην οποία: «να μπορώ να φροντίσω τον εαυτό 

μου», «να μπορώ να μαγειρέψω και να καθαρίσω το σπίτι μου», «να μπορώ να πάω για 

ψώνια», «να μπορώ να κυκλοφορήσω».  

Απ’ την άλλη,  ο όρος αυτονομία νοείται από τους γονείς ως μια κατάσταση 

στην οποία οφείλεις «να είσαι αυτάρκης», σε αντίθεση με το ίδιο λεξικό που αναφέρει 

τα εξής: «Το επίθετο αυτόνομος χρησιμοποιήθηκε (…) για ανθρώπους που ενεργούσαν 

με δική τους βούληση, χωρίς εξαναγκασμό» (Μπαμπινιώτης, 2010, σελ. 238). Για τον 

όρο αυτονομία, στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και οι απόψεις του εκπαιδευτικού 

προσωπικού που ασχολείται με την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με νοητική 

αναπηρία: «να είσαι αυτάρκης», «να μπορείς να κάνεις τα πράγματα μόνος σου», «να 

αυτοσυντηρείσαι».  

Από την αντιπαράθεση των δύο όρων προκύπτει ότι, τόσο οι γονείς, όσο και το 

εκπαιδευτικό προσωπικό, είναι σε θέση να αντιληφθούν τις λεπτές διαφορές των δύο 

όρων και να εστιάσουν στην ανεξαρτησία που είναι και το ζητούμενο. Αντίθετα, τα 

ίδια τα άτομα με ΝΑ φαίνεται να συγχέουν τους δύο όρους, καθώς δίνουν παρόμοια 

εξήγηση και για τους δύο «να μπορώ να κάνω πράγματα μόνος μου». Το γεγονός αυτό, 

βέβαια, δεν θα πρέπει να νοηθεί ως εμπόδιο στην έρευνα, καθώς πρώτον, υπεισέρχεται 

το θέμα του δείκτη νοημοσύνης και δεύτερον, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν 

η ερώτηση έγινε απόλυτα κατανοητή από τα άτομα.  

Ενδιαφέρουσες και άξιες αναφοράς είναι οι διαφοροποιήσεις που προκύπτουν 

μέσα στην κάθε ομάδα αλλά και μεταξύ των τριών ομάδων. Γιατί οι διαφοροποιήσεις 

αυτές είναι που προσδιορίζουν στη συνέχεια και τα συστατικά στοιχεία της 

ανεξάρτητης διαβίωσης. Εκπαιδευτικό προσωπικό και γονείς συμφωνούν στις 
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περισσότερες από τις απόψεις που εκφράζουν. Αντίθετα τα άτομα με νοητική αναπηρία 

εκφράζουν απόψεις διαφορετικές από τους γονείς και τα άτομα που τους διδάσκουν. Η 

δυναμική σχέση που αναπτύσσουν οι τρεις ερευνητικές ομάδες μεταξύ τους είναι και 

αυτή που καθορίζει τα συστατικά στοιχεία της ΑΔ. Η μια ομάδα δεν μπορεί να 

λειτουργήσει ανεξάρτητα από την άλλη. Οι γονείς επηρεάζουν τα παιδιά τους, το 

εκπαιδευτικό προσωπικό επηρεάζει τους μαθητές του και οι επιθυμίες των ατόμων με 

ΝΑ για τη δική τους ζωή θα έπρεπε να επηρεάζει τόσο τις αποφάσεις που παίρνουν οι 

γονείς για αυτά, τις περισσότερες φορές ερήμην τους, όσο και τις αποφάσεις που 

σχετίζονται με το τι θα διδαχθούν και πώς θα το διδαχθούν, που τις παίρνουν τα άτομα 

του εκπαιδευτικού προσωπικού, επίσης χωρίς να ερωτώνται συνήθως τα άτομα με ΝΑ.  

Σε ό,τι αφορά την έννοια της ΑΔ, το εκπαιδευτικό προσωπικό υποστηρίζει 

επίσης, ότι η ΑΔ συνίσταται στο «να καταστεί το άτομο λειτουργικό, ώστε να 

αυτοεξυπηρετείται». Η άποψη αυτή εκφράζεται  κυρίως από  τους εκπαιδευτικούς που 

εργάζονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, η ικανότητα «να κάνει το άτομο 

επιλογές και να παίρνει πρωτοβουλίες» αποτελεί κοινή επιλογή και των τριών ομάδων. 

Το ζήτημα των επιλογών των ατόμων με ΝΑ έχει διερευνηθεί εκτενώς στο εξωτερικό 

και ιδιαίτερα οι τρόποι με τους οποίους η συγκεκριμένη δεξιότητα μπορεί να 

καλλιεργηθεί στα άτομα με ΝΑ (Wehmeyer, Kelchner, & Richards, 1996). Επομένως, 

η εκπαίδευση σε δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης δεν αποτελεί μια «ουτοπία» αλλά 

μια πραγματικότητα με επιτυχημένα παραδείγματα και πρακτικές εφαρμογές. 

Υπάρχουν δεκάδες επιτυχημένα προγράμματα εκπαίδευσης στην ΑΔ στο εξωτερικό, 

τα οποία μας εφοδιάζουν τόσο με ιδέες όσο και με πρακτικές εφαρμογές, για το πώς θα 

μπορούσε να πραγματοποιηθεί η ΑΔ για τα άτομα με νοητική αναπηρία (Mirfin-Veitch, 

2003 ∙ Stancliffe & Keane, 1999 ∙ Bouck & Joshi, 2012 ∙ Mansell, 1996). Επίσης, η 

εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στην πληροφορία, που παρέχεται στις μέρες μας, δε 

δικαιολογεί την από μέρους μας άγνοια για θέματα που άπτονται των ερευνητικών και 

πρακτικών μεθόδων που τόσο αποτελεσματικά εφαρμόζονται στο εξωτερικό. Από 

τέτοιου είδους επιτυχημένα παραδείγματα μπορούμε να εμπνευστούμε και να 

δημιουργήσουμε δικές μας επιτυχημένες πρακτικές.  

Η ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με νοητική αναπηρία νοείται ως μια 

κατάσταση στην οποία (α) το άτομο μπορεί να κάνει επιλογές και να παίρνει 

πρωτοβουλίες και (β) το άτομο πρέπει να είναι λειτουργικό, ώστε να είναι αυτοδύναμο 

και να αυτοεξυπηρετείται. Οι δύο παραπάνω απόψεις ενισχύονται σημαντικά και 

επιλέγονται συστηματικά από τους νεότερους γονείς (ηλικίας 25-44 ετών) και από τους 
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γονείς που έχουν παραπάνω από 3 παιδιά στην οικογένεια. Μια πολυμελής οικογένεια 

έχει ανάγκη να μπορεί να διαχειρίζεται με τέτοιο τρόπο το χρόνο της, ώστε το άτομο 

με αναπηρία να μην αποτελεί τροχοπέδη για τις δραστηριότητές της ή για τα μέλη της. 

Επίσης, οι νεότεροι γονείς είναι πολύ πιο αισιόδοξοι για την ενηλικίωση των παιδιών 

τους σε σχέση με τους μεγαλύτερους γονείς και ακόμη, ενημερώνονται περισσότερο 

για τις τελευταίες εξελίξεις πάνω σε θέματα που άπτονται της αναπηρίας. Επομένως, 

οι απόψεις τους τείνουν να συνάδουν με τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα. Σημαντικό 

σημείο αναφοράς αποτελεί το γεγονός ότι στην Ελλάδα η ΑΔ των ατόμων με νοητική 

αναπηρία άρχισε να οργανώνεται μετά το 2000 (με ελάχιστες πρακτικές εφαρμογές από 

το 1996). Η ΑΔ εξ ορισμού πρέπει να βασίζεται σε μια σωστά δομημένη  και 

οργανωμένη δευτεροβάθμια και μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Mirfin-Veitch, 2003 

∙ Hart, 2006 ∙ Stodden & Whelley, 2004). Στην Ελλάδα, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

για τα άτομα με νοητική αναπηρία άρχισε να οργανώνεται προς μια κατεύθυνση η 

οποία συνάδει με τη φιλοσοφία της ΑΔ, μόλις το 2000 με το νόμο 2817. Η απουσία της 

κρατικής πρωτοβουλίας όλα τα προηγούμενα χρόνια οδήγησε σε αύξηση των 

συλλόγων γονέων και κηδεμόνων ατόμων με νοητική αναπηρία, καθώς ο θεσμός των 

συλλόγων ήταν ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των ατόμων με 

νοητική αναπηρία στη διαδικασία της ενήλικης ζωής.  

Για τους γονείς, σημαντικό στοιχείο αποτελεί η επιλογή να κάνουν τα άτομα με 

ΝΑ «αυτό που θέλουν μέσα στα όρια που τους τίθενται από το κοινωνικό πλαίσιο» 

(Mansell, 1996). Η άποψη αυτή υποστηρίζεται και από τα άτομα που εργάζονται σε 

φορείς εκτός σχολείων.  Ιδιαίτερα, οι μητέρες εκφράζουν την άποψη, ότι το παιδί τους 

πρέπει να είναι σε θέση «να ζήσει χωρίς να εξαρτάται από τους άλλους». Την ίδια άποψη 

συμμερίζονται και οι γυναίκες εκπαιδεύτριες αλλά και τα νεότερα άτομα του 

εκπαιδευτικού προσωπικού, ηλικίας 23-30 ετών, με τα λιγότερα έτη εργασιακής 

εμπειρίας. Εθνολογικά, οι μητέρες κυρίως, είναι αυτές που επωμίζονται την υποχρέωση 

της φροντίδας του (ανάπηρου) παιδιού τους. Επομένως, είναι λογικό να είναι και οι 

πρώτες που αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της ανεξάρτητης διαβίωσης. Μητέρες 

ατόμων με ΝΑ δηλώνουν ότι, πριν φύγουν από τη ζωή, είναι υποχρέωσή τους να 

καταστήσουν το παιδί τους ικανό, αν όχι να μένει και να συντηρείται εξ ολοκλήρου 

μόνο του, τουλάχιστον να αυτοεξυπηρετείται (Allen-Leigh, Katz, Rangel-Eudave & 

Lazcano-Ponce, 2008).  

Για τα άτομα, η ανεξάρτητη διαβίωση συνίσταται στο «να ζεις χωρίς να 

εξαρτάσαι από κάποιον τρίτο, να είσαι επαγγελματικά και οικονομικά ανεξάρτητος, να 
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έχεις ένα επάγγελμα και να ζεις εκτός του πατρικού σπιτιού». Η ανεξάρτητη διαβίωση 

των ατόμων με νοητική αναπηρία γίνεται αντιληπτή ως μια κατάσταση στην οποία «το 

άτομο δεν στηρίζεται σε κάποιον τρίτο για να ζήσει την καθημερινότητά του και μπορεί 

να λαμβάνει πρωτοβουλίες και να κάνει επιλογές αποδεκτές από το ευρύτερο κοινωνικό 

σύνολο». Τα κορίτσια με νοητική αναπηρία αναφέρονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό 

στην επιτακτική ανάγκη για την επαγγελματική τους αποκατάσταση, την αμειβόμενη 

εργασία και την οικονομική τους σταθερότητα. Μια πιθανή εξήγηση του παραπάνω 

αποτελέσματος, ίσως είναι το γεγονός, ότι πολλά από τα κορίτσια με νοητική αναπηρία 

της έρευνας, έχουν μεγαλώσει σε μονογονεϊκές οικογένειες, ως επί το πλείστον με τη 

μητέρα, εξαιτίας του θανάτου του πατέρα ή της εγκατάλειψης της οικογένειας από 

αυτόν. Επομένως, το πρότυπό τους είναι μια γυναίκα που μάχεται για την καθημερινή 

επιβίωση της ίδιας και του παιδιού της. Τα ζητήματα της επαγγελματικής 

αποκατάστασης του ατόμου με ΝΑ, της αμειβόμενης εργασίας και του παραγωγικού 

ευ ζην απασχολούν ιδιαίτερα όλους τους σύγχρονους ερευνητές που ασχολούνται με 

την ανεξάρτητη ζωή των ατόμων με νοητική αναπηρία (Wehmeyer & Schwartz, 1998 

∙ Chou, Lin, Pu, Lee & Chang, 2008 ∙ Perry & Felce, 2003). Η προσωπική μου εκτίμηση 

είναι ότι και τα δύο αυτά ζητήματα άπτονται της πολιτικής βούλησης του κάθε 

κράτους. Είναι στο χέρι του εκάστοτε κυβερνητικού σχήματος, σε οποιαδήποτε χώρα 

του κόσμου, να δώσει στους εργοδότες κίνητρα, για να προσλάβουν και να 

διατηρήσουν στην επιχείρησή τους άτομα με αναπηρία. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, 

έχουμε δει παρόμοιες προσπάθειες που είχαν γίνει στο παρελθόν για προσλήψεις 

ατόμων με αναπηρία από ιδιώτες επαγγελματίες μέσω ΟΑΕΔ. Οι προσπάθειες αυτές, 

όμως, απέδωσαν μόνο για το χρονικό διάστημα που ο ΟΑΕΔ επιδοτούσε τις 

συγκεκριμένες θέσεις εργασίας.  

Συγκεντρωτικά αυτό που πρέπει να γίνει ξεκάθαρο είναι ότι η έννοια της ΑΔ, 

όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τα λόγια των τριών ερευνητικών ομάδων, είναι αυτή 

που θα οδηγήσει και στην εξαγωγή των χαρακτηριστικών της ΑΔ. Καθώς απουσιάζουν 

ερευνητικά δεδομένα, τα οποία να αναφέρονται ξεκάθαρα στα χαρακτηρισικά της ΑΔ, 

έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος ώστε αυτά τα χαρακτηριστικά να αναδειχθούν. Έτσι, 

μέσα από τις ερωτήσεις για την έννοια της ΑΔ προκύπτουν στοιχεία τα οποία μας 

υποδεικνύουν πώς είναι ή πως θα έπρεπε να είναι ένα άτομο που ζει ανεξάρτητα. 

Συνολικά, λοπιπόν, τα χαρακτηριστικά της ΑΔ συνοψίζονται στις εξής κατηγορίες:  

 ΑΔ σημαίνει να ζει το άοτμο με ΝΑ χωρίς βοήθεια 
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 ΑΔ σημαίνει να ζει το άτομο με ΝΑ χωρίς να εξαρτάται από κάποιον 

άλλο 

 ΑΔ σημαίνει να κάνει το άτομο αυτό που θέλει, μέσα στο όρια που του 

τίθενται από το κοινωνικό σύνολο 

 ΑΔ σημαίνει να είναι το άτομο επαγγελματικά και οικονομικά 

ανεξάρτητο και να έχει το δικό του χώρο 

 ΑΔ σημαίνει το άτομο να κάνει επιλογές και να παίρνει πρωτοβουλίες 

 ΑΔ σημαίνει το άτομο να φύγει από το πατρικό του σπίτι και να μείνει 

κάπου αλλού, χωρίς τους γονείς του. 

Οι παραπάνω δηλώσεις είναι αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στο ερωτηματολόγιο της 

βασικής έρευνας και εμφανίζονται σε έρευνες τις διεθνούς βιβλιογραφίας, ως 

χαρακτηριστικά που συνθέτουν ένα ανεξάρτητο άτομο.  

5.2 Παράγοντες και Περιορισμοί που επηρεάζουν την Ανεξάρτητη Διαβίωση των 

ατόμων με νοητική αναπηρία 

Πέρα από τη διερεύνηση της έννοιας και των χαρακτηριστικών της ΑΔ και σύμφωνα 

με τις απόψεις των γονέων, του εκπαιδευτικού προσωπικού και των ατόμων με ΝΑ, η 

παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε τα στοιχεία εκείνα η παρουσία των οποίων 

εξασφαλίζει μια πετυχημένη ΑΔ για τα άτομα με νοητική αναπηρία. Στη συνέχεια 

διαπιστώθηκε ότι η απουσία των συγκεκριμένων στοιχείων οδηγεί στην παρακώλυση 

της διαδικασίας. Από την έρευνα φαίνεται ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση ανάμεσα 

στους παράγοντες και στους περιορισμούς της ΑΔ. Η παρουσία ενός στοιχείου 

θεωρείται παράγοντας που επηρεάζει την ΑΔ, ενώ η απουσία του ίδιου στοιχείου 

θεωρείται περιορισμός της. Για παράδειγμα, ο παράγοντας που αναφέρει ότι η ΑΔ 

εξαρτάται από τις ευκαιρίες που δίνου οι γονείς στα άτομα με ΝΑ, εμφανίζεται στη 

συνέχεια ως περιορισμός, ότι δηλαδή η ΑΔ εμποδίζεται από την οικογένεια του 

ατόμου. Το συγκεκριμένο εύρημα αποτελεί πολύ σημαντικό σημείο της έρευνας και 

συμβάλλει στην καινοτομία αυτής, καθώς η υπάρχουσα βιβλιογραφία αναφέρει 

παράγοντες ή περιορισμούς, χωρίς όμως να συνδέει τα δύο σημεία με κάποιο τρόπο. 

Επίσης, οι στατιστικές αναλύσεις που έγιναν πριν την παραγοντοποίηση στο στάδιο 

της βασικής έρευνας, αποδεικνύουν την άμεση και αναλογική σχέση παραγόντων και 

περιορισμών.  

Στη συγκεκριμένη έρευνα, οι γονείς και το εκπαιδευτικό προσωπικό αναφέρουν 

ακριβώς τους ίδιους παράγοντες που επηρεάζουν την ΑΔ και αντίστοιχα τους ίδιους 
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περιορισμούς που αντιμετωπίζουν τα άτομα με νοητική αναπηρία στη διαδικασία της 

ανεξάρτητης διαβίωσης. Τα άτομα με νοητική αναπηρία αναφέρονται στους ίδιους 

παράγοντες και περιορισμούς, με ελάχιστες εξαιρέσεις, και σίγουρα με πολύ 

διαφορετική σειρά και συχνότητα.  

Οι γονείς και το εκπαιδευτικό προσωπικό θεωρούν πως τα παιδιά τους με 

νοητική αναπηρία  δεν μπορούν με τις παρούσες συνθήκες να υπάρξουν ανεξάρτητα, 

εξαιτίας της προσωπικής τους ανάπτυξης (χαμηλό δείκτη νοημοσύνης, έλλειψη 

αυτοπεποίθησης), αλλά θα μπορούσαν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να γίνουν, 

τουλάχιστον ως ένα βαθμό, ανεξάρτητα (Mansell, Beadle-Brown, Macdonald & 

Ashman, 2003 ∙ Mansell, Ashman, Macdonald, Beadle-Brown, 2002). Αντίθετα, τα 

άτομα με ΝΑ θεωρούν ότι δεν τους εμποδίζει κάτι από το να είναι ανεξάρτητα, αλλά, 

για να το καταφέρουν αυτό, ο οικονομικός και ο επαγγελματικός παράγοντας είναι 

πρωτίστης σημασίας. Φυσικά, οι συγκεκριμένες δηλώσεις βρίθουν περαιτέρω 

διερεύνησης καθώς πρόκειται για απόψεις που εκφράζονται από τα άτομα με ΝΑ και 

θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι πρόκειται για άτομα με νοητική 

αναπηρία και δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν αντιλαμβάνονται ακριβώς το 

νόημα και το βάρος των όσων λένε και υποστηρίζουν. Η οικονομική τους κατάσταση 

και η ύπαρξη ή όχι μιας αμοιβόμενης εργασίας, υποδεικνύεται από τα κορίτσια με 

νοητική αναπηρία ως παράγοντας που πρέπει να εξασφαλιστεί προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η ανεξάρτητη διαβίωση. Επίσης, αναφέρουν ότι, αν μπορούσαν να 

εξασφαλίσουν σε ικανοποιητικό βαθμό αυτά τα δύο στοιχεία, θα προσπαθούσαν  να 

γίνουν ακόμα πιο ανεξάρτητα. Το γεγονός αυτό ενισχύεται ακόμη περισσότερο από τις 

απαντήσεις που δίνουν όταν ερωτώνται για την επαγγελματική και οικονομική τους 

ανάπτυξη. Δηλώνουν ότι δεν έχουν δουλέψει ποτέ για να βγάλουν χρήματα και ότι δεν 

πηγαίνουν μόνοι για τα προσωπικά τους ψώνια, αφού: «δεν αφήνει η μαμά, γιατί λέει 

ότι τα λεφτά είναι λίγα και πολύτιμα», ή «θα ήθελα να πάω μόνη μου, αλλά δεν βγάζω 

εγώ λεφτά, οπότε δεν μπορώ να κάνω με τα λεφτά του μπαμπά ο,τι θέλω», ή «θα ήθελα 

να πάω, αλλά να βγάζω δικά μου λεφτά για να τα ξοδεύω όπως θέλω εγώ». Τα παραπάνω 

ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζονται και από τη διεθνή βιβλιογραφία, σε αντίστοιχες 

έρευνες με συνεντεύξεις ατόμων με νοητική αναπηρία (Mirfin-Veitch, 2003). 

Εν συνεχεία, το εκπαιδευτικό προσωπικό θεωρεί ότι, πέρα από τον ατομικό 

παράγοντα (χαμηλό νοητικό δυναμικό, κεκτημένες δεξιότητες) που περιορίζει την 

πραγματοποίηση της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με νοητική αναπηρία, τα 

συστήματα υποστήριξης είναι τόσο ανεπαρκή, ώστε αποτελούν τον κυριότερο 
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περιορισμό οποιασδήποτε σχετικής προσπάθειας: «δεν υπάρχει κράτος πρόνοιας», 

«εμπόδιο είναι η εκπαίδευση, που δεν παίρνουν τα παιδιά», «η ανεπάρκεια του 

εκπαιδευτικού προσωπικού», «η ανεπάρκεια δομών και διαμερισμάτων». Η 

υλικοτεχνική υποδομή που αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες για την 

ενίσχυση της ΑΔ (Black et al., 2010), υποστηρίζεται και από τις τρεις ερευνητικές 

ομάδες. Η φτωχή υλικοτεχνική υποδομή που υπάρχει στα σχολεία και στους φορείς 

που διδάσκουν δεξιότητες ΑΔ, επηρεάζει τη διδασκαλία της, όπως δηλώνουν και οι 

τρεις ερευνητικές ομάδες. Επίσης, η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού σε 

ανάλογα θέματα είναι αυτή από την οποία εξαρτάται η εκπαίδευση των ατόμων με 

νοητική αναπηρία σε δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης και, ακολούθως, σημαντικό 

ρόλο παίζει και η βασική εκπαίδευση του προσωπικού. Το στοιχείο αυτό 

επιβεβαιώνεται και σε πρόσφατες διεθνείς έρευνες, οι οποίες ερευνούν τη βελτίωση 

ατόμων που ζουν σε δομές ανεξάρτητες ή προστατευόμενες και ελέγχονται από μια 

ομάδα ειδικών (Black et al., 2010).  

Εν συνεχεία, επακόλουθο της παραπάνω διαπίστωσης είναι ότι το εκπαιδευτικό 

σύστημα για τα άτομα με ΝΑ θεωρείται και αποδεικνύεται ανεπαρκές από τους γονείς 

και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Η απουσία λειτουργικών προγραμμάτων σπουδών για 

τα άτομα με ΝΑ επηρεάζει τις επιδόσεις των μαθητών με ΝΑ σε τομείς όπως η 

καθημερινή ζωή, η λειτουργικότητα, η κοινωνική ενσωμάτωση και η μετα-σχολική 

(post-school) απασχόλησή τους (Thoma & Getzel, 2005). Τον ίδιο περιορισμό, αυτόν 

του ανεπαρκούς εκπαιδευτικού συστήματος, καταδεικνύουν κυρίως οι νεότεροι 

εκπαιδευτικοί (23-30 ετών) και αυτοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το παραπάνω 

γεγονός γίνεται απόλυτα κατανοητό, αν αναλογιστεί κανείς το τεράστιο έλλειμμα σε 

δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης στα ελληνικά αναλυτικά προγράμματα σπουδών 

ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στα συγκεκριμένα 

αναλυτικά προγράμματα, οι δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης που προτείνονται για 

διδασκαλία είναι ελάχιστες και διασπαρμένες σε διάφορες εκπαιδευτικές θεματικές 

(ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ, 2003β ∙ ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ, 2004 ∙ ΠΑΠΕΑ, 1996). Όπως αναφέρθηκε και 

στο θεωρητικό κομμάτι της παρούσας εργασίας, δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη 

θεματική που να συμπεριλαμβάνει το σύνολο της ανεξάρτητης διαβίωσης και των 

δεξιοτήτων της, όπως αυτές θα έπρεπε να διδάσκονται και να εφαρμόζονται. Επίσης, 

οι γονείς εκφράζουν την ανησυχία τους για το αν το σχολείο, τελικά, βοηθά ή όχι τα 

παιδιά τους στην απόκτηση μιας λειτουργικής ζωής (Bouck & Joshi, 2012). Το γεγονός 

αυτό αναδείχθηκε και στην παρούσα έρευνα στο στάδιο των συνεντεύξεων. Οι 
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περισσότεροι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής στην Αμερική δηλώνουν ανικανοποίητοι 

με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών για τις δεξιότητες ανεξαρτησίας που 

υπάρχουν. Λιγότεροι από τους μισούς τα χρησιμοποιούν, ενώ κάποιοι χρησιμοποιούν 

αναλυτικά λειτουργικά προγράμματα σπουδών ή προγράμματα γενικής αγωγής ή 

κάνουν μια μίξη των διαφόρων διαθέσιμων προγραμμάτων (Bouck & Joshi, 2012).  

Το ανεπαρκές εκπαιδευτικό σύστημα σε δεξιότητες ανεξαρτησίας και 

ανεξάρτητης διαβίωσης τονίζεται κυρίως από τους γονείς 45-55 ετών και από τους 

γονείς με 2 παιδιά στην οικογένειά τους. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί, καθώς μεγαλύτεροι 

γονείς με περισσότερη γνώση και επαφή με την αναπηρία και γονείς που έχουν την 

εμπειρία της διδασκαλίας παιδιών χωρίς νοητική αναπηρία (και κυρίως αφού οι 

εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών χωρίς νοητική αναπηρία καλύπτονται από τα 

αναλυτικά προγράμματα σπουδών αλλά και από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες του 

τυπικού σχολείου) είναι σε θέση να κρίνουν την αποτελεσματικότητα των 

παρεχόμενων γνώσεων στα παιδιά τους με  νοητική αναπηρία.  

Εντυπωσιακό είναι το εύρημα της παρούσας έρευνας που θέλει τα άτομα με 

ήπια νοητική αναπηρία να καταδεικνύουν τα θέματα της ελλιπούς χρηματοδότησης 

δομών και ατόμων ως μεγίστης σημασίας για την μη πραγματοποίηση της ΑΔ. Τα 

άτομα αναγνωρίζουν ότι οι δομές ανεξάρτητης διαβίωσης είναι πολυδάπανες και ότι 

το κράτος δε χρηματοδοτεί ούτε τις δομές, ούτε τα ίδια τα άτομα. Επομένως, η ΑΔ 

περιορίζεται από την πενιχρή οικονομική βοήθεια που υπάρχει διαθέσιμη τόσο στις 

δομές ΑΔ, όσο και στα ίδια τα άτομα (Mansell, 1996). Η ανεπαρκής χρηματοδότηση 

δομών και ατόμων εμποδίζει τα άτομα να ζήσουν ανεξάρτητα και να γίνουν μέρος της 

κοινότητας και τα υποχρεώνει να στρέφονται και να εξαρτώνται από την οικογένειά 

τους και από τα ανεπίσημα συστήματα υποστήριξης. Με επικρατούσες τις παραπάνω 

συνθήκες, το δικαίωμα στην ΑΔ ουσιαστικά περιορίζεται σημαντικά (FRA, 2012). Στη 

διεθνή βιβλιογραφία, οι παραπάνω περιορισμοί καταδεικνύονται ως παράγοντες οι 

οποίοι πρέπει να αποτελούν πρωταρχικό κυβερνητικό και κοινοτικό σχεδιασμό, 

προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία η κάθε απόπειρα δημιουργίας δομών και 

προγραμμάτων ανεξάρτητης διαβίωσης (Makharadze, Kitiashvilli & Bricout, 2010). 

Τα ίδια τα άτομα δηλώνουν ότι οι υπηρεσίες είναι φτωχά σχεδιασμένες, βασισμένες σε 

ένα ιδρυματικό μοντέλο ή είναι ανεπαρκείς, κυρίως λόγω του λιγοστού προσωπικού 

που απασχολούν (Mansell, 1996). 

Επίσης, η στάση που υιοθετεί η κοινωνία απέναντι στα άτομα με νοητική 

αναπηρία αναφέρεται σαν ένας παράγοντας που επηρεάζει την ανεξάρτητη διαβίωση 
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των ατόμων με νοητική αναπηρία, σύμφωνα με τις μητέρες και με τους γονείς ηλικίας 

45-55 ετών. Η στάση της κοινωνίας έχει μελετηθεί και από ερευνητές του εξωτερικού, 

κυρίως για τον ανασταλτικό ρόλο που αυτή μπορεί να παίξει. Στις διεθνείς έρευνες 

τονίζεται ότι ένα υποστηρικτικό κοινωνικό περιβάλλον μπορεί να είναι καταλυτικής 

σημασίας για την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης και την κοινωνική 

συμπερίληψη του ατόμου με νοητική αναπηρία σε αυτό ή να αποτελέσει σοβαρό 

εμπόδιο προς οποιαδήποτε τέτοια κατεύθυνση (Heller, Miler & Factor, 1999 ∙ Felce & 

Emerson, 2001). Για το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους γονείς, σημαντικοί 

παράγοντες που επηρεάζουν την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με νοητική 

αναπηρία είναι  η στάση της κοινωνίας σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες που δίνουν οι 

γονείς. Ενώ τα ίδια τα άτομα με ΝΑ επικεντρώνουν τις απόψεις τους στις δεξιότητες 

που πρέπει να διαθέτουν και στον οικονομικό παράγοντα (αν υπάρχει μια καλή 

οικονομική κατάσταση του ατόμου και αν κάνει κάποια εργασία για την οποία 

αμείβεται) (Bouck & Joshi, 2012). Σε ό,τι αφορά τη στάση της κοινωνίας τονίζεται ότι 

μια καλή σχέση με τους γείτονες πρέπει να εδραιωθεί, προκειμένου το άτομο να γίνει 

αποδεκτό από τον κοινωνικό του περίγυρο και να διευκολυνθεί στη συμμετοχή του 

στην κοινότητα (Mansell, 1996).   

Ο απώτερος και τελικός στόχος όλων των προγραμμάτων διδασκαλίας πρέπει 

να είναι η αμέριστη συμμετοχή του μαθητή με αναπηρία στο κοινωνικό σύνολο με την 

επίδειξη της κατάλληλης κοινωνικής συμπεριφοράς. Οι οδηγίες προς το μαθητή, για το 

πώς πρέπει να συμπεριφέρεται, είναι χρήσιμο να δίνονται στα πραγματικά 

περιβάλλοντα και όχι σε κάποια μορφή προσομοίωσης. Τα περισσότερα εκπαιδευτικά 

συστήματα στο εξωτερικό, έχουν υιοθετήσει λειτουργικά προγράμματα για τους 

μαθητές με νοητική αναπηρία, τα οποία έχουν ως πυρήνα τους κοινωνικές και οικιακές 

δεξιότητες. Το κλειδί, για να επιτευχθεί η γενίκευση των κατακτημένων δεξιοτήτων, 

είναι η διδασκαλία σε πολλαπλά περιβάλλοντα (Taylor, Collins, Schuster & Kleinert, 

2002).       

    Ο εντοπισμός των παραγόντων και των περιορισμών της ΑΔ των ατόμων με ΝΑ 

βοηθά στη διαμόρφωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες θα διδαχθούν οι 

απαραίτητες δεξιότητες ΑΔ. Το πλήθος των δεξιοτήτων που θα διδαχθεί ένα άτομο, 

καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει αυτή η διδασκαλία, εξαρτάται από το ίδιο το 

άτομο, την προσωπική αξιολόγηση που του έχει γίνει από τη διεπιστημονική ομάδα και 

το Εξατομικευμένο Ατομικό του Πρόγραμμα (Baker & Brightman, 2004). Τόσο οι 

παράγοντες όσο και οι περιορισμοί της ΑΔ, καθορίζουν αν ένα άτομο με ΝΑ διαθέτει 
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την επάρκεια για να εισαχθεί σε κάποιο  πρόγραμμα ΑΔ και τις ευκαιρίες που του 

δίνονται για να εκφράσει την ανεξαρτησία του. Η επάρκεια θα πρέπει να αξιολογείται 

στο πλαίσιο της καθημερινότητας των ατόμων με ΝΑ. Η απουσία της επάρκειας είναι 

αυτή που θα υποδείξει και τους περιορισμούς που αντιμετωπίζει ένα άτομο με ΝΑ στην 

προσπάθειά του να υπάρξει ανεξάρτητο. Ακόμα, οι ευκαιρίες που δίνονται από γονείς, 

εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά και από την κοινωνία στο σύνολό της σε ένα άτομο με 

ΝΑ προκειμένου αυτό να γίνει ανεξάρτητο, θα πρέπει να ειδωθούν υπό το πρίσμα των 

παραγόντων και των περιορισμών που υπάρχουν στην ΑΔ.  

5.3 Δεξιότητες της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με νοητική αναπηρία   

Βιβλιογραφικά εντοπίζονται 12 δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης (Hunter & Hamar, 

1981· Takamine, 1998 ∙ Aldridge, 2010 ∙ Δίκτυο Παροχής Υπηρεσιών και Ενημέρωσης 

Ατόμων με Αναπηρίες, www.liferight.gr) οι οποίες συμπεριλήφθηκαν όλες και στα 

τρία ερευνητικά στάδια. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το συμπέρασμα που προκύπτει 

κυρίως από το Α’ στάδιο της έρευνας. Τις τρεις ομάδες έρευνας τις απασχολεί εξίσου, 

τόσο η επάρκεια που έχει ή δεν έχει κάποιο άτομο με ΝΑ σε δεξιότητες ΑΔ, όσο και οι 

ευκαιρίες που του δίνονται από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο 

οποίο ζει. Οι ευκαιρίες και η επάρκεια νοούνται σε πολλαπλά περιβάλλοντα και ιδίως 

σε αυτό του σπιτιού και του σχολείου. Αυτό που αποτελεί σημείο ερευνητικού 

προβληματισμού είναι η απουσία της δυνατότητας αξιολόγησης, τόσο της επάρκειας, 

όσο και των ευκαιριών που δίνονται στα άτομα με νοητική αναπηρία για την ανάδειξη 

και εφαρμογή των δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης στο πλαίσιο του σχολείου, του 

σπιτιού και της κοινωνίας. Σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τα αποτελέσματα 

της έρευνας είναι ότι και οι τρεις ερευνητικές ομάδες αναγνωρίζουν τις ίδιες δεξιότητες 

οι οποίες, επίσης, επαναλαμβάνονται στις διάφορες υποκατηγορίες των ομάδων 

έρευνας. Το στοιχείο αυτό αποτελεί ένα πολύ δυνατό σημείο της έρευνας, καθώς 

υποδεικνύει ότι και οι τρεις ομάδες αντιλαμβάνονται τις δεξιότητες που απαιτούνται 

για την ΑΔ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ακόμα και τα άτομα με ΝΑ κατανοούν το πώς 

πρέπει να ζήσουν και το τι χρειάζονται για να είναι ολοκληρωμένοι ενήλικες, σε 

συμφωνία με τους γονείς τους και το εκπαιδευτικό προσωπικό, ανεξάρτητα αν οι 

απόψεις τους για το που πρέπει αυτό να συμβεί διαφέρουν, όπως θα αναφερθεί 

παρακάτω. Η παραπάνω διαπίστωση ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι και οι τρεις 

ερευνητικές ομάδες μιλούν ανοιχτά για θέματα ανεξαρτησίας και διαχείρισης 

καθημερινών προβλημάτων και ζητημάτων. Τα άτομα με νοητική αναπηρία έχουν 

έλλειψη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για να αντιμετωπίσουν τη «μοναξιά» της 

http://www.liferight.gr/
http://www.liferight.gr/
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ανεξάρτητης διαβίωσης. Η ανεξάρτητη διαβίωση προϋποθέτει ένα συγκεκριμένο 

επίπεδο αυτοπεποίθησης, ώστε να μπορεί κάποιος να εκφράζει καθαρά τις απόψεις του 

ή να υποστηρίζει τις επιλογές του (Takamine, 1998). Αυτός είναι και ο σημαντικότερος 

λόγος για τον οποίο ελάχιστα από τα άτομα ζουν ανεξάρτητα, δουλεύουν με πλήρες 

ωράριο σε ανταγωνιστικές δουλειές ή έχουν ανάγκη από υποστηριζόμενη διαβίωση 

(Clark, Daniel, Olympia, Jensen, Heathfield & Jenson, 2004). Στη συγκεκριμένη 

έρευνα, οι δεξιότητες της φροντίδας του εαυτού και της αυτοεξυπηρέτησης 

αναγνωρίζονται ως πρωταρχικές δεξιότητες ΑΔ (Mansell, 1996 ∙ FRA, 2012). Επίσης, 

είναι σημαντικό να αναρωτηθούμε ποιες δεξιότητες θέλει το παιδί μας να μάθει, αλλά 

και ποιες είναι έτοιμο να μάθει (Baker & Brightman, 2004). Σημαντικό θεωρείται να 

θεσπιστεί μια προτεραιότητα στη διδασκαλία των δεξιοτήτων. Το ποια δεξιότητα θα 

διδαχθεί πρώτη ή δεύτερη εξαρτάται από την ομάδα των νέων που έχουμε και κυρίως 

από τις δεξιότητες που ήδη κατέχουν, την ηλικία τους, το επίπεδο ωριμότητάς τους, 

την κουλτούρα τους και το χρόνο που θα χρειαστούμε για την εξατομικευμένη 

παρέμβαση (Hunter & Hamar, 1981). 

Δευτερευόντως, γονείς και εκπαιδευτικό προσωπικό καταδεικνύουν τη γνώση 

των κανόνων ασφάλειας ως σημαντική δεξιότητα, προκειμένου να επιτευχθεί η 

ανεξάρτητη διαβίωση (Mirfin-Veitch, 2003). Οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής, και κυρίως 

αυτοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, επισημαίνουν σε μεγαλύτερο βαθμό την ανάγκη 

εκμάθησης των κανόνων ασφάλειας, σε σχέση με το ΕΕΠ και το ΕΒΠ και τους 

εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό μπορεί να γίνει απόλυτα 

κατανοητό, αν σκεφτούμε ότι μόνο οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας, σε σχέση με 

το ΕΕΠ και το ΕΒΠ, έχουν άμεση επαφή με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών για 

μαθητές με ήπια και μέτρια νοητική αναπηρία, στα οποία η συγκεκριμένη δεξιότητα 

αποτελεί αυτόνομο εκπαιδευτικό στόχο (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ, 2003β ∙ ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ, 2004 ∙ 

ΠΑΠΕΑ, 1996). 

Η δεξιότητα της αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου που αναγνωρίζεται και από 

τις τρεις ερευνητικές ομάδες, εντοπίζεται σε διάφορες έρευνες (Carr, 2000 ∙ Carr, 2008∙ 

Ramcharan & Grant, 2001). Η δεξιότητα αυτή αναδεικνύεται ως πολύ σημαντική από 

οικογένειες με 3 ή περισσότερα παιδιά, γεγονός που έχει νόημα, αν αναλογιστεί κανείς 

το επίπεδο οργάνωσης και αυτό-οργάνωσης των μελών μιας πολυμελούς οικογένειας, 

προκειμένου αυτή να λειτουργεί ομαλά. Η ίδια δεξιότητα (αξιοποίηση ελεύθερου 

χρόνου) αναγνωρίζεται ως σημαντική και από τα άτομα με ΝΑ ηλικίας 12-15 ετών, 

γεγονός επίσης κατανοητό αν ληφθεί υπόψη η ηλικία των συμμετεχόντων (προ-
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εφηβική και εφηβική ηλικία). Η περίοδος αυτή στη ζωή ενός ανθρώπου σχετίζεται με 

την εξερεύνηση των ενδιαφερόντων του και την ενασχόληση με πολλά και διαφορετικά 

αντικείμενα, τα οποία του προσφέρουν την αίσθηση της δημιουργικότητας και της 

ευχάριστης ενασχόλησης. Η ομάδα των γονέων με 3 ή περισσότερα παιδιά αναφέρει 

επιπρόσθετα, ως σημαντικές, τις δεξιότητες της αναγνώρισης των ενδιαφερόντων, των 

δυνατοτήτων και των αδυναμιών του ατόμου. Οι δεξιότητες αυτές σχετίζονται άμεσα 

με τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου, καθώς, αν κάποιος δεν αναγνωρίζει τα 

ενδιαφέροντά του, προφανώς και δεν μπορεί να οργανώσει δραστηριότητες ελεύθερου 

χρόνου στις οποίες μπορεί ή/και επιθυμεί να συμμετάσχει. Επίσης, σχετίζονται και με 

τη δεξιότητα της λήψης προ-επαγγελματικών γνώσεων. Τις ίδιες δεξιότητες, της 

αναγνώρισης των ενδιαφερόντων, των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του ατόμου, 

της λήψης προ-επαγγελματικών γνώσεων και της επιλογής μιας πιθανής, μελλοντικής 

επαγγελματικής σταδιοδρομίας υποστηρίζουν και οι γυναίκες εκπαιδευτικοί, οι 

εκπαιδευτικοί με 0-5 έτη διδακτικής εμπειρίας και οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 23-30 ετών. 

Για τη σύνδεση των δεξιοτήτων ΑΔ που αναδεικνύει η έρευνα και τη σύνδεσή τους με 

τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων δεν υπάρχει κάποια βιβλιογραφία που 

να τα υποστηρίζει ή να τα απορρίπτει. Διεθνώς τονίζεται ότι υπάρχει ανάγκη, η 

εκπαίδευση των ατόμων με ΝΑ να επικεντρωθεί στη διδασκαλία επαγγελματικών 

δεξιοτήτων και η κοινότητα να δείξει στους επαγγελματίες πώς μπορούν να βοηθήσουν 

τα άτομα να επιτύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους (Bouck & Joshi, 2012 ∙ 

Mansell, 1996 ∙ FRA, 2012), κάτι το οποίο διαφαίνεται και εδώ. Επίσης, στην παρούσα 

μελέτη τονίζεται η ανάγκη τα άτομα με ΝΑ να έχουν μια πραγματική δουλειά από την 

οποία θα πληρώνονται, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται και από τη διεθνή 

βιβλοογραφία (Great Britain Office for Disability Issues, 2008). 

Επίσης,  οι ίδιες ομάδες των εκπαιδευτικών (γυναίκες εκπαιδευτικοί, 

εκπαιδευτικοί με 0-5 έτη διδακτικής εμπειρίας και εκπαιδευτικοί ηλικίας 23-30 ετών), 

αναφέρουν ως σημαντική τη δεξιότητα της σύναψης και διατήρησης διαπροσωπικών 

και φιλικών σχέσεων. Παρόμοιο είναι και το εύρημα που εντοπίζεται στη διεθνή 

βιβλιογραφία που καταδεικνύει έλλειμμα στις φιλίες, στις καθημερινές δραστηριότητες 

και στον ελεύθερο χρόνο. Παράλληλα, διαφαίνεται ότι οι προσδοκίες των ατόμων με 

ΝΑ δεν διέφεραν πολύ από τις προσδοκίες των τυπικά αναπτυσσόμενων συνομηλίκων 

τους. Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω αναδεικνύεται η σημαντικότητα της ανάπτυξης 

κοινωνικών δικτύων, που θα συντελέσουν στη συμπερίληψη των ατόμων με ΝΑ στην 
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κοινότητα, αλλά και στην ευθυγράμμιση της πορείας της ζωής τους σε σχέση με τις 

ζωές των συνομηλίκων τους (Ramcharan & Grant, 2001).  

Στη συνέχεια, οι γονείς και το εκπαιδευτικό προσωπικό επιλέγουν τη  δεξιότητα 

της γνώσης διαχείρισης χρημάτων. Με τον όρο διαχείριση χρημάτων νοείται η  

διαχείριση των προσωπικών εξόδων, η μέτρηση χρημάτων, η οικονομία, η τήρηση 

αρχείου εξόδων, οι αποφάσεις για το πότε και πού θα ξοδευτούν χρήματα, ο 

υπολογισμός και η πληρωμή χρεών, ο έλεγχος των εξόδων, η διαχείριση χρημάτων για 

ενοίκιο, όπως υποδεικνύει και η ελληνική βιβλιογραφία (Δίκτυο Παροχής Υπηρεσιών 

και Ενημέρωσης Ατόμων με Αναπηρίες, www.liferight.gr). Τα άτομα με ΝΑ, επίσης, 

αναδεικνύουν την αναγκαιότητα γνώσης διαχείρισης χρημάτων, πληρωμών και 

αγορών, που επίσης επιβεβαιώνεται από τη βιβλιογραφία (Mansell, 1996 ∙ FRA, 2012). 

Σε άμεση συνάρτηση με τη δεξιότητα της διαχείρισης των χρημάτων είναι η δεξιότητα 

πραγματοποίησης αγορών και πληρωμών. Κάποιες ομάδες συμμετεχόντων το 

αντιλαμβάνονται και το αναδεικνύουν (οι εκπαιδευτικοί με 0-5 έτη διδακτικής 

εμπειρίας και οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 23-30 ετών).  

Ακόμα, μόνο οι εκπαιδευτικοί με 0-5 χρόνια προϋπηρεσίας και οι εκπαιδευτικοί 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επικεντρώνονται σε δεξιότητες μαγειρικής και 

οικιακών εργασιών, γεγονός που γίνεται αντιληπτό, καθώς το αναλυτικό πρόγραμμα 

σπουδών των ΕΕΕΕΚ περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη θεματική καθημερινής 

διαβίωσης (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ, 2003α). Η δεξιότητα που έχει μελετηθεί περισσότερο είναι 

η προετοιμασία και παρασκευή γευμάτων και, γενικά, δεξιότητες που έχουν να κάνουν 

με την κουζίνα. Πολλοί είναι οι λόγοι που οδηγούν τους ερευνητές σε αυτή την 

κατεύθυνση. Η συγκεκριμένη δεξιότητα (βρώσης – πόσης) συνδέεται άμεσα με την 

καθημερινή ζωή. Τα περισσότερα άτομα με νοητική αναπηρία αναμένεται να ζήσουν 

ανεξάρτητα στην κοινότητα και να αναμένεται να είναι σε θέση να φροντίσουν για τις 

ατομικές τους ανάγκες, όπως, για παράδειγμα, να προετοιμάσουν ένα γεύμα. Ο λόγος, 

για τον οποίο η συγκεκριμένη δεξιότητα θεωρείται τόσο σημαντική, είναι, γιατί μπορεί 

να εξυπηρετήσει πολλαπλούς σκοπούς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δεξιότητες 

ελεύθερου χρόνου, ως επαγγελματική δεξιότητα ή ως δεξιότητα καθημερινής ζωής 

(Lancioni & O’Reilly, 2002). Η ομάδα των μη έγγαμων γονέων αναφέρει τις δεξιότητες 

της επιλογής και της φροντίδας ρουχισμού καθώς και των οικιακών εργασιών, ως 

δεξιότητες καθοριστικής σημασίας για την πραγματοποίηση ή όχι της ΑΔ (Taylor, 

Collins, Schuster & Kleinert, 2002).     
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Στόχος του εντοπισμού των δεξιοτήτων που απαιτούνται για μια ανεξάρτητη 

ζωή είναι η κατάρτιση ενός λειτουργικού προγράμματος σπουδών, που θα απευθύνεται 

στο κάθε άτομο με ΝΑ και θα εξυπηρετεί τον απώτερο σκοπό μιας εκπαίδευσης, άμεσα 

συνυφασμένης με την καθημερινότητα. Το λειτουργικό πρόγραμμα αναφέρεται πολλές 

φορές και ως πρόγραμμα δεξιοτήτων ζωής και έχει σχεδιαστεί για να διδάσκει 

λειτουργικές δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης, δηλαδή δεξιότητες για το πώς να ζεις, 

να δουλεύεις, να περνάς καλά σε μια συμπεριληπτική κοινωνία. Ένα λειτουργικό 

αναλυτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί να περιλαμβάνει τις λειτουργικές δεξιότητες και 

εφαρμογές των βασικών θεμάτων μόρφωσης –ακαδημαϊκής και επαγγελματικής–, της 

πρόσβασης στην κοινωνία, της καθημερινής διαβίωσης, της μετακίνησης, της 

οικονομικής ανεξαρτησίας, της ανεξάρτητης διαβίωσης, των κοινωνικών σχέσεων και 

του αυτοπροσδιορισμού. Ένα λειτουργικό πρόγραμμα σπουδών απορρέει από την 

πεποίθηση, ότι τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών της γενικής αγωγής δεν 

εφοδιάζουν τους μαθητές με νοητική αναπηρία με τις γνώσεις και τις εμπειρίες που θα 

τους δώσουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν κοινωνικά και ατομικά, ώστε να 

επιτύχουν στη μετασχολική ζωή τους. Στόχος ενός λειτουργικού προγράμματος 

σπουδών είναι να καταστούν οι μαθητές με νοητική αναπηρία παραγωγικά μέλη της 

κοινωνίας στην οποία ζουν (Bouck & Joshi, 2012). Σε αυτό το σημείο ακριβώς που 

διαφαίνεται για ακόμη μία φορά η δυναμική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις τρεις 

ερευνητικές ομάδες. Το λειτουργικό πρόγραμμα πρέπει να σχεδιαστεί και από τους 

τρεις. Το άτομο με ΝΑ θα εκφράσει τις επιθυμίες του σε σχέση με το τι θέλει να 

διδαχθεί και που θέλει να το διδαχθεί. Το εκπαιδευτικό προσωπικό θα κρίνει αν οι 

συγκεκριμένες επιθυμίες μπορούν να γίνουν πράξη, τόσο από την άποψη της επάρκειας 

του ατόμου και του συστήματος υποστηρίξης, συγκεκριμένα του σχολείου ή του φορέα 

ΑΔ, όσο και από την άποψη των ευκαιριών που υπάρχουν, αν υπάρχουν. Τέλος, οι 

γονείς θα συναποφασίσουν αν το συγκεκριμένο λειτουργικό πρόγραμμα 

ανταποκρίνετια στις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών τους και θα οφελήσει την 

καθημερινότητα της οικογένειας. Διαπιστώνεται λοιπόν, η άμεση σύνδεση που υπάρχει 

ανάμεσα στις αποφάσεις και τις απόψεις και των τριών ερευνητικών ομάδων. 

5.4 Πλαίσιο πραγματοποίησης της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με 

νοητική αναπηρία  

Η έννοια του διαμερίσματος ή του σπιτιού είναι κάτι παραπάνω από, απλά, ένα μέρος 

για να μείνει κάποιος. Είναι ο πυρήνας της ιδιωτικής ζωής ενός ατόμου, είναι μία 

παρουσίαση του εαυτού του. Το σπίτι είναι η περιοχή όπου η ιδιωτική ζωή 
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προστατεύεται. Κανένας δεν έχει πρόσβαση, εκτός αν προσκληθεί. Στην καθημερινή 

ζωή, αυτή η χωρική διάσταση του σπιτιού είναι ο ρυθμιστής της αλληλεπίδρασης. 

Επίσης, τονίζεται ότι ένα σπίτι είναι κάτι περισσότερο από ένα μέρος για να ζεις, είναι 

το κάστρο σου μέσα στο οποίο έχεις τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο (Mansell, 1996).  

Τα χαρακτηριστικά του σπιτιού αλλά και της ζωής, που ζει κάποιος μέσα και 

έξω από αυτό, συμβάλουν στην ποιότητα ζωής του. Το να έχεις ένα σπίτι είναι απλά 

μέρος μιας μεγαλύτερης ενότητας, της ένταξης σου στην κοινότητα με τη δημιουργία 

κοινωνικών σχέσεων και της δημιουργίας μιας ζωής. Με άλλα λόγια ΑΔ δε σημαίνει 

να ζει κάποιος μόνος του ή να κάνει πράγματα μόνος του, αλλά να έχει τον έλεγχο της 

καθημερινότητάς του και να έχει ίση μεταχείριση και πρόσβαση σε υπηρεσίες και 

ευκαιρίες (Great Britain Office for Disability Issues, 2008). Ένα θέμα σοβαρό είναι ο 

τόπος κατοικίας. Τίθεται το ερώτημα, αν το άτομο πρέπει να μείνει σε ένα μέρος, όπου 

ήδη υπάρχουν οι υπηρεσίες που θα χρειαστεί, ή αν πρέπει να μείνει στο μέρος από όπου 

προέρχεται, κοντά στους συγγενείς και στους φίλους του.  Η άποψη ότι τα άτομα με 

νοητική αναπηρία μπορούν, με τις κατάλληλες προσαρμογές, να μείνουν και να 

κατοικήσουν στην κοινότητα, κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος. Ένας 

παράγοντας, που είναι καίριας σημασίας και που θα συντελέσει στο αν ένα άτομο 

μπορεί να ζήσει μόνο του, είναι αν υπάρχει πρόσβαση στην κατάλληλη για το κάθε 

άτομο υποστήριξη. Η υποστήριξη που θα λάβει ένα άτομο από την κοινότητα, την 

οικογένειά του και το εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο συμμετέχει καθορίζει το αν το 

άτομο θα μπορέσει νε πετύχει στην ΑΔ (Mansell, 1996). 

Για να επιλεχθεί, επομένως, το μέρος που θα αποτελέσει το σπίτι ενός ατόμου, 

λαμβάνεται επίσης υπόψη το τι θέλει το άτομο με νοητική αναπηρία να κάνει κατά τη 

διάρκεια της ημέρας του, τι θέλει να κάνει στον ελεύθερο χρόνο του, τι θέλει να κάνει 

τα Σαββατοκύριακα, πού θέλει να μείνει και με ποιον. Στη συγκεκριμένη έρευνα, αυτό 

ενισχύεται και από το γεγονός ότι τα ίδια τα άτομα σε αντίστοιχες ερωτήσεις που 

αφορούν στην καθημερινή διαβίωση απαντούν ότι επιλέγουν τα ρούχα που θα 

φορέσουν, φροντίζουν την ατομική τους υγιεινή, φτιάχνουν μικρο-γεύματα και κάνουν 

μικρο-δουλειές στο σπίτι. Τα ίδια τα άτομα θα ήθελαν να ζήσουν κάποια στιγμή μόνα 

τους ή να συγκατοικήσουν με κάποιον φίλο τους. Οι απόψεις αυτές συναντώνται σε 

πολύ πρόσφατη έρευνα του εξωτερικού  (European Union Agency for Fundamental 

Rights FRA,  2012).    

Η σημαντικότητα του μέρους, στο οποίο ζει ένα άτομο, γίνεται φανερή, αν 

κοιτάξει κανείς τις διαφορές μεταξύ ατόμων που ζουν αυτόνομα, ημί-αυτόνομα ή σε 
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άκρως προστατευόμενο περιβάλλον (Wehmeyer & Bolding, 1999 ∙ Wehmeyer & 

Bolding, 2001 ∙ Stancliffe, 2001). Προσωπικό και γονείς συμφωνούν ότι το 

καταλληλότερο μέρος για την παραπάνω διδασκαλία είναι ένα διαμέρισμα μέσα στην 

πόλη (ενταγμένο στην τοπική κοινότητα) ή ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος εντός ή 

εκτός του σχολικού συγκροτήματος. Η διεθνής έρευνα υποδεικνύει ότι το εκπαιδευτικό 

προσωπικό προτείνει να δημιουργούνται προγράμματα εκπαίδευσης σε δεξιότητες ΑΔ 

μέσα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα ή σε φορείς που ασχολούνται με την ενήλικη ζωή 

των ατόμων με ΝΑ. Τα προγράμματα αυτά παρέχουν άμεσες υπηρεσίες, οι οποίες 

επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρία να αποχωρήσουν από τα ιδρύματα και να ζήσουν 

ανεξάρτητα σε κάποιο κοινοτικό σπίτι ή σε κάποιο ανεξάρτητο διαμέρισμα εντός της 

κοινότητας (Takamine, 1998 ∙ Mansell, 1996).  

Τα ίδια τα άτομα με νοητική αναπηρία προτιμούν να εκπαιδευτούν στην 

ανεξάρτητη διαβίωση ζώντας σε ανεξάρτητα διαμερίσματα. Το γεγονός αυτό, κατά μία 

έννοια, υποστηρίζεται και από τη διεθνή βιβλιογραφία, η οποία υποδεικνύει ότι τα ίδια 

τα άτομα με ΝΑ θεωρούν ότι θα μάθουν στο σπίτι ή μόνα τους (Thoma & Getzel, 

2005).  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα παραδείγματα των δομών στην Ελλάδα 

είναι ελάχιστα και σχεδόν όλα εμφανίζονται με την ίδια μορφή.  Υποστηριζόμενα 

διαμερίσματα ημι-ανεξάρτητης διαβίωσης, συνήθως υπό τη σκέπη κάποιου φορέα – 

ιδρύματος. Τα ανεξάρτητα διαμερίσματα ή τα κοινοτικά σπίτια (Ramcharan & Grant, 

2001 ∙ Cornoy, 1996 ∙ Stancliffe, 2001 ∙ Stancliffe & Abery, 1997 ∙ Heller, Miller & 

Factor, 1999 ∙ Heller, Miller & Factor, 1999) είναι δομές πολύ διαδεδομένες στο 

εξωτερικό αλλά παντελώς απούσες από τα ελληνικά δεδομένα.Επομένως, οι γονείς και 

το εκπαιδευτικό προσωπικό κλήθηκαν να απαντήσουν σε μια ερώτηση υποθετικά και 

χωρίς να γνωρίζουν ακριβώς πώς δομούνται και λειτουργούν οι παραπάνω δομές. 

Αποτέλεσμα αυτής της άγνοιας υπήρξε ο χαμηλός δείκτης αξιοπιστίας της τελευταίας 

υποκλίμακας στο τελικό ερωτηματολόγιο (βλ. Παράρτημα Ι). Για τον ίδιο λόγο και η 

υποκλίμακα «Μέρος για την ΑΔ»  χωρίζεται σε δύο μέρη στις στατιστικές αναλύσεις. 

Το ένα μέρος περιλαμβάνει τις επιλογές που σχετίζονται με την εκπαίδευση εντός 

σχολικού περιβάλλοντος (η ΑΔ να συμβαίνει α. εντός του σχολείου και/ή β. εντός της 

σχολικής αίθουσας) και το άλλο τις επιλογές που σχετίζονται με την εκπαίδευση εκτός 

σχολικού περιβάλλοντος (η ΑΔ: α. να συμβαίνει σε κάποιο διαμέρισμα και/ή β. να 

ανατίθεται σε φορείς ανεξάρτητους από το σχολείο).   
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Ερευνητικά δεδομένα, τα οποία στηρίζουν τις παραπάνω απόψεις, προέρχονται 

από έρευνες που έχουν γίνει για τη μελέτη του αυτοπροσδιορισμού σε άτομα με 

νοητική αναπηρία. Οι έρευνες αυτές έχουν δείξει ότι άτομα που ζουν σε κοινοτικά 

σπίτια κι όχι σε ιδρύματα και νοσοκομειακές δομές (Heller, Factor et al, 1998; Wilson, 

Huggman & Cornoy, 1991)  και σε μικρότερες δομές παρά σε μεγαλύτερες (Cornoy, 

1996 ∙ Cullen et al, 1995∙ Rotegard, Hill, Bruininks, 1983 ∙ Stancliffe, 1997 ∙ Stancliffe 

& Abery, 1997 ∙ Heller, Miller & Factor, 1999), εκφράζουν υψηλότερα επίπεδα 

αυτοπροσδιοριζόμενης συμπεριφοράς. Το επίπεδο αυτοπροσδιορισμού ενός ατόμου 

μπορεί να είναι ενδεικτικό του επιπέδου ανεξαρτησίας του, καθώς η ανεξαρτησία και 

η ανεξάρτητη διαβίωση αποτελούν θεμελιώδη χαρακτηριστικά του 

αυτοπροσδιορισμού. Τέλος, στον τομέα του κατάλληλου μέρους για τη διδασκαλία της 

ΑΔ, τα ανεξάρτητα διαμερίσματα και η εκπαίδευση σε κάποιο κατάλληλο μέρος εντός 

του σχολικού περιβάλλοντος αναδεικνύονται και από τις τρεις ομάδες, αλλά μόνο το 

διαμέρισμα επιβεβαιώνεται από τις έρευνες (Stancliffe & Keane, 1999 ∙ Mansell, 1996 

∙ FRA, 2012).  

Άλλες έρευνες δείχνουν ότι μικρότερες μονάδες διαβίωσης προσφέρουν 

περισσότερες ευκαιρίες στα άτομα, για να κάνουν τις δικές τους επιλογές (Heller, 

Miller & Factor, 1999 ∙ Black et al., 2010). Οι Campo, Sharpton, Thompson και Sexton 

(1998, στο Stancliffe, Abery & Smith, 2000) βρήκαν μια στατιστικά σημαντική σχέση 

μεταξύ της μέτρησης της ατομικότητας σε ομαδικά σπίτια και του βαθμού προσωπικού 

ελέγχου των ατόμων. Συμπληρωματικά,  η μεγάλη αυτονομία του ατόμου θα αυξήσει 

και το επίπεδο της ανεξαρτησίας του, της αλληλεπίδρασής του με την κοινότητα και 

της ποιότητας ζωής του (Stancliffe & Abery, 1996 ∙ Wehmeyer & Metzler, 1995 ∙ 

Heller, Miller & Factor, 1999). Οι  Stancliffe, Abery και Smith (2000) βεβαιώνουν ότι 

άτομα που ζούσαν μόνα τους επέδειξαν υψηλότερα επίπεδα προσωπικού ελέγχου από 

άτομα που ζούσαν σε δομές 4 ατόμων. Τα παραπάνω δεδομένα γίνονται κατανοητά, αν 

αναλογιστεί κανείς ότι στα διαμερίσματα ημι-αυτόνομης διαβίωσης η ατμόσφαιρα 

ήταν πιο κοντά στην ατομικότητα, το προσωπικό που εργαζόταν εκεί ήταν καλύτερα 

εκπαιδευμένο και είχε λιγότερες ώρες εργασίας και τα άτομα είχαν περισσότερα 

χρήματα στη διάθεσή τους, για αυτόβουλα έξοδα. 

Τα χαρακτηριστικά που θα έχει το σπίτι ενός ατόμου με ΝΑ και η ζωή που θα 

ζήσει, μέσα και έξω από αυτό, προσδιορίζουν την ποιότητα ζωής που μπορεί να 

αποκτήσει. Όμως, δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη ερώτηση στο θέμα αυτό. Και ενώ μερικοί 

υποστηρίζουν ότι ένα ίδρυμα είναι κατάλληλο για αυτούς, άλλοι θεωρούν ότι πρέπει 
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να έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε ένα «κανονικό» σπίτι μέσα στο οποίο θα μπορούν 

να κάνουν επιλογές, οι οποίες θα υποστηρίζονται από την οικογένεια, το σχολείο, τον 

κοινωνικό περίγυρο. Θα μπορούν να ελέγχουν τη ζωή τους, να επικοινωνούν με την 

κοινότητα, να υποστηρίζονται ατομικά και ομαδικά, να κερδίζουν τα δικά τους 

χρήματα, να χρησιμοποιούν όλες τις υπηρεσίες που χρησιμοποιεί και ένας τυπικά 

αναπτυσσόμενος άνθρωπο (Great Britain Office for Disability Issues, 2008). Η 

πλειοψηφία του δείγματος εξέφρασε την επιθυμία να ζει σε στελεχωμένα, ομαδικά 

σπίτια. Ακολουθούσε η επιλογή της ανεξάρτητης διαβίωσης και τελευταία ερχόταν η 

επιλογή της ημι-ανεξάρτητης διαβίωσης (Tablot & Connolly, 2010). 

Προσωπικά, θεωρώ ότι το καταλληλότερο μέρος για να συντελεστεί η 

εκπαίδευση στην ΑΔ είναι ένα ανεξάρτητο διαμέρισμα ενταγμένο στην τοπική 

κοινότητα. Η μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, σε συνδυασμό με την προσωπική 

μου επαφή με χώρους που προσφέρουν υπηρεσίες ΑΔ σε άτομα με ΝΑ ενισχύουν αυτή 

μου την άποψη, καθώς τα σχολεία μας είναι, δυστυχώς, μικρά, χωρίς λειτουργικούς 

χώρους και χωρίς λειτουργικό εποπτικό υλικό. Η διαχείριση των ανεξάρτητων 

διαμερισμάτων γίνεται ,συνήθως, από φορείς που ασχολούνται με τη μετα-

δευτεροβάθμια εκπαίδευση των ατόμων με ΝΑ. Αυτό, όμως, δε σημαίνει ότι και τα 

δημόσια σχολεία δε θα μπορούσαν να αναλάβουν κάποια παρόμοια δραστηριότητα. 

Αυτό που απαιτείται είναι η αναπροσαρμογή, τόσο των δημόσιων δομών που 

ασχολούνται με την εκπαίδευση των νέων με ΝΑ (ΕΕΕΕΚ και ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής), 

όσο και των προγραμμάτων των δομών αυτών. Ένα λειτουργικό πρόγραμμα σπουδών 

θα αποφέρει πολύ καλύτερα αποτελέσματα αν πραγματοποιείται μέσα σε μια, 

ενταγμένη στην κοινότητα δομή η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 

καθημερινότητας.  

5.5 Συμβολή της Έρευνας – Μελλοντική Έρευνα 

Στόχος της παρούσας συνδυαστικής μελέτης ήταν να διερευνηθούν τα κυριότερα 

συστατικά στοιχεία για το σχεδιασμό αποτελεσματικών προγραμμάτων ανεξάρτητης 

διαβίωσης για τα άτομα με νοητική αναπηρία, όπως αυτά θα προκύψουν από τις 

απόψεις των γονέων, του εκπαιδευτικού προσωπικού και των ατόμων με ΝΑ. Η 

ερευνητική διαδικασία και τα αποτελέσματα της έρευνας συνδράμουν προς αυτήν την 

κατεύθυνση. 

Κλείνοντας το τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας αλλά και ολόκληρη την έρευνα 

θεωρώ ότι πρέπει να αναφερθεί η συμβολή της παρούσας έρευνας στην επιστημονική 

κοινότητα, καθώς και οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα.  



257 
 

Η συμβολή της παρούσας έρευνας αρχικά, έγκειται στο γεγονός, ότι 

χρησιμοποιήσε ως ερευνητικό εραλείο ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο 

(Ερωτηματολόγιο Διερεύνησης των Απόψεων για την Ανεξάρτητη Διαβίωση των 

Ατόμων με Νοητική Αναπηρία), το οποίο προέκυψε μέσα από μια ερευνητική 

διαδικασία άρτια και ολοκληρωμένη. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο είναι, πλέον, 

στη διάθεση οποιουδήποτε ερευνητή θελήσει να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα. 

Επίσης, αναδείχθηκαν οι δεξιότητες, που οφείλουν να διδαχθούν κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία  των ατόμων με ΝΑ στον τομέα της ΑΔ. Οι συγκεκριμένες 

δεξιότητες επιβεβαιώνονται και από τη διεθνή βιβλιογραφία. Αν και θα έπρεπε να 

μπορούν να αξιολογηθούν και να μετρηθούν, ώστε να αποτελέσουν τη βάση για την 

εισαγωγή ενός ατόμου σε κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην ΑΔ, δε 

συμπεριλαμβάνονται πουθενά. Η συγκεκριμένη μορφή αξιολόγησης δεν υπάρχει, με 

αποτέλεσμα το έργο των ατόμων που ασχολούνται με την εκπαίδευση των ατόμων με 

ΝΑ στην ΑΔ να γίνεται δυσκολότερο. Η αξιολόγηση θα έπρεπε να γίνεται με κριτήρια 

αντικειμενικά και αξιοκρατικά. Να αξιολογείται η ίδια η δεξιότητα, η επάρκειά της 

(κατά πόσο, δηλαδή, υπάρχει η γενίκευσή της ή γίνεται με βοήθεια και με τι είδους 

βοήθεια) και η ευκαιρία από την οικογένεια και το σχολείο για την εφαρμογή της. Η 

συγκεκριμένη λίστα θα έχει σαν στόχο να αξιολογεί την ετοιμότητα ενός ατόμου με 

ΝΑ για την εισαγωγή του ή μη σε κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην ΑΔ. Επομένως, 

ένα ακόμα σημείο που η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να λάβει υπόψη και πάνω στο 

οποίο πρέπει να επικεντρωθεί είναι η μελέτη και η κατασκευή μιας τέτοιας λίστας 

αξιολόγησης. Η συγκεκριμένη λίστα βρίθει διερεύνησης, τόσο ως προς τη μορφή που 

θα έχει, όσο και ως προς την αποτελεσματικότητά της. Όπως έχει προκύψει από τη 

συγκεκριμένη έρευνα οι γονείς, το εκπαιδευτικό προσωπικό και τα άτομα με ΝΑ 

αποτελούν τις ομάδες, οι οποίες θα πρέπει να εμπλέκονται στη διαδικασία αξιολόγησης 

των δεξιοτήτων ΑΔ. 

Συνολικά, λοιπόν, αυτό που θα έπρεπε να αποτελεί σημείο προβληματισμού οι 

εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις που εμφανίζουν γονείς και εκπαιδευτικοί από τη μία 

και τα ίδια τα άτομα με ΝΑ από την άλλη. Τα άτομα περιστρέφουν το ζήτημα της 

ανεξάρτητης διαβίωσης γύρω από τον οικονομικό παράγοντα, την οικονομική 

διαχείριση και την ελλιπή οικονομική ενίσχυση. Γονείς και εκπαιδευτικοί αναφέρονται 

περισσότερο στη φιλοσοφία και στη θεωρία της ανεξάρτητης διαβίωσης, χωρίς να 

αγγίζουν πρακτικά, καθημερινά προβλήματα. Θα λέγαμε, λοιπόν, ότι τα άτομα με 

νοητική αναπηρία είναι πολύ πιο συνειδητοποιημένα σε σχέση με αυτό που θέλουν να 
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επιτύχουν, καθώς και περισσότερο προσανατολισμένα στην καθημερινή πρακτική και 

την επίλυση καθημερινών, απτών ζητημάτων. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη σε κάθε διαδικασία δόμησης προγραμμάτων ανεξάρτητης 

διαβίωσης. 

Επίσης, ενδιαφέρουσα θα ήταν και η διερεύνηση των θεμάτων της έρευνας με 

τη συμμετοχή εκπαιδευτικού προσωπικού το οποίο θα είναι εξειδικευμένο στην 

ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με νοητική αναπηρία. Το μη εξειδικευμένο 

εκπαιδευτικό προσωπικό δεν μπορεί να εκφράσει επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη, 

καθώς δεν γνωρίζει σε βάθος ζητήματα που άπτονται της ανεξάρτητης διαβίωσης. Η 

ίδια έρευνα σε άτομα εξειδικευμένα σε συναφή θέματα ή σε άτομα που απασχολούνται 

αποκλειστικά σε κάθε είδους δομές ΑΔ θα επιφέρει πολύ διαφορετικά αποτελέσματα. 

Ακόμα και μεταξύ αυτών, θα υπάρξουν διαφορές, ανάλογα με το αν απασχολούνται σε 

ανεξάρτητα διαμερίσματα ή σε κοινοτικά σπίτια ή σε ιδρύματα με αντίστοιχες δομές. 

Παρομοίως, διαφορετικά αποτελέσματα θα πρέπει να αναμένονται, ανάλογα, αν 

ερωτώνται γονείς και άτομα που έχουν δοκιμάσει την ΑΔ ή όχι και ανάλογα με τον 

τύπο της ΑΔ που έχουν δοκιμάσει. 

Το σημαντικότερο εύρημα των συγκεκριμένων αναλύσεων είναι ότι η 

εκπαίδευση στην ανεξάρτητη διαβίωση που συμβαίνει εκτός σχολικού περιβάλλοντος 

σχετίζεται με την εκπαίδευση σε κάποιο διαμέρισμα ανεξάρτητης διαβίωσης. Το 

συμπέρασμα αυτό συνάδει με τα διεθνή ερευνητικά δεδομένα (Stancliffe, Abery & 

Smith ,2000  ∙ Stancliffe & Keane, 1999 ∙ Mansell, 1996 ∙ FRA, 2012 ∙ Cornoy, 1996 ∙ 

Cullen et al, 1995∙ Rotegard, Hill, Bruininks, 1983 ∙ Stancliffe, 1997 ∙ Stancliffe & 

Abery, 1997 ∙ Heller, Miller & Factor, 1999) και θα έπρεπε να κατευθύνει τη 

μελλοντική εκπαιδευτική έρευνα στην Ελλάδα, στον τομέα της ανεξάρτητης διαβίωσης 

των ατόμων με νοητική αναπηρία. Η εμπέδωση της θέσης, ότι για να ζήσει ένα άτομο 

με ΝΑ ανεξάρτητα, πρέπει να έχει εξασφαλίσει, τόσο την προσωπική, όσο και την 

επαγγελματική του ανάπτυξη, να έχει μία πηγή εσόδων και να τηρεί τα όρια που θέτει 

το κοινωνικό σύνολο, αποτελούν το πρωταρχικό σημείο εκκίνησης κάθε μελλοντικής 

ερευνητικής απόπειρας. Η μελλοντική έρευνα στον τομέα της ανεξάρτητης διαβίωσης 

των ατόμων με νοητική αναπηρία θα πρέπει να εμβαθύνει στο ζήτημα της δομής στην 

οποία θα διδάσκεται η ανεξάρτητη διαβίωση. Να μελετηθεί η μορφή που θα έχει, αλλά 

να γίνει και η αντιπαραβολή της προς τις υπόλοιπες μορφές δομών μέσα στις οποίες θα 

μπορούσε να πραγματοποιηθεί η ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με ΝΑ. Πολύ 
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σημαντικό, επίσης, θα ήταν να εμπλουτιστεί η παρούσα έρευνα με απόψεις ατόμων που 

έχουν την εμπειρία της ανεξάρτητης διαβίωσης.  

5.6 Περιορισμοί της έρευνας 

Αρκετοί είναι και οι περιορισμοί που προκύπτουν, όπως είναι φυσικό σε κάθε έρευνα. 

Καταρχήν, μία αντίστοιχη έρευνα σε ένα διαφορετικό χρονικό και κοινωνικό πλαίσιο, 

ίσως μετά από 10 χρόνια, όταν ίσως, θα έχει αναπτυχθεί και εδραιωθεί η έννοια και η 

φιλοσοφία της ΑΔ, πιθανόν να δώσει τελείως διαφορετικά αποτελέσματα. Οι απόψεις 

των ερωτώμενων μπορεί να αλλάξουν, ανάλογα με τις εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες 

που επικρατούν σε μία κοινωνία. Επομένως, διαφορετικές χρονικοί περίοδοι της ίδιας 

ερευνητικής διαδικασίας, πιθανόν να δώσουν διαφορετικά αποτελέσματα. Κατά 

δεύτερον, μία σύγκριση ανάμεσα σε άτομα και στις οικογένειές τους που έχουν 

δοκιμάσει την ΑΔ και σε άτομα που δεν το έχουν κάνει, πιθανότατα να αποκαλύψει 

πτυχές του θέματος που δεν έχουν διερευνηθεί στην παρούσα έρευνα. Η άμεση 

εμπειρία στην ΑΔ και τις δομές της σίγουρα θα επιφέρει διαφορετικά αποτελέσματα 

από την θεωρητική ενασχόληση με αυτήν.  

Ακόμα, η μη συμμετοχή των φορέων που εκτελούν προγράμματα ανεξάρτητης 

διαβίωσης σε άτομα με νοητική αναπηρία, σύμφωνα με το σχεδιασμό τους, όπως αυτός 

εκφράζεται από τα κείμενά τους σε φυλλάδια ή διαδικτυακούς τόπους,  αποτελεί 

τροχοπέδη για την αποτελεσματική και ολοκληρωμένη διερεύνηση της υπάρχουσας 

κατάστασης στην Ελλάδα.  

Για να πετύχει ένας ενήλικας με νοητική αναπηρία την ανεξαρτησία, πρέπει να 

αρθούν όλες οι δυσκολίες που τίθενται από τα περιορισμένα πλαίσια του σπιτιού, του 

σχολείου και της κοινότητας. Οι δυσκολίες αυτές γίνονται αντιληπτές σε όλες τις 

εκφάνσεις της καθημερινής ζωής των ατόμων. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να 

καθοδηγούν τους μαθητές, ώστε να εκμεταλλεύονται όλες τις ευκαιρίες που τους 

δίνονται για αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και για εμπειρική μάθηση μέσα σε 

πραγματικά περιβάλλοντα, να εκφράζουν συμπεριφορές αυτοπροσδιορισμού και να 

νιώθουν ελεύθεροι να επιλέγουν αυτό που οι ίδιοι θέλουν. Οι γονείς από τη μεριά τους 

οφείλουν να ενισχύουν το αυτοσυναίσθημα των παιδιών τους με κάθε τρόπο, να τους 

δείχνουν εμπιστοσύνη και να σέβονται τις επιθυμίες και τα «θέλω» των παιδιών τους.  

Στην Ελλάδα, δυστυχώς, οι δομές είναι ελάχιστες και πολλές φορές 

ακατάλληλες. Στην πλειοψηφία τους αποτελούν αποτέλεσμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας 

και κυρίως μέριμνας γονέων και κηδεμόνων ατόμων με ειδικές ανάγκες. Αν θέλει η 

πολιτεία να υποστηρίξει τα άτομα με νοητική αναπηρία, ώστε να ολοκληρωθούν ως 
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αυτόνομες και αυτοπροσδιοριζόμενες προσωπικότητες και να ζήσουν τη ζωή που οι 

ίδιοι επιλέγουν, ανεξάρτητα μεν, αλλά όχι αποκομμένα από την πραγματικότητα, 

οφείλει να συμβάλει εμπράκτως σε όλα τα θέματα που συζητήθηκαν και αναλύθηκαν 

παραπάνω. Το βασικό μοτίβο σκέψης όλων όσων ασχολούνται με την εκπαίδευση των 

νέων με ΝΑ θα πρέπει να αποτελεί μια δήλωση της  Maria Montessori (1870-1952): 

«Το παιδί που ζει σε ένα περιβάλλον που του  δημιούργησαν οι «μεγάλοι» με το δικό 

τους τρόπο ζωής, δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις  δικές του φυσικές και ψυχικές 

ανάγκες. Καταπιεσμένο από ένα πανίσχυρο ενήλικα που του λυγίζει τη θέληση και το 

υποχρεώνει να προσαρμοστεί σε ένα εχθρικό περιβάλλον, δεν μπορεί να αναπτυχθεί  

διανοητικά και ηθικά. 
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ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ  

 

Αγαπητέ κύριε/κυρία, 

Ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας, μέσα από  την οποία 

ευελπιστούμε να συγκεντρώσουμε σημαντικά δεδομένα, όσον αφορά την ανεξάρτητη 

διαβίωση και την ανεξαρτησία των ατόμων με νοητική αναπηρία. 

Τα προγράμματα ειδικής αγωγής στην Ελλάδα καλύπτουν σημαντικά τη στοχοθεσία σε 

δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης, στην πραγματικότητα όμως οι σχολικές μονάδες ειδικής 

αγωγής υπολειτουργούν. Δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές, για να διδαχθούν οι 

δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης (διαμερίσματα), επομένως ελαττώνονται και οι ευκαιρίες 

για εμπειρική μάθηση ή οι ευκαιρίες μάθησης μέσα σε πραγματικές συνθήκες. Οι δομές είναι 

ελάχιστες και πολλές φορές ακατάλληλες και είναι αποτέλεσμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας, και 

κυρίως μέριμνας γονέων ατόμων με ειδικές ανάγκες.  

Για να υπάρξει η επιθυμητή αλλαγή πλαισίου όσον αφορά στην ανεξάρτητη διαβίωση των 

ατόμων με νοητική αναπηρία, πρέπει (α) να θεμελιωθεί η πρακτική βασισμένη σε αποδείξεις 

με εμπειρικά δεδομένα σε συνδυασμό με βιβλιογραφικές και ερευνητικές αναφορές και (β) 

να αναπτυχθούν στρατηγικές, που θα υποστηρίξουν την έκφραση συμπεριφορών 

αυτονομίας, ανεξαρτησίας και δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού σε ένα ευρύ πλαίσιο της ζωής 

των ατόμων (σχολείο-σπίτι-κοινότητα). Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να 

καθοδηγούν τους μαθητές, ώστε να εκμεταλλεύονται όλες τις ευκαιρίες που τους δίνονται 

για αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, να εκφράζουν συμπεριφορές αυτοπροσδιορισμού και 

να νιώθουν ελεύθεροι να επιλέγουν αυτό που οι ίδιοι θέλουν.  
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Για τους παραπάνω λόγους σας παρακαλούμε να συμμετάσχετε στην έρευνα που 

πραγματοποιώ ως υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας υπό την εποπτεία της κ Καρτασίδου Λευκοθέας.  

 

Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα φάση της έρευνας περιλαμβάνει: 

 

1. Ένα σύντομο ερωτηματολόγιο που αφορά στα δημογραφικά – στατιστικά 

στοιχεία σας και 

2. Ένα ερωτηματολόγιο, που συμπληρώνεται από τους εκπαιδευτικούς και αφορά 

την ανεξάρτητη διαβίωση και τις δεξιότητες ανεξαρτησίας των ατόμων με 

νοητική αναπηρία.   

 

Τα στοιχεία που θα προκύψουν από τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα 

χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της έρευνας. Για αυτό θα θέλαμε να 

σας διαβεβαιώσουμε ότι θα τηρηθεί η ανωνυμία των συμμετεχόντων όπως και 

του φορέα. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας μπορούν να είναι στη 

διάθεσή σας, εφόσον το επιθυμείτε, μετά την ολοκλήρωσή της.  

 

Για περαιτέρω λεπτομέρειες ή διευκρινίσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε στα 

παρακάτω τηλέφωνα ή e-mail.  

 

Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων και παρακαλούμε  για τις δικές σας ενέργειες.  

Δημητριάδου Ιωάννα, Ειδική Παιδαγωγός, ΜΑ  

Υποψήφια Διδάκτορας  

Τηλ. Επικοινωνίας: 6972926068 

E-mail: idimit@uom.edu.gr  

 dimitriadouioanna@hotmail.com  

mailto:idimit@uom.edu.gr
mailto:dimitriadouioanna@hotmail.com
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   
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Φύλο ερωτώμενου:      

Άρρεν                              Θήλυ                                                                                        

             Ηλικία:     

Φορέας εργασίας:  

Προσδιορίστε: …………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………...                                                              

Θέση Εργασίας στο Φορέα (σημειώστε ένα από τα παρακάτω): Ως 

Ειδικός Παιδαγωγός  
ΕΕΠ  
ΕΒΠ  
Άλλο  
Προσδιορίστε: 

…………………………………………………. 

           

Βασικές σπουδές  
Προσδιορίστε: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Επιμόρφωση 

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή?  Ναι             Όχι 

Μεταπτυχιακό άλλο?                          Ναι              Όχι 

Διδακτορικό στην Ειδική Αγωγή?     Ναι              Όχι  

Διδακτορικό άλλο?                              Ναι              Όχι  

Εμπειρία / Προϋπηρεσία  

Χρόνια Προϋπηρεσίας στην Ειδική Αγωγή:………………………………………………………………… 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  
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1. ΕΝΝΟΙΑ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις (παρακαλώ τσεκάρετε μία 
επιλογή/ απάντηση για κάθε δήλωση): 
 

Η ανεξάρτητη διαβίωση του παιδιού μου 
σημαίνει: 

καθόλου λίγο αρκετά πολύ πάρα 
πολύ 

 Να είναι λειτουργικός, ώστε να 
αυτοεξυπηρετείται και να είναι 
αυτοδύναμος. 

□ □ □ □ □ 

 Να κάνει αυτό που θέλει, μέσα στα 
όρια που του τίθενται από το κοινωνικό 
σύνολο. 

□ □ □ □ □ 

 Να ζει χωρίς να εξαρτάται από κάποιον 
άλλο. □ □ □ □ □ 

 Να είναι επαγγελματικά και οικονομικά  
ανεξάρτητος, να έχει το δικό του χώρο. □ □ □ □ □ 

 Να κάνει επιλογές και να παίρνει 
πρωτοβουλίες. □ □ □ □ □ 

 

2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις (παρακαλώ τσεκάρετε μία 
επιλογή/ απάντηση για κάθε δήλωση): 

Η ανεξάρτητη διαβίωση του παιδιού 
μου εξαρτάται  από: 

καθόλου λίγο αρκετά Πολύ 
πάρα 
πολύ 

 τις κεκτημένες δεξιότητες του 
ατόμου (π.χ. κοινωνικές 
δεξιότητες). 

□ □ □ □ □ 

 το δείκτη νοημοσύνης. □ □ □ □ □ 

 τις ευκαιρίες που δίνουν οι 
γονείς □ □ □ □ □ 

 τη στάση της κοινωνίας 
απέναντι στα άτομα αυτά. □ □ □ □ □ 

 την υλικοτεχνική  υποδομή(π.χ. 
σχολικές μονάδες, δημόσια 
διαμερίσματα, εκπαιδευτικά 
προγράμματα, εκπαιδευτικό 
υλικό κ.λ.π.).  

□ □ □ □ □ 
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3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις (παρακαλώ τσεκάρετε μία 
επιλογή/ απάντηση για κάθε δήλωση): 

Οι περιορισμοί που αντιμετωπίζει το 
παιδί μου για την κατάκτηση 
δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης 
οφείλονται: 

καθόλου λίγο αρκετά πολύ 
πάρα 
πολύ 

 στο ίδιο το άτομο με νοητική 
αναπηρία.  □ □ □ □ □ 

 στην οικογένεια του ατόμου. □ □ □ □ □ 

 στο κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο 
οποίο ζει το άτομο. □ □ □ □ □ 

 στο ανεπαρκές εκπαιδευτικό 
σύστημα για τα άτομα με 
νοητική αναπηρία. 

□ □ □ □ □ 

 

 

4. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 
Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις (παρακαλώ τσεκάρετε μία 
επιλογή/ απάντηση για κάθε δήλωση): 

Οι δεξιότητες που θα πρέπει να κατέχει 
το παιδί μου, ώστε να ζήσει ανεξάρτητα 
είναι: 

καθόλου λίγο αρκετά πολύ 
πάρα 
πολύ 

 Μαγειρική □ □ □ □ □ 

 Δουλειές Σπιτιού. □ □ □ □ □ 

 Διαχείριση χρημάτων. □ □ □ □ □ 

 Αγορές και πληρωμές. □ □ □ □ □ 

 Επιλογή κ Φροντίδα ρουχισμού. □ □ □ □ □ 

 Φροντίδα εαυτού/ 
αυτοεξυπηρέτηση. □ □ □ □ □ 

 Κανόνες Ασφάλειας. □ □ □ □ □ 

 Διαπροσωπικές/ φιλικές 
σχέσεις. □ □ □ □ □ 

 Διαχείριση και αξιοποίηση του 
ελεύθερου χρόνου. □ □ □ □ □ 

 Γνώση των ενδιαφερόντων, των 
αναγκών, των δυνατοτήτων και 
των αδυναμιών του εαυτού.  

□ □ □ □ □ 

 (Προ)επαγγελματικές 
δεξιότητες. □ □ □ □ □ 
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 Δυνατότητα επιλογής 
μελλοντικής επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας. 

□ □ □ □ □ 

 

5.ΧΩΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις (παρακαλώ τσεκάρετε μία 
επιλογή/ απάντηση για κάθε δήλωση): 

Η εκπαίδευση στην ανεξάρτητη 
διαβίωση πρέπει να: 

καθόλου λίγο αρκετά πολύ 
πάρα 
πολύ 

 Συμβαίνει στη σχολική αίθουσα.  □ □ □ □ □ 

 Συμβαίνει σε ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο εντός του 
σχολείου. 

□ □ □ □ □ 

 Συμβαίνει σε κάποιο ανεξάρτητο 
από το σχολείο διαμέρισμα. □ □ □ □ □ 

 Ανατίθεται σε φορείς 
ανεξάρτητους από το σχολείο. □ □ □ □ □ 

 

Σας ευχαριστούμε 
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ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

 

 

Στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής της Ιωάννας Δημητριάδου:  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

 

Α. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΟΝΕΑ  

Β. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη 2013 
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ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ  

 

Αγαπητέ κύριε/κυρία, 

Ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας, μέσα από  την οποία 

ευελπιστούμε να συγκεντρώσουμε σημαντικά δεδομένα, όσον αφορά την ανεξάρτητη 

διαβίωση και την ανεξαρτησία των ατόμων με νοητική αναπηρία. 

Τα προγράμματα ειδικής αγωγής στην Ελλάδα καλύπτουν σημαντικά τη στοχοθεσία σε 

δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης, στην πραγματικότητα όμως οι σχολικές μονάδες ειδικής 

αγωγής υπολειτουργούν. Δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές, για να διδαχθούν οι 

δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης (διαμερίσματα), επομένως ελαττώνονται και οι ευκαιρίες 

για εμπειρική μάθηση ή οι ευκαιρίες μάθησης μέσα σε πραγματικές συνθήκες. Οι δομές είναι 

ελάχιστες και πολλές φορές ακατάλληλες και είναι αποτέλεσμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας, και 

κυρίως μέριμνας γονέων ατόμων με ειδικές ανάγκες.  

Για να υπάρξει η επιθυμητή αλλαγή πλαισίου όσον αφορά στην ανεξάρτητη διαβίωση των 

ατόμων με νοητική αναπηρία, πρέπει (α) να θεμελιωθεί η πρακτική βασισμένη σε αποδείξεις 

με εμπειρικά δεδομένα σε συνδυασμό με βιβλιογραφικές και ερευνητικές αναφορές και (β) 

να αναπτυχθούν στρατηγικές, που θα υποστηρίξουν την έκφραση συμπεριφορών 

αυτονομίας, ανεξαρτησίας και δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού σε ένα ευρύ πλαίσιο της ζωής 

των ατόμων (σχολείο-σπίτι-κοινότητα). Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να 

καθοδηγούν τους μαθητές, ώστε να εκμεταλλεύονται όλες τις ευκαιρίες που τους δίνονται 

για αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, να εκφράζουν συμπεριφορές αυτοπροσδιορισμού και 

να νιώθουν ελεύθεροι να επιλέγουν αυτό που οι ίδιοι θέλουν.  



288 
 

Για τους παραπάνω λόγους σας παρακαλούμε να συμμετάσχετε στην έρευνα που 

πραγματοποιώ ως υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας υπό την εποπτεία της κ Καρτασίδου Λευκοθέας.  

 

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα περιλαμβάνει: 

 

1. Ένα ερωτηματολόγιο που αφορά στα δημογραφικά – στατιστικά στοιχεία τα 

δικά σας και του παιδιού σας  και 

2. Ερωτηματολόγια, που συμπληρώνονται από τους γονείς και τα άτομα με 

νοητική αναπηρία και αφορούν την ανεξάρτητη διαβίωση και τις δεξιότητες 

ανεξαρτησίας των ατόμων με νοητική (σε περίπτωση που το άτομο δεν είναι 

σε θέση να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο μόνο του, το συμπληρώνει ο 

γονέας με τη μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων στο παιδί του).  

 

Τα στοιχεία που θα προκύψουν από τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα 

χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της έρευνας. Για αυτό θα θέλαμε να 

σας διαβεβαιώσουμε ότι θα τηρηθεί η ανωνυμία των συμμετεχόντων όπως και 

του φορέα. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας μπορούν να είναι στη 

διάθεσή σας, εφόσον το επιθυμείτε, μετά την ολοκλήρωσή της.  

 

Για περαιτέρω λεπτομέρειες ή διευκρινίσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε στα 

παρακάτω τηλέφωνα ή e-mail.  

 

Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων και παρακαλούμε  για τις δικές σας ενέργειες.  

 

Δημητριάδου Ιωάννα, Ειδική Παιδαγωγός, ΜΑ  

Υποψήφια Διδάκτορας  

Τηλ. Επικοινωνίας: 6972926068 

E-mail: idimit@uom.edu.gr  

             dimitriadouioanna@hotmail.com 

mailto:idimit@uom.edu.gr
mailto:dimitriadouioanna@hotmail.com
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γονέων 

Φύλο ερωτώμενου:      

Άρρεν                             Θήλυ                                                                                  

             Ηλικία:     

 

Επάγγελμα 

Δημόσιος Υπάλληλος 
Προσδιορίστε……………………………………………………………………………………….………… 

 

 
Δημοτικός Υπάλληλος 
Προσδιορίστε………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
Ιδιωτικός Υπάλληλος 
Προσδιορίστε………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
Συνταξιούχος…………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 
Οικιακά…………………………………………………………………………………………………………... 

 
 

 
Άλλο 
Προσδιορίστε………………………………………………………………………………………………… 

 
 

           

Μορφωτικό Επίπεδο 

Απόφοιτος Δημοτικού  
Απόφοιτος Γυμνασίου  
Απόφοιτος Λυκείου  
Απόφοιτος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ  
Κάτοχος 
Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού 

 

Άλλο (προσδιορίστε) 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
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Οικογενειακή Κατάσταση 

Έγγαμος/η     Άγαμος/η  

Διαζευγμένος/η    Χήρος/α    

Αριθμός παιδιών στην οικογένεια    
 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Παιδιού με Νοητική Αναπηρία 

Φύλο παιδιού: Άρρεν                              Θήλυ            

Ηλικία παιδιού:  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 

ΉΠΙΑ/ ΕΛΑΦΡΑ  

ΜΕΤΡΙΑ  

ΣΟΒΑΡΗ/ΒΑΡΙΑ         

Πότε έγινε η τελευταία νοομετρική αξιολόγηση;  ……………………………………..                                                                   

Φορέας παρακολούθησης: 

……………………………………………………………………………………………………           

Προηγούμενο Σχολείο: 

Απόφοιτος Ειδικού Δημοτικού  
Απόφοιτος Γενικού Δημοτικού  
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Α. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΟΝΕΑ 
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Ι. ΕΝΝΟΙΑ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις (παρακαλώ τσεκάρετε μία 
επιλογή/ απάντηση για κάθε δήλωση): 
 

Η ανεξάρτητη διαβίωση του παιδιού μου 
σημαίνει: 

καθόλου λίγο αρκετά πολύ πάρα 
πολύ 

 Να είναι λειτουργικός, ώστε να 
αυτοεξυπηρετείται  και να είναι 
αυτοδύναμος. 

□ □ □ □ □ 

 Να κάνει αυτό που θέλει, μέσα στα 
όρια που του τίθενται από το κοινωνικό 
σύνολο. 

□ □ □ □ □ 

 Να ζει χωρίς να εξαρτάται από κάποιον 
άλλο. □ □ □ □ □ 

 Να είναι επαγγελματικά και οικονομικά  
ανεξάρτητος, να έχει το δικό του χώρο. □ □ □ □ □ 

 Να κάνει επιλογές και να παίρνει 
πρωτοβουλίες. □ □ □ □ □ 

 

II.ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις (παρακαλώ τσεκάρετε μία 
επιλογή/ απάντηση για κάθε δήλωση): 

Η ανεξάρτητη διαβίωση του παιδιού 
μου εξαρτάται  από: 

καθόλου λίγο αρκετά Πολύ 
πάρα 
πολύ 

 τις κεκτημένες δεξιότητες του 
ατόμου (π.χ. κοινωνικές 
δεξιότητες). 

□ □ □ □ □ 

 το δείκτη νοημοσύνης. □ □ □ □ □ 

 τις ευκαιρίες που δίνουν οι 
γονείς □ □ □ □ □ 

 τη στάση της κοινωνίας 
απέναντι στα άτομα αυτά. □ □ □ □ □ 

 την υλικοτεχνική  υποδομή(π.χ. 
σχολικές μονάδες, δημόσια 
διαμερίσματα, εκπαιδευτικά 
προγράμματα, εκπαιδευτικό 
υλικό κ.λ.π.).  

□ □ □ □ □ 
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III.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις (παρακαλώ τσεκάρετε μία 
επιλογή/ απάντηση για κάθε δήλωση): 

Οι περιορισμοί που αντιμετωπίζει το 
παιδί μου για την κατάκτηση 
δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης 
οφείλονται: 

καθόλου λίγο αρκετά πολύ 
πάρα 
πολύ 

 στο ίδιο το άτομο με νοητική 
αναπηρία.  □ □ □ □ □ 

 στην οικογένεια του ατόμου. □ □ □ □ □ 

 στο κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο 
οποίο ζει το άτομο. □ □ □ □ □ 

 στο ανεπαρκές εκπαιδευτικό 
σύστημα για τα άτομα με 
νοητική αναπηρία. 

□ □ □ □ □ 

 

 

IV.ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 
Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις (παρακαλώ τσεκάρετε μία 
επιλογή/ απάντηση για κάθε δήλωση): 

Οι δεξιότητες που θα πρέπει να κατέχει 
το παιδί μου, ώστε να ζήσει ανεξάρτητα 
είναι: 

καθόλου λίγο αρκετά πολύ 
πάρα 
πολύ 

 Μαγειρική □ □ □ □ □ 

 Δουλειές Σπιτιού. □ □ □ □ □ 

 Διαχείριση χρημάτων. □ □ □ □ □ 

 Αγορές και πληρωμές. □ □ □ □ □ 

 Επιλογή κ Φροντίδα ρουχισμού. □ □ □ □ □ 

 Φροντίδα εαυτού/ 
αυτοεξυπηρέτηση. □ □ □ □ □ 

 Κανόνες Ασφάλειας. □ □ □ □ □ 

 Διαπροσωπικές/ φιλικές 
σχέσεις. □ □ □ □ □ 

 Διαχείριση και αξιοποίηση του 
ελεύθερου χρόνου. □ □ □ □ □ 

 Γνώση των ενδιαφερόντων, των 
αναγκών, των δυνατοτήτων και 
των αδυναμιών του εαυτού.  

□ □ □ □ □ 

 (Προ)επαγγελματικές 
δεξιότητες. □ □ □ □ □ 
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 Δυνατότητα επιλογής 
μελλοντικής επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας. 

□ □ □ □ □ 

 

V.ΧΩΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις (παρακαλώ τσεκάρετε μία 
επιλογή/ απάντηση για κάθε δήλωση): 

Η εκπαίδευση στην ανεξάρτητη 
διαβίωση πρέπει να: 

καθόλου λίγο αρκετά πολύ 
πάρα 
πολύ 

 Συμβαίνει στη σχολική αίθουσα.  □ □ □ □ □ 

 Συμβαίνει σε ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο εντός του 
σχολείου. 

□ □ □ □ □ 

 Συμβαίνει σε κάποιο ανεξάρτητο 
από το σχολείο διαμέρισμα. □ □ □ □ □ 

 Ανατίθεται σε φορείς 
ανεξάρτητους από το σχολείο. □ □ □ □ □ 

 

 

Σας ευχαριστούμε 
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Β. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΤΟΜΟΥ  
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Ι. ΕΝΝΟΙΑ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις (παρακαλώ τσεκάρετε μία 
επιλογή/ απάντηση για κάθε δήλωση): 

Η ανεξάρτητη διαβίωση για εμένα σημαίνει: καθόλου λίγο αρκετά πολύ πάρα 
πολύ 

1. Να ζω χωρίς βοήθεια. □ □ □ □ □ 

2. Να ζω χωρίς να εξαρτώμαι από κάποιον άλλο. □ □ □ □ □ 

3. Να είμαι επαγγελματικά και οικονομικά  
ανεξάρτητος, να έχω το δικό μου χώρο. □ □ □ □ □ 

4. Να φύγω από το πατρικό μου σπίτι και να 
μείνω κάπου αλλού, χωρίς τους γονείς μου. □ □ □ □ □ 

 

ΙΙ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις (παρακαλώ τσεκάρετε μία 
επιλογή/ απάντηση για κάθε δήλωση): 

Η ανεξάρτητη διαβίωση για εμένα 
εξαρτάται  από: 

καθόλου λίγο αρκετά Πολύ 
πάρα 
πολύ 

1.Τις δεξιότητες που πρέπει να κατέχω □ □ □ □ □ 

2.Τις ευκαιρίες που μου δίνουν οι γονείς 
μου. □ □ □ □ □ 

3.Τη στάση της κοινωνίας απέναντι μου. □ □ □ □ □ 

4.Το αν το σχολείο είναι το κατάλληλο 
και με σωστή οργάνωση και υλικό.  □ □ □ □ □ 

5.Τη δική μου οικονομική κατάσταση 
και αν πληρώνομαι για κάποια εργασία 
που κάνω. 

□ □ □ □ □ 
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ΙΙΙ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις (παρακαλώ τσεκάρετε μία 

επιλογή/ απάντηση για κάθε δήλωση): 

Οι περιορισμοί που αντιμετωπίζω αν θελήσω 
να ζήσω ανεξάρτητα οφείλονται: 

καθόλου λίγο αρκετά πολύ 
πάρα 
πολύ 

1.Στο ότι δεν κατέχω τις κατάλληλες 
δεξιότητες. □ □ □ □ □ 

2.Στο γεγονός ότι δεν υπάρχει η απαιτούμενη 
συμπαράσταση/βοήθεια από την οικογένεια 
μου. □ □ □ □ □ 

3.Στο γεγονός ότι το σχολείο δεν μου μαθαίνει  
δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης. □ □ □ □ □ 
4.Στο ότι δεν υπάρχου κατάλληλα σχολεία ή 
φορείς. □ □ □ □ □ 

5.Στο ότι οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτές δεν 
ξέρουν τι να διδάξουν. □ □ □ □ □ 

6.Στο ότι το κράτος δεν μας δίνει χρήματα/ 
επίδομα. □ □ □ □ □ 

7.Στο ότι το κράτος δεν δίνει χρήματα στα 
σχολεία. □ □ □ □ □ 

8.Στο ότι οι δομές ανεξάρτητης διαβίωσης 
χρειάζονται πολλά χρήματα για να 
λειτουργήσουν. 

□ □ □ □ □ 

 

IV.ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις (παρακαλώ τσεκάρετε μία 
επιλογή/ απάντηση για κάθε δήλωση): 

Οι δεξιότητες που χρειάζομαι, ώστε 
να ζήσω ανεξάρτητα είναι: 

καθόλου λίγο αρκετά πολύ 
πάρα 
πολύ 

1. Να ξέρω να μαγειρεύω. □ □ □ □ □ 

2. Να ξέρω να κάνω δουλειές 
σπιτιού. □ □ □ □ □ 

3. Να μπορώ να κρατάω τα  
χρήματά μου. □ □ □ □ □ 

4. Να μπορώ να αγοράζω και 
να  πληρώνω. □ □ □ □ □ 

5. Να μπορώ να επιλέγω και να 
φροντίζω τα ρούχα μου. □ □ □ □ □ 

6. Να μπορώ να φροντίζω τον  
εαυτό μου/να  
αυτοεξυπηρετούμαι. 

□ □ □ □ □ 

7. Να γνωρίζω τους κανόνες 
ασφάλειας. □ □ □ □ □ 
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8. Να μπορώ να κάνω και να 
διατηρώ προσωπικές και 
φιλικές σχέσεις. 

□ □ □ □ □ 

9. Να μπορώ να 
εκμεταλλεύομαι και να 
αξιοποιώ τον ελεύθερο 
χρόνο μου. 

□ □ □ □ □ 

10. Να γνωρίζω  τα 
ενδιαφέροντά μου, τις 
ανάγκες μου, τις 
δυνατότητες και τις 
αδυναμίες μου.  

□ □ □ □ □ 

11. Να γνωρίζω να κάνω κάποιο 
επάγγελμα.  □ □ □ □ □ 

12. Να μπορώ να επιλέξω 
κάποιο επάγγελμα που μου 
αρέσει. 

□ □ □ □ □ 

 

V.ΧΩΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις (παρακαλώ τσεκάρετε μία 

επιλογή/ απάντηση για κάθε δήλωση): 

Για να μάθω πώς να ζω ανεξάρτητα 
πρέπει να κάνω μάθημα: 

καθόλου λίγο αρκετά πολύ 
πάρα 
πολύ 

1. στη σχολική αίθουσα.  □ □ □ □ □ 

2. σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 
εντός του σχολείου. □ □ □ □ □ 

3. σε κάποιο ανεξάρτητο από το 
σχολείο διαμέρισμα. □ □ □ □ □ 

4. σε κάποιο φορέα άλλο, εκτός 
του  σχολείου. □ □ □ □ □ 

 

 

Σας ευχαριστούμε 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ιb 
 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

ΦΟΡΕΩΝ  
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ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ  

ΔΟΜΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

Η παρούσα φόρμα καταγραφής των δομών ανεξάρτητης διαβίωσης αποτελεί 

εργαλείο συλλογής ερευνητικών δεδομένων για την εκπόνηση της διδακτορικής 

διατριβής με θέμα την «Ανεξάρτητη Διαβίωση των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία 

στην Ελλάδα», που διενεργείται υπό την επίβλεψη της κ. Καρτασίδου Λευκοθέας του 

τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής πολιτικής, Κατεύθυνση «Εκπαίδευση 

Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες», του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

Η ανεξάρτητη διαβίωση αποτελεί έναν τομέα, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο του 

διεθνούς επιστημονικού ενδιαφέροντος και προγραμματισμού. Δυστυχώς, στην 

Ελλάδα βρίσκεται ακόμα, σε εμβρυικό στάδιο. Εκτός του ότι δεν υπάρχουν δομές 

κατάλληλες για να λειτουργήσουν τα λιγοστά προγράμματα που είναι διαθέσιμα, δεν 

υπάρχει σχεδιασμός και οργανωμένο πρόγραμμα παρέμβασης. Είναι σημαντικό να 

αναφερθεί ότι οι λιγοστές αυτές δομές, είναι αποτέλεσμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας, 

και κυρίως μέριμνας γονέων ατόμων με ειδικές ανάγκες. Δεν στηρίζονται από την 

ελληνική πολιτεία, παρά μόνο σε ένα πολύ μικρό ποσοστό (μικρές επιχορηγήσεις από 

τα υπουργεία Παιδείας και Υγείας) και οι στέγες που έχουν δημιουργηθεί είναι 

αποκλειστική ευθύνη των φορέων που τις αναλαμβάνουν. Στόχος της παρούσας 

έρευνας είναι η δημιουργία μίας λίστας βασικών δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης 

– ετοιμότητας, η οποία θα αξιολογεί εάν ένα άτομο είναι έτοιμο να ενταχθεί σε 

κάποιο πρόγραμμα ανεξάρτητης διαβίωσης.   

Επίσης, επιθυμία μας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτών και των 

γονέων των ατόμων με νοητική καθυστέρηση για την ανεξάρτητη διαβίωση των 

μαθητών/ παιδιών τους, ώστε αυτό που θα προκύψει να είναι αποτέλεσμα μιας 

σφαιρικής θέασης των πραγμάτων από τη σκοπιά όλων των εμπλεκομένων. Η 

συμβολή του φορέα σας, καθώς επίσης και των εργαζομένων σας, θα ήταν ιδιαιτέρως 

σημαντική για την ολοκλήρωση της ερευνητικής διαδικασίας. Εφόσον δεχτείτε να 

συμμετάσχετε και στο δεύτερο μέρος της έρευνας, θα σας αποσταλούν 

ταχυδρομικώς τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια για τον αριθμό των συμμετεχόντων 

που θα δηλώσετε.  

Τα στοιχεία που θα προκύψουν από τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα 

χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της έρευνας, χωρίς να αναφερθεί κάπου η 

ονομασία του φορέα.  



302 
 

 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας μπορούν να είναι στη διάθεσή σας, εφόσον 

το επιθυμείτε, μετά την ολοκλήρωσή της. Για περαιτέρω λεπτομέρειες ή 

διευκρινίσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε στο παρακάτω τηλέφωνο ή e-mail.  

Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Δημητριάδου Ιωάννα,  

Υποψήφια Διδάκτωρ 

Τηλ. Επικοινωνίας: 6972926068 

E-mail: idimit@uom.gr 

Ελπίζουμε στη θετική σας ανταπόκριση. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:idimit@uom.gr
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1. Ονομασία Φορέα και περιγραφή Φορέα (π.χ. είναι ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, 

χρηματοδοτείται από γονείς ή κάποιους φορείς κ.λ.π.): 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

2α.  Συνολικός Αριθμός Εργαζομένων: ___ 

2β.  Αναλυτικός Πίνακας  Εργαζομένων: 

Ειδικότητα Αριθμός 

Ειδικοί Παιδαγωγοί  

Ψυχολόγοι  

Εργοθεραπευτές  

Λογοθεραπευτές  

Φυσιοθεραπευτές  

Κοινωνικοί Λειτουργοί   

Νοσηλευτές  

Γυμναστές  

Άλλο_ προσδιορίστε 
………………………………………… 

 

 

3. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

3α. Συνολικός Αριθμός  ατόμων με ειδικές ανάγκες που παρακολουθούν τα 

προγράμματα του φορέα: _____ 

 

3β. Αναλυτικός Πίνακας  κατηγοριών ειδικών αναγκών: 

Κατηγορία Ειδικών Αναγκών Αριθμός 

Ελαφρά Νοητική καθυστέρηση   

Μέτρια Νοητική καθυστέρηση  

Βαριά Νοητική καθυστέρηση  

Αυτισμός  

Σύνδρομο Down  

Εγκεφαλική Παράλυση  



304 
 

Πρόβλημα Όρασης  

Πρόβλημα Ακοής  

Πολλαπλές αναπηρίες  

Άλλο_ προσδιορίστε 
……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 

 

 

4. ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 
 
4α. Λειτουργεί Μονάδα Ανεξάρτητης Διαβίωσης, αυτή τη στιγμή στο φορέα?  
 
NAI                                   OXI  
 

4β. Αν ναι,  

Πόσες?  

4γ. Αν ναι, σε ποιο χώρο; 

    Στις αίθουσες διδασκαλίας  

Σε διαμέρισμα εντός του φορέα 
 
 

Σε διαμέρισμα εκτός του φορέα 
 
 

  Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (όχι 

διαμέρισμα) εντός του φορέα 

 
 

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (όχι 

διαμέρισμα) εκτός του φορέα 
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4δ. Παρακαλώ περιγράψτε τη δομή Ανεξάρτητης Διαβίωσης (π.χ.  να αναφέρετε χώρους, 

υλικοτεχνική υποδομή κ.λπ.): 

Κουζίνα: 

 

 

 

Μπάνιο/α: 

 

 

 

Υπνοδωμάτια: 

 

 

 

Κοινόχρηστοι χώροι: 

 

 

Άλλο: 

 

 

4ε.Ποιοι από τους εκπαιδευτές εμπλέκονται ενεργά στη δομή ΑΔ? 

Ειδικότητα  

Ειδικοί Παιδαγωγοί ___ 

Ψυχολόγοι ___ 

Εργοθεραπευτές ___ 

Λογοθεραπευτές ___ 



306 
 

Φυσιοθεραπευτές ___ 

Κοινωνικοί Λειτουργοί ___ 

Νοσηλευτές ___ 

Γυμναστές ___ 

 
Άλλο_ προσδιορίστε 
…………………………………………….. 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

___ 

 

4στ. Ποιοι διδάσκουν τις Δεξιότητες Ανεξάρτητης Διαβίωσης? 

Ειδικότητα  

Ειδικοί Παιδαγωγοί ___ 

Ψυχολόγοι ___ 

Εργοθεραπευτές ___ 

Λογοθεραπευτές ___ 

Φυσιοθεραπευτές ___ 

Κοινωνικοί Λειτουργοί ___ 

Νοσηλευτές ___ 

Γυμναστές ___ 

 
Άλλο_ προσδιορίστε 
…………………………………………….. 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

___ 
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4ζ. Συνολικός Αριθμός __ ατόμων με ειδικές ανάγκες που παρακολουθούν τo 

πρόγραμμα ανεξάρτητης διαβίωσης του φορέα 
 

4η. Τρόπος υλοποίησης και ώρες παρακολούθησης του προγράμματος ανεξάρτητης 

διαβίωσης : 

Τρόπος Υλοποίησης  Ώρες εβδομαδιαίας  παρακολούθησης του κάθε 

συμμετέχοντα 

Υπάρχει ΜΙΑ συγκεκριμένη 

και σταθερή ομάδα που 

παρακολουθεί το 

πρόγραμμα.  

  

Υπάρχουν περισσότερες 

ομάδες, σταθερές και 

συγκεκριμένες, που 

παρακολουθούν το 

πρόγραμμα. 

 Αριθμός Ομάδων Ατομικές Ώρες 

συμμετοχής 

Κάθε εβδομάδα 

παρακολουθεί το 

πρόγραμμα και μια 

διαφορετική ομάδα.  

  

Κάθε ημέρα παρακολουθεί 

το πρόγραμμα και μια 

διαφορετική ομάδα 

  

Άλλο_ προσδιορίστε:   

 

 

 

 

Σας ευχαριστούμε! 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ  

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
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Πίνακας 1: Απόψεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού για την Ανεξαρτησία των Ατόμων με Νοητική 

Αναπηρία 

Ερωτήσεις N % 

Τι σημαίνει για εσένα ο όρος «ανεξαρτησία», απαλλαγμένος από κάθε μορφή αναπηρίας ; 

α. να μην υπάρχουν εξαρτήσεις 

β. να είσαι αυτόνομος και λειτουργικός 

γ. να κάνεις ο,τι θέλεις 

δ. να έχεις κάποια βασικά (βοηθητικά) αγαθά 

ε. να ικανοποιούνται οι βασικές σου ανάγκες 

στ. να είσαι ελεύθερος 

ζ. να επιλέγεις και να παίρνεις πρωτοβουλίες 

η. να ζεις εκτός του πατρικού σπιτιού 

 

9 

8 

8 

6 

6 

5 

3 

1 

 

29 

25,8 

25,8 

19,4 

19,4 

16,1 

9,7 

3,2 

Διαφοροποιείται ο όρος ανεξαρτησία από τον όρο αυτονομία; 

α. ναι 

β. όχι 

 

23 

7 

 

79,3 

20,7  

Αν ναι, πως; 

Ανεξαρτησία: 

α. να επιλέγεις και να αποφασίζεις μόνος 

β. να είσαι οικονομικά ανεξάρτητος 

γ. να είσαι πνευματικά ανεξάρτητος 

δ. να είσαι αυτόνομος 

ε. να έχεις κοινωνική ζωή 

     στ. να επιλέγεις τις δραστηριότητες που θέλεις 

     ζ. να είσαι ελεύθερος 

       η. να δέχεσαι βοήθεια 

 

6 

5 

5 

3 

2 

1 

1 

1 

 

25 

20,8 

20,8 

12,5 

8,3 

4,2 

4,2 

4,2 

Αυτονομία: 

α. να είσαι αυτάρκης 

β. να είσαι ικανός να κάνεις πράγματα 

γ. έχει να κάνει με την κοινωνία 

δ. δεν εμπεριέχει βοήθεια από άλλους 

ε. εμπεριέχει βοήθεια από άλλους 

       στ. σχετίζεται με την κινητική ελευθερία 

        ζ. να κάνεις πράγματα με όρια 

 

10 

5 

3 

2 

1 

1 

1 

 

43,5 

21,7 

13 

8,7 

4,3 

4,3 

4,3 
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Ποια η γνώμη σου για την ανεξαρτησία των ατόμων με νοητική αναπηρία; Μπορούν να 
υπάρξουν ανεξάρτητα;  

α. κάποια ναι, κάποια όχι 

β. ναι 

γ. όχι 

δ. ναι, με προϋποθέσεις 

 

10 

9 

6 

5 

 

33,3 

30 

20 

16,7 

Τι τα εμποδίζει από το να υπάρξουν ανεξάρτητα; 

α. η προσωπική ανάπτυξη του ατόμου 

β. η οικογένεια και η κοινότητα 

γ. τα συστήματα υποστήριξης 

       δ. οικονομικοί παράγοντες 

 

21 

15 

13 

5 

 

67,7 

46,7 

41,9 

33,3 

Θεωρείς ότι μπορεί να επιτευχθεί η ανεξαρτησίας τους; 

α. ναι, υπό προϋποθέσεις 

β. όχι  

γ. ναι 

δ. σε κάποια ναι, σε κάποια όχι 

 

13 

7 

5 

5 

 

43,3 

23,3 

16,7 

16,7 

Ποιοι θεωρείς ότι είναι οι κατάλληλοι για να διδάξουν τις απαραίτητες δεξιότητες 

ανεξαρτησίας; 

α. το εκπαιδευτικό προσωπικό  

β. η οικογένεια  

γ. οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται και νοιάζεται 

 

 

28 

5 

4 

 

 

90,3 

16,1 

12,9 

Που νομίζεις ότι θα έπρεπε να συντελείται η εκπαιδευτική διαδικασία; 

α. στο σπίτι 

β. στο σχολείο 

γ. σε κέντρα και φορείς ειδικής αγωγής 

δ. σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους 

ε. στην κοινότητα 

 

20 

18 

13 

13 

11 

 

64,5 

58,1 

41,9 

41,9 

35,5 

 

Πίνακας 2: Απόψεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού για την Ανεξάρτητη Διαβίωση των ατόμων με 

Νοητική Αναπηρία 

Ερωτήσεις Ν % 

Τι σημαίνει για εσένα ο όρος «ανεξάρτητη διαβίωση», απαλλαγμένος από κάθε μορφή 
αναπηρίας ; 

α. να ζεις και να εργάζεσαι, χωρίς επίβλεψη 

β. να αναπτύσσεις σχέσεις χωρίς εξαρτήσεις  

 

24 

8  

 

77,4 

25,8 
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γ. να κάνεις ο,τι θέλεις 

δ. να είσαι ανεξάρτητος 

ε. να εκμεταλλεύεσαι τον ελεύθερό σου χρόνο 

       στ. να επικοινωνείς σωστά 

ζ. να παίρνεις τις δικές σου αποφάσεις 

5  

4  

3  

3  

2  

16,1 

12,9 

9,7 

9,7 

6,5 

Ο παραπάνω ορισμός διαφοροποιείται για τα άτομα με νοητική αναπηρία; 

α. ναι 

β. όχι 

 

28  

2  

 

93,3 

6,7 

Μπορούν τα άτομα με νοητική αναπηρία να ζήσουν μόνα τους;  

α. ναι, με βοήθεια ή επίβλεψη 

β. ναι 

γ. Όχι 

 

14 

9  

7 

 

46,7 

30 

23,3 

Ποιες είναι οι προαπαιτούμενες δεξιότητες για την ανεξάρτητη διαβίωση; 

α. δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης 

β. κοινωνικές δεξιότητες  

γ. επαγγελματικές δεξιότητες  

       δ. δεξιότητες αυτορρύθμισης  

ε. ακαδημαϊκές δεξιότητες 

 

28  

8  

8  

3  

1  

 

87,1 

25,8 

25,8 

9,7 

3,2 

Μπορεί να επιτευχθεί η ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με νοητική αναπηρία; 

α. ναι, με βοήθεια ή επίβλεψη 

β. ναι 

γ. Όχι 

 

14 

12  

4 

 

46,7 

40 

13,3 

Ποια εμπόδια συναντούν τα άτομα με νοητική αναπηρία για την πραγματοποίηση της 

ανεξάρτητης διαβίωσης; 

α. τα συστήματα υποστήριξης  

β. την κοινωνία  

γ. την οικογένεια  

δ. την προσωπική ανάπτυξη  

 

 

19 

11 

11 

9 

 

 

61,3 

35,5 

35,5 

29 

Πού θα έπρεπε να συντελείται η ανεξάρτητη διαβίωση; 

α. σε διαμερίσματα μέσα στην πόλη  

β. σε κοινοτικά σπίτια 

γ. σε ιδρύματα 

 

23  

9 

5  

 

74,2 

29 

16,1 

Ποιος είναι αρμόδιος για τη διδασκαλία των δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης στα 
άτομα με νοητική αναπηρία; 
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α. το εκπαιδευτικό προσωπικό  

β. η οικογένεια  

γ. οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται και νοιάζεται  

29  

8 

9  

93,5 

25,8 

29 

 

Πίνακας 3: Απόψεις Γονέων για την Ανεξαρτησία των ατόμων με Νοητική Αναπηρία  

Ερωτήσεις N % 

Τι σημαίνει για εσένα ο όρος «ανεξαρτησία», απαλλαγμένος από κάθε μορφή αναπηρίας ; 

α. να μην υπάρχουν εξαρτήσεις 

β. να είσαι ελεύθερος 

γ. να κάνεις ο,τι θέλεις 

δ. σεβασμός της προσωπικότητας/ ατομικότητας 

δ. να έχεις κάποια βασικά (βοηθητικά) αγαθά 

ε. να ικανοποιούνται οι βασικές σου ανάγκες 

      στ. να είσαι αυτόνομος και λειτουργικός 

ζ. να επιλέγεις και να παίρνεις πρωτοβουλίες 

η. να είσαι «οκ» με τις υποχρεώσεις 

 

4 

4 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

 

20% 

20% 

20% 

15% 

10% 

10% 

10% 

10% 

5% 

Διαφοροποιείται ο όρος ανεξαρτησία από τον όρο αυτονομία; 

α. ναι 

β. όχι 

 

12 

8 

 

60% 

40%  

Αν ναι, πως; 

Ανεξαρτησία: 

α. να είσαι ελεύθερος  

β. να είσαι πνευματικά ανεξάρτητος 

δ. να είσαι αυτόνομος 

ε. να έχεις κοινωνική ζωή 

     στ. να επιλέγεις τις δραστηριότητες που θέλεις 

 

5 

4 

1 

1 

1 

 

25% 

20% 

5% 

5% 

5% 

Αυτονομία: 

α. να είσαι αυτάρκης 

β. έχει να κάνει με την κοινωνία 

        γ. σχετίζεται με την κινητική ελευθερία 

δ. δεν εμπεριέχει βοήθεια από άλλους 

 

7 

2 

2 

1 

 

35% 

10% 

10% 

5% 

Ποια η γνώμη σου για την ανεξαρτησία των ατόμων με νοητική αναπηρία; Μπορούν να 

υπάρξουν ανεξάρτητα;  

α. όχι 

 

8 

 

40% 
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β. ναι, με προϋποθέσεις 

γ. κάποια ναι, κάποια όχι 

7 

5 

35% 

25% 

Τι τα εμποδίζει από το να υπάρξουν ανεξάρτητα; 

α. η προσωπική ανάπτυξη του ατόμου 

β. η κοινωνία 

γ. τα συστήματα υποστήριξης 

δ. οικονομικοί παράγοντες 

 

12 

8 

5 

2 

 

60% 

40% 

25% 

10% 

Θεωρείς ότι μπορεί να επιτευχθεί η ανεξαρτησίας τους; 

α. ναι, υπό προϋποθέσεις 

β. σε κάποια ναι, σε κάποια όχι 

γ. ναι 

δ. όχι 

 

7 

5 

5 

3 

 

35% 

25% 

25% 

15% 

Ποιοι θεωρείς ότι είναι οι κατάλληλοι για να διδάξουν τις απαραίτητες δεξιότητες 
ανεξαρτησίας; 

α. το εκπαιδευτικό προσωπικό  

β. η οικογένεια  

γ. οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται και νοιάζεται 

 

20 

5 

3 

 

100% 

25% 

15% 

Που νομίζεις ότι θα έπρεπε να συντελείται η εκπαιδευτική διαδικασία; 

α. στο σπίτι 

β. σε κέντρα και φορείς ειδικής αγωγής 

γ. στο σχολείο 

δ. σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους 

ε. στην κοινότητα 

 

14 

6 

5 

5 

1 

 

70% 

30% 

25% 

25% 

5% 

Με ποιο τρόπο εκφράζει το δικό σας παιδί την ανεξαρτησία του; 

α. επιλέγει τι θέλει να κάνει, να φάει κ.λπ. 

β. εκφράζει τις επιθυμίες του 

γ. αυτοεξυπηρετείται σε κάποιους τομείς 

δ. δεν εκφράζει ανεξαρτησία 

 

14 

3 

2 

1 

 

70% 

15% 

10% 

5% 

 

Πίνακας 4:  Απόψεις Γονέων για την Ανεξάρτητη Διαβίωση των ατόμων με Νοητική Αναπηρία 

Ερωτήσεις N % 

Τι σημαίνει για εσένα ο όρος «ανεξάρτητη διαβίωση», απαλλαγμένος από κάθε μορφή 

αναπηρίας ; 

α. να είσαι ανεξάρτητος  

 

 

5 

 

 

25% 
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β. να ζεις και να εργάζεσαι, χωρίς επίβλεψη 

γ. να κάνεις ο,τι θέλεις 

δ. να παίρνεις τις δικές σου αποφάσεις   

       ε. να επικοινωνείς σωστά 

      στ. να κυκλοφορείς μόνος σου  

        ζ. να είσαι αυτόνομος 

5 

4 

4 

3 

2 

1 

25% 

20% 

20% 

15% 

10% 

5% 

Ο παραπάνω ορισμός διαφοροποιείται για τα άτομα με νοητική αναπηρία; 

α. ναι 

β. όχι 

 

11 

9 

 

55% 

45% 

Μπορούν τα άτομα με νοητική αναπηρία να ζήσουν μόνα τους;  

α. κάποια ναι, κάποια όχι  

β. όχι 

γ. Ναι 

 

12 

6 

2 

 

60% 

30% 

10% 

Ποιες είναι οι προαπαιτούμενες δεξιότητες για την ανεξάρτητη διαβίωση; 

α. δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης 

β. επαγγελματικές δεξιότητες  

       γ. δεξιότητες αυτορρύθμισης  

 

19 

3 

1 

 

95% 

15% 

5% 

Μπορεί να επιτευχθεί η ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με νοητική αναπηρία; 

α. ίσως, με βοήθεια ή επίβλεψη 

β. ναι 

γ. όχι 

 

9 

7 

4 

 

45% 

35% 

20% 

Ποια εμπόδια συναντούν τα άτομα με νοητική αναπηρία για την πραγματοποίηση της 
ανεξάρτητης διαβίωσης; 

α. τα συστήματα υποστήριξης  

β. την προσωπική ανάπτυξη 

γ. την κοινωνία/ κοινότητα 

δ. οικονομικούς παράγοντες 

 

11 

9 

5 

1 

 

55% 

45% 

25% 

5% 

Πού θα έπρεπε να συντελείται η ανεξάρτητη διαβίωση; 

α. σε διαμερίσματα μέσα στην πόλη  

β. σε ιδρύματα 

γ. σε κοινοτικά σπίτια 

δ. στους χώρους όπου θέλουμε να ζήσουν τα παιδιά μας 

 

12 

4 

2 

2 

 

60% 

20% 

10%\ 

10% 

Ποιος είναι αρμόδιος για τη διδασκαλία των δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης στα 

άτομα με νοητική αναπηρία; 

α. το εκπαιδευτικό προσωπικό  

 

20 

 

100% 
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β. οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται και νοιάζεται  

γ. η οικογένεια 

4 

2 

20% 

10% 

 

Πίνακας 5: Απόψεις Ατόμων με ΝΑ για την Ανεξαρτησία τους 

Ερωτήσεις N % 

Δώσε ένα παράδειγμα που δείχνει εσένα να είσαι ανεξάρτητος.  

α. δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης  

β. εκμετάλλευση ελεύθερου χρόνου 

γ. επικοινωνία με τρίτους 

δ. να μείνεις μόνος/η σπίτι 

 

27 

12 

3 

3 

 

77,1 

34,3 

8,6 

8,6 

Ποιοι σε βοηθάνε ώστε να γίνεις ανεξάρτητος; 

α. γονείς/ συγγενείς 

β. εκπαιδευτές 

γ. φίλοι 

δ. κανένας 

 

31 

9 

3 

2 

 

88,6 

25,7 

8,6 

5,7  

Ποιος ή τι σε εμποδίζει από το να υπάρξεις ανεξάρτητος; 

α. κανένας 

β. κοινωνικός περίγυρος 

γ. προσωπική ανάπτυξη 

δ. οικονομικός παράγοντας 

 

18 

11 

5 

3 

 

51,4 

31,4 

14,3 

8,6 

Μπορείς να συναλλάσσεσαι με πωλητές σε καταστήματα ή εστιατόρια;  

α. ναι 

β. όχι 

γ. ναι, με βοήθεια 

 

27 

4 

4 

 

77,1 

11,4 

11,4 

Σχεδιάζεις πώς θα περάσεις το Σαββατοκύριακο σου, ή τι θα κάνεις τον ελεύθερο χρόνο 

σου; 

α. ναι 

β. όχι 

 

33 

2 

 

94,3 

5,7 

Επιλέγεις ποια μουσική θα ακούσεις ή ποια ταινία θα δεις; 

α. ναι 

β. όχι  

 

35 

0 

 

100 

0 

Πηγαίνεις για τα προσωπικά σου ψώνια μόνος; 

α. όχι  

β. ναι 

 

18 

17 

 

51,4 

48,6 



316 
 

Έχεις δουλέψει ποτέ για να βγάλεις λεφτά; 

α. όχι 

β. ναι 

 

20 

15 

 

57,1 

42,9 

Τι παραπάνω θα ήθελες για να νιώσεις περισσότερο ανεξάρτητος; 

α. οικονομικός/ επαγγελματικός παράγοντας 

β. δεξιότητες ανεξαρτησίας 

γ. τίποτα 

δ. διαπροσωπικές σχέσεις 

ε. αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου 

στ. δεν ξέρω τι 

 

13 

9 

5 

4 

3 

1 

 

37,1 

25,7 

14,3 

11,4 

8,6 

2,9 

 

Πίνακας 6:  Απόψεις Ατόμων με ΝΑ για την Ανεξάρτητη Διαβίωση τους 

Ερωτήσεις N % 

Θα ήθελες να ζήσεις μόνος σου, ή να συγκατοικήσεις με φίλους, κάποια στιγμή στο μέλλον; 

α. ναι 

β. όχι  

 

30 

5 

 

85,7 

14,3 

Με ποιον θα ήθελες να ζήσεις; 

       α. με κάποιον φίλο 

       β. μόνος /η 

       γ. με τον αδερφό ή την αδερφή μου 

 

24 

16 

1 

 

68,6 

45,7 

2,9 

Τι πρέπει να γνωρίζεις για να ζήσεις μόνος σου; 

α. οικονομικός παράγοντας 

β. δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης 

γ. επαγγελματικές δεξιότητες 

δ. διαπροσωπικές σχέσεις 

 

21 

20 

11 

3 

 

60 

57,1 

31,4 

8,6  

Που θα ήθελες να γίνει αυτό;  

α. στην πόλη 

β. στο χωριό 

γ. στο εξωτερικό 

δ. οπουδήποτε 

 

24 

10 

1 

1 

 

68,6 

28,6 

2,9 

2,9 

Ποιος πιστεύεις ότι πρέπει να σου δείξει πώς να το κάνεις αυτό; 

α. γονείς / συγγενείς 

β. εκπαιδευτές  

γ. φίλοι  

 

29 

7 

1 

 

82,9 

20 

2,9 
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       δ. κανένας  1 2,9 

Μπορείς να επιλέξεις τα ρούχα που θα φορέσεις; 

α. ναι 

β. Όχι 

 

32 

3 

 

91,4 

8,6 

Μπορείς να επιλέξεις πώς θα ξοδέψεις τα προσωπικά σου χρήματα; 

α. ναι  

β. όχι  

γ. μερικές φορές  

 

31 

3 

1 

 

88,6 

8,6 

2,9 

Μπορείς να φροντίσεις την προσωπική σου υγιεινή; 

α. ναι   

β. όχι 

γ. μερικές φορές 

 

32 

2 

1 

 

91,4 

5,7 

2,9 

Κάνεις μικροδουλειές στο σπίτι σου; 

α. ναι   

β. όχι 

γ. μερικές φορές 

 

29 

5 

1 

 

82,9 

14,3 

2,9 

Μπορείς να φτιάξεις ένα πρόχειρο γεύμα; 

α. ναι  

β. όχι 

 

27 

7 

 

80 

20 

 

Πίνακας 7: Απαντήσεις των τριών ερευνητικών ομάδων σε κοινές ερωτήσεις στον τομέα «Ανεξαρτησία» 

Ερώτηση Εκπαιδευτικό 

Προσωπικό 

Γονείς Άτομα με Νοητική 

Αναπηρία 

Τι σημαίνει για εσένα ο 
όρος «ανεξαρτησία»; 

 

να μην υπάρχουν 
εξαρτήσεις 

να μην υπάρχουν 
εξαρτήσεις 

να είσαι ελεύθερος 

να κάνεις ο,τι θέλεις 

 

Γνώση δεξιοτήτων 
καθημερινής διαβίωσης 

Τι σημαίνει 

«ανεξαρτησία» και τι 
«αυτονομία»; 

να επιλέγεις και να 

αποφασίζεις μόνος 

να είσαι αυτάρκης 

να είσαι ελεύθερος 

να είσαι αυτάρκης 

 

Ποια η γνώμη σου για την 
ανεξαρτησία των ατόμων 

με νοητική αναπηρία; 

Μπορούν να υπάρξουν 

ανεξάρτητα;  

Ναι, με βοήθεια ή 
επίβλεψη 

Ναι, υπό προϋποθέσεις  
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Τι/ Ποιος τα εμποδίζει 
από το να υπάρξουν 

ανεξάρτητα; 

 

η προσωπική ανάπτυξη 
του ατόμου 

η προσωπική ανάπτυξη 
του ατόμου 

Κανένας, τίποτα 

 

Ποιοι θεωρείς ότι είναι οι 

κατάλληλοι για να 

διδάξουν τις απαραίτητες 
δεξιότητες ανεξαρτησίας; 

 

 

το εκπαιδευτικό 

προσωπικό 

το εκπαιδευτικό 

προσωπικό 

γονείς / συγγενείς 

Που νομίζεις ότι θα 

έπρεπε να συντελείται η 

εκπαιδευτική διαδικασία; 

 

Στο σπίτι Στο σπίτι  

  

Πίνακας 8: Απαντήσεις των τριών ερευνητικών ομάδων σε κοινές ερωτήσεις στον τομέα «Ανεξάρτητη Διαβίωση» 

Ερώτηση Εκπαιδευτικό 

Προσωπικό 

Γονείς Άτομα με Νοητική 

Αναπηρία 

Τι σημαίνει για εσένα ο 
όρος «ανεξάρτητη 

διαβίωση»; 

 

 

να ζεις και να εργάζεσαι 
χωρίς επίβλεψη 

να είσαι ανεξάρτητος 

 

 

Μπορούν τα άτομα με 

νοητική αναπηρία να 
ζήσουν μόνα τους;  

 

Ναι, με επίβλεψη Κάποια ναι, κάποια όχι, 

με επίβλεψη 

 

Ποιες είναι οι 

προαπαιτούμενες 

δεξιότητες για την 

ανεξάρτητη διαβίωση; 

 

δεξιότητες καθημερινής 

διαβίωσης 

δεξιότητες καθημερινής 

διαβίωσης 

Να έχει εξασφαλιστεί ο 

οικονομικός παράγοντας 

Ποια εμπόδια συναντούν 
τα άτομα με νοητική 

αναπηρία για την 

πραγματοποίηση της 

ανεξάρτητης διαβίωσης; 

 

τα συστήματα 
υποστήριξης 

τα συστήματα 
υποστήριξης 

Κανένας, τίποτα 

 

Πού θα έπρεπε να 
συντελείται η ανεξάρτητη 

διαβίωση; 

 

 

σε διαμερίσματα μέσα 
στην πόλη 

 

σε διαμερίσματα μέσα 
στην πόλη 

 

Στην πόλη 
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Ποιος είναι αρμόδιος για 
τη διδασκαλία των 

δεξιοτήτων ανεξάρτητης 

διαβίωσης στα άτομα με 
νοητική αναπηρία; 

το εκπαιδευτικό 
προσωπικό 

το εκπαιδευτικό 
προσωπικό 

γονείς / συγγενείς 

 

Πίνακας 9: Υποκλίμακα «Χαρακτηριστικά Ανεξάρτητης Διαβίωσης» Απόψεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

 Απάντηση: Ελάχιστη 
Τιμή 

Μέγιστη 
Τιμή 

ΜΟ ΤΑ 

Η
 α

νε
ξά

ρ
τη

τη
 δ

ια
β
ίω

σ
η
 τ

ω
ν 

α
τό

μ
ω

ν 

μ
ε 

νο
η
τι

κ
ή
 α

να
π

η
ρ
ία

 σ
η
μ

α
ίν

ει
: 

1. Να κάνει επιλογές και να παίρνει 
πρωτοβουλίες 

1,00 5,00 3,8600 1,16075 

2. Να είναι λειτουργικός, ώστε να 
αυτοεξυπηρετείται και να είναι αυτοδύναμος 

2,00 5,00 3,7400 0,98582 

3. Να κάνει αυτό που θέλει, μέσα στο όρια του 
κοινωνικού συνόλου 

1,00 5,00 3,6800 1,03884 

4. Να απομακρυνθεί από το πατρικό σπίτι 1,00 5,00 3,3800 1,19335 

5. Να είναι επαγγελματικά & οικονομικά 

ανεξάρτητος, να έχει το δικό του χώρο  

1,00 5,00 3,3500 1,02539 

6. Να ζει χωρίς να εξαρτάται από κάποιον άλλο 1,00 5,00 3,2600 1,15723 

7. Να ζει χωρίς βοήθεια 1,00 5,00 2,7400 1,08440 

 

 

Πίνακας 10: Υποκλίμακα «Παράγοντες που επηρεάζουν την Ανεξάρτητη Διαβίωση» Απόψεις Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού 

 Απάντηση: ελάχιστη 

τιμή 

μέγιστη 

τιμή 

ΜΟ ΤΑ 

Η
 α

νε
ξά

ρ
τη

τη
 δ

ια
β
ίω

σ
η
 τ

ω
ν 

α
τό

μ
ω

ν 
μ
ε 

νο
η
τι

κ
ή
 α

να
π

η
ρ
ία

 ε
ξα

ρ
τά

τα
ι 

α
π

ό
: 

1. Την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού 

προσωπικού 

1,00 5,00 4,1400 0,80836 

2. Την υλικοτεχνική υποδομή 1,00 5,00 3,9200 1,06599 

3. Τη βασική εκπαίδευση του προσωπικού 1,00 5,00 3,8600 1,06924 

4. Την έναρξη της διδασκαλίας σε δεξιότητες 

ανεξάρτητης διαβίωσης κατά την προσχολική 

ηλικία 

1,00 5,00 3,8400 1,05676 

5. Την έναρξη της διδασκαλίας σε δεξιότητες 

ανεξάρτητης διαβίωσης κατά την διάρκεια της 

εφηβείας 

1,00 5,00 3,7800 1,07457 

6. Τις ευκαιρίες που δίνουν οι γονείς 1,00 5,00 3,7800 1,13011 

7. Τη στάση της κοινωνίας απέναντι στα άτομα αυτά 1,00 5,00 3,6000 1,20560 

8. Τις κεκτημένες δεξιότητες του ατόμου 1,00 5,00 3,6000 1,01015 

9. Την ένταξη της διδασκαλίας σε δεξιότητες 

ανεξάρτητης διαβίωσης στο πρόγραμμα του 
δημοτικού σχολείου  

1,00 5,00 3,4600 0,99406 

 

10. Την οικονομική κατάσταση του ατόμου & τη 

αμειβόμενη εργασία 

2,00 5,00 3,4200 0,99160 
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Πίνακας 11: Υποκλίμακα «Περιορισμοί της Ανεξάρτητης Διαβίωσης» Απόψεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

 Απάντηση: ελάχιστη 

τιμή 

μέγιστη 

τιμή 

ΜΟ ΤΑ 
Ο

ι 
π

ερ
ιο

ρ
ισ

μ
ο
ί 

π
ο

υ
 α

ντ
ιμ

ετ
ω

π
ίζ

ο
υ
ν 

τα
 ά

το
μ

α
 μ

ε 
νο

η
τι

κ
ή
 α

να
π

η
ρ
ία

 γ
ια

 τ
η
ν 

κ
α

τά
κ
τη

σ
η
 δ

εξ
ιο

τή
τω

ν 
α

νε
ξά

ρ
τη

τη
ς 

δ
ια

β
ίω

σ
η
ς 

ο
φ

εί
λο

ντ
α

ι:
  
 

1. Στις ελλιπείς κρατικές υποδομές 1,00 5,00 4,2800 0,99057 

2. Στην ανεπαρκή κρατική οικονομική ενίσχυση στις 

δομές 

1,00 5,00 4,1400 0,90373 

3. Στην ανεπαρκή κρατική οικονομική ενίσχυση στα 

άτομα 

1,00 5,00 4,1400 0,94782 

4. Δεν υπάρχει συμπαράσταση από την κοινωνία 1,00 5,00 4,0200 

 

1,07836 

5. Δεν υπάρχει συμπαράσταση από την οικογένεια 2,00 5,00 3,7600 0,91607 

6. Στα ελλιπή εκπαιδευτικά προγράμματα 1,00 5,00 3,7600 1,07968 

7. Στο μη κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό 1,00 5,00 3,5200 0,90891 

8. Οι δομές α.δ. είναι πολυδάπανες 1,00 5,00 3,1200 1,25584 

9. Στο χαμηλό δείκτη νοημοσύνης 1,00 5,00 3,1000 1,19949 

10.Στην έλλειψη δεξιοτήτων 1,00 5,00 2,8400 1,07590 

11.Στην ανασφάλεια των ίδιων των ατόμων 1,00 

 

5,00 2,7400 1,04608 

 

Πίνακας 12: Υποκλίμακα «Δεξιότητες Ανεξάρτητης Διαβίωσης» Απόψεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

 Απάντηση: ελάχιστη 

τιμή 

μέγιστη 

τιμή 

ΜΟ ΤΑ 

Ο
ι 

δ
εξ

ιό
τη

τε
ς 

π
ο
υ
 π

ρ
έπ

ει
 ν

α
 κ

α
τέ

χε
ι 

έν
α

 ά
το

μ
ο

 μ
ε 

νο
η
τι

κ
ή
 α

να
π

η
ρ
ία

, 
ώ

σ
τε

 

να
 ζ

ή
σ
ει

 α
νε

ξά
ρ
τη

τα
 ε

ίν
α

ι:
 

1. Φροντίδα εαυτού/ αυτοεξυπηρέτηση 1,00 5,00 4,1200 1,04276 

2. Κανόνες ασφάλειας 1,00 5,00 4,1000 1,14731 

3. Διαχείριση χρημάτων 1,00 5,00 3,7000 1,11117 

4. Επιλογή και φροντίδα ρουχισμού 1,00 5,00 3,6600 0,96065 

5. Διαπροσωπικές/φιλικές σχέσεις 2,00 5,00 3,6600 0,74533 

6. Γνώση των ενδιαφερόντων /αναγκών / 

δυνατοτήτων & αδυναμιών του εαυτού 

1,00 5,00 3,6400 1,04511 

7. Αγορές και πληρωμές 1,00 5,00 3,5200 1,04511 

8. Διαχείριση/ αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου 1,00 5,00 3,4200 1,14713 

9. Δουλειές σπιτιού 1,00 5,00 3,3200 0,90554 

10. (προ)επαγγελματικές δεξιότητες 1,00 5,00 3,4400 0,95704 

11. Επιλογή μελλοντικής επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας 

1,00 
 

5,00 3,1800 1,05289 

12. Μαγειρική 1,00 5,00 3,1000 0,84973 
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Πίνακας 13: Υποκλίμακα «Εμπλεκόμενοι στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Απόψεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

 Απάντηση: ελάχιστη 

τιμή 

μέγιστη 

τιμή 

ΜΟ ΤΑ 
Η

 
δ
ιδ

α
σ
κ
α

λί
α

 
τω

ν 
δ
εξ

ιο
τή

τω
ν 

α
νε

ξά
ρ
τη

τη
ς 

δ
ια

β
ίω

σ
η
ς 

π
ρ
έπ

ει
 ν

α
 

γί
νε

τα
ι 

α
π
ό

: 
1. Μια διεπιστημονική ομάδα διαφόρων 

ειδικοτήτων και των γονέων 

2,00 5,00 4,4800 0,88617 

2. Τους γονείς 2,00 5,00 4,0400 1,00934 

3. Τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής 2,00 5,00 3,8200 0,91896 

4. Το βοηθητικό προσωπικό 2,00 5,00 3,6600 1,04217 

5. Τον κοινωνικό λειτουργό 1,00 5,00 3,5200 0,99468 

6. Τον ψυχολόγο 2,00 5,00 3,5000 0,93131 

 

Πίνακας 14: Υποκλίμακα «Τόπος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ανεξάρτητης Διαβίωσης» Απόψεις Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού 

 Απάντηση: ελάχιστη 

τιμή 

μέγιστη 

τιμή 

ΜΟ ΤΑ 

Η 

διδασκαλί

α των 
δεξιοτήτω

ν 

ανεξάρτητ

ης 
διαβίωσης 

πρέπει να 

γίνεται: 

1. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους εντός 

σχολείου 

1,00 5,00 3,9200 1,00691 

2. Σε διαμερίσματα 1,00 5,00 3,7800 1,09339 

3.  Σε ομαδικά κοινοτικά σπίτια 1,00 5,00 3,7600 1,04119 

4. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους εκτός 
σχολείου 

1,00 5,00 3,6400 1,00529 

5. Στο σχολείο 1,00 5,00 3,6200 1,02798 

6. Σε ιδρύματα 1,00 5,00 2,4800 1,19932 

 

Πίνακας 15:  Υποκλίμακα «Στρατηγικές Διδασκαλίας δεξιοτήτων Ανεξάρτητης Διαβίωσης» Απόψεις 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

 Απάντηση: ελάχιστη 

τιμή 

μέγιστη 

τιμή 

ΜΟ ΤΑ 

Για την  

εκπαίδευσ
η των 

ατόμων με 

νοητική 

αναπηρία 
σε 

δεξιότητες 

ανεξάρτητ

ης 
διαβίωσης 

είναι 

σημαντικέ

ς οι 
παρακάτω 

στρατηγικέ

ς: 

1. Παιχνίδια ρόλων (role playing) 2,00 5,00 4,0800 0,85332 

2. Ανάλυση έργου (task analysis) 1,00 5,00 4,0400 0,94675 

3. Αλυσιδωτή σύνδεση (chaining) 1,00 5,00 3,8200 1,08214 

4. Υποθετικά σενάρια κοινωνικών καταστάσεων  2,00 5,00 3,7800 1,09339 

5. Χρήση τεχνολογίας 2,00 5,00 3,7000 1,03510 

6. Χρήση νύξεων (prompting) 2,00 5,00 3,6800 0,95704 

7. Μίμηση προτύπου (modeling) 1,00 5,00 3,5800 1,10823 

8. Χρήση βιντεοσκόπησης (video modeling) 1,00 5,00 3,5400 1,21571 

9. Συστηματική καθυστέρηση χρόνου (time 

delay) 

1,00 5,00 3,1000 0,95298 
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Πίνακας 16:  Υποκλίμακα «Χαρακτηριστικά Ανεξάρτητης Διαβίωσης» Απόψεις Γονέων 

 Απάντηση: ελάχιστη 

τιμή 

μέγιστη 

τιμή 

ΜΟ ΤΑ 

Η ανεξάρτητη 

διαβίωση των 
ατόμων με νοητική 

αναπηρία σημαίνει: 

1. Να είναι λειτουργικός, ώστε να 

αυτοεξυπηρετείται και να είναι 
αυτοδύναμος 

1,00 5,00 3,6923 1,08862 

2. Να κάνει επιλογές και να παίρνει 
πρωτοβουλίες 

1,00 5,00 3,3846 1,24615 

3. Να κάνει αυτό που θέλει, μέσα στο όρια 
του κοινωνικού συνόλου 

1,00 5,00 3,4462 1,09017 

4. Να είναι επαγγελματικά & οικονομικά 
ανεξάρτητος, να έχει το δικό του χώρο  

1,00 5,00 3,2615 1,27814 

5. Να ζει χωρίς να εξαρτάται από κάποιον 
άλλο  

1,00 5,00 3,1231 1,31705 

6. Να απομακρυνθεί από το πατρικό σπίτι 1,00 5,00 2,8154 1,32160 

7. Να ζει χωρίς βοήθεια 1,00 5,00 2,7538 1,39229 

 

Πίνακας 17: Υποκλίμακα «Παράγοντες που επηρεάζουν την Ανεξάρτητη Διαβίωση» Απόψεις Γονέων 

 Απάντηση: ελάχιστη 

τιμή 

μέγιστη 

τιμή 

ΜΟ ΤΑ 

Η ανεξάρτητη 

διαβίωση των 

ατόμων με νοητική 
αναπηρία εξαρτάται 

από: 

1. Την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού 

προσωπικού 

1,00 5,00 4,2321 0,86797 

2. Τη βασική εκπαίδευση του προσωπικού 1,00 5,00 4,1538 1,04927 

3. Την υλικοτεχνική υποδομή 1,00 5,00 4,0923 1,15546 

4. Τις ευκαιρίες που δίνουν οι γονείς 1,00 5,00 4,0462 0,97517 

5. Την ένταξη της διδασκαλίας σε 

δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης στο 
πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου  

1,00 5,00 3,8769 1,06811 

 

6. Το δείκτη νοημοσύνης 1,00 5,00 3,8000 1,01858 

7. Την έναρξη της διδασκαλίας σε 

δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης 
κατά την διάρκεια της εφηβείας 

1,00 5,00 3,7846 1,23101 

8. Την οικονομική κατάσταση του ατόμου 
& τη αμειβόμενη εργασία 

1,00 5,00 3,7538 1,18626 

9. Τη στάση της κοινωνίας απέναντι στα 
άτομα αυτά 

1,00 5,00 3,6615 1,30236 

10. Τις κεκτημένες δεξιότητες του ατόμου 1,00 5,00 3,5846 1,19755 

11. Την έναρξη της διδασκαλίας σε 

δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης 

κατά την προσχολική ηλικία 

1,00 5,00 3,5846 1,26110 
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Πίνακας 18: Υποκλίμακα «Περιορισμοί της Ανεξάρτητης Διαβίωσης» Απόψεις Γονέων 

 Απάντηση: ελάχιστη 

τιμή 

μέγιστη 

τιμή 

ΜΟ ΤΑ 

Οι περιορισμοί που 

αντιμετωπίζουν τα 

άτομα με νοητική 
αναπηρία για την 

κατάκτηση 

δεξιοτήτων 

ανεξάρτητης 
διαβίωσης 

οφείλονται:   

1. Στις ελλιπείς κρατικές υποδομές 1,00 5,00 4,5077 0,90352 

2. Στην ανεπαρκή κρατική οικονομική 

ενίσχυση στις δομές 

1,00 5,00 4,3692  

0,99325 

3. Στην ανεπαρκή κρατική οικονομική 

ενίσχυση στα άτομα  

1,00 5,00 4,3385 1,06743 

4. Δεν υπάρχει συμπαράσταση από την 

κοινωνία 

1,00 5,00 4,0923 1,05657 

5. Στο μη κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό 

1,00 5,00 3,9692 1,07484 

6. Οι δομές α.δ. είναι πολυδάπανες 1,00 5,00 3,6923 1,34540 

7. Στα ελλιπή εκπαιδευτικά προγράμματα 1,00 5,00 3,8462 1,13510 

8. Δεν υπάρχει συμπαράσταση από την 

οικογένεια 

1,00 5,00 3,7077 1,07126 

9. Στο χαμηλό δείκτη νοημοσύνης 1,00 5,00 3,3844 1,07081 

10. Στην ανασφάλεια των ίδιων των 

ατόμων  

1,00 5,00 3,3231 1,04743 

11. Στην έλλειψη δεξιοτήτων 1,00 5,00 3,2769 1,26871 

 

Πίνακας 19: Υποκλίμακα «Δεξιότητες Ανεξάρτητης Διαβίωσης» Απόψεις Γονέων 

 Απάντηση: ελάχιστη 

τιμή 

μέγιστη 

τιμή 

ΜΟ ΤΑ 

Οι δεξιότητες που 

πρέπει να κατέχει 

ένα άτομο με 

νοητική αναπηρία, 
ώστε να ζήσει 

ανεξάρτητα είναι: 

1. Κανόνες ασφάλειας 1,00 5,00 4,1692 1,05430 

2. Φροντίδα εαυτού/ αυτοεξυπηρέτηση 1,00 5,00 4,1385 0,82683 

3. Διαχείριση χρημάτων 1,00 5,00 3,9077 1,08575 

4. Αγορές και πληρωμές 1,00 5,00 3,7846 1,09676 

5. Γνώση των ενδιαφερόντων /αναγκών / 

δυνατοτήτων & αδυναμιών του εαυτού 

1,00 5,00 3,6154 0,99518 

6. Διαπροσωπικές/φιλικές σχέσεις 1,00 5,00 3,6000 1,07126 

7. Επιλογή & φροντίδα ρουχισμού  1,00 5,00 3,4000 1,07081 

8. Διαχείριση/ αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου 

1,00 5,00 3,3846 1,04743 

9. Δουλειές σπιτιού 1,00 5,00 3.3692 1,26871 

10. Επιλογή μελλοντικής επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας 

1,00 5,00 3,3692 1,08353 

11. (προ)επαγγελματικές δεξιότητες 1,00 5,00 3,3077 1,15816 

12. μαγείρεμα 1,00 5,00 3,2923 1,08575 
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Πίνακας 20:  Υποκλίμακα «Εμπλεκόμενοι στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Απόψεις Γονέων 

 Απάντηση: ελάχιστη 

τιμή 

μέγιστη 

τιμή 

ΜΟ ΤΑ 

Η διδασκαλία των 

δεξιοτήτων 
ανεξάρτητης 

διαβίωσης πρέπει να 

γίνεται από: 

1. Μια διεπιστημονική ομάδα διαφόρων 

ειδικοτήτων και γονέων  

1,00 5,00 4,5077 0,77304 

2. Τους γονείς 1,00 5,00 4,2615 1,06473 

3. Τον εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής 1,00 5,00 4,2615 0,87101 

4. Τον ψυχολόγο 1,00 5,00 3,9538 0,98230 

5. Τον κοινωνικό λειτουργό 1,00 5,00 3,9538 1,06699 

6. Το βοηθητικό προσωπικό 1,00 5,00 3,4308 1,19856 

 

Πίνακας 21: Υποκλίμακα «Τόπος διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ανεξάρτητης Διαβίωσης» Απόψεις Γονέων 

 Απάντηση: ελάχιστη 

τιμή 

μέγιστη 

τιμή 

ΜΟ ΤΑ 

Η διδασκαλία των 

δεξιοτήτων 

ανεξάρτητης 

διαβίωσης πρέπει να 
γίνεται: 

1. Σε ειδικά διαμορφωμένους  χώρους 

εντός σχολείου 

1,00 5,00 4,0308 1,13150 

2. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους 
εκτός σχολείου 

1,00 5,00 3,7077 1,18220 

3. Σε ομαδικά κοινοτικά σπίτια 1,00 5,00 3,6923 1,41336 

4. Στο σχολείο 1,00 5,00 3,4769 1,17404 

5. Σε διαμερίσματα 1,00 5,00 3,3692 1,34128 

6.    Σε ιδρύματα 1,00 5,00 2,3846 1,54811 

 

Πίνακας 22: Υποκλίμακα «Τρόπος ενίσχυσης των δεξιοτήτων Ανεξάρτητης Διαβίωσης» Απόψεις Γονέων 

 Απάντηση:  N % 

Περιγράψτε με ποιο 

τρόπο ενισχύετε τις 
δεξιότητες 

ανεξάρτητης 

διαβίωσης στο παιδί 

σας:  

1. Ενισχύονται οι δεξιότητες αυτορρύθμισης 18 27,7 

2. Ενισχύονται οι δεξιότητες καθημερινής 

διαβίωσης 

16 24,6 

3. Ενισχύονται οι δεξιότητες επικοινωνίας 3 4,6 

4. Ενισχύονται οι κοινωνικές δεξιότητες 3 4,6 

5.   Δείχνουμε αγάπη, κατανόηση και υποστήριξη 3 4,6 

 

Πίνακας 23: Υποκλίμακα «Χαρακτηριστικά Ανεξάρτητης Διαβίωσης» Απόψεις Ατόμων με ΝΑ 

 Απάντηση: ελάχιστη 

τιμή 

μέγιστη 

τιμή 

ΜΟ ΤΑ 
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Η ανεξάρτητη 
διαβίωση των 

ατόμων με νοητική 

αναπηρία σημαίνει: 

1. Να ζω χωρίς να εξαρτώμαι από 
κάποιον άλλο 

2,00 5,00 4,1000 0,96791 

2. Να είμαι επαγγελματικά & οικονομικά 
ανεξάρτητος, να έχω το δικό του χώρο  

2,00 5,00 3,9500 0,68633 

3. Να φύγω από το πατρικό μου σπίτι και 
να μείνω χωρίς τους γονείς μου  

2,00 5,00 3,9000 0,96791 

4. Να κάνω επιλογές και να παίρνω 
πρωτοβουλίες 

1,00 5,00 3,9000 1,11921 

5. Να ζω χωρίς βοήθεια 2,00 5,00 3,8000 
 

0,95145 
 

6. Να είμαι λειτουργικός, ώστε να 
αυτοεξυπηρετούμαι  και να είμαι 

αυτοδύναμος. 

2,00 5,00 3,6500 
 

0,74516 
 

7. Να κάνω αυτό που θέλω, μέσα σε όρια 2,00 5,00 3,5000 0,68825 

 

Πίνακας 24: Υποκλίμακα «Παράγοντες που επηρεάζουν την Ανεξάρτητη Διαβίωση» Απόψεις Ατόμων με ΝΑ 

 Απάντηση: ελάχιστη 
τιμή 

μέγιστη 
τιμή 

ΜΟ ΤΑ 

Η ανεξάρτητη 
διαβίωση των 

ατόμων με νοητική 

αναπηρία εξαρτάται 

από: 

1. Τη δική μου οικονομική κατάσταση 
και αν πληρώνομαι για κάποια εργασία 

που κάνω. 

2,00 5,00 3,9500 1,38697 
 

 

2. Τις δεξιότητες που πρέπει να κατέχω  2,00 5,00 3,9000 0,96791 

3. Τη στάση της κοινωνίας απέναντι μου  1,00 5,00 3,8500 0,98809 

 

4. Το αν το σχολείο είναι το κατάλληλο και 

με σωστή οργάνωση και υλικό.  

2,00 5,00 3,7000 0,92338 

 

5. Τις ευκαιρίες που μου δίνουν οι γονείς 

μου  

2,00 5,00 3,6500 0,87509 

 

6. Το αν μάθαινα τις κατάλληλες δεξιότητες 

από το νηπιαγωγείο 

1,00 5,00 3,6500 

 

1,38697 

 

7. Το δείκτη νοημοσύνης μου. 1,00 5,00 3,4560 0,94451 

 

8. Την εκπαίδευση των δασκάλων και των 

εκπαιδευτών 

1,00 5,00 3,2000 

 

1,28145 

 

9. Το αν μάθαινα τις κατάλληλες δεξιότητες 

μετά το δημοτικό σχολείο. 

1,00 5,00 3,0500 

 

1,14593 

 

10. Το αν μάθαινα τις κατάλληλες 

δεξιότητες από το δημοτικό σχολείο 

1,00 5,00 2,9000 1,41049 

 

Πίνακας 25:  Υποκλίμακα «Περιορισμοί της Ανεξάρτητης Διαβίωσης» Απόψεις Ατόμων με ΝΑ 

 Απάντηση: ελάχιστη 

τιμή 

μέγιστη 

τιμή 

ΜΟ ΤΑ 

Ο
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ί 
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ς 
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φ
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α

ι:
  
 

1. Στο ότι είμαι ανασφαλής και δεν 

εμπιστεύομαι τις δυνάμεις μου 

3,00 5,00 4,1000 0,78807 

2. Στο ότι οι δομές ανεξάρτητης 

διαβίωσης χρειάζονται πολλά χρήματα 
για να λειτουργήσουν. 

3,00 5,00 4,0500 

 

0,60481 

 

3. Στο ότι το κράτος δεν δίνει χρήματα 
στα σχολεία. 

3,00 
 

5,00 4,0000 
 

0,72548 
 

4. Στο ότι το κράτος δεν μας δίνει 

χρήματα/ επίδομα.  

2,00 

 

5,00 3,9000 1,02084 

 

5. Στο ότι δεν κατέχω τις κατάλληλες 
δεξιότητες. 

1,00 5,00 3,8000 
 

1,05631 
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6. Στο ότι οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτές 
δεν ξέρουν τι να διδάξουν. 

1,00 5,00 3,8000 
 

1,15166 
 

7. Στο ότι δεν υπάρχου κατάλληλα 

σχολεία ή φορείς.  

1,00 5,00 3,7500 

 

0,96655 

 

8. Στο γεγονός ότι δεν υπάρχει η 
απαιτούμενη συμπαράσταση/βοήθεια 

από την οικογένεια μου. 

1,00 5,00 3,7000 
 

1,03110 
 

9. Στο γεγονός ότι το σχολείο δεν μου 

μαθαίνει  δεξιότητες ανεξάρτητης 

διαβίωσης. 

2,00 5,00 3,5500 

 

1,05006 

 

10. Στο ότι έχω χαμηλό δείκτη 

νοημοσύνης. 

1,00 5,00 3,5000 0,88852 

 

11. Στο γεγονός ότι δεν υπάρχει η 

απαιτούμενη συμπαράσταση/βοήθεια 

από την κοινωνία. 

2,00 5,00 3,3500 0,81273 

 

Πίνακας 26: Υποκλίμακα «Δεξιότητες Ανεξάρτητης Διαβίωσης» Απόψεις Ατόμων με ΝΑ 

 

 

Απάντηση: ελάχιστη 

τιμή 

μέγιστη 

τιμή 

ΜΟ ΤΑ 

Ο
ι 

δ
εξ
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τη
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ς 
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υ
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ρ
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 ά
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 ζ
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α

ι:
  

1. Να μπορώ να φροντίζω τον εαυτό 

μου/να αυτοεξυπηρετούμαι 

3,00 

 

5,00 

 

4,3000 0,57124 

2. Να μπορώ να επιλέξω κάποιο 
επάγγελμα που μου αρέσει 

3,00 
 

5,00 4,2000 
 

0,76777 
 

3. Να γνωρίζω να κάνω κάποιο 
επάγγελμα 

3,00 
 

5,00 4,2000 
 

0,69585 

4. Να μπορώ να κρατάω τα χρήματά μου 3,00 
 

5,00 4,1500 
 

0,61559 

5. Να μπορώ να αγοράζω και να 
πληρώνω 

3,00 
 

5,00 4,1000 0,81273 
 

6. Να ξέρω να μαγειρεύω 3,00 
 

5,00 4,1000 0,78807 
 

7. Να ξέρω να κάνω δουλειές σπιτιού 3,00 
 

5,00 4,1000 0,78807 
 

8. Να μπορώ να εκμεταλλεύομαι και να 
αξιοποιώ τον ελεύθερο χρόνο μου  

3,00 
 

5,00 4,0000 0,85840 
 

9. Να μπορώ να επιλέγω και να φροντίζω 
τα ρούχα μου 

3,00 
 

5,00 3,9500 0,64889 
 

10. Να γνωρίζω τους κανόνες ασφάλειας 3,00 
 

5,00 3,8500 0,65078 

11. Να γνωρίζω  τα ενδιαφέροντά μου, τις 
ανάγκες μου, τις δυνατότητες και τις 

αδυναμίες μου  

2,00 5,00 3,9500 
 

0,75915 
 

12. Να μπορώ να κάνω και να διατηρώ 

προσωπικές και φιλικές σχέσεις. 

3,00 5,00 3,8500 0,74516 

Πίνακας 27: Υποκλίμκακα «Εμπλεκόμενοι στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Απόψεις Ατόμων με ΝΑ 

 
 

Απάντηση: ελάχιστη 
τιμή 

μέγιστη 
τιμή 

ΜΟ ΤΑ 

Η διδασκαλία των 
δεξιοτήτων 

ανεξάρτητης 

διαβίωσης πρέπει να 

γίνεται από: 

1. Μια διεπιστημονική ομάδα 
διαφόρων ειδικοτήτων και των 

γονέων 

3,00 
 

5,00 
 

 

4,5000 
 

0,60698 
 

 

2. Τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής 3,00 

 

5,00 4,1500 

 

0,67082 

 

3. Τους γονείς 3,00 

 

5,00 4,0500 

 

0,68663 

 

4. Το βοηθητικό προσωπικό 

 

1,00 5,00 3,4500 

 

0,94451 

 

5. Τον κοινωνικό λειτουργό  1,00 5,00 3,4500 

 

0,68633 
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6. Τον ψυχολόγο 3,00 5,00 3,7000 0,73270 

 

Πίνακας 28: Υποκλίμακα «Τόπος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ανεξάρτητης Διαβίωσης» Απόψεις Ατόμων με ΝΑ 

 

 

Απάντηση: ελάχιστη 

τιμή 

μέγιστη 

τιμή 

ΜΟ ΤΑ 

Η διδασκαλία των 

δεξιοτήτων 

ανεξάρτητης 

διαβίωσης πρέπει να 
γίνεται: 

1. Σε διαμερίσματα 2,00 5,00 4,0500 0,75915 

2. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους 

εντός σχολείου 

3,00 5,00 4,0000 

 

0,64889 

 

3. Στο σχολείο 1,00 5,00 3,9000 0,96791 

4. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους 

εκτός σχολείου 

1,00 5,00 3,7500 

 

0,91047 

5. Σε ομαδικά κοινοτικά σπίτια 1,00 5,00 3,0000 1,41421 

6. Σε ιδρύματα 1,00 5,00 1,8500 1,34849 

 

Πίνακας 29: Υποκλίμακα «Χαρακτηριστικά Ανεξάρτητης Διαβίωσης» Απόψεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

 Απάντηση: ελάχιστη 

τιμή 

μέγιστη 

τιμή 

ΜΟ ΤΑ 

Η
 

α
νε
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ρ
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1.  Να είναι λειτουργικός, ώστε να 

αυτοεξυπηρετείται  και να είναι 

αυτοδύναμος. 

1,00 5,00 4,4952 0,77136 

2. Να κάνει επιλογές και να παίρνει 

πρωτοβουλίες. 

1,00 5,00 4,1554 0,91668 

3. Να ζει χωρίς να εξαρτάται από 
κάποιον άλλο. 

1,00 5,00 4,0829 0,91479 

4. Να κάνει αυτό που θέλει, μέσα στα 

όρια που του τίθενται από το 

κοινωνικό σύνολο. 

1,00 5,00 3,8756 0,88687 

5. Να είναι επαγγελματικά και 

οικονομικά  ανεξάρτητος, να έχει το 

δικό του χώρο. 

1,00 5,00 3,6891 1,05906 

 

Πίνακας 30: Υποκλίμακα «Παράγοντες που επηρεάζουν την Ανεξάρτητη Διαβίωση» Απόψεις Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού 

 Απάντηση: ελάχιστη 
τιμή 

μέγιστη 
τιμή 

ΜΟ ΤΑ 

Η
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ρ
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1. την υλικοτεχνική  υποδομή(π.χ. 
σχολικές μονάδες, δημόσια 

διαμερίσματα, εκπαιδευτικά 

προγράμματα, εκπαιδευτικό υλικό 

κ.λ.π.) 

1,00 

 

5,00 

 

4,4145 0,79897 

2. τη στάση της κοινωνίας απέναντι στα 

άτομα αυτά 

1,00 5,00 4,2073 0,82193 

3. τις ευκαιρίες που δίνουν οι γονείς 1,00 5,00 4,1969 0,89710 

4. τις κεκτημένες δεξιότητες του 

ατόμου 

1,00 5,00 4,1969 0,81815 
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5. Το δείκτη νοημοσύνης 1,00 5,00 3,3731 0,91612 

 

Πίνακας 31: Υποκλίμακα «Περιορισμοί της Ανεξάρτητης Διαβίωσης» Απόψεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού  

 Απάντηση: ελάχιστη 
τιμή 

μέγιστη 
τιμή 

ΜΟ ΤΑ 
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1. στο ανεπαρκές εκπαιδευτικό 
σύστημα για τα άτομα με νοητική 

αναπηρία  

1,00 5,00 4,2696 0,86599 

2. στο κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο 

οποίο ζει το άτομο  

1,00 5,00 4,1347 0,82442 

3. στην οικογένεια του ατόμου 1,00 5,00 3,8290 0,88787 

4. στο ίδιο το άτομο με νοητική 

αναπηρία 

1,00 5,00 2,9896 1,08968 

 

Πίνακας 32: Υποκλίμακα «Δεξιότητες Ανεξάρτητης Διαβίωσης» Απόψεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού  

 

 

Απάντηση: ελάχιστη 

τιμή 

μέγιστη 

τιμή 

ΜΟ ΤΑ 
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1. Κανόνες ασφάλειας 1,00 5,00 4,6010 0,72270 

2. Φροντίδα εαυτού/ αυτοεξυπηρέτηση 1,00 5,00 4,5440 0,73554 

3. Διαχείριση χρημάτων 1,00 5,00 4,1140 0,95058 

4. Αγορές και πληρωμές 1,00 5,00 4,0415 0,98337 

5. Γνώση των ενδιαφερόντων /αναγκών / 

δυνατοτήτων & αδυναμιών του εαυτού 

1,00 5,00 3,8912 0,90920 

6. Διαπροσωπικές/φιλικές σχέσεις 1,00 5,00 3,8290 0,83341 

7. Επιλογή και φροντίδα ρουχισμού 1,00 5,00 3,6528 0,87720 

8. (προ)επαγγελματικές δεξιότητες 1,00 5,00 3,6477 0,97906 

9. Δουλειές σπιτιού 1,00 5,00 3,4404 0,92861 

10. Επιλογή μελλοντικής επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας 

1,00 5,00 3,3938 0,98444 

11. Μαγειρική 1,00 5,00 3,3782 0,95030 

12. Διαχείριση/ αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου 

1,00 5,00 3,3627 0,83732 

 

Πίνακας 33: Υποκλίμακα «Τόπος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ανεξάρτητης Διαβίωσης» Απόψεις Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού  
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Απάντηση: ελάχιστη 
τιμή 

μέγιστη 
τιμή 

ΜΟ ΤΑ 

Η 

διδασκαλία 

των 

δεξιοτήτων 
ανεξάρτητης 

διαβίωσης 

πρέπει να 

γίνεται: 

1. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους εντός 

σχολείου 

1,00 5,00 3,8756 1,12966 

2. Σε διαμερίσματα 1,00 5,00 3,6425 1,38882 

3. Στη σχολική αίθουσα 1,00 5,00 3,052 1,13879 

4. Σε φορείς ανεξάρτητους από το σχολικό 

περιβάλλον 

1,00 5,00 2,9275 1,31693 

 

Πίνακας 34: Υποκλίμακα «Χαρακτηριστικά Ανεξάρτητης Διαβίωσης» Απόψεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού  

 Απάντηση: ελάχιστη 

τιμή 

μέγιστη 

τιμή 

ΜΟ ΤΑ 

Η
 

α
νε

ξά
ρ
τη

τη
 

δ
ια

β
ίω

σ
η
 

τω
ν 

α
τό

μ
ω

ν 
μ

ε 

νο
η
τι

κ
ή
 α

να
π

η
ρ
ία

 σ
η
μ

α
ίν

ει
: 

 

1.  Να είναι λειτουργικός, ώστε να 

αυτοεξυπηρετείται  και να είναι 

αυτοδύναμος. 

1,00 5,00 4,0726 1,07577 

2. Να κάνει αυτό που θέλει, μέσα στα 

όρια που του τίθενται από το 
κοινωνικό σύνολο. 

1,00 5,00 3,8387 1,06982 

3. Να κάνει επιλογές και να παίρνει 
πρωτοβουλίες. 

1,00 5,00 3,7097 1,26088 

4. Να ζει χωρίς να εξαρτάται από 

κάποιον άλλο. 

1,00 5,00 3,7016 1,33116 

5. Να είναι επαγγελματικά και 

οικονομικά  ανεξάρτητος, να έχει το 

δικό του χώρο. 

1,00 5,00 3,5403 1,31532 

 

Πίνακας 35: Υποκλίμακα «Παράγοντες που επηρεάζουν την Ανεξάρτητη Διαβίωση» Απόψεις Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού  

 Απάντηση: ελάχιστη 
τιμή 

μέγιστη 
τιμή 

ΜΟ ΤΑ 

Η
 α

νε
ξά

ρ
τη

τη
 δ

ια
β
ίω

σ
η
 τ

ω
ν 

α
τό

μ
ω

ν 
μ
ε 

νο
η
τι

κ
ή
 

α
να

π
η
ρ
ία

 ε
ξα

ρ
τά

τα
ι 

α
π
ό

: 

1. την υλικοτεχνική  υποδομή(π.χ. 
σχολικές μονάδες, δημόσια 

διαμερίσματα, εκπαιδευτικά 

προγράμματα, εκπαιδευτικό υλικό 

κ.λ.π.).  

1,00 5,00 

 

4,0323 1,19576 

2. τις ευκαιρίες που δίνουν οι γονείς  1,00 5,00 4,0323 1,13292 

3. τη στάση της κοινωνίας απέναντι στα 

άτομα αυτά 

1,00 5,00 3,9194 1,04061 

4. το δείκτη νοημοσύνης 1,00 5,00 3,7500 0,98464 

5. τις κεκτημένες δεξιότητες του ατόμου 1,00 5,00 3,7500 1,08669 

 



330 
 

Πίνακας 36: Υποκλίμακα «Περιορισμοί της Ανεξάρτητης Διαβίωσης» Απόψεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού  

 Απάντηση: ελάχιστη 

τιμή 

μέγιστη 

τιμή 

ΜΟ ΤΑ 
Ο

ι 
π

ερ
ιο

ρ
ισ

μ
ο
ί 

π
ο

υ 

α
ντ

ιμ
ετ

ω
π
ίζ

ο
υ
ν 

τα
 

ά
το

μ
α

 
μ

ε 

νο
η
τι

κ
ή
 

α
να

π
η
ρ
ία

 
γι

α
 

τη
ν
 

κ
α

τά
κ
τη

σ
η
 

δ
εξ

ιο
τή

τω
ν 

α
νε

ξά
ρ
τη

τη
ς 

δ
ια

β
ίω

σ
η
ς 

ο
φ

εί
λο

ντ
α

ι:
  
 

1. στο ανεπαρκές εκπαιδευτικό σύστημα 

για τα άτομα με νοητική αναπηρία  

1,00 5,00 3,9919 

 

1,17214 

2. στο κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 

ζει το άτομο  

1,00 5,00 3,4516 1,30885 

3. στο ίδιο το άτομο με νοητική αναπηρία 1,00 5,00 3,3629 1,16406 

4. στην οικογένεια του ατόμου 1,00 5,00 2,9032 1,39930 

 

Πίνακας 37: Υποκλίμακα «Δεξιότητες Ανεξάρτητης Διαβίωσης» Απόψεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού  

 

 

Απάντηση: ελάχιστη 
τιμή 

μέγιστη 
τιμή 

ΜΟ ΤΑ 

Ο
ι 

δ
εξ

ιό
τη

τε
ς 

π
ο

υ
 π

ρ
έπ

ει
 ν

α
 κ

α
τέ

χε
ι 

έν
α

 ά
το

μ
ο

 μ
ε 

νο
η
τι

κ
ή
 α

να
π

η
ρ
ία

, 
ώ

σ
τε

 ν
α

 ζ
ή
σ
ει

 

α
νε

ξά
ρ
τη

τα
 ε

ίν
α

ι:
  

1. Κανόνες ασφάλειας 1,00 5,00 4,1371 1,09199 

2. Φροντίδα εαυτού/ αυτοεξυπηρέτηση 1,00 5,00 4,1129 1,09848 

3. Διαπροσωπικές/φιλικές σχέσεις 1,00 5,00 3,7581 1,08479 

4. Διαχείριση χρημάτων 1,00 5,00 3,6542 1,31313 

5. Αγορές και πληρωμές 1,00 5,00 3,6210 1,37097 

6. Γνώση των ενδιαφερόντων /αναγκών / 
δυνατοτήτων & αδυναμιών του εαυτού 

1,00 5,00 3,6210 1,15887 

7. Επιλογή και φροντίδα ρουχισμού 1,00 5,00 3,5645 1,16341 

8. (προ)επαγγελματικές δεξιότητες 1,00 5,00 3,5565 1,27070 

9. Διαχείριση/ αξιοποίηση του ελεύθερου 
χρόνου 

1,00 5,00 3,4919 1,02407 

10. Δουλειές σπιτιού 1,00 5,00 3,4597 1,09988 

11. Μαγειρική 1,00 5,00 3,2823 1,19321 

12. Επιλογή μελλοντικής επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας 

1,00 5,00 3,2339 1,33196 
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Πίνακας 38: Υποκλίμακα «Τόπος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ανεξάρτητης Διαβίωσης» Απόψεις Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού  

 

 

Απάντηση: ελάχιστη 

τιμή 

μέγιστη 

τιμή 

ΜΟ ΤΑ 

Η διδασκαλία 

των 
δεξιοτήτων 

ανεξάρτητης 

διαβίωσης 

πρέπει να 
γίνεται: 

1. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους εντός 

σχολείου 

1,00 5,00 3,5968 1,20243 

2. Σε διαμερίσματα 1,00 5,00 3,5161 1,29089 

3. Σε φορείς ανεξάρτητους από το σχολικό 

περιβάλλον 

1,00 5,00 3,2016 1,33118 

4. Στη σχολική αίθουσα 1,00 5,00 3,1935 1,22758 

 

Πίνακας 39: Υποκλίμακα «Χαρακτηριστικά Ανεξάρτητης Διαβίωσης» Απόψεις Ατόμων με ΝΑ 

 Απάντηση: ελάχιστη 

τιμή 

μέγιστη 

τιμή 

ΜΟ ΤΑ 

Η
 
α

νε
ξά

ρ
τη

τη
 
δ
ια

β
ίω

σ
η
 
τω

ν 

α
τό

μ
ω

ν 
μ
ε 

νο
η
τι

κ
ή
 α

να
π

η
ρ
ία

 

σ
η
μ

α
ίν

ει
: 

 

1. Να ζω χωρίς να εξαρτώμαι από κάποιον 

άλλο 

1,00 

 

5,00 

 
 

3,4919 

 

1,17214 

2. Να είμαι επαγγελματικά & οικονομικά 
ανεξάρτητος, να έχω το δικό του χώρο  

1,00 5,00 3,4758 1,21283 

3. Να ζω χωρίς βοήθεια 1,00 5,00 3,2500 1,19365 

4. Να φύγω από το πατρικό μου σπίτι και 
να μείνω χωρίς τους γονείς μου  

1,00 5,00 3,0323 1,48124 

 

Πίνακας 40: Υποκλίμακα «Παράγοντες που επηρεάζουν την Ανεξάρτητη Διαβίωση» Απόψεις Ατόμων με ΝΑ 

 Απάντηση: ελάχιστη 
τιμή 

μέγιστη 
τιμή 

ΜΟ ΤΑ 

Η
 α

νε
ξά

ρ
τη

τη
 δ

ια
β
ίω

σ
η
 τ

ω
ν 

α
τό

μ
ω

ν 

μ
ε 

νο
η
τι

κ
ή
 α

να
π

η
ρ
ία

 ε
ξα

ρ
τά

τα
ι 

α
π
ό

: 

1. Το αν το σχολείο είναι το κατάλληλο 
και με σωστή οργάνωση και υλικό. 

1,00 5,00 3,8629 1,02279 

2. Τη δική μου οικονομική κατάσταση και 
αν πληρώνομαι για κάποια εργασία που 

κάνω. 

1,00 5,00 3,6935 1,12747 
 

3. Τις δεξιότητες που πρέπει να κατέχω  1,00 5,00 3,5968 

 

1,05089 

 

4. Τις ευκαιρίες που μου δίνουν οι γονείς 
μου  

1,00 5,00 3,5403 
 

0,99918 
 

5. Τη στάση της κοινωνίας απέναντι μου 1,00 5,00 3,5484 

 

1,17808 

 

Πίνακας 41:  Υποκλίμακα «Περιορισμοί της Ανεξάρτητης Διαβίωσης» Απόψεις Ατόμων με ΝΑ 

 Απάντηση: ελάχιστη 

τιμή 

μέγιστη 

τιμή 

ΜΟ ΤΑ 

Οι 

περιορισμοί 

που 

1.  Στο ότι το κράτος δεν δίνει χρήματα στα 

σχολεία  

1,00 5,00 

 

3,9597 1,05460 
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αντιμετωπίζου
ν τα άτομα με 

νοητική 

αναπηρία για 
την κατάκτηση 

δεξιοτήτων 

ανεξάρτητης 

διαβίωσης 
οφείλονται:   

2. Στο ότι οι δομές ανεξάρτητης διαβίωσης 
χρειάζονται πολλά χρήματα για να 

λειτουργήσουν 

1,00 5,00 3,7823 
 

1,13739 
 

3. Στο ότι το κράτος δεν μας δίνει χρήματα/ 

επίδομα  

1,00 5,00 3,4758 

 

1,25888 

 

4. Στο ότι δεν κατέχω τις κατάλληλες 

δεξιότητες 

1,00 5,00 3,4113 1,19628 

 

5. Στο ότι δεν υπάρχουν κατάλληλα 
σχολεία ή φορείς  

1,00 5,00 3,3790 
 

1,13763 
 

6. Στο γεγονός ότι το σχολείο δεν μου 
μαθαίνει  δεξιότητες ανεξάρτητης 

διαβίωσης 

1,00 5,00 2,9032 
 

1,23248 
 

7. Στο γεγονός ότι οι δάσκαλοι και οι 

εκπαιδευτές δεν ξέρουν τι να διδάξουν  

1,00 5,00 2,6855 1,30270 

 

8. Στο γεγονός ότι δεν υπάρχει η 

απαιτούμενη συμπαράσταση/βοήθεια 
από την οικογένεια μου 

1,00 5,00 2,5806 1,2629 

 

Πίνακας 42: Υποκλίμακα «Δεξιότητες Ανεξάρτητης Διαβίωσης» Απόψεις Ατόμων με ΝΑ 

 
 

Απάντηση: ελάχιστη 
τιμή 

μέγιστη 
τιμή 

ΜΟ ΤΑ 

Ο
ι 

δ
εξ

ιό
τη

τε
ς 

π
ο

υ
 π

ρ
έπ

ει
 ν

α
 κ

α
τέ

χε
ι 

έν
α

 ά
το

μ
ο

 μ
ε 

νο
η
τι

κ
ή
 α

να
π

η
ρ
ία

, 

ώ
σ
τε

 ν
α

 ζ
ή
σ
ει

 α
νε

ξά
ρ
τη

τα
 ε

ίν
α

ι:
  

1. Να γνωρίζω τους κανόνες ασφάλειας 1,00 5,00 
 

4,4113 3,71333 

2. Να μπορώ να φροντίζω τον εαυτό 
μου/να αυτοεξυπηρετούμαι 

1,00 5,00 4,1613 1,03897 

3. Να μπορώ να επιλέγω και να φροντίζω 
τα ρούχα μου 

1,00 5,00 4,1129 2,83477 

4. Να μπορώ να κρατάω τα χρήματά μου 1,00 5,00 3,9758 1,07040 

5. Να μπορώ να αγοράζω και να πληρώνω 1,00 5,00 3,9113 1,13347 

6. Να μπορώ να επιλέξω κάποιο 
επάγγελμα που μου αρέσει 

1,00 5,00 3,8548 1,07214 

7. Να γνωρίζω να κάνω κάποιο επάγγελμα 1,00 5,00 3,8468 1,10464 

8. Να μπορώ να κάνω και να διατηρώ 

προσωπικές και φιλικές σχέσεις 

1,00 5,00 3,8468 1,05186 

9. Να γνωρίζω  τα ενδιαφέροντά μου, τις 

ανάγκες μου, τις δυνατότητες και τις 

αδυναμίες μου 

1,00 5,00 3,8387 1,01523 

10. Να μπορώ να εκμεταλλεύομαι και να 

αξιοποιώ τον ελεύθερο χρόνο μου 

1,00 5,00 3,8306 

 

1,03375 

11. Να ξέρω να κάνω δουλειές σπιτιού 1,00 5,00 3,8306 

 

1,06475 

12. Να ξέρω να μαγειρεύω 1,00 5,00 3,7500 1,07162 

 

Πίνακας 43: Υποκλίμακα «Τόπος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ανεξάρτητης Διαβίωσης» Απόψεις Ατόμων με ΝΑ 

 

 

Απάντηση: ελάχιστη 

τιμή 

μέγιστη 

τιμή 

ΜΟ ΤΑ 

Η διδασκαλία 

των 

δεξιοτήτων 

1. Σε διαμερίσματα 1,00 5,00 3,6371 1,18483 

2. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους 

εντός σχολείου 

1,00 5,00 

 

3,5403 1,21240 



333 
 

ανεξάρτητης 
διαβίωσης 

πρέπει να 

γίνεται: 

3. Σε φορείς ανεξάρτητους από το 
σχολείο 

1,00 5,00 
 

3,3548 
 

1,35066 

4. Στη σχολική αίθουσα 1,00 5,00 

 

3,0403 1,17839 

 

Πίνακας 44: Τομείς Παραγοντικής Ανάλυσης με βάση το φύλο του εκπαιδευτικού προσωπικού 

Τομέας Γυναίκες Άντρες Ζ, p 

Παράγοντες που 
επηρεάζουν την 

ΑΔ 

ΜΟ=4,1311, ΤΑ=0,45578 ΜΟ=3,9022, ΤΑ=0,68705 Z=-2,207, p=0,027 

Δεξιότητες ΑΔ ΜΟ=3,6974, ΤΑ=01,09569 ΜΟ=3,5414, ΤΑ=0,59895 Z=-2,675, p=0,007 

Μέρος για ΑΔ (ΙΙ) ΜΟ=3,1926, ΤΑ=1,14215 ΜΟ=3,5889, ΤΑ=0,15939 Z=-2,038, p=0,042 

 

Πίνακας 45: Τομείς Παραγοντικής Ανάλυσης με βάση το φορέα εργασίας του εκπαιδευτικού προσωπικού 

  N Mean Std, Deviation Std, Error 

CHAR_scores_4* 

Avathmia 86 4,2762 0,57908 0,06244 

Bvathmia 55 3,8364 0,66705 0,08994 

Allo 52 3,8462 0,71427 0,09905 

Total 193 4,035 0,67537 0,04861 

FACT_scores_5* 

Avathmia 86 4,1767 0,40632 0,04382 

Bvathmia 55 3,9455 0,5597 0,07547 

Allo 52 4,0538 0,63136 0,08755 

Total 193 4,0777 0,52596 0,03786 

LIMIT_scores_3 

Avathmia 86 4,2016 0,58136 0,06269 

Bvathmia 55 3,8303 0,73946 0,09971 

Allo 52 4,1346 0,58767 0,0815 

Total 193 4,0777 0,64841 0,04667 

SKILL_scores_11* 

Avathmia 86 3,871 0,56135 0,06053 

Bvathmia 55 3,7339 0,6298 0,08492 

Allo 52 3,5822 0,6844 0,09491 

Total 193 3,7541 0,62428 0,04494 

PLACE_scores_2_1 

Avathmia 86 3,6395 0,82123 0,08856 

Bvathmia 55 3,4364 0,85556 0,11536 

Allo 52 3,1154 0,99811 0,13841 

Total 193 3,4404 0,90302 0,065 

PLACE_scores_2_2 

Avathmia 86 2,9826 1,12576 0,12139 

Bvathmia 55 3,1636 1,17479 0,15841 

Allo 52 3,9135 0,93788 0,13006 

Total 193 3,285 1,15544 0,08317 
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Πίνακας 46a: Τομείς Παραγοντικής Ανάλυσης με βάση το φορέα εργασίας του εκπαιδευτικού 

προσωπικού_Αποτελέσματα Post hoc 

Εκπ/κοι Α/βαθμιας – Εκπ/κοι Β/βαθμιας 

Test Statisticsa 

 
CHAR_scores

_4* 

FACT_scores

_5* 

LIMIT_scores

_3* 

SKILL_scores

_11 

PLACE_score

s_2_1 

PLACE_score

s_2_2 

Mann-Whitney U 1418,000 1752,000 1666,000 2100,500 2099,500 2143,500 

Wilcoxon W 2958,000 3292,000 3206,000 3640,500 3639,500 5884,500 

Z -4,042 -2,617 -3,005 -1,120 -1,144 -,945 

Asymp, Sig, (2-
tailed) 

,000 ,009 ,003 ,263 ,253 ,345 

a, Grouping Variable: INSTITUTE_2 

Πίνακας 46b: Τομείς Παραγοντικής Ανάλυσης με βάση το φορέα εργασίας του εκπαιδευτικού 

προσωπικού_Αποτελέσματα Post hoc 

Εκπ/κοι Α/βαθμιας – Άλλο 

Test Statisticsa 

 
CHAR_scores

_4* 

FACT_scores

_5 

LIMIT_scores

_3 

SKILL_scores

_11 

PLACE_score

s_2_1* 

PLACE_score

s_2_2* 

Mann-Whitney U 1418,000 1987,000 2079,500 1689,500 1611,000 1196,500 

Wilcoxon W 2796,000 3365,000 3457,500 3067,500 2989,000 4937,500 

Z -3,627 -1,106 -,703 -2,405 -2,793 -4,610 

Asymp, Sig, (2-
tailed) 

,000 ,269 ,482 ,016 ,005 ,000 

a, Grouping Variable: INSTITUTE_2 

Πίνακας 46c: Τομείς Παραγοντικής Ανάλυσης με βάση το φορέα εργασίας του εκπαιδευτικού 

προσωπικού_Αποτελέσματα Post hoc 

Εκπ/κοι Β/βαθμιας – Άλλο 

Test Statisticsa 

 
CHAR_scores

_4 

FACT_scores

_5 

LIMIT_scores

_3 

SKILL_scores

_11 

PLACE_score

s_2_1 

PLACE_score

s_2_2* 

Mann-Whitney U 1419,000 1226,500 1073,000 1219,500 1174,000 901,000 

Wilcoxon W 2959,000 2766,500 2613,000 2597,500 2552,000 2441,000 

Z -,069 -1,279 -2,281 -1,314 -1,622 -3,334 

Asymp, Sig, (2-
tailed) 

,945 ,201 ,023 ,189 ,105 ,001 
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Πίνακας 47: Τομείς Παραγοντικής Ανάλυσης με βάση το βασικό πτυχίο του εκπαιδευτικού προσωπικού 

 

N Mean Std, Deviation Std, Error 

CHAR_scores_4 Ekpaideutikoi 96 4,2266 ,56671 ,05784 

Ypostirixi 50 3,8450 ,69965 ,09895 

Allo 47 3,8457 ,75281 ,10981 

Total 193 4,0350 ,67537 ,04861 

FACT_scores_5 Ekpaideutikoi 96 4,1271 ,40846 ,04169 

Ypostirixi 50 4,1560 ,46298 ,06548 

Allo 47 3,8936 ,73171 ,10673 

Total 193 4,0777 ,52596 ,03786 

LIMIT_scores_3 Ekpaideutikoi 96 4,1458 ,55738 ,05689 

Ypostirixi 50 4,0667 ,69334 ,09805 

Allo 47 3,9504 ,75814 ,11059 

Total 193 4,0777 ,64841 ,04667 

SKILL_scores_11 Ekpaideutikoi 96 3,8750 ,55451 ,05659 

Ypostirixi 50 3,6309 ,68065 ,09626 

Allo 47 3,6383 ,66142 ,09648 

Total 193 3,7541 ,62428 ,04494 

PLACE_scores_2_1 Ekpaideutikoi 96 3,6250 ,79802 ,08145 

Ypostirixi 50 3,1600 1,04706 ,14808 

Allo 47 3,3617 ,87042 ,12696 

Total 193 3,4404 ,90302 ,06500 

PLACE_scores_2_2 Ekpaideutikoi 96 3,1146 1,08453 ,11069 

Ypostirixi 50 3,6000 1,15617 ,16351 

Allo 47 3,2979 1,24525 ,18164 

Total 193 3,2850 1,15544 ,08317 
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Πίνακας 48a: Τομείς Παραγοντικής Ανάλυσης με βάση το βασικό πτυχίο του εκπαιδευτικού 

προσωπικού_Αποτελέσματα Post hoc 

Εκπ/κοι – ΕΕΠ & ΕΒΠ 

Test Statisticsa 

 

 
CHAR_scores_4
* 

SKILL_scores_1
1 

PLACE_scores_2
_1 PLACE_scores_2_2 

Mann-Whitney U 1597,500 1879,000 1851,500 1780,500 

Wilcoxon W 2872,500 3154,000 3126,500 6436,500 

Z -3,343 -2,152 -2,304 -2,580 

Asymp, Sig, (2-tailed) ,001 ,031 ,021 ,010 

a, Grouping Variable: PTUXIO_2 

Πίνακας 48b: Τομείς Παραγοντικής Ανάλυσης με βάση το βασικό πτυχίο του εκπαιδευτικού 

προσωπικού_Αποτελέσματα Post hoc 

Εκπ/κοι – Άλλο 

Test Statisticsa 

 
CHAR_scores_4

* 

SKILL_scores_1

1 

PLACE_scores_2

_1 PLACE_scores_2_2 

Mann-Whitney U 1546,000 1810,000 1905,500 1987,500 

Wilcoxon W 2674,000 2938,000 3033,500 6643,500 

Z -3,078 -1,920 -1,537 -1,165 

Asymp, Sig, (2-tailed) ,002 ,055 ,124 ,244 

a, Grouping Variable: PTUXIO_2 

    Πίνακας 48c: Τομείς Παραγοντικής Ανάλυσης με βάση το βασικό πτυχίο του εκπαιδευτικού 

προσωπικού_Αποτελέσματα Post hoc 

ΕΕΠ & ΕΒΠ – Άλλο 

  CHAR_scores_4 SKILL_scores_11 PLACE_scores_2_1 PLACE_scores_2_2 

Mann-Whitney U 1155 1104,5 1051 1018,5 

Wilcoxon W 2283 2379,5 2326 2146,5 

Z -0,145 -0,51 -0,908 -1,141 

Asymp, Sig, (2-tailed) 0,884 0,61 0,364 0,254 
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Πίνακας 49: Τομείς Παραγοντικής Ανάλυσης με βάση τη θέση εργασίας του εκπαιδευτικού προσωπικού 

  N Mean 
Std, 
Deviation 

Std, Error 
 

 

CHAR_scores_4 

Paidagog

os 
95 4,2132 0,5649 0,05796  

EEP_BEP 60 3,7792 0,7206 0,09303  

Eidikotita 38 3,9934 0,73403 0,11908  

Total 193 4,035 0,67537 0,04861  

FACT_scores_5 

Paidagog

os 
95 4,1453 0,39512 0,04054  

EEP_BEP 60 3,98 0,67468 0,0871  

Eidikotita 38 4,0632 0,53445 0,0867  

Total 193 4,0777 0,52596 0,03786  

LIMIT_scores_3 

Paidagog

os 
95 4,1614 0,53894 0,05529  

EEP_BEP 60 3,9778 0,74122 0,09569  

Eidikotita 38 4,0263 0,72857 0,11819  

Total 193 4,0777 0,64841 0,04667  

SKILL_scores_11 

Paidagog

os 
95 3,8804 0,55508 0,05695  

EEP_BEP 60 3,5091 0,72885 0,09409  

Eidikotita 38 3,8254 0,499 0,08095  

Total 193 3,7541 0,62428 0,04494  

PLACE_scores_2_1 

Paidagog

os 
95 3,6053 0,85332 0,08755  

EEP_BEP 60 3,0417 0,97116 0,12538  

Eidikotita 38 3,6579 0,70811 0,11487  

Total 193 3,4404 0,90302 0,065  

PLACE_scores_2_2 

Paidagog

os 
95 3,0316 1,05642 0,10839  

EEP_BEP 60 3,5417 1,24972 0,16134  

Eidikotita 38 3,5132 1,12998 0,18331  

Total 193 3,285 1,15544 0,08317  
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Πίνακας 50a: Τομείς Παραγοντικής Ανάλυσης με βάση τη θέση εργασίας του εκπαιδευτικού 

προσωπικού_Αποτελέσματα Post hoc 

Παιδαγωγός – ΕΕΠ & ΕΒΠ  

Test Statisticsa 

 
CHAR_scores_4

* 

SKILL_scores_1

1* 

PLACE_scores_2

_1* 

PLACE_scores_2

_2* 

Mann-Whitney U 1797,500 1992,500 1931,500 2062,000 

Wilcoxon W 3627,500 3822,500 3761,500 6622,000 

Z -3,902 -3,156 -3,427 -2,922 

Asymp, Sig, (2-tailed) ,000 ,002 ,001 ,003 

a, Grouping Variable: THESI_2 

Πίνακας 50b: Τομείς Παραγοντικής Ανάλυσης με βάση τη θέση εργασίας του εκπαιδευτικού 

προσωπικού_Αποτελέσματα Post hoc 

Παιδαγωγός – Ειδικότητα 

Test Statisticsa 

 
CHAR_scores_4 

SKILL_scores_1

1 

PLACE_scores_2

_1 

PLACE_scores_2

_2 

Mann-Whitney U 1482,000 1694,000 1719,500 1320,500 

Wilcoxon W 2223,000 2435,000 6279,500 5880,500 

Z -1,624 -,554 -,435 -2,441 

Asymp, Sig, (2-tailed) ,104 ,580 ,664 ,015 

a, Grouping Variable: THESI_2 

Πίνακας 50c: Τομείς Παραγοντικής Ανάλυσης με βάση τη θέση εργασίας του εκπαιδευτικού 

προσωπικού_Αποτελέσματα Post hoc 

ΕΕΠ & ΕΒΠ – Ειδικότητα 

Test Statisticsa 

 
CHAR_scores_4 

SKILL_scores_1

1 

PLACE_scores_2

_1* 

PLACE_scores_2

_2 

Mann-Whitney U 970,000 849,000 701,500 1094,000 

Wilcoxon W 2800,000 2679,000 2531,500 1835,000 

Z -1,248 -2,125 -3,250 -,339 

Asymp, Sig, (2-tailed) ,212 ,034 ,001 ,735 
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Πίνακας 51: Τομείς Παραγοντικής Ανάλυσης με βάση τα έτη προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού προσωπικού 

 

N Mean Std, Deviation Std, Error 

CHAR_scores_4 1,00 127 4,1831 ,56996 ,05058 

2,00 66 3,7500 ,76962 ,09473 

Total 193 4,0350 ,67537 ,04861 

FACT_scores_5 1,00 127 4,1260 ,43775 ,03884 

2,00 66 3,9848 ,65756 ,08094 

Total 193 4,0777 ,52596 ,03786 

LIMIT_scores_3 1,00 127 4,1575 ,59217 ,05255 

2,00 66 3,9242 ,72512 ,08926 

Total 193 4,0777 ,64841 ,04667 

SKILL_scores_11 1,00 127 3,8776 ,55681 ,04941 

2,00 66 3,5165 ,68052 ,08377 

Total 193 3,7541 ,62428 ,04494 

PLACE_scores_2_1 1,00 127 3,5394 ,84658 ,07512 

2,00 66 3,2500 ,98156 ,12082 

Total 193 3,4404 ,90302 ,06500 

PLACE_scores_2_2 1,00 127 3,0630 1,12862 ,10015 

2,00 66 3,7121 1,09214 ,13443 

Total 193 3,2850 1,15544 ,08317 

Mann-Whitney Test 

Test Statisticsa 

  
CHAR_score
s_4* 

FACT_scor
es_5 

LIMIT_score
s_3* 

SKILL_scores
_11* 

PLACE_scores
_2_1* 

PLACE_scores
_2_2* 

Mann-

Whitne

y U 

2817,5 3720,5 3418,5 2890,5 3446,5 2770,5 

Wilcox

on W 
5028,5 5931,5 5629,5 5101,5 5657,5 10898,5 

Z -3,761 -1,29 -2,142 -3,538 -2,057 -3,895 

Asymp

, Sig, 

(2-
tailed) 

0 0,197 0,032 0 0,04 0 
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a, Grouping Variable: EXPERIENCE_2  

Πίνακας 52: Τομείς Παραγοντικής Ανάλυσης με βάση το φύλο των γονέων 

 

N Mean Std, Deviation Std, Error 

CHAR_scores_4 MALE 31 3,4355 1,24828 ,22420 

FEMALE 93 3,9059 ,89527 ,09284 

Total 124 3,7883 1,01064 ,09076 

FACT_scores_5 MALE 31 3,6000 ,97843 ,17573 

FEMALE 93 3,9957 ,80162 ,08312 

Total 124 3,8968 ,86240 ,07745 

LIMIT_scores_3 MALE 31 3,1828 1,15739 ,20787 

FEMALE 93 3,5376 ,87922 ,09117 

Total 124 3,4489 ,96370 ,08654 

SKILL_scores_11 MALE 31 3,4399 1,08511 ,19489 

FEMALE 93 3,6237 ,90429 ,09377 

Total 124 3,5777 ,95143 ,08544 

PLACE_scores_2_1 MALE 31 3,5000 1,15470 ,20739 

FEMALE 93 3,3602 1,07432 ,11140 

Total 124 3,3952 1,09187 ,09805 

PLACE_scores_2_2 MALE 31 3,2581 1,04778 ,18819 

FEMALE 93 3,3925 1,19066 ,12347 

Total 124 3,3589 1,15393 ,10363 

NPar Tests 

Mann-Whitney Test 

Test Statisticsa 

  
CHAR_sco

res_4 

FACT_score

s_5 

LIMIT_scor

es_3 

SKILL_score

s_11 

PLACE_scores

_2_1 

PLACE_scores

_2_2 

Mann-

Whitney 

U 

1139 1096,5 1148 1292 1308 1310,5 

Wilcoxo

n W 
1635 1592,5 1644 1788 5679 1806,5 

Z -1,756 -1,998 -1,704 -0,864 -0,78 -0,763 

Asymp, 

Sig, (2-
tailed) 

0,079 0,046 0,088 0,388 0,435 0,446 
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a, Grouping Variable: GENDER 

Mann-Whitney Test 

Test Statisticsa 

  
CHAR_scores

_4 

FACT_sc

ores_5* 

LIMIT_

scores_3 

SKILL_scor

es_11 

PLACE_s

cores_2_1 
PLACE_scores_2_2 

Mann-

Whitney U 
1139 1096,5 1148 1292 1308 1310,5 

Wilcoxon W 1635 1592,5 1644 1788 5679 1806,5 

Z -1,756 -1,998 -1,704 -0,864 -0,78 -0,763 

Asymp, Sig, 

(2-tailed) 
0,079 0,046 0,088 0,388 0,435 0,446 

a, Grouping Variable: GENDER 

Πίνακας 53: Τομείς Παραγοντικής Ανάλυσης με βάση το μορφωτικό επίπεδο των γονέων 

  N Mean 
Std, 
Deviation 

Std, Error 
 

 

CHAR_scores_4 

Lykeio kai kato 96 3,7318 1,067 0,1089  

TEI kai pano 28 3,9821 0,77259 0,14601  

Total 124 3,7883 1,01064 0,09076  

FACT_scores_5 

Lykeio kai kato 96 3,8063 0,8847 0,09029  

TEI kai pano 28 4,2071 0,71073 0,13431  

Total 124 3,8968 0,8624 0,07745  

LIMIT_scores_3 

Lykeio kai kato 96 3,4722 0,98131 0,10015  

TEI kai pano 28 3,369 0,91327 0,17259  

Total 124 3,4489 0,9637 0,08654  

SKILL_scores_11 

Lykeio kai kato 96 3,5379 1,02824 0,10494  

TEI kai pano 28 3,7143 0,61544 0,11631  

Total 124 3,5777 0,95143 0,08544  

PLACE_scores_2_1 

Lykeio kai kato 96 3,4479 1,03994 0,10614  

TEI kai pano 28 3,2143 1,25778 0,2377  

Total 124 3,3952 1,09187 0,09805  

PLACE_scores_2_2 

Lykeio kai kato 96 3,2969 1,19776 0,12225  

TEI kai pano 28 3,5714 0,97861 0,18494  

Total 124 3,3589 1,15393 0,10363  

Mann-Whitney Test      
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Test Statisticsa  

  

CHAR

_scores

_4 

FACT_sc

ores_5* 

LIMIT_sc

ores_3 

SKILL_sco

res_11 

PLACE_s

cores_2_1 

PLACE_scores_

2_2 

Mann-

Whitney U 
1208,5 988 1275,5 1242,5 1252 1181 

Wilcoxon 

W 
5864,5 5644 1681,5 5898,5 1658 5837 

Z -0,815 -2,135 -0,412 -0,607 -0,557 -0,983 

Asymp, Sig, 
(2-tailed) 

0,415 0,033 0,68 0,544 0,578 0,326 

 

a, Grouping Variable: MORFOSI_2 

Πίνακας 54: Τομείς Παραγοντικής Ανάλυσης με βάση την ηλικία των γονέων 

  N Mean 
Std, 

Deviation 
Std, Error 

 

 

CHAR_scores_4 

25-45 30 4,125 0,81407 0,14863  

46-55 53 3,7877 1,07238 0,1473  

56 kai ano 41 3,5427 1,00918 0,15761  

Total 124 3,7883 1,01064 0,09076  

FACT_scores_5 

25-45 30 4,0067 0,71145 0,12989  

46-55 53 4,0189 0,79156 0,10873  

56 kai ano 41 3,6585 1,0092 0,15761  

Total 124 3,8968 0,8624 0,07745  

LIMIT_scores_3 

25-45 30 3,5222 0,95365 0,17411  

46-55 53 3,5912 1,07545 0,14772  

56 kai ano 41 3,2114 0,7773 0,12139  

Total 124 3,4489 0,9637 0,08654  

SKILL_scores_11 

25-45 30 3,8394 0,86925 0,1587  

46-55 53 3,6655 0,89353 0,12274  

56 kai ano 41 3,2727 1,02025 0,15934  

Total 124 3,5777 0,95143 0,08544  

PLACE_scores_2_1 

25-45 30 3,75 0,89779 0,16391  

46-55 53 3,3396 1,17577 0,1615  

56 kai ano 41 3,2073 1,07224 0,16746  

Total 124 3,3952 1,09187 0,09805  

PLACE_scores_2_2 

25-45 30 3,3833 1,16474 0,21265  

46-55 53 3,5849 1,15914 0,15922  

56 kai ano 41 3,0488 1,09433 0,17091  

Total 124 3,3589 1,15393 0,10363  
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Kruskal-Wallis Test 

Test Statisticsa,b 

  
CHAR_sc

ores_4 

FACT_sc

ores_5 

LIMIT_sc

ores_3 

SKILL_s

cores_11* 

PLACE_s

cores_2_1 

PLACE_scores_2

_2 

Chi-

Square 
5,654 2,906 4,739 6,184 3,655 5,11 

df 2 2 2 2 2 2 

Asymp, 
Sig, 

0,059 0,234 0,094 0,045 0,161 0,078 

a, Kruskal Wallis Test 

b, Grouping Variable: Age_2 

Πίνακας 55: Τομείς Παραγοντικής Ανάλυσης με βάση την ηλικία των γονέων_Αποτελέσματα Post hoc 

Test Statisticsa 

 SKILL_scores_11 

Mann-Whitney U 703,500 

Wilcoxon W 2134,500 

Z -,868 

Asymp, Sig, (2-tailed) ,385 

a, Grouping Variable: Age_2 

Test Statisticsa 

 SKILL_scores_11 

Mann-Whitney U 415,000 

Wilcoxon W 1276,000 

Z -2,331 

Asymp, Sig, (2-tailed) ,020 

a, Grouping Variable: Age_ 

Test Statisticsa 

 SKILL_scores_11 

Mann-Whitney U 846,500 

Wilcoxon W 1707,500 

Z -1,832 

Asymp, Sig, (2-tailed) ,067 
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Πίνακας 56: Τομείς Παραγοντικής Ανάλυσης με βάση τον αριθμό των παιδιών στην οικογένεια 

  N Mean 
Std, 

Deviation 
Std, Error 

 

 

CHAR_scores_4 

1 43 3,5988 0,98219 0,14978  

2 50 3,865 1,05246 0,14884  

3 kai ano 31 3,9274 0,97295 0,17475  

Total 124 3,7883 1,01064 0,09076  

FACT_scores_5 

1 43 3,6233 0,92706 0,14138  

2 50 3,992 0,82902 0,11724  

3 kai ano 31 4,1226 0,74059 0,13301  

Total 124 3,8968 0,8624 0,07745  

LIMIT_scores_3 

1 43 3,3256 0,93856 0,14313  

2 50 3,54 1,04954 0,14843  

3 kai ano 31 3,4731 0,85969 0,15441  

Total 124 3,4489 0,9637 0,08654  

SKILL_scores_11 

1 43 3,37 0,95086 0,145  

2 50 3,6982 0,97263 0,13755  

3 kai ano 31 3,6716 0,8974 0,16118  

Total 124 3,5777 0,95143 0,08544  

PLACE_scores_2_1 

1 43 3,2674 0,90204 0,13756  

2 50 3,57 1,04006 0,14709  

3 kai 
perissoter

a 

31 3,2903 1,37704 0,24732  

Total 124 3,3952 1,09187 0,09805  

PLACE_scores_2_2 

1 43 3,1279 1,01824 0,15528  

2 50 3,54 1,15987 0,16403  

3 kai 

perissoter
a 

31 3,3871 1,29557 0,23269  

Total 124 3,3589 1,15393 0,10363  

Kruskal-Wallis Test 

Test Statisticsa,b  

  
CHAR_sc

ores_4 

FACT_sc

ores_5* 

LIMIT_sc

ores_3 

SKILL_s

cores_11 

PLACE_s

cores_2_1 

PLACE_scores_

2_2 

Chi-

Square 
2,61 6,299 1,282 3,711 2,169 3,829 

Df 2 2 2 2 2 2 

Asymp, 
Sig, 

0,271 0,043 0,527 0,156 0,338 0,147 
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Test Statisticsa  

  

CHAR

_scores

_4 

FACT_sc

ores_5* 

LIMIT_sc

ores_3 

SKILL_sco

res_11 

PLACE_s

cores_2_1 

PLACE_scores_

2_2 

Mann-

Whitney U 
1208,5 988 1275,5 1242,5 1252 1181 

Wilcoxon 

W 
5864,5 5644 1681,5 5898,5 1658 5837 

Z -0,815 -2,135 -0,412 -0,607 -0,557 -0,983 

Asymp, Sig, 
(2-tailed) 

0,415 0,033 0,68 0,544 0,578 0,326 

 

 

a, Kruskal Wallis Test  

b, Grouping Variable: PAIDIA_2 

Πίνακας 57: Τομείς Παραγοντικής Ανάλυσης με βάση τον αριθμό των παιδιών στην οικογένεια_Αποτελέσματα Post hoc 

1 παιδί – 3 και πάνω παιδιά 

Test Statisticsa 

 FACT_scores_5 

Mann-Whitney U 457,000 

Wilcoxon W 1403,000 

Z -2,303 

Asymp, Sig, (2-tailed) ,021 
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Test Statisticsa  

  

CHAR

_scores

_4 

FACT_sc

ores_5* 

LIMIT_sc

ores_3 

SKILL_sco

res_11 

PLACE_s

cores_2_1 

PLACE_scores_

2_2 

Mann-

Whitney U 
1208,5 988 1275,5 1242,5 1252 1181 

Wilcoxon 

W 
5864,5 5644 1681,5 5898,5 1658 5837 

Z -0,815 -2,135 -0,412 -0,607 -0,557 -0,983 

Asymp, Sig, 
(2-tailed) 

0,415 0,033 0,68 0,544 0,578 0,326 

 

a, Grouping Variable: PAIDIA_2 

Πίνακας 58: Παραγοντική Ανάλυση με βάση τη σύγκριση των τριών ερευνητικών ομάδων 

  N Mean Std. Dev. Min. Max. 
 

 

CHAR_scores_4 

Individual

s 
124 3,3125 0,97145 1 5  

parents 124 3,7883 1,01064 1 5  

educators 193 4,035 0,67537 1,75 5  

Total 441 3,7625 0,91553 1 5  

FACT_scores_5 

Individual

s 
124 3,6484 0,78123 1,6 5  

parents 124 3,8968 0,8624 1,6 5  

educators 193 4,0777 0,52596 1,6 5  

Total 441 3,9061 0,72862 1,6 5  

LIMIT_scores_3 

Individual

s 
124 2,9543 0,92768 1 5  

parents 124 3,4489 0,9637 1 5  

educators 193 4,0777 0,64841 1,67 5  

Total 441 3,585 0,95261 1 5  

SKILL_scores_11 

Individual

s 
124 3,9054 0,87921 1 6  

parents 124 3,5777 0,95143 1 5  

educators 193 3,7541 0,62428 1,27 5  

Total 441 3,7471 0,80894 1 6  

PLACE_scores_2_1 

Individual

s 
124 3,2903 1,04005 1 5  

parents 124 3,3952 1,09187 1 5  

educators 193 3,4404 0,90302 1 5  

Total 441 3,3855 0,99769 1 5  

PLACE_scores_2_2 

Individual

s 
124 3,496 1,07917 1 5  

parents 124 3,3589 1,15393 1 5  

educators 193 3,285 1,15544 1 5  

Total 441 3,3651 1,1349 1 5  
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Πίνακας 59: Παραγοντική Ανάλυση με βάση τη σύγκριση των τριών ερευνητικών ομάδων 

  Chi-Square df p 

CHAR_scores_4 44,123 2 0 

FACT_scores_5 24,805 2 0 

LIMIT_scores_3 108,916 2 0 

SKILL_scores_11 8,187 2 0,017 

PLACE_scores_2_1 1,587 2 0,452 

PLACE_scores_2_2 1,832 2 0,4 

 

 

 

Πίνακας 60: Τομείς Παραγοντικής Ανάλυσης με βάση τη σύγκριση γονέων και ατόμων με ΝΑ 

 

 
Mann-Whitney U Wilcoxon W Z 

Asymp, Sig, (2-

tailed) 

CHAR_scores_4 5567,000 13317,000 -3,771 ,000 

FACT_scores_5 6172,500 13922,500 -2,691 ,007 

LIMIT_scores_3 5573,000 13323,000 -3,766 ,000 

SKILL_scores_11 6196,000 13946,000 -2,646 ,008 

PLACE_scores_2_1 7366,000 15116,000 -,577 ,564 

PLACE_scores_2_2 7203,500 14953,500 -,867 ,386 

 

Πίνακας 61: Τομείς Παραγοντικής Ανάλυσης με βάση τη σύγκριση εκπαιδευτικού προσωπικού και ατόμων με ΝΑ 

 
Mann-Whitney U Wilcoxon W Z 

Asymp, Sig, (2-
tailed) 

CHAR_scores_4 6498,500 14248,500 -6,900 ,000 

FACT_scores_5 7747,500 15497,500 -5,327 ,000 

LIMIT_scores_3 3888,500 11638,500 -10,228 ,000 

SKILL_scores_11 10410,000 29131,000 -1,956 ,050 

PLACE_scores_2_1 10966,500 18716,500 -1,273 ,203 

PLACE_scores_2_2 10903,500 29624,500 -1,347 ,178 
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Πίνακας 62: Τομείς Παραγοντικής Ανάλυσης με βάση τη σύγκριση εκπαιδευτικού προσωπικού και γονέων ατόμων 

με ΝΑ 

 
Mann-Whitney U Wilcoxon W Z 

Asymp, Sig, (2-

tailed) 

CHAR_scores_4 6498,500 14248,500 -6,900 ,000 

FACT_scores_5 7747,500 15497,500 -5,327 ,000 

LIMIT_scores_3 3888,500 11638,500 -10,228 ,000 

SKILL_scores_11 10410,000 29131,000 -1,956 ,050 

PLACE_scores_2_1 10966,500 18716,500 -1,273 ,203 

PLACE_scores_2_2 10903,500 29624,500 -1,347 ,178 

 

Πίνακας 63: Μέσοι όροι των τριών ερευνητικών ομάδων στα items των παραγοντοποιημένων υποκλιμάκων 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

 

 

CHAR1 

Individuals 124 32.500 119.365 .10719  

Parents 124 40.726 107.577 .09661  

Educators 193 44.922 .77136 .05552  

Total 441 40.249 111.674 .05318  

CHAR2 

Individuals 124 34.919 117.214 .10526  

Parents 124 38.387 106.982 .09607  

Educators 193 38.756 .88687 .06384  

Total 441 37.574 103.686 .04937  

CHAR3 

Individuals 124 34.758 121.283 .10892  

Parents 124 37.016 133.118 .11954  

Educators 193 40.829 .91479 .06585  

Total 441 38.050 115.722 .05511  

CHAR4 

Individuals 124 30.323 148.124 .13302  

Parents 124 35.403 131.532 .11812  

Educators 193 36.891 105.906 .07623  

Total 441 34.626 128.950 .06140  

FACT1 

Individuals 124 35.968 105.089 .09437  

Parents 124 37.500 108.669 .09759  

Educators 193 42.073 .82193 .05916  

Total 441 39.070 100.362 .04779  

FACT2 

Individuals 124 35.403 .99918 .08973  

Parents 124 37.500 .98464 .08842  

Educators 193 33.731 .91612 .06594  

Total 441 35.261 .96995 .04619  

FACT3 
Individuals 124 35.484 117.808 .10580  

Parents 124 39.194 104.061 .09345  
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Educators 193 41.969 .81815 .05889  

Total 441 39.365 102.716 .04891  

FACT4 

Individuals 124 38.629 102.279 .09185  

Parents 124 40.323 113.292 .10174  

Educators 193 41.969 .89710 .06457  

Total 441 40.567 101.083 .04813  

FACT5 

Individuals 124 36.935 112.747 .10125  

Parents 124 40.323 119.576 .10738  

Educators 193 44.145 .79987 .05758  

Total 441 41.043 106.088 .05052  

LIMIT1 

Individuals 124 34.113 119.628 .10743  

Parents 124 33.629 116.406 .10454  

Educators 193 29.896 108.968 .07844  

Total 441 32.132 115.598 .05505  

LIMIT2 

Individuals 124 25.806 126.296 .11342  

Parents 124 29.032 139.930 .12566  

Educators 193 38.290 .88787 .06391  

Total 441 32.177 128.196 .06105  

LIMIT3 

Individuals 124 29.032 123.248 .11068  

Parents 124 34.516 130.885 .11754  

Educators 193 41.347 .82442 .05934  

Total 441 35.964 121.183 .05771  

LIMIT4 

Individuals 124 33.790 113.763 .10216  

Parents 124 39.919 117.214 .10526  

Educators 193 42.694 .86599 .06234  

Total 441 39.410 110.007 .05238  

SKILL1 

Individuals 124 37.500 107.162 .09623  

Parents 124 32.823 119.321 .10715  

Educators 193 33.782 .95030 .06840  

Total 441 34.558 107.173 .05103  

SKILL2 

Individuals 124 38.306 106.475 .09562  

Parents 124 34.597 109.988 .09877  

Educators 193 34.404 .92861 .06684  

Total 441 35.556 103.010 .04905  

SKILL3 

Individuals 124 39.758 107.040 .09612  

Parents 124 36.532 131.313 .11792  

Educators 193 41.140 .95058 .06842  

Total 441 39.456 111.058 .05288  

SKILL4 

Individuals 124 39.113 113.347 .10179  

Parents 124 36.210 137.097 .12312  

Educators 193 40.415 .98337 .07078  

Total 441 38.866 115.634 .05506  

SKILL5 
Individuals 124 41.129 283.477 .25457  

Parents 124 35.645 116.341 .10448  
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Educators 193 36.528 .87720 .06314  

Total 441 37.574 173.535 .08264  

SKILL6 

Individuals 124 41.613 103.897 .09330  

Parents 124 41.129 109.848 .09865  

Educators 193 45.440 .73554 .05295  

Total 441 43.152 .95725 .04558  

SKILL7 

Individuals 124 44.113 371.333 .33347  

Parents 124 41.371 109.199 .09806  

Educators 193 46.010 .72270 .05202  

Total 441 44.172 211.016 .10048  

SKILL8 

Individuals 124 38.468 105.186 .09446  

Parents 124 37.581 108.479 .09742  

Educators 193 38.290 .83341 .05999  

Total 441 38.141 .97089 .04623  

SKILL9 

Individuals 124 38.306 103.375 .09283  

Parents 124 34.919 102.407 .09196  

Educators 193 33.627 .83732 .06027  

Total 441 35.306 .96747 .04607  

SKILL10 

Individuals 124 38.387 101.523 .09117  

Parents 124 36.210 115.887 .10407  

Educators 193 38.912 .90920 .06545  

Total 441 38.005 101.851 .04850  

SKILL11 

Individuals 124 38.468 110.464 .09920  

Parents 124 35.565 127.070 .11411  

Educators 193 36.477 .97906 .07047  

Total 441 36.780 110.605 .05267  

SKILL12 

Individuals 124 38.548 107.214 .09628  

Parents 124 32.339 133.196 .11961  

Educators 193 33.938 .98444 .07086  

Total 441 34.785 114.022 .05430  

PLACE1 

Individuals 124 30.403 117.839 .10582  

Parents 124 31.935 122.758 .11024  

Educators 193 30.052 113.879 .08197  

Total 441 30.680 117.547 .05597  

PLACE2 

Individuals 124 35.403 121.240 .10888  

Parents 124 35.968 120.243 .10798  

Educators 193 38.756 112.966 .08131  

Total 441 37.029 118.138 .05626  

PLACE3 

Individuals 124 36.371 118.483 .10640  

Parents 124 35.161 129.089 .11593  

Educators 193 36.425 138.882 .09997  

Total 441 36.054 130.501 .06214  

PLACE4 
Individuals 124 33.548 135.066 .12129  

Parents 124 32.016 133.118 .11954  
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Educators 193 29.275 131.693 .09479  

Total 441 31.247 134.006 .06381  

 

Kruskal-Wallis Test 

Test Statisticsa,b 

 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: GROUP 

 

Πίνακας 64:  Μέσοι όροι γονέων – ατόμων με ΝΑ στις παραγοντοποιημένες υποκλίμακες_ Αποτελέσματα Post hoc 

  Chi-Square df Asymp. Sig. 

CHAR1 90.368 2 .000 

CHAR2 8.267 2 .016 

CHAR3 18.594 2 .000 

CHAR4 14.389 2 .001 

FACT1 31.158 2 .000 

FACT2 13.218 2 .001 

FACT3 25.400 2 .000 

FACT4 8.618 2 .013 

FACT5 35.219 2 .000 

LIMIT1 14.458 2 .001 

LIMIT2 78.589 2 .000 

LIMIT3 76.017 2 .000 

LIMIT4 49.073 2 .000 

SKILL1 13.734 2 .001 

SKILL2 13.007 2 .001 

SKILL3 8.014 2 .018 

SKILL4 5.262 2 .072 

SKILL5 7.790 2 .020 

SKILL6 15.348 2 .000 

SKILL7 29.007 2 .000 

SKILL8 .702 2 .704 

SKILL9 18.492 2 .000 

SKILL10 3.296 2 .192 

SKILL11 4.664 2 .097 

SKILL12 20.048 2 .000 

PLACE1 2.335 2 .311 

PLACE2 7.850 2 .020 

PLACE3 1.456 2 .483 

PLACE4 8.487 2 .014 
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Test Statisticsa 

 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

CHAR1 4762.500 12512.500 -5.377 .000 

CHAR2 6437.500 14187.500 -2.301 .021 

CHAR3 6702.500 14452.500 -1.801 .072 

CHAR4 6215.000 13965.000 -2.671 .008 

FACT1 7059.000 14809.000 -1.159 .246 

FACT2 6762.000 14512.000 -1.715 .086 

FACT3 6330.000 14080.000 -2.502 .012 

FACT4 6734.500 14484.500 -1.776 .076 

FACT5 6163.500 13913.500 -2.826 .005 

LIMIT1 7490.000 15240.000 -.363 .717 

LIMIT2 6706.000 14456.000 -1.779 .075 

LIMIT3 5836.000 13586.000 -3.358 .001 

LIMIT4 5352.500 13102.500 -4.297 .000 

SKILL1 5972.000 13722.000 -3.149 .002 

SKILL2 6215.500 13965.500 -2.707 .007 

SKILL3 6747.500 14497.500 -1.743 .081 

SKILL4 6909.500 14659.500 -1.441 .150 

SKILL5 6456.500 14206.500 -2.263 .024 

SKILL6 7566.500 15316.500 -.233 .815 

SKILL7 7315.500 15065.500 -.707 .480 

SKILL8 7327.000 15077.000 -.666 .505 

SKILL9 6277.000 14027.000 -2.596 .009 

SKILL10 6962.500 14712.500 -1.333 .182 

SKILL11 6757.500 14507.500 -1.709 .088 

SKILL12 5667.500 13417.500 -3.687 .000 

PLACE1 7201.500 14951.500 -.892 .373 

PLACE2 7495.500 15245.500 -.352 .725 

PLACE3 7322.500 15072.500 -.668 .504 

PLACE4 7170.500 14920.500 -.938 .348 

a. Grouping Variable: GROUP 
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Πίνακας 65: Μέσοι όροι εκπ/κου προσωπικού – ατόμων στις παραγοντοποιημένς υποκλίμακες_ Αποτελέσματα Post 

hoc 

Test Statisticsa 

  
Mann-
Whitney U 

Wilcoxon W Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

CHAR1 4.819.000 12.569.000 -9.541 .000 

CHAR2 9.917.500 17.667.500 -2.710 .007 

CHAR3 8.582.500 16.332.500 -4.449 .000 

CHAR4 9.055.500 16.805.500 -3.758 .000 

FACT1 7.927.500 15.677.500 -5.357 .000 

FACT2 10.679.500 29.400.500 -1.714 .086 

FACT3 8.145.000 15.895.000 -5.068 .000 

FACT4 9.710.500 17.460.500 -3.017 .003 

FACT5 7.420.500 15.170.500 -6.121 .000 

LIMIT1 9.377.500 28.098.500 -3.362 .001 

LIMIT2 5.392.000 13.142.000 -8.552 .000 

LIMIT3 5.213.000 12.963.000 -8.809 .000 

LIMIT4 6.542.000 14.292.000 -7.148 .000 

SKILL1 9.479.000 28.200.000 -3.270 .001 

SKILL2 9.287.000 28.008.000 -3.517 .000 

SKILL3 11.242.500 18.992.500 -.964 .335 

SKILL4 11.420.500 19.170.500 -.723 .470 

SKILL5 9.982.500 28.703.500 -2.613 .009 

SKILL6 9.732.500 17.482.500 -3.201 .001 

SKILL7 8.455.500 16.205.500 -5.028 .000 

SKILL8 11.371.500 30.092.500 -.788 .431 

SKILL9 8.676.500 27.397.500 -4.351 .000 

SKILL10 11.746.000 19.496.000 -.290 .772 

SKILL11 10.397.000 29.118.000 -2.056 .040 

SKILL12 8.821.000 27.542.000 -4.114 .000 

PLACE1 11.566.000 30.287.000 -.519 .604 

PLACE2 10.030.500 17.780.500 -2.525 .012 

PLACE3 11.453.000 19.203.000 -.667 .505 

PLACE4 9.783.500 28.504.500 -2.801 .005 

 

a. Grouping Variable: GROUP 
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Πίνακας 66: Μέσοι όροι εκπ/κου προσωπικού – γονέων στις παραγοντοποιημένς υποκλίμακες_ Αποτελέσματα Post 

hoc 

Test Statisticsa 

  
Mann-
Whitney U 

Wilcoxon W Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

CHAR1 9.599.000 17.349.000 -3.344 .001 

CHAR2 11.907.500 30.628.500 -.077 .938 

CHAR3 10.506.500 18.256.500 -1.929 .054 

CHAR4 11.577.500 19.327.500 -.505 .613 

FACT1 9.137.000 16.887.000 -3.760 .000 

FACT2 9.221.500 27.942.500 -3.631 .000 

FACT3 10.325.000 18.075.000 -2.199 .028 

FACT4 11.468.500 19.218.500 -.670 .503 

FACT5 10.302.000 18.052.000 -2.314 .021 

LIMIT1 9.688.000 28.409.000 -2.954 .003 

LIMIT2 7.392.000 15.142.000 -5.951 .000 

LIMIT3 8.534.500 16.284.500 -4.518 .000 

LIMIT4 10.836.000 18.586.000 -1.531 .126 

SKILL1 11.338.000 19.088.000 -.829 .407 

SKILL2 11.872.000 30.593.000 -.124 .901 

SKILL3 9.851.000 17.601.000 -2.794 .005 

SKILL4 10.242.500 17.992.500 -2.269 .023 

SKILL5 11.823.000 19.573.000 -.188 .851 

SKILL6 9.570.000 17.320.000 -3.426 .001 

SKILL7 9.177.000 16.927.000 -4.072 .000 

SKILL8 11.865.000 19.615.000 -.133 .894 

SKILL9 11.011.500 29.732.500 -1.267 .205 

SKILL10 10.624.500 18.374.500 -1.759 .079 

SKILL11 11.851.500 19.601.500 -.149 .881 

SKILL12 11.347.000 19.097.000 -.804 .421 

PLACE1 10.781.500 29.502.500 -1.536 .124 

PLACE2 10.343.500 18.093.500 -2.119 .034 

PLACE3 11.103.000 18.853.000 -1.120 .263 

PLACE4 10.559.000 29.280.000 -1.806 .071 

 

a. Grouping Variable: GROUP 
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