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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

   

 Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα της μετάβασης των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες στην ενήλικη ζωή. Με δεδομένα πρώτον το 

βαθμό σπουδαιότητας ενός τέτοιου ζητήματος γενικότερα, αλλά κυρίως στην Ειδική 

Αγωγή, και δεύτερον την ολοκληρωτική απουσία ερευνητικής ή βιβλιογραφικής 

διερεύνησης για την ελληνική πραγματικότητα, η επιλογή του συγκεκριμένου 

θέματος είναι αποφασιστικής σημασίας. Στην κατεύθυνση αυτή διερευνήθηκε αρχικά 

στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία το ζήτημα της μετάβασης των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες και αναπηρίες ως προς τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, τον 

επαγγελματικό προσανατολισμό και τις δεξιότητες μετάβασης. Στη συνέχεια 

εξετάστηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής για το συγκεκριμένο 

θέμα στη διεθνή βιβλιογραφία, προκειμένου να συσχετιστούν με τις αντίστοιχες της 

συγκεκριμένης μελέτης. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η εξέταση των 

απόψεων των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη 

μετάβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες στην ενήλικη ζωή. Για την 

επίτευξη του σκοπού αυτού συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίων οι απόψεις 50 

εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των νομών 

Θεσσαλονίκης, Σερρών και Βόλου. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ως 

σημαντικές τις δεξιότητες μετάβασης των ατόμων με αναπηρία στην ενήλικη ζωή, 

όμως δε θεωρούν ότι τις κατέχουν στον ίδιο βαθμό. Επιπλέον, οι γυναίκες 

εκπαιδευτικοί συγκριτικά με τους άντρες θεωρούν σημαντικότερες κάποιες 

δεξιότητες μετάβασης. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ΕΕΕΕΚ σε σχέση 

με εκείνους που υπηρετούν σε ΤΕΕ φαίνεται να αξιολογούν ως σημαντικότερες 

κάποιες δεξιότητες μετάβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες στην 

ενήλικη ζωή. 
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TRANSITION TO ADULTHOOD OF INDIVIDUALS WITH 

DISABILITY: KNOWLEDGE AND SKILLS OF SPECIAL 

SECONDARY EDUCATORS  

ABSTRACT 

 

This paper discusses the issue of the transition of people with special needs and 

disabilities in adulthood. Firstly the importance of such an issue generally, but mainly 

in special education, and secondly the complete absence of research or bibliographical 

studies for Greek reality made the choice of the issue critical. For this purpose we 

initially reviewed the transition of people with special needs and disabilities in terms 

of post-secondary education, vocational guidance and transition skills, as presented in 

international language literature. Also perceptions of special education teachers were 

reviewed to be associated with this study. 

 

The aim of this study is therefore to investigate the perceptions of special education 

teachers for the transition of students with special needs and disabilities in adulthood. 

The perceptions of 50 special education teachers of secondary schools of 

Thessaoloniki, Serres and Volos were collected via questionnaires. 

 

The results showed that special education teachers consider the importance of the 

transition skills for people with special needs and disabilities, but they don’t have the 

knowledge about them in the same extent. Moreover the women teachers consider 

more important some transition skills than men. Also teachers serving in EEEEK than 

those serving in TEE evaluate as more important some transition skills of people with 

special needs and disabilities in adulthood. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η μετάβαση (transition) από το σχολείο στην ενήλικη ζωή για τους νέους 

ανθρώπους με αναπηρία παραμένει μια από τις πιο συναρπαστικές προοπτικές που 

μπορεί να πραγματοποιηθεί στην ειδική εκπαίδευση και αποκατάσταση. Όταν τα 

παιδιά γίνονται έφηβοι και μεταβαίνουν στην πρώιμη ενήλικη ζωή έχουν να 

αντιμετωπίσουν πολλές μεταβάσεις. Για τους νέους με αναπηρία αυτό δε διαφέρει 

πέρα από το ότι υπάρχουν πρόσθετες, περίπλοκες προκλήσεις σε σύγκριση με τους 

τυπικής ανάπτυξης συνομηλίκους τους. Η επιτυχής αντιμετώπιση αυτών των 

προκλήσεων πυροδοτεί το πάθος για την επιτυχία και προκαλεί πολλά συναισθήματα 

και ευχαρίστηση στο μυαλό των μαθητών, των μελών της οικογένειας και των 

ειδικών που έχουν εμπλακεί στη διαδικασία μετάβασης (Wehman, 2013). 

Μεταβάσεις, βέβαια, συμβαίνουν για όλα τα άτομα σε διάφορες κρίσιμες 

συγκυρίες στη διάρκεια της ζωής τους, όταν αλλάζουν οι ρόλοι ή τα περιβάλλοντα. 

Για να πραγματοποιηθεί η μετάβαση με επιτυχία το ίδιο το άτομο ή οι άνθρωποι που 

το υποστηρίζουν πρέπει να εξετάσουν τις επιλογές στο υπάρχον ή στα νέα 

περιβάλλοντα και στη συνέχεια να επιλέξουν την καλύτερη δυνατή επιλογή 

μετάβασης. Για μερικούς νέους, όπως τα άτομα με αναπηρίες ή ειδικές ανάγκες που 

αντιμετωπίζουν σημαντικές εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές προκλήσεις, απαιτείται 

νομοθεσία από μέρους της πολιτείας και καινοτόμες πρακτικές, για να εξασφαλιστεί 

ότι θα μάθουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να επιτευχθούν τα καλύτερα 

αποτελέσματα στη μετάβαση σε ένα άλλο ρόλο ή περιβάλλον. Για πολλές δεκαετίες 

οι νέοι με αναπηρίες και ειδικές ανάγκες έπρεπε να αντιμετωπίσουν πολλές 

προκλήσεις στη διάρκεια της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία, στη 

μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην ανεξάρτητη διαβίωση στην κοινότητα 

(Neubert & Leconte, 2013).  

Επομένως, η μετάβαση στην ενήλικη ζωή αποτελεί μια πολυσύνθετη 

διαδικασία, γι’ αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει έγκαιρα, όπως και η αξιολόγηση του 

μαθητή, για να γίνουν στη σωστή χρονική στιγμή οι αναγκαίες τροποποιήσεις. 

Συνεπώς από την αρχή της ενηλικίωσης τα άτομα με αναπηρία θα προσπαθήσουν να 

αναλάβουν περισσότερες ευθύνες στη ζωή τους (White & Gallay, 2005). 
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Τα αποτελέσματα της μετάβασης των ατόμων με αναπηρία στην ενήλικη ζωή 

συνεχίζουν να  παραμένουν υποδεέστερα σε σχέση με εκείνα των συνομηλίκων τους 

χωρίς αναπηρία, και αυτό οφείλεται εν μέρει στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, 

που αισθάνονται απροετοίμαστοι να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν 

αποτελεσματικές υπηρεσίες μετάβασης. Μελέτες δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής αναφέρουν πως η έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων τους εμποδίζουν 

να εφαρμόσουν αποτελεσματικές πρακτικές  μετάβασης των ατόμων με αναπηρία 

στην ενήλικη ζωή (Newman, Wagner, Cameto & Knokey, 2009· Morningstar & 

Benitez, 2013· Benitez, Morningstar & Frey, 2009). 

H μετάβαση των παιδιών με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες έχει μελετηθεί 

μόνο βιβλιογραφικά στην Ελλάδα από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό, όπως επίσης 

από τη πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

μετάβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες στην ενήλικη ζωή έχει 

μελετηθεί βιβλιογραφικά αλλά και διερευνηθεί διεθνώς στις προηγούμενες 

τουλάχιστον τέσσερις δεκαετίες. Η ελληνική πραγματικότητα, όμως, παρουσιάζει στο 

θέμα αυτό παντελή έλλειψη ερευνητικών και βιβλιογραφικών δεδομένων και το 

γεγονός αυτό έχει σοβαρές συνέπειες τόσο στο θεωρητικό υπόβαθρο της μετάβασης, 

τη διαμόρφωση κουλτούρας και ανάλογης νοοτροπίας, όσο και στις νομικές διατάξεις 

που μπορούν να  στηρίξουν ανάλογες πρακτικές εφαρμογές. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο  

η παρούσα εργασία έχει στόχο να εξετάσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής για τις γνώσεις και δεξιότητές τους σε 

θέματα που άπτονται της μετάβασης των ατόμων με αναπηρία και ειδικές ανάγκες 

στην ενήλικη ζωή.  

Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται η ανασκόπηση της σχετικής 

βιβλιογραφίας για τα γενικά χαρακτηριστικά της μετάβασης, τον εξατομικευμένο 

σχεδιασμό της και τα βασικά στάδια σχεδιασμού της. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται 

βιβλιογραφική ανασκόπηση για τη σημασία και τους στόχους της 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τους παράγοντες και τα προγράμματα 

επαγγελματικού προσανατολισμού που εφαρμόζονται και τις δεξιότητες μετάβασης 

των ατόμων με αναπηρία στην ενήλικη ζωή. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζονται οι 

απόψεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις γνώσεις και 

δεξιότητες μετάβασης, οι απόψεις τους για τη σημασία της γονεϊκής εμπλοκής στη 

μετάβαση των ατόμων με αναπηρία, όπως επίσης και για τον επαγγελματικό  

προσανατολισμό των ατόμων με αναπηρία. Τελειώνοντας το θεωρητικό πλαίσιο, 
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διατυπώνονται ο σκοπός της έρευνας, οι στόχοι και τα ερευνητικά ερωτήματα στα 

οποία η έρευνα καλείται να απαντήσει και ακολουθεί το τέταρτο κεφάλαιο της 

μεθοδολογίας της έρευνας. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται το δείγμα, η 

διαδικασία συλλογής δεδομένων, το εργαλείο και η μέθοδος στατιστικής ανάλυσης. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας και στο έκτο και 

τελευταίο τα συμπεράσματα και η συζήτηση των αποτελεσμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΠΡΩΤΟ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ 

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ 

 

1.1.Προσδιορισμός του όρου μετάβαση (transition) 

  

Ο όρος μετάβαση (transition) αναφέρεται στο IDEA (Individuals with 

Disabilities Education Act) το 2004 στις H.Π.Α. ως «διαδικασίες μετάβασης» και 

περιλαμβάνει ένα συντονισμένο σύνολο δραστηριοτήτων με συγκεκριμένη 

στοχοθεσία για ένα άτομο με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες.  Οι δραστηριότητες αυτές 

εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες του ατόμου και διαμορφώνονται ανάλογα με τις 

δυνατότητες, τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά του  (Madaus & Shaw,  2006). 

Συγκεκριμένα ο όρος μετάβαση (transition) έχει προσδιοριστεί από το IDEA 

του 2004 (Individuals with Disabilities Education Improvement Act) ως εξής : 

Α) Έχει σχεδιαστεί ως μια διαδικασία με στόχο συγκεκριμένα αποτελέσματα, η οποία 

έχει προσανατολιστεί να αναπτύξει ακαδημαϊκές και λειτουργικές δεξιότητες των 

μαθητών με αναπηρία, για να διευκολύνει τη μετάβαση του μαθητή από το σχολείο 

στις μεταδευτεροβάθμιες (post-school) δραστηριότητες και περιλαμβάνει : 

1. τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

2. τον επαγγελματικό προσανατολισμό, 

3. την ενσωματωμένη απασχόληση (περιλαμβάνει την υποστηριζόμενη εργασία), 

4. τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων, 

5. τις υπηρεσίες για ενήλικες και 

6. την ανεξάρτητη διαβίωση και τη συμμετοχή στην κοινότητα, 

Β) βασίζεται στις εξατομικευμένες ανάγκες του μαθητή και συμπεριλαμβάνει τις 

δυνατότητες, τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα του μαθητή, και 

Γ) περιλαμβάνει το σχεδιασμό, τις ανάλογες υπηρεσίες, τις εμπειρίες της κοινότητας, 

την επαγγελματική ανάπτυξη και άλλα στοιχεία της ενήλικης ζωής, όπως την 

απόκτηση ικανοτήτων καθημερινής διαβίωσης και τη λειτουργική επαγγελματική 

αξιολόγηση (Wehman,  2013).  

 Θεωρείται δεδομένο ότι τα νεαρά άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν 

σημαντικές, οικονομικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές δυσκολίες στην μετάβασή 

τους στην ενήλικη ζωή. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό για την Αναπηρία 
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(National Organization on Disability, 2004) διαπιστώθηκε ότι τα άτομα με αναπηρία 

είναι πιθανό περισσότερο από δύο φορές να είναι άνεργα, δύο φορές πιο πιθανό να 

εγκαταλείψουν το Λύκειο και να έχουν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να 

ζήσουν στη φτώχεια σε σύγκριση με τα άτομα χωρίς αναπηρία (Geenen, Powers & 

Lopez-Vasquez, 2005). Συνεπώς, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός ο επιμελημένος και 

συνεπής σχεδιασμός της μετάβασης του ατόμου με αναπηρία με βάση τα ατομικά του 

χαρακτηριστικά.  

 

1.2. O εξατομικευμένος σχεδιασμός μετάβασης (individualized transition 

planning) 

 

Σύμφωνα με το IDEA (1997) θεωρείται απαραίτητο τα σχολεία να 

περιλαμβάνουν σχεδιασμό μετάβασης για τα άτομα με αναπηρία στα εξατομικευμένα 

εκπαιδευτικά  προγράμματα (ΕΕΠ), ο οποίος θα αρχίζει στην ηλικία των 14 ετών. 

Όμως, το IDEA (2004) σχετικά με το σχεδιασμό της μετάβασης ανεβάζει το όριο 

ηλικίας περίπου στα 16 και εξαρτάται από την αξιολόγηση μετάβασης, όπως αυτή 

προσαρμόζεται στην ηλικία του ατόμου (Bouck & Joshi, 2014· Madaus, et al., 2006·  

Smith, 2005).   

Σύμφωνα με τους Morningstar και συνεργάτες (1995) και Blum και 

συνεργάτες (2005) στο σχεδιασμό της μετάβασης στην ενήλικη ζωή είναι σημαντική 

η εμπλοκή και των ίδιων των μαθητών με αναπηρία και της οικογένειάς τους – 

γονέων και μελών -, όπως επίσης των φίλων, συμμαθητών και της ευρύτερης 

κοινότητας που ζουν, καθώς τους βοηθούν να αναπτύξουν μια μελλοντική άποψη για 

την καριέρα και τις επιλογές του τρόπου ζωής τους. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής μπορούν να αναπτύξουν από τη μικρή ηλικία των μαθητών ένα 

μοντέλο συνεργασίας οικογένειας - μαθητών – σχολείου και μέσα από αυτό να 

δώσουν έμφαση στον αυτοπροσδιορισμό του μαθητή και στην αυτονομία του, ώστε 

να εκφράζει ο ίδιος τις προτιμήσεις του και να αξιολογεί τις δυνατότητες και τις 

ανάγκες του, όσο του επιτρέπεται ανάλογα με την αναπηρία (Carter, Lane, Pierson & 

Glaeser, 2006). Συνεπώς οι γνώσεις και οι δεξιότητες των εκπαιδευτικών για τις 

πρακτικές αυτές μετάβασης αποτελούν αξιοσημείωτο παράγοντα επιτυχίας, γι’ αυτό 

στόχος της έρευνάς μας είναι η αξιολόγησή τους (Blum, White & Gallay, 2005· 

Morningstar,  Turnbull,& Turnbull, 1995). 
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Για το σχεδιασμό της μετάβασης δεν υπάρχει υψηλό επίπεδο συμμετοχής 

συμβούλων επαγγελματικής κατάρτισης στις ΗΠΑ για όλες τις ομάδες μαθητών με 

αναπηρίες και σύμφωνα με τους Agran και συνεργάτες (2002) o ρόλος τους είναι 

ανεπαρκής και μάλιστα σπάνια καλούνται να συμμετέχουν σε αυτές τις ομάδες, όπως 

ανάλογα επισημαίνουν και οι Grigal και συνεργάτες (2011). Όμως, θα υπήρχε 

καλύτερη σχέση ανάμεσα στις υπηρεσίες και τους γονείς, αν η διαδικασία είχε 

δρομολογηθεί πριν την αποφοίτηση των παιδιών, ώστε να έχουν πιο έγκαιρα 

δημιουργηθεί οι ανάλογες επαφές (Noonan, et al., 2008). 

 

1.3. Βασικά στάδια του σχεδιασμού μετάβασης  

Τα βασικά στάδια του σχεδιασμού της μετάβασης σύμφωνα με την διεθνή 

βιβλιογραφία είναι η αξιολόγηση της μετάβασης, τα εξατομικευμένα εκπαιδευτικά 

προγράμματα και η περίληψη της απόδοσης. 

Αξιολόγηση μετάβασης  

 Στo Division on Career Development and Transition (DCDT) του συμβουλίου 

(Council for Exceptional Children) για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες ορίζεται η 

αξιολόγηση της μετάβασης ως «μια συνεχιζόμενη διαδικασία που συλλέγει δεδομένα 

σχετικά με τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα του ατόμου, όπως 

σχετίζονται με τις απαιτήσεις σημερινές και μελλοντικές της εργασίας, εκπαίδευσης, 

διαμονής σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο» (Sitlington, Neubert & Leconte,  

1997, pp 70-71). 

Αναγκαία προϋπόθεση για την πραγμάτωση της μετάβασης είναι η 

αξιολόγηση μετάβασης (transition assessment) προσαρμοσμένη στην ηλικία του 

παιδιού και αποτελεί τη βάση κυρίως για τους μαθητές με αναπηρία, ώστε να 

προσδιοριστούν μετρήσιμοι στόχοι για τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και 

ενήλικη ζωή τους. Έτσι θα καθοριστούν και οι αναγκαίες υπηρεσίες μετάβασης που 

θα υλοποιήσουν αυτούς τους στόχους στη διάρκεια της δευτεροβάθμιας σχολικής 

φοίτησης. Με την αξιολόγηση προσδιορίζονται οι κατευθυντήριες γραμμές για τους 

ειδικούς παιδαγωγούς, τις άλλες ειδικότητες μετάβασης και όσους συμμετέχουν στη 

διαμόρφωση του Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΕΠ). Συνεπώς, 

όσοι συμμετέχουν στη διαμόρφωση του ΕΕΠ είναι σημαντικό να εργαστούν με τους 

μαθητές με αναπηρία, τις οικογένειές τους και τους φορείς που παρέχουν διαρκή 

αξιολόγηση μετάβασης (Neubert & Leconte, 2013). 
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Εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα  

 Τα εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα (ΕΕΠ) για τους μαθητές 

ηλικίας 16 ετών - και μεγαλύτερης ηλικίας – πρέπει να εξειδικεύονται στο σχεδιασμό 

μετάβασης. Σε κάποιες πολιτείες των ΗΠΑ αυτό το όριο ηλικίας έχει μεταφερθεί σε 

ηλικία 14 ετών (όπως Virginia, Delaware, Rhode Islands). Σύμφωνα με το IDEA 

(2004) το ΕΕΠ πρέπει να περιλαμβάνει : 

1. κατάλληλους, μετρήσιμους μεταδευτεροβάθμιους στόχους, οι οποίοι να 

βασίζονται σε αξιολογήσεις μετάβασης, με βάση την ηλικία του μαθητή και 

να σχετίζονται με την εκπαίδευση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και 

αναλόγως τις ικανότητες ανεξάρτητης διαβίωσης και 

2. τις υπηρεσίες μετάβασης (συμπεριλαμβάνονται εκπαιδευτικά μαθήματα) που 

χρειάζονται να βοηθούν τον μαθητή να επιτυγχάνει αυτούς τους στόχους. 

(Wehman, 2013) 

Ωστόσο, σε έρευνα των Powers και συνεργατών (2005) σε δύο πολιτείες των 

ΗΠΑ, τα 399 εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα (ΕΕΠ) των μαθητών, τα 

οποία εξετάστηκαν, περιγράφουν τους στόχους με ελάχιστες λεπτομέρειες και 

συνδέονται κατά μέσο όρο μόνο με ένα βήμα (δράσης) ανά στόχο και σε κάποιους 

στόχους δεν υπάρχουν βήματα. Ακόμη στην ίδια έρευνα σημειώνεται ένα σημαντικό 

παράδοξο που σχετίζεται με την ανάθεση στους μαθητές της αρμοδιότητας να 

πραγματοποιήσουν οι ίδιοι τα βήματα των στόχων του προγράμματος μετάβασης. 

Έτσι οι μαθητές θεωρούνται ως μόνοι υπεύθυνοι για να πραγματοποιήσουν τα 

βήματα των στόχων, ακόμη κι αν οι ίδιοι δεν έχουν προσυπογράψει τα 

εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Από την άλλη πλευρά, τα 

εξατομικευμένα προγράμματα τεκμηριώνουν πόσο λίγη εκπαίδευση έχουν λάβει οι 

μαθητές στον αυτοπροσδιορισμό και στην πρόσβαση σε πόρους. Συνεπώς, καταλήγει 

η έρευνα, αν περιμένουν οι εκπαιδευτικοί από τους μαθητές να διεξάγουν με επιτυχία 

τις δραστηριότητες μετάβασης θα πρέπει να τους παρέχουν τα προσωπικά εφόδια και 

την υποστήριξη που χρειάζεται για να το πραγματοποιήσουν (Powers, Gil-

Kashiwabara, Geenen, Powers, Balandran, & Palmer, 2005).  

 Ακόμη, σχετικά με το σχεδιασμό των εξατομικευμένων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων (ΕΕΠ) η έρευνα σε 43 νέους με διαφορετικές αναπηρίες στις ΗΠΑ 

από τους Powers και συνεργάτες (2001), δείχνει πόσο σημαντική θεωρείται η 
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προώθηση της συμμετοχής των ίδιων στο σχεδιασμό της μετάβασής τους. 

Συγκεκριμένα το μοντέλο «TAKE CHARGE For the Future», που εφαρμόζεται στην 

έρευνα, αποτελεί μία παρέμβαση που περιλαμβάνει την εξάσκηση των νέων στην 

εφαρμογή δεξιοτήτων μετάβασης, που οι ίδιοι έχουν σχεδιάσει, την καθοδήγηση από 

τους συνομηλίκους τους, τη γονική υποστήριξη και την ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση 

του προσωπικού του σχολείου που ασχολείται με τη μετάβαση.  Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας, ενισχύεται η συμμετοχή των νέων σε δραστηριότητες 

μετάβασης, στην ευαισθητοποίηση της μετάβασης, στην ενδυνάμωση και στη 

συμμετοχή στις συναντήσεις για το σχεδιασμό της μετάβασης. Άλλωστε, μέσα από 

ένα τέτοιο μοντέλο οι οικογένειες (α) βλέπουν τα παιδιά τους να γίνονται όλο και πιο 

υπεύθυνα και (β) παίρνουν υποστήριξη και συμβουλές από άλλους γονείς και 

εμπιστεύονται τις ικανότητες των παιδιών τους, ώστε τα επιτρέπουν να δρουν πιο 

ανεξάρτητα. Βέβαια και οι εκπαιδευτικοί επωφελούνται, όταν ανακαλύπτουν ότι η 

αρχική επένδυση χρόνου για την εξάσκηση των νέων και την επικοινωνία με τους 

γονείς έχει  μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, γιατί οι μαθητές είναι σε θέση να 

πραγματοποιήσουν τις δραστηριότητες μετάβασης, ενώ οι εκπαιδευτικοί και οι 

οικογένειες μπορούν να δουλέψουν μαζί για να υποστηρίξουν τους νέους (Powers, 

Turner, Westwood, Matuszewski, Wilson, & Phillips, 2001).   

  

Περίληψη της απόδοσης 

  Σύμφωνα με το IDEA (2004) τα τοπικά εκπαιδευτικά ιδρύματα οφείλουν να 

παρέχουν για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες κατά την έξοδό τους από τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση το έγγραφο «Περίληψη της απόδοσης» (Summary of 

Performance, SOP), που περιλαμβάνει πληροφορίες για τις ακαδημαϊκές και 

λειτουργικές δεξιότητες του μαθητή και προτάσεις, για να βοηθήσουν τους μαθητές 

να κατακτήσουν τους στόχους της μεταδευτεροβάθμιας πορείας τους. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προτείνονται για την ανάπτυξη 

και τη χρήση του SOP α) η συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία (SD-SOP, Self-

Directed Summary of Performance) β) η χρήση συγκεκριμένης φόρμας προτύπου, γ) 

η συμπερίληψη ολοκληρωμένων πληροφοριών για το μαθητή από τις αξιολογήσεις 

μετάβασης προσαρμοσμένες στην ηλικία του μαθητή. Οι συστάσεις για τη χρήση του 

SOP επικεντρώνονται στα οφέλη που προέρχονται από αυτό, όπως α) η βελτίωση της 

αυτοδιάθεσης των μαθητών με αναπηρία, β) η πρόσβαση σε υπηρεσίες σχετικές με 

την αναπηρία στα μεταδευτεροβάθμια περιβάλλοντα, γ) η καταγραφή των στοιχείων 



 15 

της αναπηρίας για το προσωπικό της μεταδευτεροβάθμιας βαθμίδας και δ) η 

συνεργασία των συντελεστών μετάβασης κ.α. (Richter & Mazzotti, 2011). 

Επιπλέον, σύμφωνα με τους Mazzotti και συνεργάτες (2015), οι επιδράσεις 

από τη διδασκαλία ανάπτυξης του SD-SOP είναι σημαντικές για τη συμμετοχή και 

ενηλίκων με νοητική αναπηρία, που διαθέτουν, όμως, δεξιότητες λεκτικής 

επικοινωνίας, στις συναντήσεις μεταδευτεροβάθμιου προγράμματος, γιατί 

σημειώνουν οι ίδιοι ενεργή συμμετοχή. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν 

αύξηση της συμμετοχής στη διάρκεια των συναντήσεων για όλους τους 

συμμετέχοντες. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι πριν την έναρξη της έρευνας οι 

συμμετέχοντες δεν είχαν πλήρως κεντρικό ρόλο στις συναντήσεις, όμως, οπτικές 

ενδείξεις, λεκτικές προτροπές και σημειώσεις χρησιμοποιήθηκαν, για να τους 

βοηθήσουν να συμμετάσχουν στις συνεδρίες. Μετά την παρέμβαση και την 

καθοδήγηση για την ανάπτυξη και τη χρήση του SD-SOP, οι συμμετέχοντες – 

ενήλικοι με νοητική αναπηρία - είχαν τη δυνατότητα να γενικεύουν τις νέες 

δεξιότητες σε πραγματικές συναντήσεις προσωπικού σχεδιασμού μετάβασης, αλλά 

και στο επαγγελματικό περιβάλλον. Επομένως, η παρέμβαση του SD-SOP μπορεί να 

μην είναι μια μέθοδος μόνο για τα μεταδευτεροβάθμια προγράμματα, αλλά μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των μαθητών 

με αναπηρία, για να διδάξουν τη συμμετοχή τους στο εξατομικευμένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα (ΕΕΠ), ανάλογα με τις ιδιαίτερες ικανότητες, δυνατότητες και τους 

στόχους τους.       

Τέλος, για τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του SOP οι μαθητές θα πρέπει 

να είναι εξοικειωμένοι με τους σκοπούς και το περιεχόμενό του. Γι’ αυτό οι 

εκπαιδευτικοί της μετάβασης προτείνεται να παρέχουν τις ανάλογες διευκρινήσεις για 

τους σκοπούς του SOP, το περιεχόμενό του, τα απαραίτητα βήματα για τη διαδικασία 

εφαρμογής του και λεπτομερείς πληροφορίες για το πώς οι μαθητές πρέπει να το 

χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο αυτοσυνηγορίας στα μεταδευτεροβάθμια 

περιβάλλοντα (Richter, et al., 2011). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

KΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

 

2.1. Εισαγωγή 

 

 Η μετάβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες στην ενήλικη ζωή, 

όπως εξάλλου και των ατόμων χωρίς αναπηρίες, χρειάζεται να δρομολογηθεί μέσα 

από συγκεκριμένες διαδικασίες. Ειδικότερα, η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση 

μπορεί να προσφέρει γνώσεις, εφόδια και δεξιότητες απαραίτητες για την ενήλικη 

ζωή και την ανεξάρτητη διαβίωση. Επίσης, ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι 

απόλυτα συνυφασμένος με την επαγγελματική απασχόληση, ιδιαίτερα για τα άτομα 

με αναπηρίες που δύσκολα κατακτούν επαγγελματικές δεξιότητες, γιατί μπορεί να 

τους δώσει τις αναγκαίες κατευθύνσεις και προοπτικές για την ένταξή τους στον 

εργασιακό χώρο. Τέλος, γενικότερα οι δεξιότητες μετάβασης για τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες και αναπηρίες σχετίζονται στην πρόσφατη ξενόγλωσση βιβλιογραφία κυρίως 

με εκπαιδευτικά προγράμματα και επαγγελματικές δεξιότητες. 

 

2. 2. Mεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και στόχοι  

 

Αναμφισβήτητα,  ο κύριος σκοπός της εκπαίδευσης για τους νέους με ή χωρίς 

αναπηρίες, είναι να ετοιμαστούν να ενταχθούν ως ενήλικοι στο κοινωνικό σύνολο. 

Άλλωστε, εκφράζοντας την αμερικανική άποψη σε άρθρο του ο David Leonhardt 

(2011) "Even for Cashiers, College Pays Off" υποστηρίζει ότι οι σύγχρονες μελέτες 

δείχνουν ότι η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση λειτουργεί ανταποδοτικά στη 

μεταγενέστερη απασχόληση και καθιστά τα άτομα υγιέστερα και ευτυχέστερα. 

(Leonhardt, 2011). 

Είναι σημαντικό για τους νέους με αναπηρία να διερευνήσουν το πλήθος των 

επιλογών στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, για να καθορίσουν εκείνες που 
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ανταποκρίνονται καλύτερα στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους ανάγκες. Γι’ 

αυτό, όταν αξιολογούν ένα κολλέγιο ή ένα πανεπιστήμιο, είναι σημαντικό να 

εξετάσουν συνολικά το πρόγραμμα, το περιβάλλον του κολλεγίου και της 

πανεπιστημιούπολης και ιδιαίτερα τις υπηρεσίες υποστήριξης της αναπηρίας που 

είναι αναγκαίες. Το διαδίκτυο παρέχει πλήθος πληροφοριών στις ειδικές ιστοσελίδες 

του κολλεγίου και οι γενικές ιστοσελίδες παρέχουν ειδικά προγράμματα για τους 

μαθητές με αναπηρία. Άλλωστε, η ετοιμασία για τη μετάβαση στο κολλέγιο είναι το 

ένα βήμα της διαδικασίας· η παραμονή σ’ αυτό και η ολοκλήρωση των σπουδών 

αποτελούν την εκπλήρωση του στόχου του προγράμματος μετάβασης (Wehman, 

2013). 

Οι στόχοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για μαθητές με νοητική αναπηρία 

διαφέρουν σημαντικά απ’ ό,τι για μαθητές με άλλες αναπηρίες. Συγκεκριμένα οι 

μαθητές με νοητική αναπηρία έχουν λιγότερες πιθανότητες (33%) να 

παρακολουθήσουν κάποιο κολλέγιο διετούς ή τετραετούς φοίτησης σε σύγκριση με 

μαθητές με άλλες αναπηρίες (60%), όπως διαπιστώνεται σε έρευνα στις Η.Π.Α. 

(Grigal, Hart,& Migliore, 2011).  Ανάλογη διαφορά σημειώνεται και από τον 

Katsiyannis και συνεργάτες (2005) σε έρευνα στις ΗΠΑ, όπου οι μαθητές με νοητική 

αναπηρία που έχουν παρακολουθήσει κολέγιο διετούς ή τετραετούς φοίτησης είναι 

πολλοί λιγότεροι (9,8%) σε σύγκριση με μαθητές με προβλήματα λόγου (54,3%) και 

συναισθηματικές διαταραχές (44,2%). Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους Newman και 

συνεργάτες (2009) στις Η.Π.Α., οι μαθητές με νοητική αναπηρία που έχουν 

παρακολουθήσει κολέγια διετούς ή τετραετούς μειονεκτούν (αριθμητικά;) σημαντικά 

σε σύγκριση με τους μαθητές με άλλες αναπηρίες.  

Αντίστοιχα, σύμφωνα με τους Grigal και συνεργάτες (2011), τα σχολεία 

συνδέονται με προγράμματα εκτός της σχολικής μονάδας συχνότερα για τους 

μαθητές με νοητική αναπηρία, από ότι για τους μαθητές με άλλες αναπηρίες. Έτσι για 

προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού συνδέονται το 43% για μαθητές με 

νοητική, ενώ με άλλες αναπηρίες μόλις το 27%. Εξαίρεση αποτελούν τα κολέγια, 

όπου οι μαθητές με άλλες αναπηρίες έχουν ποσοστό 32%, ενώ με νοητική 19%. Η 

σύνδεση με τα εξωτερικά προγράμματα σχετίζεται με τους στόχους της μετάβασης. 

Έτσι, οι μαθητές με νοητική αναπηρία παρακολουθούν συχνότερα καθημερινό 

πρόγραμμα ενήλικης ζωής (33%), υποστηριζόμενης εργασίας (46%) και  

προστατευόμενης εργασίας (47%). Συνεπώς, πριν την έξοδό τους από τη 
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δευτεροβάθμια εκπαίδευση ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών με νοητική αναπηρία έχει 

δρομολογηθεί να μην προσφέρει ανταγωνιστική απασχόληση  (Grigal, et al., 2011). 

Αξίζει να επισημάνουμε ότι, αν και υπάρχουν σχετικά μεγάλα ποσοστά των νέων 

σε κάθε κατηγορία αναπηρίας που εντάσσονται στο κοινωνικό σύνολο, οι 

αξιοσημείωτες διαφορές στις λειτουργικές ικανότητες των νέων - ανάλογα με την 

αναπηρία - πιθανόν επηρεάζουν τα επίπεδα και το είδος της ένταξης. Έτσι, οι νέοι με 

χαμηλό νοητικό δυναμικό και αντίστοιχες δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης δεν 

εντάσσονται στο κοινωνικό σύνολο το ίδιο με τους νέους με μαθησιακές δυσκολίες, ή 

προβλήματα λόγου, όρασης κ.ά.. Οι νέοι με νοητική αναπηρία εντάσσονται σε 

ποσοστό 52%, με πολλαπλές αναπηρίες σε ποσοστό 54%, με αυτισμό σε ποσοστό 

56% και με ορθοπεδικά προβλήματα σε ποσοστό 59%. Συνεπώς, οι νέοι με νοητική 

αναπηρία παρουσιάζουν τα χαμηλότερα ποσοστά εμπλοκής στο κοινωνικό σύνολο 

(Newman, 2005). 

 Σύμφωνα με έρευνα των McEathron και των συνεργατών (2011), η 

μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει θεωρηθεί ως το μονοπάτι για την ένταξη στην 

κοινότητα, την ανεξάρτητη διαβίωση και την ανταγωνιστική απασχόληση για τα 

άτομα με νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες, όπως ακριβώς και για το γενικό 

πληθυσμό. Το Νοέμβρη του 2009 το National Institute on Disability and 

Rehabilitation Research (NIDRR) και το Office of Postsecondary Education(OPE) 

στο Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ φιλοξένησε τη διάσκεψη State of the Science 

Conference on Postsecondary Education για τους μαθητές με διανοητικές και 

αναπτυξιακές αναπηρίες. Η γενική παραδοχή στη διάσκεψη ήταν ότι το πεδίο 

βρισκόταν σε κρίσιμη καμπή, γιατί οι γνώσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 

τρεχόντων προγραμμάτων, τους συμμετέχοντες σ’ αυτά, και τα αποτελέσματά τους 

θεωρήθηκαν πολύ περιορισμένα, για να καθορίσουν σε ποιο βαθμό, σε ποιους τομείς 

και για ποιους λόγους η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση μπορεί να έχει οφέλη για τα 

άτομα με διανοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες (State of the Science Conference 

Proceedings, 2009). Επομένως, το καλοκαίρι του 2010, μια ομάδα ερευνητών από το 

Πανεπιστήμιο της Μινεσότας άρχισαν τις διεργασίες για τη διαμόρφωση μιας 

ταξινόμησης για τον καθορισμό του περιεχομένου της μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, με βάση τις ανάγκες που είχαν αναγνωριστεί.  

 Από τη διάσκεψη State of the Science Conference on Postsecondary 

Education, το 2009, που έφερε σε επαφή ερευνητές, επαγγελματίες και υποστηρικτές 

από όλη τη χώρα, για τον καθορισμό της ταξινόμησης για τη μεταδευτεροβάθμια 
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εκπαίδευση, η ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότας κατέληξε σε 

τρεις βασικούς τομείς που πρέπει να αξιοποιηθούν: 1) τα χαρακτηριστικά των 

μαθητών (προσωπικές ικανότητες, χαρακτηριστικά, είδος αναπηρίας, δημογραφικά 

στοιχεία, αυτοδιάθεση, τη διεθνή ταξινόμηση της λειτουργικότητας (International 

Classification of Functioning) με έμφαση στο περιβάλλον κ.ά.), 2) τα αποτελέσματα 

(κοινωνικές δεξιότητες, απασχόληση, σύνδεση μεταξύ των αποτελεσμάτων, 

προσωπικοί στόχοι του μαθητή σε σχέση με τους στόχους του προγράμματος 

παρέμβασης, αλλαγές στους άλλους μαθητές), και 3) το σύστημα και οι 

περιβαλλοντικοί παράγοντες (θεσμική πολιτική, κρατική πολιτική, χρηματοδότηση, 

μηχανισμός για τη δημιουργία προγράμματος, σύνδεση με το τρέχον πρόγραμμα, 

πόροι, συνολικοί παράγοντες, τομέας αναπηρίας). 

 Συγκεκριμένα, τα πρακτικά του συνεδρίου State of the Science Conference 

του 2009 υπογράμμισαν το ρόλο των ατομικών και των περιβαλλοντικών 

παραγόντων, μέσα από την παράδοση δεκαετιών του οικοσυστημικού μοντέλου 

ανάπτυξης του ατόμου στις κοινωνικές επιστήμες και στις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις  

(Brofenbrenner, 2006). Η διεθνής ταξινόμηση της λειτουργικότητας (International 

Classification of  Functioning) (WHO, 2001), σύμφωνα με την οποία το άτομο πρέπει 

να μάθει να ζει με την αναπηρία του, αποτελεί ένα σύστημα διαφορετικό από τα 

«κλασικά» διαγνωστικά, γιατί προβάλλει ένα ολιστικό προφίλ για τις ικανότητες ή μη 

του ατόμου και τις λειτουργικές του δυνατότητες μέσα από την αλληλεπίδραση 

ανάμεσα στα προσωπικά χαρακτηριστικά και στους περιβαλλοντικούς παράγοντες, 

όπως η οικογένεια, οι συνομήλικοι και η κοινότητα με την επιρροή των πολιτισμικών 

στάσεων και των προσδοκιών. Επιπλέον, σύμφωνα με το μοντέλο του Brofenbrenner 

(2006), το προφίλ του ατόμου θεωρείται ως δυναμικό περισσότερο, παρά ως στατικό, 

όπως διαφαίνεται και από το σχήμα 1 που παραθέτουμε.  
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Σχήμα 1 : Συστήματα που αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν το άτομο 

 

 

 

Πηγή : McEathron, et al., 2011, σελ.6 

 

 

 Συνεπώς, μέσα από αυτή τη δυναμική αλληλεπίδραση ανάμεσα στο άτομο 

και στο περιβάλλον διαφαίνεται πόσο σημαντικός παράγοντας είναι η ακαδημαϊκή 

μόρφωση, η εξατομικευμένη υποστήριξη και η δυνατότητα τροποποίησης των 

αποτελεσμάτων για τα άτομα με νοητική αναπηρία και αναπτυξιακές αναπηρίες, ώστε 

να μπορέσουν να ζήσουν περισσότερο ανεξάρτητα, να συμμετέχουν περισσότερο 

στην συμπεριληπτική εκπαίδευση και στις ρυθμίσεις της κοινότητας, να επιτύχουν 

κάποια απασχόληση και τα οφέλη της ποιότητας ζωής που αναφέρονται για τους 

συνομήλικους τους χωρίς αναπηρίες, που ολοκληρώνουν τις μεταδευτεροβάθμιες 
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σπουδές τους σε κάποιο κολλέγιο ή πανεπιστημιακό πρόγραμμα (McEathron & 

Beuhring, 2011). 

 

 

2.3. Παράγοντες επαγγελματικού προσανατολισμού και επαγγελματικά 

προγράμματα 

 

 Σήμερα οι εργαζόμενοι έχουν εφοδιαστεί με τη χρήση του διαδικτύου, την 

αυτοματοποίηση και την τεχνολογία. Γι’ αυτό οι νέοι με αναπηρία θα πρέπει να 

λάβουν τη σωστή εκπαίδευση και κατάρτιση, να υπάρχει σχέδιο για διαρκή αυτο-

βελτίωση και να είναι ανθεκτικοί στην επιδίωξη των επαγγελματικών στόχων τους. 

Τα σχολεία πρέπει να δίνουν έμφαση στις ικανότητες και δεξιότητες που σχετίζονται 

με την επαγγελματική απασχόληση, παρά να επικεντρώνονται αποκλειστικά στις 

ακαδημαϊκές δεξιότητες. Άλλωστε, η απασχόληση αποτελεί μια σημαντική κοινωνική 

και οικονομική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και παρέχει δυνητικά μια καλή 

επιλογή για κοινωνική ένταξη (Wehman, 2013). 

 Στη διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού συμβάλλει ουσιαστικά 

η αξιολόγηση. Το περιεχόμενο και η διαδικασία της αξιολόγησης της σταδιοδρομίας 

(career assessment), της επαγγελματικής αξιολόγησης (vocational assessment) και της 

αξιολόγησης της μετάβασης (transition assessment) έχουν αναγκαστικά 

διαφοροποιηθεί, από τη στιγμή που ο σχεδιασμός και  ο προγραμματισμός μετάβασης 

(transition planning and programming) έχουν διευρυνθεί σημασιολογικά και 

ρεαλιστικά. Αυτές οι διαδικασίες αξιολόγησης τείνουν να προσφέρουν σημαντικές 

πληροφορίες στη σύνταξη του Summary of Performance, έγγραφο που σχετικά 

πρόσφατα θεωρείται απαραίτητο για το σχεδιασμό της μετάβασης των νέων με 

αναπηρίες. Επίσης, η αξιολόγηση της σταδιοδρομίας ακολουθεί μετά από κάποια 

ανάπτυξη της σταδιοδρομίας και περιλαμβάνει την ευαισθητοποίηση, τη διερεύνηση, 

την επιλογή και την απόκτηση της σταδιοδρομίας, την εξέλιξη και την κινητικότητα. 

Από την άλλη η επαγγελματική αξιολόγηση συντελείται στη διάρκεια του Γυμνασίου 

ή του Λυκείου και στη διάρκεια λήψης αποφάσεων που αφορούν τη 

μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όμως, οι παραπάνω αξιολογήσεις εντάσσονται στην 

«ομπρέλα» της αξιολόγησης της μετάβασης (transition assessment) (Leconte,  2006).  

Στην κατεύθυνση αυτή ο Association on Higher Education And Disability 

(AHEAD) στις ΗΠΑ και στον Καναδά παρέχει αναθεωρημένα επαγγελματικά 
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πρότυπα (Professional Standards) και δείκτες επίδοσης (Performance Indicators) για 

τους επαγγελματίες στην μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρίες, 

ώστε να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων και των υπηρεσιών 

τους. Τα πρότυπα αντανακλούν την ωρίμανση των μεταδευτεροβάθμιων υπηρεσιών 

για την αναπηρία, περιγράφουν το εύρος των δεξιοτήτων και γνώσεων που 

απαιτούνται από το προσωπικό που διευθύνει το Office for Students with Disabilities 

(OSD) και παρουσιάζουν, σύμφωνα με τους ειδικούς, το ελάχιστο επίπεδο βασικών 

υπηρεσιών. Τα πρότυπα αυτά στοχεύουν στη βελτίωση των υπηρεσιών για τους 

μαθητές με αναπηρία, γιατί προωθούν την ανάπτυξη και τη βελτίωση του 

προσωπικού στο επίπεδο μεταδευτεροβάθμιας αξιολόγησης και εκπαίδευσης (Shaw 

& Dukes III, 2006).  

Σημαντική επίσης, στην επαγγελματική αξιολόγηση, σύμφωνα με την έρευνα 

της Hudson (2011) στις ΗΠΑ, αποτελεί η τάξη Career Management for Success 

(CMS) για αξιολογήσεις και μεταδευτεροβάθμιους επαγγελματικούς στόχους. 

Σύμφωνα με τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, που την 

οργανώνουν, το βασικό της χαρακτηριστικό είναι ότι παρέχει αρκετούς, 

διαφορετικούς τύπους αξιολόγησης και επαγγελματικού προσανατολισμού στους 

μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Ο σκοπός της είναι να δίνει στους μαθητές 

την ευκαιρία να γνωρίζουν διαφορετικά επαγγέλματα, που δεν είχαν ακουστά ή είχαν 

πολύ περιορισμένη πρόσβαση, μέσα από τη χρήση διαφορετικών ηλεκτρονικών 

διευθύνσεων. Παράλληλα, μέσα από τις περιγραφές των επαγγελμάτων και των 

αμοιβών τους οι σύμβουλοι και οι μαθητές μπορούν να διατυπώνουν 

επαγγελματικούς στόχους (Hudson, 2011).  

Χρειάζεται, επίσης, να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα Steps-to Success Program 

στην έρευνα των Karpur και συνεργατών στις ΗΠΑ (2005) στηρίζει την επιτυχία του 

στην προσαρμογή του στα ενδιαφέροντα του νέου με αναπηρία και  εφαρμόζεται από 

δασκάλους, εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και τους γονείς των ενδιαφερομένων. Τα 

κύρια συστατικά του προγράμματος περιλαμβάνουν: α) προσωπο-κεντρικό 

σχεδιασμό σε σχέση με την εκπαίδευση, την απασχόληση και άλλους μελλοντικούς 

στόχους, β) ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών της κοινότητας επαγγελματικής 

κατεύθυνσης και κατάρτισης, γ) προοδευτική ένταξη των μαθητών στα 

επαγγελματικά, τεχνικά εκπαιδευτικά προγράμματα με βάση τα ενδιαφέροντά τους, 

δ) αμειβόμενη ή μη αμειβόμενη, πρακτική επαγγελματική άσκηση για την απόκτηση 

επαγγελματικών δεξιοτήτων και την εφαρμογή επαγγελματικών επιλογών, ε) 
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υποστηρικτικά προγράμματα και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στους νέους με 

αναπηρία για να πετύχουν στις προσπάθειές τους στο σχολείο και στον εργασιακό 

χώρο (π.χ. βοηθητικές υπηρεσίες, βοηθός στον εργασιακό χώρο) και στ) ατομικές και 

ομαδικές θεραπευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες (π.χ. συμβουλευτική για το 

μαθητή και την οικογένεια, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, group art therapy 

κ.α.).Τέλος, στο ίδιο πρόγραμμα παρέχονται υπηρεσίες εξατομικευμένα στους νέους 

με αναπηρίες ή μέσα σε ομάδες ή μέσα από τις οικογένειές τους. Επίσης, λειτουργούν 

προγράμματα επαγγελματικής άσκησης σε σχολική βάση μέσα στην κοινότητα και 

επίβλεψης στους χώρους εργασίας, για να βοηθήσουν τους νέους με αναπηρία να 

εκτελούν την εργασία τους αποτελεσματικά. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι τα 

εκπαιδευτικά μαθήματα δίνουν έμφαση στις δεξιότητες σε σχέση με την εργασία και 

την ανεξάρτητη διαβίωση στην κοινότητα (Karpur, et al.,2005).                                                                                                                                                                                

Αντίστοιχα, το ηλεκτρονικό πρόγραμμα σπουδών Envision IT (Information 

Technology) σε έρευνα των Izzo και συνεργατών (2010) παρέχει σε μαθητές 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διδασκαλία δεξιοτήτων μετάβασης και επαγγελματικής 

απασχόλησης σε τρεις τομείς: α) καθορισμός στόχων, που περιλαμβάνει πώς να 

αναπτύξουν μετρήσιμους στόχους απασχόλησης, στόχους εκπαίδευσης και 

κατάρτισης και πώς να δημιουργήσουν το σχεδιασμό μετάβασης, για να επιτευχθούν 

αυτοί οι στόχοι, β) εξερεύνηση των θέσεων εργασίας, που περιλαμβάνει οδηγίες πώς 

να συμπληρώσουν αιτήσεις για την εργασία και προετοιμασία για συνεντεύξεις 

εργασίας και γ) αναζήτηση πληροφοριών για τα κολλέγια, δηλαδή πώς να επιλέξουν 

κολλέγια που ταιριάζουν στον επαγγελματικό στόχο του μαθητή και πώς να 

συμπληρώσουν τις αιτήσεις των κολεγίων. Οι μαθητές με ειδικές ανάγκες και 

αναπηρίες που ολοκλήρωσαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρουσίασαν σημαντική 

βελτίωση σε γνώσεις και στους τρεις τομείς (Izzo, Yurick, Nagaraja & Novak, 2010).   

Συγκεκριμένα, ως προς τον πρώτο τομέα, οι μαθητές αυξάνουν τη γνώση τους 

ως προς το να ρυθμίζουν και να επιτυγχάνουν στόχους μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Αρχικά, ο IDEA (2004) προτείνει ομάδες για το εξατομικευμένο 

πρόγραμμα εκπαίδευσης, με στόχο να διαμορφωθούν μετρήσιμοι μεταδευτεροβάθμιοι 

στόχοι, που βασίζονται σε αξιολογήσεις μετάβασης ανάλογα με την ηλικία. Έτσι, 

μέσα από το πρόγραμμα Envision IT οι μαθητές, αφού ολοκληρώνουν τις 

αξιολογήσεις γνώσεων και προσωπικού στυλ και με βάση τα αποτελέσματα αυτών 

των αξιολογήσεων, εξερευνούν ενδιαφέρουσες σταδιοδρομίες μέσα από ιστοσελίδες, 

όπως Career Voyages, και Occupational Outlook Handbook. Συνεπώς, οι μαθητές 
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αναπτύσσουν μεταδευτεροβάθμια απασχόληση και εκπαιδευτικούς στόχους, 

αξιοποιώντας τις πληροφορίες που προέρχονται από το Envision IT πρόγραμμα. Στον 

τομέα της απασχόλησης, αφού καθορίσουν έγκυρους εργασιακούς στόχους, 

μαθαίνουν να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά φόρμες αιτήσεων εργασίας. Οι μαθητές με 

ή χωρίς αναπηρία που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών του Envision IT 

αναφέρουν σημαντική αύξηση στις γνώσεις τους για εξεύρεση εργασίας και την 

ολοκλήρωση ηλεκτρονικών εφαρμογών σε σύγκριση με όσους δεν έχουν 

παρακολουθήσει το πρόγραμμα (Izzo, et al.,2010). 

Τέλος, σχετικά με τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι μαθητές με αναπηρία 

δηλώνουν πως μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα (Envision IT) αυξάνονται 

σημαντικά οι γνώσεις τους για το πώς θα βρουν πληροφορίες σχετικά με κάποιο 

κολλέγιο ή πώς θα συμπληρώσουν ηλεκτρονικά φόρμες των κολλεγίων, σε σύγκριση 

με τους μαθητές που δεν έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα. Αφού οι 

εκπαιδευτικοί δεν εφαρμόζουν αποτελεσματικό σχεδιασμό μετάβασης λόγω έλλειψης 

γνώσεων ή ικανοτήτων ή χρόνου για τη διεκπεραίωση υπηρεσιών μετάβασης, 

υπογραμμίζεται η σημασία εκπόνησης τέτοιων προγραμμάτων, που παρέχουν 

υπηρεσίες μετάβασης και περιλαμβάνουν αξιολογήσεις ανάλογες με την ηλικία, ώστε 

να οδηγούν σε αυτό-καθοριζόμενους μεταδευτεροβάθμιους στόχους (Wandry, Webb, 

Williams, Bassett,  Asselin & Hutchinson, 2008). Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν την 

ευκαιρία να μάθουν πώς να διδάξουν δεξιότητες μετάβασης, μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν το Envision IT, για να εξοπλίσουν τους μαθητές τους με αυτές τις 

βασικές δεξιότητες. Αυτό το πρόγραμμα του 21
ου

 αιώνα σχετίζεται με τα ακαδημαϊκά 

πρότυπα και χρησιμοποιεί σύστημα που κυριαρχεί στις ιστοσελίδες πολλών 

κολλεγίων και επαγγελματικών χώρων. Οι μαθητές πρέπει να εξοπλιστούν με τις 

γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες για την επιτυχημένη μετάβαση σε κολέγια 

και εργασία (Izzo, et al.,2010).                                             

 

 

2.4. Πρόωρες εργασιακές εμπειρίες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες/ αναπηρίες 

και μεταδευτεροβάθμια εξέλιξη            

       

 Τα τελευταία χρόνια σε διεθνές επίπεδο τα ακαδημαϊκά προγράμματα 

σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην απασχόληση 

των νέων με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στο 
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Λύκειο.  Οι πρόωρες αυτές εργασιακές εμπειρίες στοχεύουν στην πρακτική εφαρμογή 

δεξιοτήτων απασχόλησης, στις οποίες οι νέοι με αναπηρίες ήδη εκπαιδεύονται, αλλά 

και στην εξοικείωση με τον εργασιακό χώρο, με συνέπεια την ομαλή μετάβασή τους 

σ’ αυτόν. Για τους νέους με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες που παρουσιάζουν 

εγγενείς δυσκολίες προσαρμογής σε νέα περιβάλλοντα, οι εργασιακές αυτές εμπειρίες 

δίνουν σημαντική ώθηση στη μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική τους απασχόληση.                                                                                                                                       

Σύμφωνα με έρευνα των Newman και συνεργατών στις ΗΠΑ (2005), πολλοί νέοι 

με αναπηρία μόλις μετά την έξοδό τους από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αρχίζουν 

να συνειδητοποιούν ότι έχουν μια θέση και κάποιο ρόλο στο κοινωνικό σύνολο, γι’ 

αυτό επιχειρούν να συμμετέχουν ενεργά σ’ αυτό, είτε δουλεύοντας, είτε 

παρακολουθώντας κάποιο μεταδευτεροβάθμιο εκπαιδευτικό φορέα, είτε με την 

εγγραφή τους σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης. Ένα μεγάλο ποσοστό των 

νέων με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες (79%) ασχολούνται με τέτοιου είδους 

δραστηριότητες, ενώ ένα ποσοστό (26%) έχουν εμπλακεί σε περισσότερες από μία 

δραστηριότητες, πριν την αποχώρησή τους από το Λύκειο. Επίσης, ένας στους 

τέσσερις  νέους με αναπηρία έχει εγγραφεί σε τριτοβάθμια σχολή κάποια στιγμή μετά 

το Λύκειο, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία ταυτόχρονα εργάζεται και παρακολουθεί 

μαθήματα (Νewman, 2005). 

Η Kohler και οι συνεργάτες της (1993), όπως και μεταγενέστερες έρευνες, είχαν 

επισημάνει τις εργασιακές εμπειρίες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες 

στη διάρκεια της σχολικής φοίτησης ως μια τεκμηριωμένη θετική πρακτική για τη 

μεταγενέστερη απασχόληση τους (Karpur, et al., 2005· Kohler, 1993· Landmark  & 

Zhang, 2012). Σε ανάλογη έρευνα οι  Rabren και συνεργάτες (2002), υπογραμμίζουν 

τη σημασία της αμειβόμενης εργασίας στη διάρκεια της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα το 87% των μαθητών με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες 

που εργάζονται πριν την έξοδό τους από το Λύκειο, συνεχίζουν να εργάζονται και 

ένα χρόνο αργότερα. Πράγματι, οι πιθανότητες να έχουν δουλειά μετά το Λύκειο 

βρέθηκαν να είναι 3,8 φορές περισσότερες για όσους εργάζονταν πριν την έξοδό τους 

από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Rabren, Dunn & Chambers, 2002).  

Ανάλογα στοιχεία προκύπτουν από μεταγενέστερη έρευνα του Fabian (2007), που 

παρείχε σημαντικές πληροφορίες για την εργασία από το Λύκειο σε νέους με 

αναπηρία. Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ στο πλαίσιο 

προγράμματος – γέφυρα με στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων απασχόλησης 

μετά το Λύκειο για τους νέους με αναπηρία. Συγκεκριμένα, η έρευνα σε αστικά 
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κέντρα έδειξε ότι το 68% των νέων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα εξασφάλισε 

ανταγωνιστικές θέσεις εργασίας και απολαβές άνω του κατώτερου μισθού. Αυτά τα 

αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν ουσιαστική βελτίωση, γιατί είναι πάνω από το 42%,  

που ήταν ποσοστό των νέων που εργαζόταν σύμφωνα με την αναφορά στο National 

Longitudinal Transition Study. Ωστόσο, αυτή η διαφορά μπορεί να αποδοθεί, ως ένα 

βαθμό, στην επιλογή της αστικής μειονότητας, που παρουσιάζει θετική στάση για την 

εργασία στη διάρκεια του σχολείου (Fabian, 2007). 

 Επιπλέον, οι συμμετέχοντες σύμβουλοι στην έρευνα της Hudson (2011) 

εξηγούν το πρόγραμμα School-to-Work που βοηθά τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες να αποκτήσουν εργασιακές εμπειρίες, με την επίσκεψη σε εργασιακούς 

χώρους μέσα στην κοινότητα. Οι σύμβουλοι τονίζουν πόσο σημαντικό είναι να 

παρακολουθούν οι ίδιοι το American School Counselor Association (Ένωση 

Συμβούλων Εκπαίδευσης Αμερικής) για να αποκτούν ιδέες για καλύτερες πρακτικές 

στη συνεργασία τους με τους μαθητές με αναπηρίες. Επιπρόσθετα, δηλώνουν τα 

οφέλη της φοίτησης των μαθητών σε τάξεις Career Technology Education 

(Τεχνολογικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) και πώς αυτές βοηθούν τους μαθητές 

να είναι έτοιμοι για δουλειά μετά την αποφοίτησή τους. Τέλος, οι σύμβουλοι στο 

Λύκειο γνωρίζουν τα μαθήματα, τα προγράμματα, τα κριτήρια επιλογής των 

κολλεγίων και τις επαγγελματικές τους προοπτικές, γι’ αυτό σχεδιάζουν ανάλογα τη 

μεταδευτεροβάθμια εκπαιδευτική πορεία των μαθητών. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα των Taylor και συνεργατών (2011), στην 

οποία περιγράφονται οι μεταδευτεροβάθμιες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές 

δραστηριότητες για 66 νέους ενηλίκους με διαταραχές αυτισμού, που μόλις έχουν 

εξέλθει από τη δευτεροβάθμια σχολική εκπαίδευση. Οι αναλύσεις δείχνουν χαμηλά 

ποσοστά απασχόλησης στην κοινότητα, με την πλειοψηφία των νέων ενηλίκων (56%) 

να απασχολείται σε προστατευόμενα εργαστήρια και κέντρα καθημερινής 

απασχόλησης. Ωστόσο, παρατηρήθηκαν διαφορές στη λειτουργική συμπεριφορά των 

ατόμων με αυτισμό. Συγκεκριμένα, η ευπάθεια της ομάδας που δεν έχει καθημερινές 

δραστηριότητες φαίνεται από την ανάλυση των διαφορών της στη λειτουργική 

συμπεριφορά. Έτσι, η ομάδα των νέων που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη λειτουργική 

ανεξαρτησία είναι εκείνη που ακολουθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το προηγούμενο συμπέρασμα ισχύει όχι μόνο στη 

λειτουργική ανεξαρτησία αλλά και στα συμπτώματα του αυτισμού και στις 

δυσπροσάρμοστες συμπεριφορές (Taylor & Seltzer, 2011).  
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2.5. Δεξιότητες ζωής για τη μετάβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και 

σχετικά προγράμματα 

 

Για την επιτυχημένη μετάβαση στην ενήλικη ζωή των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες και αναπηρίες, εκτός από τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, τον 

επαγγελματικό προσανατολισμό και την επαγγελματική αποκατάσταση, σημαντικές 

θεωρούνται οι δεξιότητες ζωής και ανεξάρτητης διαβίωσης. Άλλωστε, είναι γενικά 

αποδεκτό ότι η απόκτηση δεξιοτήτων ζωής σχετίζεται θετικά με την ποιότητα ζωής 

των ατόμων. Σύμφωνα με τον Cronin (1996, p. 53), για τα άτομα με αναπηρία «η 

ουσία της απόκτησης δεξιοτήτων ζωής δεν μπορεί να υπολογίζεται με κριτήριο τα 

πτυχία ή άλλα έγγραφα, αλλά αποδεικνύεται στο επίπεδο της ανεξάρτητης διαβίωσης, 

της προσαρμογής στην κοινότητα και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής». Οι 

πρόσφατες όμως, εκπαιδευτικές τάσεις στις ΗΠΑ δείχνουν απομάκρυνση από τη 

διδασκαλία δεξιοτήτων ζωής, γεγονός που οφείλεται σε δύο παράγοντες: την 

καθιέρωση της συμπερίληψης στην ειδική αγωγή και στην εφαρμογή της νομοθετικής 

πράξης  No Child Left Behind Act. Τα τελευταία χρόνια, όπως φαίνεται στη διεθνή 

βιβλιογραφία, έχει σημειωθεί μία στροφή των προγραμμάτων σπουδών Ειδικής 

Αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προς τις ακαδημαϊκές επιδόσεις και την 

προετοιμασία για τη μετάβαση σε μεταδευτεροβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα (Alwell 

& Cobb,2009). 

  Οι λειτουργικές δεξιότητες ή δεξιότητες ζωής προσδιορίζονται σύμφωνα με 

τη διεθνή βιβλιογραφία στους ακόλουθους τομείς: α) αξιοποίηση  ελεύθερου χρόνου 

ή αναψυχής,  β) συντήρηση σπιτιού και προσωπική φροντίδα, (όπως ικανοποίηση 

προσωπικών αναγκών, αγορά προϊόντων, παρασκευή φαγητού κ.ά.)- γενικότερα, 

αλλά κυρίως σε περίπτωση που τα άτομα με αναπηρία αφήσουν το σπίτι των γονέων 

ή των κηδεμόνων τους- γ) συμμετοχή στην κοινότητα με τη χρήση μεταφορικών 

μέσων, διαφόρων υπηρεσιών, καταστημάτων, τραπεζών κ.ά., δ) κοινωνικές 

δεξιότητες με τα πρόσωπα της οικογένειας, με τον κύκλο των φίλων και γενικότερα 

διαπροσωπικές ή επαγγελματικές σχέσεις, μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο 

σχεδιασμού εκμάθησης των ανάλογων δεξιοτήτων. Ασφαλώς οι ανάγκες του μαθητή, 

όπως επίσης οι δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά του, θα πρέπει να είναι οι 

καθοριστικοί παράγοντες που θα προσδιορίσουν τους ανάλογους στόχους για την 

επίτευξη των προηγούμενων δεξιοτήτων. Οι συγκεκριμένες δεξιότητες συγκροτούν 
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με τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό τη 

διαδικασία σχεδιασμού της μετάβασης των ατόμων με αναπηρία (Alwell & 

Cobb,2009· Halpern, 1994).   

Συγκεκριμένα προγράμματα, όπως στην έρευνα των Brolin και συνεργατών 

(1989), το Life- Centred Career Education έχουν ως στόχο να εφοδιάσουν τους 

μαθητές με σημαντικές δεξιότητες για την επιτυχή μετάβαση στην ενήλικη ζωή. Το 

LCCE (Brolin 1978,1983,1989) αποτελεί μια λειτουργική προσέγγιση 

επαγγελματικής ανάπτυξης που έχει εφαρμοστεί σε πολλές σχολικές περιφέρειες. Το 

πρόγραμμα, που είναι διαθέσιμο από το 1978, επικεντρώνεται σε 22 βασικές 

δεξιότητες που οι μαθητές έχουν ανάγκη, για να πετύχουν στην καθημερινή διαβίωση 

στον προσωπικό-κοινωνικό και επαγγελματικό τομέα, αφού τελειώσουν το σχολείο. 

Οι Hyot και Shylo (1987, όπως αναφέρεται στο Brolin και 

συνεργάτες,1989)αναφέρουν ότι αποτελεί ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα που 

συνδυάζει διδασκαλία σημαντικών καθημερινών δεξιοτήτων ζωής και 

επικεντρώνεται σε δεξιότητες απασχόλησης. Ο συντάκτης και οι συνεργάτες του σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας των Η.Π.Α. το University Arkansas Research 

και το Training Center in Vocational Rehabilitation διεξάγουν ένα πρόγραμμα σε 

αρκετές σχολικές περιφέρειες της χώρας, για να καταδείξουν ότι οι μαθητές που 

διδάσκονται το  LCCE έχουν να κερδίσουν σημαντικές επαγγελματικές δεξιότητες 

και δεξιότητες ζωής συγκριτικά με εκείνους τους μαθητές που λαμβάνουν τη 

συμβατική ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Στον ακόλουθο πίνακα (βλ Πίνακα 1), που 

παρατίθεται, δίνονται οι δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης, οι προσωπικές / 

κοινωνικές δεξιότητες και οι επαγγελματικές δεξιότητες του συγκεκριμένου 

προγράμματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

Πίνακας 1: Επαγγελματικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στις Δεξιότητες 

Ζωής(Life-Centered Career Education (LCCE) Curriculum) 

 

Τομείς προγράμματος                                                   Δεξιότητα     

Δεξιότητες καθημερινής διαβίωση 1. Καθορισμός προσωπικών οικονομικών  

               2.Επιλογή και συντήρηση σπιτιού 

               3.Φροντίδα προσωπικών αναγκών 

               4.Φροντίδα παιδιών και υποχρεώσεις γάμου 

                          5.Αγορά, παρασκευή και κατανάλωση  

                                                             φαγητού 

                                                6. Αγορά και φροντίδα ρούχων 

                          7.Έκθεση σε υπεύθυνη κοινωνική  

                                                               συμπεριφορά 

                          8. Χρήση δημιουργικών δραστηριοτήτων και  

                                                               αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου 

               9. Μετακίνηση στην κοινότητα 

Ατομικές-κοινωνικές δεξιότητες  10. Κατάκτηση αυτογνωσίας 

             11. Κατάκτηση αυτοπεποίθησης 

             12. Κατάκτηση υπεύθυνης κοινωνικής  

                                                               συμπεριφοράς   

             13. Διατήρηση καλών διαπροσωπικών  

                                                               δεξιοτήτων 

                   14. Επίτευξη αυτονομίας  

                                                         15. Λήψη ικανοποιητικών αποφάσεων 

             16. Επικοινωνία με άλλους 

Επαγγελματικός                            17. Γνώση και εξερεύνηση   

προσανατολισμός                               επαγγελματικών επιλογών 

             18. Επιλογή και σχεδιασμός επαγγελματικών  

                                                              επιλογών 

             19. Έκθεση σε καθορισμένες επαγγελματικές  

                                                               συνθήκες 

              20. Αναζήτηση, εξασφάλιση και διατήρηση  

                                                               απασχόλησης  
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             21. Έκθεση σε επαρκείς επαγγελματικές  

 συνθήκες 

                                                         22. Κατάκτηση συγκεκριμένης επαγγελματικής  

                                                             δεξιότητας. 

 

 

Πηγή : Brolin, et al., 1989, σελ.157  

 

Για την εφαρμογή του σχεδιασμού μετάβασης των ατόμων με αναπηρία 

θεωρείται σημαντικό το εννοιολογικό μοντέλο των πρακτικών μετάβασης από την 

έρευνα της Kohler (1996) που διαθέτει 5 κατηγορίες ταξινόμησης (βλ Πίνακα 2): 1. 

ανάπτυξη του μαθητή, 2. σχεδιασμό επικεντρωμένο στο μαθητή, 3. διϋπηρεσιακή 

συνεργασία, 4. εμπλοκή της οικογένειας, 5. δομές και χαρακτηριστικά του 

προγράμματος. Το εννοιολογικό μοντέλο των πρακτικών μετάβασης που 

αναπτύχθηκε στη μελέτη αυτή επεκτείνει τις προηγούμενες έρευνες με συγκεκριμένες 

πρακτικές, θέματα και χαρακτηριστικά και με τη σύνδεση θεωρίας και πράξης 

επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση. Στο σχεδιασμό 

του προγράμματος μετάβασης και την ενεργή συμμετοχή του μαθητή εντάσσεται η 

έννοια της αυτοδιάθεσης και περιλαμβάνει δεξιότητες που σχετίζονται με την αυτό-

αξιολόγηση, την επίλυση προβλημάτων, την επανεξέταση των επιλογών του 

προγράμματος και τη λήψη αποφάσεων. Στην προσπάθεια να εντοπιστούν οι 

στρατηγικές για την εφαρμογή των πρακτικών  ταξινόμησης ζητήθηκαν από το 

δείγμα της έρευνας επιπλέον στοιχεία και φάνηκε ότι, ενώ είχαν ακολουθήσει 

συγκεκριμένα βήματα στρατηγικών, δεν είχαν αξιολογήσει ούτε τις παρεμβάσεις, 

ούτε τα αποτελέσματα. Όμως, για να βελτιωθούν τα μεταδευτεροβάθμια 

αποτελέσματα για τα άτομα με αναπηρία, πρέπει η αξιολόγηση του προγράμματος 

και της παρέμβασης να γίνουν αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτικής προσπάθειας. 

Το κυριότερο, χρησιμοποιώντας την ταξινόμηση ως ένα πλαίσιο για το σχεδιασμό, 

την εφαρμογή και την αξιολόγηση των προγραμμάτων από επαγγελματίες 

διαχειριστές, ερευνητές και φορείς χάραξης πολιτικής, μπορούν να αναπτυχθούν 

ειδικές στρατηγικές που σχετίζονται με την πρακτική και βασίζονται στην 

αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων πρακτικών (Kohler, 1996).    
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Πίνακας 2: Η ταξινόμηση του σχεδιασμού μετάβασης (Kohler,1996)   

 

1. Σχεδιασμός εστιασμένος στο μαθητή                        

 Ανάπτυξη ΕΕΠ 

 Συμμετοχή του μαθητή 

 Στρατηγικές σχεδιασμού 

2. Οικογενειακή εμπλοκή 

 Εξάσκηση της οικογένειας 

 Συμμετοχή της οικογένειας 

 Ενίσχυση της οικογένειας 

3. Ανάπτυξη του μαθητή 

 Διδασκαλία δεξιοτήτων ζωής 

 Προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης 

 Οργάνωση επαγγελματικών εμπειριών 

 Αξιολόγηση 

4. Υποστηρικτικές υπηρεσίες, Διϋπηρεσιακή συνεργασία 

 Πλαίσιο συνεργασίας 

5. Παροχή υπηρεσιών, Δομές και χαρακτηριστικά του προγράμματος 

 Φιλοσοφία του προγράμματος 

 Πολιτική του προγράμματος 

 Στρατηγική σχεδιασμού 

 Αξιολόγηση του προγράμματος 

 Κατανομή των πόρων 

 Ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων 

 

Πηγή : Koeler, 1996,  σελ 72  

Επίσης, στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές με 

ειδικές ανάγκες και αναπηρίες, συχνά παρουσιάζονται ως προτεραιότητα οι ετήσιοι 

στόχοι και οι βραχυπρόθεσμοι που περιλαμβάνονται στο εξατομικευμένο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ΕΕΠ). Όμως, είναι σημαντικό να συνδεθούν σε πρόγραμμα 

με μακροπρόθεσμους στόχους και προοπτικές, όπως το long- term vision, που 



 32 

παρουσιάζεται στην έρευνα των Meadan και συνεργατών (2010), ώστε να 

αναπτυχθούν ανάλογες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο ενός προσωπο-

κεντρικού σχεδιασμού (PCP /person - centered planning). Το πλαίσιο αυτό 

περιλαμβάνει ως ομάδα το άτομο με αναπηρία, τα μέλη της οικογένειάς του, τους 

επαγγελματίες και όσους εμπλέκονται στη ζωή του ατόμου (π.χ. φίλους ή μέλη της 

κοινότητας). Τα μέλη της ομάδας συνεργάζονται χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση 

επίλυσης προβλημάτων, για να αναπτύξουν ένα ολιστικό μακροπρόθεσμο όραμα και 

σχέδιο για το άτομο με αναπηρία. Η διαδικασία μπορεί να κατευθύνεται από τον ίδιο 

το μαθητή ή από έναν διαμεσολαβητή.  

Η μακροπρόθεσμη αυτή προοπτική αποτελεί έναν περιγραφικό σχεδιασμό 

επιθυμητών αποτελεσμάτων για το μαθητή σε 3 έως 5 χρόνια. Ο σχεδιασμός πρέπει 

να είναι ολιστικός – αφορά το σχολείο, το σπίτι, την κοινότητα κ.ά. – και 

περιλαμβάνει τις εμπειρίες  μάθησης, τις δομές και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες. 

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αξίζει να σημειωθεί ότι ο προσωπο-

κεντρικός σχεδιασμός δεν αντικαθιστά το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 

γιατί, ενώ το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εστιάζει στις παροντικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή, ο προσωπο-κεντρικός σχεδιασμός επικεντρώνεται 

σε μη ακαδημαϊκές περιοχές, όπως στα χόμπι, τα ενδιαφέροντα, την υγεία και την 

ευεξία του μαθητή. Επομένως, αφού η ομάδα του προσωπο-κεντρικού σχεδιασμού 

εντοπίσει τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν στην μακροπρόθεσμη προοπτική, 

τότε η ομάδα του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος θα πρέπει να ορίσει 

τους ετήσιους στόχους που θα τα αντιμετωπίσουν (Μaedan, Shelden, Appel & 

DeGrazia, 2010).  

Συνεπώς, με το να δηλώνονται απερίφραστα οι δεξιότητες και οι ικανότητες 

που απαιτούνται για να επιτευχθεί η μακροπρόθεσμη προοπτική - σε ακαδημαϊκές και 

λειτουργικές περιοχές- η ομάδα του μαθητή μπορεί να εντοπίσει πιο 

αποτελεσματικούς τρόπους, για να ενσωματώσει τις εξατομικευμένες λειτουργικές 

ανάγκες στο ακαδημαϊκό περιεχόμενο. Γι’ αυτό το σκοπό οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν για το σχεδιασμό κάποια εργαλεία, όπως 

το Circle of Friends  (Perske, 1988, όπως αναφέρεται στο Meadan, 2010), το Making 

Action Plans /MAPs (Forest & Lusthaus, 1990, όπως αναφέρεται στο Meadan,2010), 

το Planning Alternative Tomorrows with Hope/ PATH (Pearpoint, O’ Brien & 

Forest,1993, όπως αναφέρεται στο Meadan, 2010). 
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 Επιπλέον, σημαντικές δεξιότητες αναπτύσσονται στην έρευνα του Yen Pham 

(2012), η οποία εξετάζει το βαθμό που οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ειδικής αγωγής προωθούν μη ακαδημαϊκές συμπεριφορές. Οι 

συγκεκριμένες συμπεριφορές συνδέονται με θετικά μεταδευτεροβάθμια 

αποτελέσματα για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες στους τομείς: της 

αυτο-υπεράσπισης, του καθορισμού και της επίτευξης στόχων, της επίγνωσης της 

αναπηρίας, της απασχόλησης και της χρήσης υποστηρικτικών υπηρεσιών. Οι 

ερωτηθέντες ήταν 248 εκπαιδευτικοί από 20 πολιτείες των ΗΠΑ. Ο σκοπός της 

συγκεκριμένης μελέτης ήταν διπλός α) για να αξιολογήσουν το βαθμό στον οποίο οι 

ειδικοί παιδαγωγοί προώθησαν συγκεκριμένες συμπεριφορές και δεξιότητες για τους 

μαθητές με αναπηρία και β) να καθορίσουν κατά πόσο η προώθηση των δεξιοτήτων 

ήταν σημαντικά διαφορετική ανάμεσα στις διαφορετικές πολιτείες. Τα αποτελέσματα 

συνέβαλαν στην υπάρχουσα ερευνητική διερεύνηση για το ρόλο των ειδικών 

παιδαγωγών στην προώθηση της μεταδευτεροβάθμιας επιτυχίας για τους μαθητές με 

αναπηρία. Τα ευρήματα έδειξαν: α) ότι οι εκπαιδευτικοί προωθούν σημαντικές 

δεξιότητες που σχετίζονται με τη μεταδευτεροβάθμια επιτυχία για τους μαθητές με 

αναπηρία και β) οι διαφορετικοί παράγοντες μεταξύ των πολιτειών έχουν σημαντική 

επίδραση στο βαθμό που οι εκπαιδευτικοί προώθησαν αυτές τις δεξιότητες. Αξίζει, 

επιπλέον, να τονιστεί ότι, ενώ οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν πρακτικές που 

σχετίζονται με δεξιότητες των μαθητών στην επίγνωση της αναπηρίας, στον 

καθορισμό και την επίτευξη στόχων, στην αυτο-υπεράσπιση και την χρήση 

υποστηρικτικών υπηρεσιών, όμως αναφέρουν σημαντικά χαμηλό επίπεδο 

πραγμάτωσης στην απασχόληση. Αυτό πιθανόν οφείλεται στο γεγονός ότι το 65% 

του δείγματος ανέφερε ότι η διδασκαλία τους είχε ως πυρήνα ακαδημαϊκά μαθήματα 

και οι δεξιότητες απασχόλησης δεν ήταν βασικές στο πρόγραμμα σπουδών. Τα 

ευρήματα πρέπει να ερμηνευτούν στο ευρύτερο πλαίσιο α) της επέκτασης του ρόλου 

των ειδικών παιδαγωγών λόγω των προσδοκιών για διαφορετικά αποτελέσματα για 

του μαθητές με αναπηρία στο πλαίσιο του NCLB (No Child Left Behind) και του 

IDEA (2004) και β) από τις διαφορετικές αρμοδιότητες των μελών της ομάδας του 

εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος στις διαφορετικές πολιτείες (Pham, 

2013). 
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2.6. Οι υπηρεσίες των συμβούλων στη μεταδευτεροβάθμια μετάβαση και ο ρόλος 

τους σε ανάλογα προγράμματα 

 

 Η έρευνα της Hudson (2011) εξετάζει τις απόψεις συμβούλων 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις υπηρεσίες τους στη μεταδευτεροβάθμια 

μετάβαση  για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Αφού τα δεδομένα  της  έρευνας 

συγκεντρώθηκαν από συνεντεύξεις συμβούλων, συνοψίστηκαν σε κατηγορίες τα 

ακόλουθα θέματα παρέμβασης : 1) ο σχεδιασμός μεταδευτεροβάθμιων στόχων που 

βασίζεται σε επαγγελματικές αξιολογήσεις, 2) η βοήθεια και οι δραστηριότητες που 

προωθούν τα αποτελέσματα για το κολλέγιο ή τη δουλειά, 3) τα καθήκοντα των 

συμβούλων και η συμμετοχή τους στη διαδικασία μετάβασης και 4) η ομάδα 

Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος, οι μεταδευτεροβάθμιοι στόχοι και ο 

αυτοπροσδιορισμός των μαθητών για τις ανάγκες διαμονής.  Ο στόχος της έρευνας 

είναι να ενισχύσει την καλύτερη κατανόηση της παρέμβασης των συμβούλων για το 

σχεδιασμό της μετάβασης  για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες που ξεκινά στα 14 

χρόνια και ενεργοποιείται στα 16. Αυτή η έρευνα παρουσιάζει το εύρος των γνώσεων 

των συμβούλων, τη βοήθεια που παρέχουν στους μαθητές για την εισαγωγή τους στο 

κολλέγιο και παρουσιάζει την ανάγκη των συμβούλων να συνεργάζονται με 

εξωτερικούς φορείς για να βοηθήσουν τους μαθητές να βρουν δουλειά μετά την 

αποφοίτησή τους από το Λύκειο. Οι σύμβουλοι δήλωσαν ότι παρέχουν πληροφορίες 

για το σχεδιασμό μεταδευτεροβάθμιας μετάβασης στις συναντήσεις για το 

Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας 

μπορούν να ενθαρρύνουν τους συμβούλους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να 

επεκτείνουν τις πρακτικές τους και να εφαρμόσουν ένα πιο βελτιωμένο επίπεδο 

παρέμβασης βοηθώντας τους μαθητές να εισαχθούν στο κολλέγιο, να βρουν δουλειά 

και να πετύχουν στη ζωή τους. 

 Για πολλά χρόνια, η American School Counselor Association, σύμφωνα με 

τους Castelanos και συνεργάτες (2004), εργάζεται για την αναγνώριση και 

αποσαφήνιση του ρόλου και της λειτουργίας των συμβούλων μέσα σε Αναπτυξιακά 

και Συλλογικά Σχολικά Προγράμματα. Οι όροι «Αναπτυξιακά» και «Συλλογικά» 

καθορίζουν τους στόχους που είναι κατάλληλοι αναπτυξιακά με την ηλικία και τις 

ανάγκες των μαθητών και ότι οι τωρινοί και μελλοντικοί στόχοι στηρίζονται σε 

προηγούμενα επιτεύγματα τους. Μέσα από τέτοιου είδους προγράμματα τέσσερα 

στοιχεία προσδιορίζουν το επάγγελμα του συμβούλου :  
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1) Ανταποκρίσιμες Υπηρεσίες: Ο σύμβουλος παρέχει βραχυπρόθεσμη βοήθεια 

στα παιδιά και στους νέους σχετικά με την πορεία ανάπτυξής τους, όπως 

βιώνεται στα σπίτι και το σχολείο. 

2) Εξατομικευμένος  Σχεδιασμός: Οι σύμβουλοι βοηθούν τους μαθητές να 

προσδιορίσουν τα μαθήματα που θα στηρίξουν τους ακαδημαϊκούς και 

επαγγελματικούς τους στόχους. Οι σύμβουλοι επίσης, βοηθούν τα παιδιά να 

αναγνωρίσουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους, τα ενδιαφέροντα και  

τους άλλους παράγοντες που σχετίζονται με τη μελλοντική εκπαιδευτική και 

επαγγελματική τους σταδιοδρομία.  

3) Υποστήριξη Συστήματος: Οι σύμβουλοι σχεδιάζουν και οργανώνουν τα 

προγράμματα. 

4) Πρόγραμμα: Το γραφείο συμβούλων προωθεί το δικό του πρόγραμμα 

(ανάλογο με τα Μαθηματικά, Αγγλικά κ.ά.) που έχει σχεδιαστεί για να 

παρέχει γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που είναι αναπτυξιακά και συλλογικά 

κατάλληλες.  

Επομένως, οι σύμβουλοι εργάζονται για να παρέχουν εκπαίδευση και υποστήριξη για 

τις ακαδημαϊκές, προσωπικές, κοινωνικές και επαγγελματικές ανάγκες για όλους τους 

μαθητές που μπορούν να επωφεληθούν από αυτά τα προγράμματα. Για τους μαθητές 

με μαθησιακές δυσκολίες, συγκριτικά με εκείνους που δεν έχουν, οι ελλείψεις σε 

βασικούς τομείς αποτελούν την αιτία για τη φτωχή επαγγελματική ωριμότητα και τις 

δυσκολίες στην επαγγελματική προσαρμογή (Castellanos & Septeowski, 2004). 

Για το επαγγελματικό έργο των συμβούλων, σύμφωνα με τους Lapan και 

συνεργάτες (2007) υπάρχουν δύο ξεκάθαρες προοπτικές. Πρώτον, ακολουθώντας τις 

αρμοδιότητες επαγγελματικής ανάπτυξης σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα, οι 

σύμβουλοι μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στο να βοηθήσουν τους έφηβους 

να πραγματοποιήσουν πιο επιτυχείς μεταβάσεις σε κρίσιμους ρόλους στη ζωή, 

ανάλογα με τις ανάγκες μιας εξελισσόμενης πλουραλιστικής κοινωνίας και τις 

εντολές των επαγγελματικών οργανισμών. Δεύτερον, οι σύμβουλοι πρέπει να 

παρέχουν πιο εκτεταμένη υποστήριξη σε όλους τους μαθητές, γιατί πολλοί μαθητές 

δεν παίρνουν τη συναισθηματική και πρακτική υποστήριξη που χρειάζονται, αν και 

είναι σημαντικό για την επαγγελματική τους ανάπτυξη και για καλύτερα 

αποτελέσματα στην ενήλικη ζωή. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα χρειάζεται ξεκάθαρα 

περισσότερη συνέπεια σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών επαγγελματικής 
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ανάπτυξης που παίρνουν οι μαθητές συνολικά από τους συμβούλους (Lapan, Aoyagi  

& Kayson, 2007).   

Tο πρόγραμμα Life- Centred Career Education, όπως προαναφέρθηκε στην 

έρευνα των Brolin και συνεργατών (1989), εφαρμόζεται με την ενεργητική 

συμμετοχή των συμβούλων. Για να διεξαχθούν οι δραστηριότητες στα διάφορα 

στάδια του προγράμματος LCCE απαιτείται οι σύμβουλοι να μπορούν να 

ολοκληρώσουν τις ακόλουθες δραστηριότητες :  

1. να εφαρμόζουν την επαγγελματική αξιολόγηση για τους μαθητές με 

αναπηρίες, 

2. να αναπτύσσουν και να αξιοποιούν τους κοινοτικούς πόρους για τους 

συγκεκριμένους σκοπούς, 

3. να γίνουν υπερασπιστές για τα άτομα με αναπηρίες,  

4. να συμβάλουν στην ανάπτυξη και παρακολούθηση ατομικών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και γονείς, 

5. να συνεργάζονται με τους γονείς σχετικά με την επαγγελματική εξέλιξη των 

παιδιών τους, 

6. να συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς σχετικά με την ανάπτυξη της 

αυτογνωσίας και των δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων των μαθητών με 

αναπηρίες, 

7. να εργάζονται με τους μαθητές με αναπηρίες για την επιλογή ευκαιριών 

κατάρτισης και δυνατοτήτων απασχόλησης και 

8. να συμβουλεύουν τους μαθητές με αναπηρίες. 

Στο πλαίσιο ενός τέτοιου προγράμματος, που στηρίζεται στον ατομικό σχεδιασμό, 

τις υποστηρικτικές υπηρεσίες και ένα ευρύτερο σύστημα υποστήριξης,  οι  σύμβουλοι 

μπορούν να εργαστούν άμεσα και αποτελεσματικά με όλους τους μαθητές, και 

συγκεκριμένα με τους μαθητές με αναπηρίες. Επιπλέον, μπορούν να συνεργαστούν 

άμεσα και αποτελεσματικά με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους διευθυντές και 

τα μέλη της κοινότητας για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος (Brolin  & 

Gysbers,  1989). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ 

 

3.1. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την επάρκειά τους στα θέματα 

μετάβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην ενήλικη ζωή 

 

 Από το 1990 και με μεταγενέστερες τροποποιήσεις, το 1997 και 2004, οι 

ρυθμίσεις για τη μετάβαση του Individuals With Disabilities Education Act (IDEA) 

έχουν δώσει μια δυνατή ώθηση στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής να αναλάβουν  

συντονισμένη προσπάθεια για την παροχή υπηρεσιών μετάβασης των ατόμων με 

αναπηρία στην ενήλικη ζωή. Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις αναγνωρίζουν στους 

εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής ότι έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την εποπτεία 

και τη διεκπεραίωση της μετάβασης από το σχολείο στην ενήλικη ζωή (Morningstar  

& Benitez, 2013). Παρόλα αυτά όμως, οι μαθητές με αναπηρία συνεχίζουν να 

αντιμετωπίζουν τη μεταδευτεροβάθμια εξέλιξή τους απροετοίμαστοι και ανεπιτυχείς 

(Certo, Mautz, Pumpian, Smalley & Batterman, 2003· Newman,Wagner, Knokey,  

Marder, Nagle, Shaver & Wei, 2011). Ειδικότερα, πρόσφατη έρευνα  στις ΗΠΑ από 

το National Longitudinal Transition Study-2 αναγνωρίζει τις κρίσιμες περιοχές, στις 

οποίες οι μαθητές με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες υπολείπονται σημαντικά από 

τους τυπικής ανάπτυξης συνομηλίκους τους, 6 χρόνια μετά το σχολείο, με 

χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση (54,9% έναντι 

62,1%), στις ωριαίες αποδοχές ($ 9.40 έναντι $13.20) και στην απασχόληση είτε κατά 

τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είτε στην εργασία (84% έναντι 95%, Sanford et al, 

2011). Ένας βασικός λόγος που οι μαθητές με αναπηρία αντιμετωπίζουν τέτοιου 

είδους προκλήσεις οφείλεται στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 

αισθάνονται ανεπαρκείς για να σχεδιάσουν και να δρομολογήσουν τις διαδικασίες 

μετάβασης (Li, Bassett & Hutchinson, 2009).  
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Στις δυσκολίες των εκπαιδευτικών προστίθεται η καθυστέρηση λήψης 

εκπαιδευτικών πολιτικών μέτρων από τους φορείς. Έτσι, σε έρευνα στις ΗΠΑ σε 36 

κρατικούς φορείς για το θέμα της κατάλληλης ηλικίας αξιολόγησης της μετάβασης 

(transition assessment) μετά από 2 χρόνια επανεξέτασης, αποκαλύφθηκε ότι είχαν 

αρχίσει να συζητούν μεν για το θέμα, αλλά λίγοι φορείς είχαν προχωρήσει σε 

συγκεκριμένες πολιτικές ρυθμίσεις (Morningstar & Liss, 2008).  

 Χρήσιμα συμπεράσματα προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να δώσει η έρευνα 

των Benitez και συνεργατών (2009) και Morningstar και συνεργατών (2013) σε 557 

εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής σε 31 χώρες που 

εξετάζει τις απόψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών για τις δεξιότητες μετάβασης. Στην 

έρευνα γενικά οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι κάπου νιώθουν ικανοποιημένοι, κάπου 

μη ικανοποιημένοι σχετικά με τα επίπεδα ετοιμότητάς τους για τον προγραμματισμό 

μετάβασης. Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με τις διάφορες κατηγορίες αναπηρίας, 

απαντούσαν διαφορετικά για το επίπεδο ετοιμότητας, το βαθμό ικανοποίησης και  την 

εφαρμογή υπηρεσιών μετάβασης. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε πολλαπλή 

ομάδα (π.χ. ειδικούς μετάβασης και συντονιστές μετάβασης) είναι πιο πιθανό να 

πραγματοποιούν δραστηριότητες μετάβασης στο επάγγελμά τους. Οι εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ήταν λιγότερο πιθανό να εφαρμόσουν 

δραστηριότητες σε άλλους τομείς, όπως αξιολόγηση της μετάβασης, προγράμματα 

σπουδών και διδασκαλία με στόχο τη μετάβαση, διϋπηρεσιακή συνεργασία, γιατί δεν 

αισθάνονται επαρκώς προετοιμασμένοι για να πραγματοποιήσουν υπηρεσίες 

μετάβασης ή γενικότερα δεν είναι ικανοποιημένοι με την εκπαίδευσή τους. Τέτοια 

συμπεράσματα καταδεικνύουν ότι τα τυπικά εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν 

εφοδιάσει τους ειδικούς παιδαγωγούς με δεξιότητες που είναι απαραίτητες στο 

σχεδιασμό, αλλά όχι στην πρακτική εφαρμογή υπηρεσιών μετάβασης. Επιπλέον, η 

εμπειρία των εκπαιδευτικών σε θέματα μετάβασης σχετίζεται θετικά με το επίπεδο 

ετοιμότητας τους. Δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί που έχουν διδαχθεί μεγαλύτερο αριθμό 

μαθημάτων μετάβασης και περισσότερες διδακτικές ώρες ανάπτυξης προσωπικού, 

διαθέτουν υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας μετάβασης. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί με 

υψηλά επίπεδα ετοιμότητας νιώθουν περισσότερη ικανοποίηση από την εκπαίδευσή 

τους και αναλαμβάνουν με μεγαλύτερη συχνότητα να διεκπεραιώσουν υπηρεσίες 

μετάβασης στους μαθητές τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η 

εκπαίδευση έχει σημασία, όταν πρόκειται για εφαρμογή σε πρακτικές μετάβασης 

στους δασκάλους ειδικής αγωγής, γι’ αυτό διατυπώνονται προτάσεις για τη βελτίωση 
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της εκπαίδευσής τους στο περιεχόμενο και στις μεθόδους μετάβασης. Ακόμη, αξίζει 

να σημειώσουμε ότι ο παράγοντας «συνολικά χρόνια διδασκαλίας» δεν επηρεάζει 

σημαντικά τη συχνότητα εφαρμογής προγραμμάτων μετάβασης. 

Σε ανάλογο συμπέρασμα καταλήγουν τα αποτελέσματα της έρευνας των 

Gonderman και συνεργατών (2002) στο ότι δεν υπάρχει σημαντική συσχέτιση 

ανάμεσα στον αριθμό ετών εκπαιδευτικής εμπειρίας και στη χρήση διδακτικών 

προσεγγίσεων ή ανάμεσα στον αριθμό ετών εκπαιδευτικής εμπειρίας και στις 

προτάσεις για βελτίωση της διδασκαλίας στην τάξη. Κατά συνέπεια, οι μελέτες που 

στοχεύουν στην εκπαιδευτική χρήση στη διάρκεια των χρόνων θα είναι ιδιαίτερα 

πολύτιμες, λόγω της αυξανόμενης ανησυχίας ότι η έρευνα για το επίπεδο γνώσεων 

μπορεί να μην είναι τόσο στενά συνδεδεμένη με την πρακτική άσκηση και η έρευνα 

για τις εκπαιδευτικές πρακτικές τείνει να μην έχει ισχύ στη διάρκεια των χρόνων 

(Vaughn, Klinger, & Hughes, 2000, όπως αναφέρεται στο Conderman & Katsiyannis,  

2002). 

 Σχετικά με τους τομείς επάρκειας των εκπαιδευτικών σε θέματα μετάβασης 

ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση με 

την προετοιμασία τους στον προγραμματισμό της μετάβασης και λιγότερο 

ικανοποιημένοι για την κατάρτισή τους σε θέματα συνεργασίας με άλλους φορείς. 

Αυτά τα αποτελέσματα υποστηρίζουν προηγούμενες έρευνες που δήλωναν ότι οι 

εκπαιδευτικοί αισθάνονται λιγότερο προετοιμασμένοι να πραγματοποιήσουν 

συνεργασία με άλλους φορείς, να παρέχουν πληροφορίες στις οικογένειες για τους 

φορείς και να συμμετέχουν στο σχεδιασμό σε επίπεδο κοινότητας (Defur, 1997· Li, 

2004· Noonan, Morningstar & Gaumer-Erickson, in press, όπως αναφέρονται στο 

Benitez, et al., 2009).   

 

 

3.2. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τις δυσκολίες συμμετοχής των γονέων 

στο σχεδιασμό μετάβασης και ο ρόλος τους 

 

 Η νομοθετική πράξη No Child Left Behind Act του 2001 (NCLB) έφερε μια 

αυξημένη συνειδητοποίηση της σημασίας της σύνδεσης οικογένειας – σχολείου με 

επίκεντρο τους γονείς και τον αναπόσπαστο ρόλο που διαδραματίζουν βοηθώντας 

στη μάθηση των παιδιών τους, γι’ αυτό προτρέπουν τους γονείς να συμμετέχουν 

ενεργά στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Η οικογενειακή υποστήριξη για μάθηση 
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είναι σημαντική για όλους τους μαθητές, αλλά μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική 

για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες. Μία από τις βασικές αρχές του IDEA, 

όπως τροποποιήθηκε το 1997 (IDEA ’97), είναι η συμμετοχή των γονέων στη λήψη 

αποφάσεων που σχετίζονται με την εκπαίδευση των παιδιών τους (Blum, et al., 2005· 

Morningstar, et al.1995· Newman, 2005). Ανάλογα σε έρευνα της Blanchett (2001) 

σε 74 εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής σχετικά με ποιες δεξιότητες μετάβασης 

θεωρούν ως σημαντικότερες, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν την εμπλοκή της οικογένειας 

σε ποσοστό 96%. Ακόμη, στην ίδια έρευνα επισημαίνεται η ανάγκη τα προγράμματα 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών να τους διασφαλίζουν τις δεξιότητες εκείνες για να 

επιτυγχάνουν την εμπλοκή της οικογένειας και των μαθητών στην διαδικασία της 

μετάβασης. Επίσης, στην ίδια έρευνα διατυπώνεται ως βασική πρακτική για την 

αποτελεσματική εμπλοκή των γονέων –όπως και των μαθητών- οι εκπαιδευτικοί θα 

πρέπει να ακούν και να μοιράζονται πληροφορίες, ώστε να βοηθήσουν τους γονείς 

στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων που συμφωνούν με τους στόχους της 

μετάβασης. 

 Σε αντίθεση όμως, με τα προηγούμενα οφέλη οι γονείς δε συμμετέχουν 

επαρκώς και αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές σε διαφοροποιημένες πολιτιστικά 

οικογένειες. Όπως προκύπτουν από στοιχεία της έρευνας των Landmark και 

συνεργατών (2007), κάποιοι γονείς δεν κατανοούν την έννοια του σχεδιασμού της 

μετάβασης ή αγνοούν το επόμενο βήμα της διαδικασίας, και επομένως δεν είναι 

σίγουροι πως μπορούν να συμβάλουν σ’ αυτή. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις οι 

αρνητικές σχέσεις μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών δε βοηθούν στη συγκεκριμένη 

διαδικασία (Defur, Todd-Allen & Getzel, 2001). Ακόμη, σύμφωνα με τους Landmark 

και συνεργάτες (2012), το ποσοστό συμμετοχής της οικογένειας ήταν χαμηλότερο 

από το αναμενόμενο λόγω αδυναμίας των γονέων να φύγουν από τη δουλειά τους για 

να παρακολουθήσουν τις συναντήσεις για τo σχεδιασμό μετάβασης (Landmark,  

Roberts & Zhang, 2012). 

 Για να μπορούν, όμως να εφαρμοστούν οι  αρχές της νομοθετικής πράξης  No 

Child Left Behind Act του 2001, απαιτείται από τους τοπικούς εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς (Local Education Agencies - LEAs) με γραπτή ρύθμιση να ενθαρρύνουν 

και να διατηρούν ενεργή τη συμμετοχή των γονέων στις συνεδριάσεις για το 

σχεδιασμό των εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και να προσφέρουν 

εναλλακτικές διαδικασίες εμπλοκής, όταν είναι αναγκαίο.  Σε αυτήν την κατεύθυνση 

η έρευνα των Landmark και συνεργατών (2013) εξετάζει τις πεποιθήσεις και τις 
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καθιερωμένες πρακτικές των εκπαιδευτικών σχετικά με τα διαφορετικά επίπεδα 

γονικής συμμετοχής. Αναμφίβολα, και άλλοι παράγοντες συμβάλλουν στη γονική 

συμμετοχή, όπως η λειτουργικότητα του παιδιού, η ηλικία, το φύλο, η εθνικότητα και  

χαρακτηριστικά της οικογένειας π.χ. το εισόδημα, το εκπαιδευτικό επίπεδο των 

γονέων και η γλώσσα που μιλούν στο σπίτι. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

διαφοροποιήσουν τον τρόπο που ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά αυτά (π.χ. 

πολιτιστική διαφοροποίηση της εκπαίδευσης).  

Όμως τα ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης μπορούν να εξηγηθούν σε 

σημαντικό βαθμό με τη θεωρία της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς (Ajzen, 1991). 

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη θεωρία, οι προθέσεις για την εκτέλεση διαφορετικών 

συμπεριφορών  μπορεί να προβλεφθούν με μεγάλη ακρίβεια από τις στάσεις απέναντι 

στη συγκεκριμένη συμπεριφορά, το κοινωνικό πρότυπο, τις αντιλήψεις για τον έλεγχο 

της συμπεριφοράς και οι προηγούμενοι παράγοντες συμβάλλουν σημαντικά στην 

εκδήλωση της συγκεκριμένης συμπεριφοράς. Άρα, όσο μεγαλύτερη είναι η πρόθεση 

να εκτελεστεί η συγκεκριμένη συμπεριφορά, τόσο πιο πιθανό είναι να διεξαχθεί. 

Συνεπώς, σύμφωνα με τη θεωρία της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς, η στάση των 

εκπαιδευτικών, το κοινωνικό πρότυπο, η αντίληψη του ελέγχου της συμπεριφοράς 

των γονέων, μπορούν να επηρεάσουν την πρόθεση των εκπαιδευτικών να 

προωθήσουν τη συμμετοχή των γονέων.  

Γι’ αυτό και τα ευρήματα της έρευνας που εξετάζονται σε δύο διαφορετικές 

σχολικές περιφέρειες ερμηνεύονται με βάση τη συγκεκριμένη θεωρία. Συγκεκριμένα, 

στη σχολική περιφέρεια που οι εκπαιδευτικοί θεωρούν θετική τη γονική συμμετοχή, 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη συλλογικότητα στην προσέγγιση των γονέων και είναι πιο 

ευέλικτοι και κατά συνέπεια οι γονείς ανταποκρίνονται ανάλογα. Αντίθετα, στη 

δεύτερη περιφέρεια που οι γονείς έχουν χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και 

πολιτιστικές διαφοροποιήσεις, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν να παρουσιάσουν 

προσπάθειες προσέγγισης των γονέων, παρά μόνο από το συντονιστή της μετάβασης, 

με τα αναμενόμενα αποτελέσματα (Landmark, et al., 2013).   

Σε έρευνα των Geenen και των συνεργατών (2005) διερευνήθηκαν τα 

εμπόδια, που εμφανίζονται, και οι στρατηγικές που μπορούν να προωθήσουν την 

εμπλοκή των γονέων, που διαφοροποιούνται πολιτιστικά και γλωσσικά, στο 

σχεδιασμό μετάβασης στο σχολείο. Η έρευνα στηρίχθηκε σε συνεντεύξεις  31 γονέων 

–Αμερικανών, Αφροαμερικανών και Ισπανόφωνων- και 10 επαγγελματιών που 

εμπλέκονται στο σχεδιασμό μετάβασης. Κωδικοποιώντας τις απαντήσεις τους 
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αποκαλύφθηκαν 7 τύποι εμποδίων που αναστέλλουν ή αποτρέπουν την εμπλοκή των 

γονέων στο σχεδιασμό μετάβασης : 1) η αυθεντία των εκπαιδευτικών δυσκολεύει την 

προσέγγισή τους, 2) η ψυχολογική εξουθένωση των γονέων, 3) η έλλειψη ελεύθερου 

χρόνου, 4) οι ελλιπείς πληροφορίες για τη μετάβαση, 5) οι δυσκολίες γλωσσικής 

επικοινωνίας, 6) οι κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες και 7) οι πολιτιστικές 

διαφορές. Στην ποιοτική αυτή έρευνα γονείς και εκπαιδευτικοί επίσης αναγνώρισαν 

έναν αριθμό  στρατηγικών, για να αυξήσουν ή να υποστηρίξουν καλύτερα τη γονική 

συμμετοχή στο σχεδιασμό μετάβασης. Αυτές οι στρατηγικές περιλαμβάνουν : 1) 

θετική επικοινωνία ανάμεσα στους γονείς και στους επαγγελματίες, 2) προετοιμασία 

για τη μετάβαση σε μικρότερη ηλικία, 3) πληροφορίες για το σχολικό σχεδιασμό 

μετάβασης, 4) χρήση εκπροσώπου από τους γονείς, που οι επαγγελματίες γενικά δεν 

το θεωρούν θετικό, 5) συναισθηματική στήριξη για τους γονείς και 6) μεγαλύτερη 

ευελιξία στις μορφές συνάντησης. Ενώ όλες αυτές οι στρατηγικές θα μπορούσαν να 

αποδειχθούν χρήσιμες σε κάποιο βαθμό, καμία από αυτές δε θα είναι 

αποτελεσματική, παρά μόνο εάν οι επαγγελματίες είναι πραγματικά έτοιμοι για να 

ενθαρρύνουν και να αξιοποιήσουν το δυναμικό των γονέων. Επιπλέον, αφού η 

δύναμη της λήψης αποφάσεων σήμερα βρίσκεται στους επαγγελματίες αυτοί, και όχι 

οι γονείς, είναι στην ευνοϊκότερη θέση να ενισχύσουν τη συνεργασία οικογένειας – 

σχολείου. Οι στρατηγικές που αναγνωρίζονται σ’ αυτή τη μελέτη επικεντρώνονται 

στην υποστήριξη των γονέων (π.χ. θετική επικοινωνία, συναισθηματική στήριξη), 

εντούτοις, η εφαρμογή τους απαιτεί το πεδίο της μετάβασης να αποδεχθεί νέα 

μοντέλα επαγγελματικής συμπεριφοράς και συνεργασίας. Η εφαρμογή αυτών των 

μοντέλων θα απαιτήσει τα εκπαιδευτικά μας συστήματα να υιοθετήσουν πολιτικές 

και πρακτικές που θα διευκολύνουν και θα ενθαρρύνουν τους επαγγελματίες να 

συμμετέχουν σε συμπεριφορές και να δημιουργήσουν τις συνθήκες εκείνες, που θα 

διευκολύνουν τη γονεϊκή εμπλοκή στη μετάβαση (Geenen, Powers & Lopez-

Vasquez, 2005). 

Αντίστοιχα, στην έρευνα των Lichtenstein και των συνεργατών (2008) 

διαπιστώνεται ότι τα μεταδευτεροβάθμια αποτελέσματα για τους διαφοροποιημένους 

πολιτιστικά και γλωσσικά μαθητές με αναπηρίες συνεχίζουν να υπολείπονται από 

εκείνα των συνομηλίκων τους με την κυρίαρχη πολιτιστικά κουλτούρα, γι’ αυτό είναι 

επιτακτική ανάγκη να αυξηθεί η πολυπολιτισμική ικανότητα των επαγγελματιών της 

μετάβασης. Σε αυτή την έρευνα εφαρμόστηκε αξιολόγηση πριν και μετά την 

μονόωρη  εκπαίδευση σε μία κρατική ομάδα 63 εκπαιδευτικών και επαγγελματιών 
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μετάβασης για να επισημανθούν οι διαφορές στην πολυπολιτισμική ικανότητά τους . 

Τα αποτελέσματα ήταν ανάμεικτα, αλλά περιορισμένα για την αποτελεσματικότητα 

μιας τέτοιας εκπαίδευσης στην πολυπολιτισμική ικανότητα. Έτσι, προκύπτει ότι μια 

τόσο σύντομη εκπαίδευση μπορεί να μην παράγει αρκετά ισχυρά αποτελέσματα για 

να προσδώσουν μακρόχρονες αλλαγές, εντούτοις, επισημαίνεται με βάση τις 

αξιολογήσεις ότι η διερεύνηση του προσωπικού για τις στάσεις και τις πρακτικές του 

μπορεί να επιδράσει στην αύξηση της αντίληψης και στην ενίσχυση της ικανότητάς 

του (Lichtenstein, Lindstrom & Povenmire-Kirk,2008).   

 

 

3.3. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες 

 

 Η μετάβαση από το σχολείο στην εργασία θεωρείται νομικά ως κυρίαρχη  

προτεραιότητα στην ειδική αγωγή από τις αρχές της δεκαετίας του ΄80. Το 

προσωπικό του σχολείου πρέπει να είναι σίγουρο ότι οι μαθητές με ειδικές ανάγκες 

και αναπηρίες έχουν πλήρη πρόσβαση στο γενικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και οφέλη  

από αυτό και αφήνουν το σχολικό σύστημα προετοιμασμένοι για μια επιτυχημένη 

συμμετοχή στην μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην ένταξη σε ουσιαστική 

απασχόληση, στην ανεξάρτητη διαβίωση στις κοινότητες και δυνατότητα άσκησης 

ευκαιριών δια βίου μάθησης (Ζhang,  Ivester, & Katsiyannis, 2005). 

 Σε αυτή την κατεύθυνση, συγκεκριμένες πρακτικές, όπως η έμφαση στην 

επαγγελματική κατάρτιση και η διατμηματική συνεργασία, έχουν οδηγήσει σε 

σημαντικά αποτελέσματα για τα άτομα με αναπηρία (Zhang, et al., 2005). Σημαντικό 

ερευνητικό εύρημα αποτελεί ότι η δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση για 

τους μαθητές με αναπηρία παρέχει μεγάλο πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας, γιατί  

οι νέοι με αναπηρία κέρδιζαν περισσότερα χρήματα και είχαν μεγαλύτερους μισθούς 

σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους (Harvey, 2002). Ένα δεύτερο εύρημα είναι η 

ανταγωνιστική απασχόληση που έχει μακροπρόθεσμα οφέλη, γι’ αυτό πρέπει να 

επιτευχθεί πριν την έξοδο από το σχολείο, μέσα από τη διαμόρφωση σχέσεων 

ανάμεσα στο εκπαιδευτικό προσωπικό, στο προσωπικό του προγράμματος 

επαγγελματικής αποκατάστασης, στον ιδιωτικό τομέα και τους οργανισμούς της 

κοινότητας (Wehman, 2002). 
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 Ωστόσο, αντίθετα από τα προηγούμενα συμπεράσματα, οι Carter και 

συνεργάτες (2010) σε έρευνά τους στις ΗΠΑ βρήκαν ότι παρά τη διαθεσιμότητα 

μυριάδων επαγγελματικών προγραμμάτων, που προσφέρονται σε πολλά Λύκεια, η 

συμμετοχή των νέων με αναπηρία σ’ αυτές τις προσπάθειες περιγράφεται γενικά ως 

άνιση και αρκετά περιορισμένη. Τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας 

επιβεβαιώνουν τις εκκλήσεις για αύξηση της πρόσβασης σε ευρύτερο φάσμα και 

μεγαλύτερο βάθος εμπειριών για τα άτομα με αναπηρίες στο Λύκειο. Συγκεκριμένα, 

όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών σε 34 Λύκεια,  παρόλο που 

παρέχονται επιλογές για επαγγελματικές δραστηριότητες και για τους μαθητές με 

αναπηρία, ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν στις δυνατότητες, τις ανάγκες, τα 

ενδιαφέροντά και τις προτιμήσεις τους, όμως δεν αξιοποιούνται ανάλογα, γιατί δεν 

είναι ξεκάθαρο σε ποιο βαθμό οι ειδικοί παιδαγωγοί είναι εξοικειωμένοι με αυτές και 

νιώθουν την απαραίτητη αυτοπεποίθηση, για να τις σχεδιάσουν και να παρέχουν την 

ανάλογη υποστήριξη. Αν και οι δραστηριότητες προσφέρονται στο πλαίσιο του 

σχολικού προγράμματος λίγοι νέοι με σοβαρές αναπηρίες αναφέρονται ότι 

συμμετέχουν, με αποτέλεσμα να χάνουν σημαντικές εμπειρίες, για να διαμορφώσουν 

τους στόχους τους για το μέλλον και τις φιλοδοξίες τους για τη ζωή μετά το Λύκειο 

(Carter, Trainor, Cakiroglu, Swedeen & Owens, 2010).    

Συνεπώς, η ομάδα που σχεδιάζει τη μετάβαση κρίνεται απαραίτητο να 

λειτουργεί πιο στοχευόμενα, για να εξασφαλίσει όλο το εύρος των επιλογών του 

διδακτικού προγράμματος για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες και να προσφέρει τις 

αναγκαίες τροποποιήσεις και προσαρμογές με στόχο την προσβασιμότητα στα 

προγράμματα από τους μαθητές με αναπηρία. Οι προσπάθειες αυτές πρέπει να 

ενισχύονται από τη διατμηματική συνεργασία ανάμεσα στα στελέχη ειδικής 

εκπαίδευσης, στους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, στους 

εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και στο υπόλοιπο προσωπικό (Li, Bassett, & 

Hutchinson, 2009· Michaels & Ferrara, 2005,  όπως αναφέρεται στους Carter και 

συνεργάτες 2010). Η σημασία της εμπλοκής και άλλων υπηρεσιών στην ειδική 

εκπαίδευση επισημαίνεται και από τους εκπαιδευτικούς της Ν. Καλιφόρνιας που 

αναφέρουν ότι τα σχολεία τους προσφέρουν λειτουργικά προγράμματα σπουδών και 

εκπαίδευσης κοινωνικών δεξιοτήτων, όμως δεν παρέχουν επαρκή ανάπτυξη 

επαγγελματικών δεξιοτήτων, ενώ η υπηρεσία σχεδιασμού μετάβασης κρίθηκε 

ανεπαρκής (Zhang, et al., 2005). 
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 Τέλος, οι Carter και συνεργάτες (2010) εντόπισαν σημαντικές διαφορές στη 

συμμετοχή  τουλάχιστον σε 10 από τις 20 επαγγελματικές δραστηριότητες για τους 

νέους με σοβαρές αναπηρίες και τους νέους με προβλήματα συμπεριφοράς. Επίσης, 

και οι ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης γι’ αυτούς ήταν σπάνια διαθέσιμες στα 

Λύκεια, που συμμετείχαν στην έρευνα. Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να μην 

αντιλαμβάνονται τη σημασία της ένταξής τους στο σχολικό πρόγραμμα, ή να έχουν 

περιορισμένες γνώσεις και πρακτικές στρατηγικές, για να υποστηρίξουν την ένταξη 

αυτών των επαγγελματικών ευκαιριών για τους  νέους με ειδικές ανάγκες. 

 

 

 

3.4. Μετάβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην ενήλικη ζωή: ποιοι 

παράγοντες συμβάλλουν σ’ αυτή την προσπάθεια ; 

  

 Η μετάβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην ενήλικη ζωή αποτελεί μια 

δυναμική διαδικασία με μακροχρόνια προοπτική και ποικίλους παράγοντες που την 

καθορίζουν. Συγκεκριμένα, τα ίδια τα άτομα με αναπηρία πρέπει να συμμετέχουν 

ενεργά στην επιλογή των στόχων και στον προγραμματισμό της διαδικασίας, οι 

γονείς καλούνται να εμπλακούν ενεργητικά με στόχο την αποτελεσματικότερη 

διεξαγωγή της μετάβασης, αλλά και υπηρεσίες, φορείς, όπως ψυχολόγοι, σύμβουλοι, 

κοινωνικοί λειτουργοί κ.ά. κατέχουν ουσιαστικό ρόλο για τη δρομολόγηση αυτής της 

διαδικασίας. Παράλληλα, στη διαδικασία αυτή πρέπει να συνυπολογιστούν οι 

υπάρχουσες δομές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι πολιτικές και νομικές διατάξεις 

και οι οικονομικοί πόροι που θα βοηθήσουν στην υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων. 

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται με τη μετάβαση θεωρούνται, σύμφωνα με 

τη διεθνή βιβλιογραφία, οι κύριοι υπεύθυνοι για να εφοδιάσουν τους μαθητές με 

ακαδημαϊκές και λειτουργικές δεξιότητες ζωής, που σχετίζονται με τη μετάβαση, να 

οργανώσουν τον εξατομικευμένο σχεδιασμό της και να προωθήσουν την πραγμάτωσή 

του. Συνεπώς, αφού ο ρόλος των εκπαιδευτικών θεωρείται σε διεθνές επίπεδο τόσο 

καταλυτικός για τη διαδικασία της μετάβασης, είναι σημαντικό να αξιολογηθούν οι 

γνώσεις και οι δεξιότητές τους, που θεωρούνται αναγκαίες για το σχεδιασμό και την 

εφαρμογή της μετάβασης για τα άτομα με αναπηρία στην ενήλικη ζωή. 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 

 Από την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας που προηγήθηκε βρέθηκε 

πλήθος ερευνών για τη μετάβαση των ατόμων με αναπηρία στην ενήλικη ζωή. Όμως, 

η παντελής έλλειψη ερευνητικών και βιβλιογραφικών δεδομένων στην ελληνική 

πραγματικότητα δημιουργεί ένα τεράστιο κενό για τη μεταδευτεροβάθμια πορεία των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες. Μέσα από αυτή την προβληματική  

δημιουργήθηκε η ανάγκη ερευνητικής προσέγγισης του θέματος της μετάβασης στην 

ενήλικη ζωή των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα, ώστε να μεθοδευθούν ανάλογες 

πρακτικές και προοπτικές στον τομέα αυτό. Με δεδομένο το γεγονός ότι οι 

εκπαιδευτικοί έχουν κύριο ρόλο στη διαδικασία της μετάβασης, όπως φαίνεται στη 

διεθνή βιβλιογραφία και εφόσον στην Ελλάδα δεν έχουν εξεταστεί οι απόψεις τους 

ερευνητικά για το συγκεκριμένο θέμα, ξεκίνησε η προβληματική της παρούσας 

εργασίας. 

  Συνεπώς, η έρευνά μας εξετάζει το θέμα της μετάβασης, σύμφωνα με τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

ειδικότερα, ποιες γνώσεις και δεξιότητές τους συγκεκριμένα συντελούν στην 

εφαρμογή πρακτικών μετάβασης. Η σημασία της διερεύνησης των παραγόντων που 

επηρεάζουν το εκπαιδευτικό έργο των ειδικών παιδαγωγών αποτελεί τη μελλοντική 

υποστήριξη και ενίσχυση της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. 

 Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι η εξέταση του 

βαθμού σημαντικότητας των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών για τη 

μετάβαση των ατόμων με αναπηρία στην ενήλικη ζωή και το επίπεδο κατοχής των 

συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων τους. 

 

Ερευνητικά ερωτήματα 

 

1) Ποιος είναι ο βαθμός σημαντικότητας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 

των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

των ικανοτήτων τους σχετικά με τη μετάβαση των ατόμων με 

αναπηρία στην ενήλικη ζωή; 
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2) Ποιο είναι το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης σχετικά με τη μετάβαση των ατόμων με αναπηρία 

στην ενήλικη ζωή; 

3) Πώς επιδρούν οι μεταβλητές (φύλο, τόπος προέλευσης, ηλικία, 

σχολική μονάδα, εργασιακό καθεστώς, τα έτη προϋπηρεσίας και 

μεταπτυχιακές σπουδές) στις απόψεις των εκπαιδευτικών για το 

βαθμό σημαντικότητας και το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων 

τους σχετικά με τη μετάβαση των ατόμων με αναπηρία στην 

ενήλικη ζωή;  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

4.1. Δείγμα 

 Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελείται από 50 άτομα εκ των οποίων οι 

18 είναι άντρες (36%) και οι 32 είναι γυναίκες (64%). Ως προς τον τόπο προέλευσης, 

οι 28 προέρχονται από τη Θεσσαλονίκη (56%), οι 15 προέρχονται από το Βόλο (30%) 

και οι 7 προέρχονται από τις Σέρρες (14%). Ως προς την ηλικία τους, οι 24 

εκπαιδευτικοί είναι από 31 έως 43 ετών (49%) και οι 25 εκπαιδευτικοί είναι από 44 

έως 53 ετών (51%). 

Σχετικά με τον φορέα εκπαίδευσης οι 24 εκπαιδευτικοί διδάσκουν σε ΕΕΕΕΚ  

(48%), σε ΤΕΕ ειδικής αγωγής διδάσκουν 21 εκπαιδευτικοί (42%), ενώ διδάσκουν σε 

Ειδικό Γυμνάσιο 2 εκπαιδευτικοί (4%) και σε Ειδικό Λύκειο 3 εκπαιδευτικοί (6%). 

Από τους 50 εκπαιδευτικούς του δείγματος, οι 12 είναι αναπληρωτές (24%) και οι 38 

είναι μόνιμοι (76%).  

Ως προς το βασικό πτυχίο τους, οι 12 εκπαιδευτικοί είναι καθηγητές 

Πληροφορικής (24%), οι 9 είναι απόφοιτοι Φιλοσοφικής Σχολής (18%), οι 7 είναι 

απόφοιτοι Φυσικομαθηματικής Σχολής (14%), οι 5 έχουν αποφοιτήσει από τη 

Γυμναστική Ακαδημία (10%), οι 4 είναι Ψυχολόγοι (8%), οι 2 είναι απόφοιτοι 

Κοινωνικών Επιστημών (4%) και οι 11 έχουν αποφοιτήσει από άλλες επιστήμες 

(22%). Από το δείγμα οι 22 εκπαιδευτικοί έχουν μεταπτυχιακό τίτλο στην ειδική 

αγωγή (44%) και οι 10 εκπαιδευτικοί έχουν άλλο μεταπτυχιακό τίτλο (20%), ενώ οι 

28 εκπαιδευτικοί δεν έχουν μεταπτυχιακό τίτλο στην ειδική αγωγή (56%) και οι 40 

δεν έχουν άλλο μεταπτυχιακό τίτλο (80%). Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν έχει 

διδακτορικό τίτλο, ενώ μόνο 1 εκπαιδευτικός έχει παρακολουθήσει Διδασκαλείο 

Ειδικής Αγωγής (2%). 

 Επιπλέον, Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή δηλώνουν πως έχουν 26 

εκπαιδευτικοί (52%) και 24 εκπαιδευτικοί δεν έχουν (48%). Ειδικότερα, 16 

εκπαιδευτικοί έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο 400 ωρών (32,7%), 2 εκπαιδευτικοί 

έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο 600 ωρών (4,1 %) και άλλοι 2 εκπαιδευτικοί 

σεμινάριο των 800 ωρών (4,1%), 1 εκπαιδευτικός σεμινάριο 610 ωρών (2%), 1 

εκπαιδευτικός σεμινάριο των 700 ωρών (2%) και 1 εκπαιδευτικός σεμινάριο των 
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1400 ωρών (2%), ενώ 1 εκπαιδευτικός δε διευκρίνισε το  είδος του σεμιναρίου. 

Συγκεκριμένα, 10 εκπαιδευτικοί έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα εξειδίκευσης 

στην ειδική αγωγή (58,8%), 4 εκπαιδευτικοί πρόγραμμα για προβλήματα ακοής 

(23,5%), 2 εκπαιδευτικοί πρόγραμμα για προβλήματα όρασης (11,8%) και 1 

εκπαιδευτικός πρόγραμμα για νοητική υστέρηση (5,9%).    

Σχετικά με την προϋπηρεσία στην Ειδική Αγωγή οι 25 (50%) εκπαιδευτικοί 

είχαν 1-6 έτη προϋπηρεσίας, ενώ οι υπόλοιποι 25 (50%) είχαν 7-25 έτη (de la Torre 

Cruz & Casanova Arias, 2007). Από αυτούς οι 16 (32%) εκπαιδευτικοί δεν είχαν 

καμία προϋπηρεσία στη Γενική Αγωγή, ενώ οι υπόλοιποι 34 εκπαιδευτικοί είχαν 

κάποια προϋπηρεσία στη Γενική Αγωγή. 

Τέλος, από τους 50 εκπαιδευτικούς, οι 45 (90%) εργάστηκαν τη συγκεκριμένη 

χρονιά σε παιδιά με νοητική καθυστέρηση/αναπηρία και το ίδιο ποσοστό σε μαθητές 

με αυτισμό/ διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, οι 44 (88%) εργάστηκαν σε παιδιά με 

σωματική/κινητική αναπηρία, οι 36 (72%) σε παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς, 

οι 35 (70%) σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, οι 33 (66%) σε παιδιά με 

πολλαπλές αναπηρίες, οι 23 (46%) σε παιδιά με προβλήματα ακοής, οι 18 (36%) σε 

παιδιά με προβλήματα όρασης και 1 (2%)  εκπαιδευτικός σε άλλο πρόγραμμα. 

 

4.2. Διαδικασία 

 

 Η διαδικασία της έρευνας πραγματοποιήθηκε κατά τη σχολική περίοδο 2014 – 

2015. Ειδικότερα η διανομή και συλλογή των ερωτηματολογίων έγινε από το Μάιο 

έως τον Ιούνιο του 2015. 

 Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε διάφορες σχολικές μονάδες Ειδικής 

Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ειδικό Γυμνάσιο, Ειδικό Λύκειο, ΕΕΕΕΚ και 

ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής) των νομών Θεσσαλονίκης, Βόλου και Σερρών.  

 Το ερωτηματολόγιο συνοδευόταν από εισαγωγικά σημειώματα της 

καθηγήτριας και της ερευνήτριας με στόχο να ενημερώσουν τους συμμετέχοντες για 

το σκοπό, το θέμα και τους στόχους της έρευνας. Επιπλέον, τους διαβεβαίωνε για την 

τήρηση της ανωνυμίας και της χρήσης του αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. 

  Συγκεντρώθηκαν 51 ερωτηματολόγια και αποκλείστηκε 1 γιατί δεν είχαν 

συμπληρωθεί όλες οι ερωτήσεις. Συνεπώς στην έρευνα συμπεριλήφθηκαν 50 

ερωτηματολόγια. 
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4.3. Εργαλείο συλλογής δεδομένων 

  

 Το αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε βασίζεται στις 

αναφορές του Council for Exceptional Education's Special Educator Initial 

Preparation Standards (2012) και στο ερωτηματολόγιο, που επιμελήθηκε η ομάδα 

του Next Steps New Hampshire Institutions of Higher Education (IHE), 

αναθεωρήθηκε από την NSNH Leadership Team και το ειδικό εκπαιδευτικό 

προσωπικό του Keene State College. Για το ερωτηματολόγιο έγινε διπλή μετάφραση 

στα ελληνικά από δύο υποψήφιους διδάκτορες και προσαρμόστηκε στα ελληνικά 

εκπαιδευτικά δεδομένα. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τρία μέρη και συνολικά 

από 65 ερωτήσεις. Αναλυτικότερα, στο πρώτο μέρος που αποτελείται από 9 

ερωτήσεις, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί σημείωσαν τα δημογραφικά τους 

στοιχεία.  

 Για την καλύτερη κατανόηση της θεματικής του ερωτηματολογίου, υπήρχε 

εισαγωγικός πίνακας (βλ Πίνακα 3) όπου δίνονται διευκρινήσεις για τις βασικές 

διαστάσεις της διαδικασίας μετάβασης και επιμέρους δράσεις/δεξιότητες, που 

σχετίζονται με κάθε διάσταση. Σε αυτές τις διαστάσεις και τις σχετικές 

δράσεις/δεξιότητες βασίζονται τα ερωτήματα του ερωτηματολογίου. Συγκεκριμένα, η 

πρώτη ενότητα αναφέρεται στο σχεδιασμό της μετάβασης εστιασμένο στο μαθητή, η 

δεύτερη ενότητα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του μαθητή, η τρίτη στην συνεργασία 

μεταξύ των υπηρεσιών, η τέταρτη στην εμπλοκή/ συμμετοχή της οικογένειας και η 

πέμπτη στις δομές του προγράμματος. 

 

Πίνακας 3  Βασικές διαστάσεις της διαδικασίας μετάβασης των μαθητών στην 

ενήλικη ζωή 

Α. Εστιασμένος στον μαθητή σχεδιασμός: αναφέρεται στην ανάπτυξη πρακτικών που 

επικεντρώνονται στη χρήση των πληροφοριών που μας δίνει η αξιολόγηση και στη διευκόλυνση 

του αυτοπροσδιορισμού των μαθητών. Οι πρακτικές αυτές αποσκοπούν στην ανάπτυξη 

εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που βασίζονται στους στόχους των μαθητών 

μετά την αποφοίτησή τους από το σχολείο. 

Α1 Δράση/δεξιότητα: Χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται από μια ποικιλία αξιολογήσεων σχετικών 

με την μετάβαση του μαθητή, με σκοπό να αξιοποιηθούν στη διαμόρφωση μίας εστιασμένης στον μαθητή 
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Α2 Δράση/δεξιότητα: Ανάπτυξη εστιασμένων στον μαθητή Εξατομικευμένων Εκπαιδευτικών 

Προγραμμάτων Μετάβασης που εξασφαλίζουν την ενεργή εμπλοκή των μαθητών στη στοχοθεσία, 

στις διαδικασίες και στα αποτελέσματα. 

 

 

μετάβασης στην ενήλικη ζωή, όπως και στο σχεδιασμό που αφορά την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας.  

Β. Ανάπτυξη των δεξιοτήτων του μαθητή: αναφέρεται στην υιοθέτηση πρακτικών που 

δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής, επαγγελματικών και εργασιακών 

δεξιοτήτων μέσω εμπειριών μάθησης που παρέχονται τόσο στο πλαίσιο του σχολείου όσο 

και στο πλαίσιο εργασιακού περιβάλλοντος. Η αξιολόγηση του μαθητή και οι κατάλληλες 

προσαρμογές αποτελούν την ουσιαστική βάση για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 

μαθητή που έχει ως τελικό στόχο την επιτυχημένη μετάβασή του στην ενήλικη ζωή. 

Β. Δράση/δεξιότητα: Σχεδιασμός εστιασμένων στον μαθητή προγραμμάτων σπουδών, 

διδασκαλίας, αξιολόγησης, δραστηριοτήτων και προσαρμογών που υποστηρίζουν τους σχετικούς 

με την μετάβαση στην ενήλικη ζωή στόχους. 

 

 

Γ. Συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών: αναφέρεται στην ανάπτυξη πρακτικών που διευκολύνουν την 

εμπλοκή του προσωπικού του σχολείου, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην κοινότητα, 

οργανισμών και υπηρεσιών σε όλες διαστάσεις της εκπαίδευσης που σχετίζονται με τη μετάβαση. 

Γ Δράση/δεξιότητα: Συνεργασία με τους εμπλεκόμενους (πρόσωπα και υπηρεσίες) για την διασφάλιση και 

την αύξηση των αποτελεσματικών υπηρεσιών μετάβασης, των δραστηριοτήτων, των συστημάτων 

υποστήριξης, και των θετικών αποτελεσμάτων τόσο για τα άτομα με αναπηρία όσο και για τις οικογένειές 

τους. 

Δ. Εμπλοκή/συμμετοχή της οικογένειας: αναφέρεται στην ανάπτυξη πρακτικών που υποστηρίζουν 

την εμπλοκή των γονέων και της οικογένειας γενικότερα στο σχεδιασμό και στην παροχή 

υπηρεσιών εκπαίδευσης και μετάβασης. Η εστιασμένη στην οικογένεια κατάρτιση και οι 

δραστηριότητες ενδυνάμωσης της οικογένειας αυξάνουν την ικανότητα των μελών της 

οικογένειας να δουλέψουν αποτελεσματικά με τους εκπαιδευτικούς και με άλλους φορείς παροχής 

υπηρεσιών. 

Δ. Δράση/δεξιότητα: Προώθηση της ενεργητικής εμπλοκής όλων των οικογενειών στη διαδικασία  λήψης 

αποφάσεων για την μετάβαση και στη διαδικασία υλοποίησής τους, αντιμετωπίζοντας σε κάθε περίπτωση 

με ευαισθησία και με θετικό τρόπο τα πολιτισμικά, γλωσσικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά 

της κάθε οικογένειας.  
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Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου διερευνά το βαθμό σημαντικότητας 

των ικανοτήτων του εκπαιδευτικού, που προετοιμάζουν τους μαθητές με αναπηρία 

για τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή. Είναι χωρισμένο σε 5 υποκλίμακες (βλ Πίνακα 3 

& 4) και μέσα από 28 δηλώσεις διερευνήθηκαν πόσο σημαντικές θεωρούν οι 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί τις συγκεκριμένες ικανότητες,  που προετοιμάζουν τους 

μαθητές με αναπηρία για τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή. Η μέτρηση έγινε με 

κλίμακα Likert 5 σημείων (1= Διαφωνώ απόλυτα, 2= Διαφωνώ, 3=Ούτε συμφωνώ/ 

ούτε διαφωνώ, 4 = Συμφωνώ, 5= Συμφωνώ απόλυτα). Οι εκπαιδευτικοί σημείωσαν 

στην κλίμακα σε ποιο βαθμό συμφωνούν ή διαφωνούν με τις 28 δηλώσεις. 

 

Πίνακας 4  Δηλώσεις ερωτηματολογίου 

 

Ε. Δομές του προγράμματος:  πρόκειται για τις δομές του προγράμματος που υποστηρίζουν την 

αποδοτική και αποτελεσματική παροχή επικεντρωμένης στη μετάβαση εκπαίδευσης και σχετικών 

υπηρεσιών. Ο όρος συμπεριλαμβάνει επιπλέον την φιλοσοφία, τον σχεδιασμό, την πολιτική, την 

αξιολόγηση και την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων. Οι δομές και τα χαρακτηριστικά ενός 

σχολείου παρέχουν ουσιαστικά το πλαίσιο  για μια προοπτική μετάβασης. 

Ε. Δράση/δεξιότητα: Γνώση των δομών του προγράμματος που επαφίενται σε πρακτικές βασισμένες σε 

τεκμηριωμένα στοιχεία και έρευνες για τη δημιουργία αποτελεσματικών προγραμμάτων και υπηρεσιών 

μετάβασης. 

Α1.1 Να κατανοώ διάφορες τυπικές και άτυπες αξιολογήσεις για τη μετάβαση 

και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό των 

δυνατοτήτων, των προτιμήσεων, των ενδιαφερόντων και των αναγκών των 

μαθητών που αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για τη μετάβαση 

(μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, απασχόληση, ανεξάρτητη διαβίωση). 

1 2 3 4 5 

Α1.2 Να διενεργώ άτυπες αξιολογήσεις μετάβασης και να κάνω 

τροποποιήσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών. 

1 2 3 4 5 

Α1.3 Να γνωστοποιώ τις πληροφορίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση 

μετάβασης, έτσι ώστε τα σχετικά αποτελέσματα να είναι κατανοητά από τους 

μαθητές, τις οικογένειες και τους επαγγελματίες.  

1 2 3 4 5 

Α2.1 Να καταγράφω μετρήσιμους σκοπούς που αφορούν τη μετάβαση στην 

ενήλικη ζωή και που αντανακλούν τα ενδιαφέροντα των μαθητών και τις 

προτιμήσεις τους. 

1 2 3 4 5 

Α2.2 Να καταγράφω μετρήσιμους ετήσιους σκοπούς  και στόχους που 

σχετίζονται με  σκοπούς που αφορούν τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή. 

1 2 3 4 5 

Α2.3 Να σχεδιάζω προγράμματα μετάβασης για την επίτευξη των σκοπών και 

στόχων  που αφορούν τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή. 

1 2 3 4 5 

Α2.4 Να αντιστοιχίζω διδακτικές και άλλες δραστηριότητες με   σκοπούς και 

στόχους  που αφορούν τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή. 

1 2 3 4 5 

 

Β1. Να γνωρίζω πολλές μετασχολικές προοπτικές (δηλαδή, την απασχόληση, 

την ανεξάρτητη διαβίωση), γεγονός που βοηθά στο σχεδιασμό της 

επικεντρωμένης στο μαθητή μετάβασης και στο σχεδιασμό  της ανάπτυξης 

σταδιοδρομίας. 

1 2 3 4 5 
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 Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου διερευνά το επίπεδο γνώσεων και 

δεξιοτήτων που πιστεύουν ότι κατέχουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες για την 

Β2. Να κατέχω τεκμηριωμένες γνώσεις διδασκαλίας, προγράμματος σπουδών 

και πρακτικών αναφορικά με τη μετάβαση σε μετασχολικά πλαίσια. 

1 2 3 4 5 

Β3. Να γνωρίζω υποστηρικτικά και εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας και 

διάφορες υποστηρικτικές τεχνολογίες για τη μετάβαση και την ανάπτυξη της 

σταδιοδρομίας για τα άτομα με αναπηρία. 

1 2 3 4 5 

Β4. Να γνωρίζω εκπαιδευτικό υλικό και διδακτικές δραστηριότητες που οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη σύνδεση του περιεχομένου 

των μαθημάτων με τους σκοπούς που τίθενται για ένα μαθητή και αφορούν τη 

μετάβαση στην ενήλικη ζωή. 

1 2 3 4 5 

Β5. Να διδάσκω δεξιότητες αυτοσυνηγορίας και αυτοπροσδιορισμού  για να 

διευκολυνθούν οι μαθητές στην κατανόηση των δυνατοτήτων και των 

δυσκολιών τους. 

1 2 3 4 5 

Β6. Να μπορώ να μιλήσω για τη σημασία και την επίδραση μιας ποικιλίας 

εμπειριών μάθησης σε εργασιακούς χώρους. 

1 2 3 4 5 

 

Γ1. Να γνωρίζω τους ρόλους και τις ευθύνες των εκπαιδευτικών, των 

εργοδοτών, καθώς και των άλλων φορέων παροχής υπηρεσιών στα διάφορα 

μετασχολικά πλαίσια. 

1 2 3 4 5 

Γ2. Να κατανοώ τις στρατηγικές που διευκολύνουν τη συνεργασία ανάμεσα 

στους εμπλεκόμενους της μετάβασης. 

1 2 3 4 5 

Γ3. Να υπερασπίζομαι την ένταξη του περιεχομένου μετάβασης μέσα στα 

ακαδημαϊκά μαθήματα σε εξατομικευμένο επίπεδο. 

1 2 3 4 5 

Γ4. Να γνωρίζω πώς να φέρνω σε επικοινωνία τους μαθητές με τις εσωτερικές 

υπηρεσίες του σχολείου (π.χ. σχολική συμβουλευτική) και υπηρεσίες στην 

κοινότητα (π.χ. ψυχική υγεία, αποκατάσταση).  

1 2 3 4 5 

Γ5. Να γνωρίζω πώς να προετοιμάζω το μαθητή, την οικογένεια, και όλους 

τους άλλους εμπλεκόμενους για τη διαδικασία σχεδιασμού της μετάβασης. 

1 2 3 4 5 

Γ6. Να γνωρίζω πώς να συντονίζω και να διευκολύνω το σχεδιασμό της 

μετάβασης στο πλαίσιο του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. 

1 2 3 4 5 

Γ7. Να αναπτύσσω και να διατηρώ επαγγελματική δεοντολογία στο πλαίσιο 

της συνεργασίας μου με τους μαθητές, τις οικογένειες, το προσωπικό του 

σχολείου, και το προσωπικό υπηρεσιών στην κοινότητα. 

1 2 3 4 5 

 

Δ1. Να κατανοώ τη σημασία της οικογενειακής εμπλοκής σε όλη τη 

διαδικασία σχεδιασμού της μετάβασης στην ενήλικη ζωή και πώς αυτή 

συμβάλλει στην επιτυχία της. 

1 2 3 4 5 

Δ2. Να γνωρίζω τις επιδράσεις του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού 

πλαισίου του ατόμου και της οικογένειας στη συμπεριφορά και στη μάθηση 

στο πλαίσιο του σχεδιασμού της μετάβασης. 

1 2 3 4 5 

Δ3. Να κατανοώ τις υπηρεσίες υποστήριξης που είναι αναγκαίες για τις 

οικογένειες, ώστε να επικοινωνούν αποτελεσματικά και να συνεργάζονται  

αποτελεσματικά με το εκπαιδευτικό προσωπικό. 

1 2 3 4 5 

Δ4. Να εντοπίζω πληροφορίες για τις οικογένειες, ώστε να κατανοήσουν τις 

εκπαιδευτικές υπηρεσίες μετάβασης και τα δυνητικά δίκτυα υποστήριξης και 

υπηρεσιών. 

1 2 3 4 5 

 

E1. Να γνωρίζω διδακτικές στρατηγικές, εκπαιδευτικά μοντέλα και 

προγράμματα για τη σταδιοδρομία. 

1 2 3 4 5 

Ε2. Να γνωρίζω πρακτικές μετάβασης, προγράμματα και υπηρεσίες που 

παράγουν επιτυχημένα μετασχολικά αποτελέσματα. 

1 2 3 4 5 

Ε3. Να γνωρίζω τη νομοθεσία και τις πολιτικές που αφορούν τη  μετάβαση. 1 2 3 4 5 

Ε4.   Να γνωρίζω τους οργανισμούς και δημοσιεύσεις που σχετίζονται με το 

πεδίο της δευτεροβάθμιας ειδικής αγωγής και της μετάβασης. 

1 2 3 4 5 
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προετοιμασία των μαθητών με αναπηρία για τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή. Είναι 

επίσης, χωρισμένο σε 5 υποκλίμακες (βλ Πίνακα 3 & 4) και περιλαμβάνει 28 

ερωτήσεις – ίδιες με του δεύτερου μέρους- αλλά αξιολογούν αυτή τη φορά το επίπεδο 

γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων στη μετάβαση. Η μέτρηση έγινε με 

κλίμακα Likert 5 σημείων (1= Καθόλου, 2= Λίγο, 3= Μέτρια, 4=Πολύ, 5 = Πάρα 

πολύ). Οι εκπαιδευτικοί σημείωσαν πόσο συχνά εφαρμόζονται οι δηλώσεις του 

ερωτηματολογίου.  

 

 

4.4. Στατιστική ανάλυση δεδομένων 

 

  Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το στατιστικό λογισμικό 

πακέτο SPSS 22.0. Οι στατιστικοί έλεγχοι που χρησιμοποιήθηκαν για τη διερεύνηση 

των ερευνητικών υποθέσεων ήταν : 

 Προκαταρτικός έλεγχος δεδομένων – περιγραφική στατιστική (συχνότητες, 

ποσοστά, μέγιστη και ελάχιστη τιμή, μέσοι όροι, τυπική απόκλιση). 

 Έλεγχος  t για ανεξάρτητα δείγματα (t test) με το φύλο, τον τόπο προέλευσης, 

την ηλικία, τη σχολική μονάδα, το εργασιακό καθεστώς τα έτη προϋπηρεσίας 

και τις μεταπτυχιακές σπουδές ως ανεξάρτητη μεταβλητή.  

 Ο έλεγχος αξιοπιστίας άλφα (alpha reliability) μεταξύ των υποκλιμάκων και 

όλων των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

5.1. Αξιοπιστία με δείκτη Cronbach’s  alpha 

 

Μετά την συγκέντρωση των ερωτηματολογίων και την καταχώρησή τους στο 

πρόγραμμα SPSS, ελέγχθηκε η ύπαρξη εσωτερικής αξιοπιστίας των υποκλιμάκων 

μετά την προσαρμογή τους στην ελληνική γλώσσα. Από τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης προέκυψε στο σύνολο η τιμή άλφα να είναι ικανοποιητική, καθώς ήταν 

μεγαλύτερη του  0,80 κατά μέσο όρο. 

 

Πίνακας 5 

 

Υποκλίμακες Cronbach’s  alphα 

Β.Α. Εστιασμένος στο μαθητή σχεδιασμός 0,908 

Β.Β. Ανάπτυξη δεξιοτήτων του μαθητή 0,870 

Β.Γ. Συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών 0,886 

Β.Δ. Εμπλοκή/συμμετοχή της οικογένειας  0,846 

Β.Ε. Δομές του προγράμματος 0,883 

Γ.Α. Εστιασμένος στο μαθητή σχεδιασμός 0,895 

Γ.Β. Ανάπτυξη δεξιοτήτων του μαθητή 0,870 

Γ.Γ. Συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών 0,908 

Γ.Δ. Εμπλοκή/συμμετοχή της οικογένειας 0,864 

Γ.Ε. Δομές του προγράμματος 0,891 

 

  

Συγκεκριμένα, αναλυτικά στις 10 υποκλίμακες, η πρώτη υποκλίμακα των έξι 

στοιχείων είναι 0.908, πράγμα που δείχνει ότι διαθέτει εξαιρετική αξιοπιστία. Η 

δεύτερη υποκλίμακα των έξι στοιχείων είναι 0,870, συνεπώς διαθέτει πολύ καλή 

αξιοπιστία. Η τρίτη υποκλίμακα των έξι στοιχείων είναι 0,886, συνεπώς επίσης 

διαθέτει πολύ καλή αξιοπιστία. Η τέταρτη υποκλίμακα των έξι στοιχείων είναι 0,846, 

άρα η αξιοπιστία είναι καλή. Η πέμπτη υποκλίμακα των έξι στοιχείων είναι πολύ 

ικανοποιητική με τιμή 0,883. Η έκτη υποκλίμακα των επόμενων στοιχείων είναι 

0,895, άρα διαθέτει πολύ καλή αξιοπιστία. Η έβδομη υποκλίμακα των έξι στοιχείων 
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με τιμή 0,870 επίσης διαθέτει πολύ καλή αξιοπιστία. Ακόμη, η όγδοη υποκλίμακα 

των έξι στοιχείων είναι 0,908, συνεπώς διαθέτει εξαιρετική αξιοπιστία. Η ένατη 

υποκλίμακα των έξι στοιχείων είναι 0,864, άρα είναι ικανοποιητική αξιοπιστία. 

Τέλος, η δέκατη υποκλίμακα των έξι στοιχείων είναι 0,891, που θεωρείται πολύ καλή 

αξιοπιστία.     

 

5.2. Διερεύνηση του βαθμού σημαντικότητας των ικανοτήτων των 

εκπαιδευτικών για την προετοιμασία των μαθητών με ειδικές ανάγκες για τη 

μετάβαση στην ενήλικη ζωή. 

 

 Πρώτος στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση του βαθμού σημαντικότητας 

των ικανοτήτων που προετοιμάζουν τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή. Για να 

εντοπιστεί ο βαθμός των παραγόντων αυτών, πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις για την 

εύρεση του μέσου όρου και της τυπικής απόκλισης.  

 Ειδικότερα, το μέρος αυτό του ερωτηματολογίου (Β΄) εξετάζει τις απόψεις 

των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής για τη σημαντικότητα των ικανοτήτων που 

προετοιμάζουν τους μαθητές με αναπηρία για τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή. Οι 

συμμετέχοντες κλήθηκαν να διαβάσουν 28 δηλώσεις και να σημειώσουν το βαθμό 

που διαφωνούν ή συμφωνούν με τις δηλώσεις αυτές. Στους παρακάτω πίνακες 

παρουσιάζονται οι δηλώσεις τους και η σχετική περιγραφική ανάλυση των 

δεδομένων. 
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Πίνακας 6:  Βαθμός Σημαντικότητας: 

Πρακτικές Αξιολόγησης και Αυτοπροσδιορισμού του μαθητή 

 
Δηλώσεις Ελάχ. τιμή Μέγ. τιμή Μέσος όρος Τυπική 

απόκλιση 

Β.Α1.2 Να διενεργώ άτυπες αξιολογήσεις 

μετάβασης και κάνω τροποποιήσεις που 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών 

2 5 4,12 ,824 

Β.Α1.1 Να κατανοώ διάφορες τυπικές και άτυπες 

αξιολογήσεις για τη μετάβαση και τις διαδικασίες 

που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό των 

δυνατοτήτων, των προτιμήσεων, των 

ενδιαφερόντων και των αναγκών των μαθητών που 

αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για τη μετάβαση 

(μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, απασχόληση, 

ανεξάρτητη διαβίωση). 

2 5 4,10 ,953 

Β.Α1.3 Να γνωστοποιώ τις πληροφορίες που 

σχετίζονται με την αξιολόγηση μετάβασης, έτσι ώστε 

τα σχετικά αποτελέσματα να είναι κατανοητά από 

τους μαθητές, τις οικογένειες και τους 

επαγγελματίες. 

2 5 4,10 ,953 

 

 

Οι συμμετέχοντες συμφωνούν περισσότερο ότι είναι σημαντικό να διενεργούν 

άτυπες αξιολογήσεις και να κάνουν τις ανάλογες τροποποιήσεις με μέσο όρο 4,12 και 

τυπική απόκλιση ,824. Επίσης, δηλώνουν ότι συμφωνούν με τη διενέργεια τυπικών 

και άτυπων αξιολογήσεων μετάβασης που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό των 

δυνατοτήτων, προτιμήσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών και στο ίδιο ποσοστό 

γνωστοποιούν αυτές τις πληροφορίες στους μαθητές, τις οικογένειες και τους 

επαγγελματίες με μέσο όρο 4, 10 και τυπική απόκλιση ,953. 
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Πίνακας 7:  Βαθμός Σημαντικότητας: Σχεδιασμός Εξατομικευμένων 

Προγραμμάτων Μετάβασης 

 
Δηλώσεις Ελάχισ. 

Τιμή 

Μέγ. τιμή Μέσος όρος Τυπική 

απόκλιση 

Β.Α2.4 Να αντιστοιχίζω διδακτικές και άλλες 

δραστηριότητες με   σκοπούς και στόχους  που 

αφορούν τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή. 

2 5 4,36 ,722 

Β.Α2.3 Να σχεδιάζω προγράμματα μετάβασης για 

την επίτευξη των σκοπών και στόχων  που 

αφορούν τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή. 

2 5 4,06 ,935 

Β.Α2.1 Να καταγράφω μετρήσιμους σκοπούς που 

αφορούν τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή και που 

αντανακλούν τα ενδιαφέροντα των μαθητών και 

τις προτιμήσεις τους. 

2 5 4,04 ,856 

Β.Α2.2 Να καταγράφω μετρήσιμους ετήσιους 

σκοπούς  και στόχους που σχετίζονται με  σκοπούς 

που αφορούν τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή. 

2 5 4,02 ,979 

 

 

Επίσης δήλωσαν ότι θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό σημαντικό να 

αντιστοιχίζουν διδακτικές και άλλες δραστηριότητες με σκοπούς και στόχους 

μετάβασης με μέσο όρο 4,36 και τυπική απόκλιση ,722, ότι συμφωνούν να σχεδιάζουν 

προγράμματα μετάβασης για την επίτευξη σκοπών και στόχων με μέσο όρο 4,06 και 

τυπική απόκλιση ,935. Ακόμη, απαντούν πως συμφωνούν ότι είναι σημαντικό να 

καταγράφουν μετρήσιμους σκοπούς μετάβασης με βάση τα ενδιαφέροντα και τις 

προτιμήσεις των μαθητών με μέσο όρο 4,04 και τυπική απόκλιση ,856 και ότι 

συμφωνούν να καταγράφουν τους αντίστοιχους ετήσιους σκοπούς που σχετίζονται με 

τους σκοπούς μετάβασης με μέσο όρο 4,02 και τυπική απόκλιση ,979.  
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Πίνακας 8:  Βαθμός Σημαντικότητας: Ανάπτυξη δεξιοτήτων του μαθητή 

 
Δηλώσεις Ελάχισ. 

τιμή 

Μέγ. 

τιμή 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Β.Β4. Να γνωρίζω εκπαιδευτικό υλικό και διδακτικές 

δραστηριότητες που οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν για τη σύνδεση του περιεχομένου των 

μαθημάτων με τους σκοπούς που τίθενται για ένα μαθητή και 

αφορούν τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή. 

3 5 4,38 ,667 

Β.Β3. Να γνωρίζω υποστηρικτικά και εναλλακτικά συστήματα 

επικοινωνίας και διάφορες υποστηρικτικές τεχνολογίες για τη 

μετάβαση και την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας για τα άτομα με 

αναπηρία. 

3 5 4,26 ,694 

Β.Β1. Να γνωρίζω πολλές μετασχολικές προοπτικές (δηλαδή, την 

απασχόληση, την ανεξάρτητη διαβίωση), γεγονός που βοηθά στο 

σχεδιασμό της επικεντρωμένης στο μαθητή μετάβασης και στο 

σχεδιασμό  της ανάπτυξης σταδιοδρομίας. 

2 5 4,24 ,822 

Β.Β2. Να κατέχω τεκμηριωμένες γνώσεις διδασκαλίας, 

προγράμματος σπουδών και πρακτικών αναφορικά με τη 

μετάβαση σε μετασχολικά πλαίσια. 

2 5 4,06 ,818 

Β.Β5. Να διδάσκω δεξιότητες αυτοσυνηγορίας και 

αυτοπροσδιορισμού,  για να διευκολυνθούν οι μαθητές στην 

κατανόηση των δυνατοτήτων και των δυσκολιών τους. 

2 5 4,06 ,818 

Β.Β6. Να μπορώ να μιλήσω για τη σημασία και την επίδραση 

μιας ποικιλίας εμπειριών μάθησης σε εργασιακούς χώρους. 

2 5 3,98 ,795 

 

 

Ως προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων μετάβασης, οι συμμετέχοντες δήλωσαν πως  

θεωρούν σε μεγάλο βαθμό σημαντικό να γνωρίζουν το εκπαιδευτικό υλικό και τις 

διδακτικές δραστηριότητες μετάβασης και να επιτυγχάνουν την αντιστοίχιση με τους 

σκοπούς μετάβασης με μέσο όρο 4,38 και τυπική απόκλιση ,667 και ότι είναι 

σημαντικό να γνωρίζουν υποστηρικτικά συστήματα επικοινωνίας και αντίστοιχες 

τεχνολογίες για τη μετάβαση και ανάπτυξη της σταδιοδρομίας με μέσο όρο 4,26 και 

τυπική απόκλιση ,694. Ακόμη, σε παρόμοιο βαθμό κυμαίνεται ο βαθμός 

σημαντικότητας στο να γνωρίζουν μετασχολικές προοπτικές για τη μετάβαση και το 

σχεδιασμό της σταδιοδρομίας με μέσο όρο 4,24 και τυπική απόκλιση ,822 και θεωρούν 

επίσης σημαντικό να κατέχουν τεκμηριωμένες γνώσεις διδασκαλίας μετάβασης και να 

διδάσκουν δεξιότητες αυτοσυνηγορίας και αυτοπροσδιορισμού με μέσο όρο 4,06 και 

τυπική απόκλιση ,818. Επίσης, δήλωσαν ότι ούτε συμφωνούν, ούτε διαφωνούν στο 

βαθμό σημαντικότητας ως προς το να μιλήσουν για τη σημασία εμπειριών μάθησης σε 

εργασιακούς χώρους με μέσο όρο 3,98 και τυπική απόκλιση ,795. 
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Πίνακας 9:  Βαθμός Σημαντικότητας: 

Ανάπτυξη συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους (πρόσωπα και φορείς) 

 

Δηλώσεις Ελάχ. τιμή Μέγισ. τιμή 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Β.Γ4. Να γνωρίζω πώς να φέρνω σε επικοινωνία 

τους μαθητές με τις εσωτερικές υπηρεσίες του 

σχολείου (π.χ. σχολική συμβουλευτική) και 

υπηρεσίες στην κοινότητα (π.χ. ψυχική υγεία, 

αποκατάσταση). 

3 5 4,38 ,725 

Β.Γ3. Να υπερασπίζομαι την ένταξη του 

περιεχομένου μετάβασης μέσα στα ακαδημαϊκά 

μαθήματα σε εξατομικευμένο επίπεδο. 

3 5 4,24 ,687 

Β.Γ7. Να αναπτύσσω και να διατηρώ 

επαγγελματική δεοντολογία στο πλαίσιο της 

συνεργασίας μου με τους μαθητές, τις οικογένειες, 

το προσωπικό του σχολείου, και το προσωπικό 

υπηρεσιών στην κοινότητα. 

2 5 4,22 ,764 

Β.Γ5. Να γνωρίζω πώς να προετοιμάζω το μαθητή, 

την οικογένεια, και όλους τους άλλους 

εμπλεκόμενους για τη διαδικασία σχεδιασμού της 

μετάβασης. 

2 5 4,20 ,808 

Β.Γ6. Να γνωρίζω πώς να συντονίζω και να 

διευκολύνω το σχεδιασμό της μετάβασης στο 

πλαίσιο του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού 

προγράμματος. 

2 5 4,12 ,824 

Β.Γ2. Να κατανοώ τις στρατηγικές που 

διευκολύνουν τη συνεργασία ανάμεσα στους 

εμπλεκόμενους της μετάβασης. 

2 5 4,08 ,804 

Β.Γ1. Να γνωρίζω τους ρόλους και τις ευθύνες των 

εκπαιδευτικών, των εργοδοτών, καθώς και των 

άλλων φορέων παροχής υπηρεσιών στα διάφορα 

μετασχολικά πλαίσια. 

2 5 4,02 ,820 

 

 

Σχετικά με τη συνεργασία με υπηρεσίες μετάβασης δήλωσαν ότι θεωρούν σε  

μεγάλο βαθμό σημαντικό να φέρνουν σε επικοινωνία τους μαθητές με εσωτερικές 

υπηρεσίες του σχολείου ή με υπηρεσίες της κοινότητες με μέσο όρο 4,38 και τυπική 

απόκλιση ,725 και να εντάσσουν το περιεχόμενο μετάβασης στα ακαδημαϊκά 

μαθήματα με μέσο όρο 4,24 και τυπική απόκλιση 0,687, όπως επίσης ότι θεωρούν 

σημαντική την επαγγελματική δεοντολογία σε επίπεδο σχολείου, οικογένειας ή 

κοινότητας με μέσο όρο 4,22 και τυπική απόκλιση ,764. Επιπλέον, θεωρούν 

σημαντική την προετοιμασία των εμπλεκομένων στο σχεδιασμό μετάβασης με μέσο 

όρο 4,20 και τυπική απόκλιση ,808, όπως επίσης και το συντονισμό και τη 

διευκόλυνση του εξατομικευμένου σχεδιασμού με μέσο όρο 4,12 και τυπική απόκλιση 

,824. Ακόμη θεωρούν σε μεγάλο βαθμό σημαντικό να κατανοούν τις στρατηγικές 

συνεργασίας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους με μέσο όρο 4,08 και τυπική απόκλιση 
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,804 και να γνωρίζουν τους ρόλους και τις ευθύνες των φορέων μετάβασης σε 

μετασχολικά πλαίσια με μέσο όρο 4,02 και τυπική απόκλιση ,820. 

 

Πίνακας 10:  Βαθμός Σημαντικότητας: 

Ανάπτυξη εμπλοκής/συμμετοχής της οικογένειας 

 
Δηλώσεις Ελάχ. τιμή Μέγισ. 

τιμή 

Μέσος όρος Τυπική 

απόκλιση 

Β.Δ2. Να γνωρίζω τις επιδράσεις του 

πολιτισμικού και περιβαλλοντικού πλαισίου 

του ατόμου και της οικογένειας στη 

συμπεριφορά και στη μάθηση στο πλαίσιο του 

σχεδιασμού της μετάβασης. 

2 5 4,22 ,764 

Β.Δ1. Να κατανοώ τη σημασία της 

οικογενειακής εμπλοκής σε όλη τη διαδικασία 

σχεδιασμού της μετάβασης στην ενήλικη ζωή 

και πώς αυτή συμβάλλει στην επιτυχία της. 

2 5 4,20 ,857 

Β.Δ3. Να κατανοώ τις υπηρεσίες υποστήριξης 

που είναι αναγκαίες για τις οικογένειες, ώστε 

να επικοινωνούν αποτελεσματικά και να 

συνεργάζονται  αποτελεσματικά με το 

εκπαιδευτικό προσωπικό. 

2 5 4,16 ,792 

Β.Δ4. Να εντοπίζω πληροφορίες για τις 

οικογένειες, ώστε να κατανοήσουν τις 

εκπαιδευτικές υπηρεσίες μετάβασης και τα 

δυνητικά δίκτυα υποστήριξης και υπηρεσιών. 

2 5 3,92 ,853 

 

 

Οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουν τις επιδράσεις 

του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού πλαισίου του ατόμου και της οικογένειας του 

με μέσο όρο 4,22 και τυπική απόκλιση ,764, όπως συμφωνούν σε παρόμοιο βαθμό για 

τη σημασία της οικογενειακής εμπλοκής στο σχεδιασμό μετάβασης με μέσο όρο 4,20 

και τυπική απόκλιση ,857. Επιπλέον, θεωρούν σημαντικό να κατανοούν τις υπηρεσίες 

υποστήριξης της οικογένειας και να συνεργάζονται αποτελεσματικά μ’ αυτές με μέσο 

όρο 4,16 και τυπική απόκλιση ,792 και ακόμη να παρέχουν πληροφορίες στις 

οικογένειες για τις υποστηρικτικές υπηρεσίες με μέσο όρο 3,92 και τυπική απόκλιση 

,853. 
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Πίνακας 11:  Βαθμός Σημαντικότητας: 

Γνώση των δομών του εκπαιδευτικού προγράμματος μετάβασης  

 

Δηλώσεις Ελάχ. τιμή Μέγισ. τιμή Μέσος όρος Τυπική 

απόκλιση 

Β.E1. Να γνωρίζω διδακτικές στρατηγικές, 

εκπαιδευτικά μοντέλα και προγράμματα για τη 

σταδιοδρομία. 

2 5 4,28 ,784 

Β.Ε2. Να γνωρίζω πρακτικές μετάβασης, 

προγράμματα και υπηρεσίες που παράγουν 

επιτυχημένα μετασχολικά αποτελέσματα. 

2 5 4,24 ,822 

Β.Ε4.   Να γνωρίζω  τις οργανισμούς και 

δημοσιεύσεις που σχετίζονται με το πεδίο της 

δευτεροβάθμιας ειδικής αγωγής και της 

μετάβασης. 

1 5 4,10 ,886 

Β.Ε3. Να γνωρίζω τη νομοθεσία και τις 

πολιτικές που αφορούν τη  μετάβαση. 

2 5 4,02 .869 

  

 

Τέλος, θεωρούν σε μεγάλο βαθμό σημαντικό, με μέσο όρο 4,28 και τυπική 

απόκλιση ,784 να γνωρίζουν τις διδακτικές στρατηγικές, τα μοντέλα και τα 

προγράμματα σταδιοδρομίας, ακόμη σε ανάλογο ποσοστό κατά μέσο όρο 4,24 και 

τυπική απόκλιση ,822, θεωρούν σημαντικό να γνωρίζουν τις πρακτικές μετάβασης 

για επιτυχημένα μετασχολικά αποτελέσματα. Επιπλέον, θεωρούν σημαντικό να 

γνωρίζουν τους οργανισμούς και τις δημοσιεύσεις στη δευτεροβάθμια ειδική αγωγή 

με μέσο όρο 4,10 και τυπική απόκλιση ,886, όπως επίσης τη νομοθεσία και τις 

πολιτικές μετάβασης με μέσο όρο 4,02 και τυπική απόκλιση ,869. 

 

5.3. Διερεύνηση του επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών,  οι 

οποίες προετοιμάζουν τους μαθητές με ειδικές ανάγκες για τη μετάβαση στην 

ενήλικη ζωή. 

  

Δεύτερος στόχος της έρευνας ήταν να δηλώσουν οι εκπαιδευτικοί σε ποιο 

επίπεδο κατέχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες  για την προετοιμασία των μαθητών 

με αναπηρία για τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή. Έτσι, για να εντοπιστεί ο βαθμός 

των παραγόντων αυτών πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις για την εύρεση του μέσου 

όρου και της τυπικής απόκλισης.  

Ειδικότερα, το μέρος αυτό του ερωτηματολογίου (Γ΄) σχετικά με το επίπεδο 

γνώσεων και δεξιοτήτων εξετάζει τις απόψεις των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής για 

το βαθμό που κατέχουν τις ικανότητες αυτές, που προετοιμάζουν τους μαθητές με 

αναπηρία για τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να 
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διαβάσουν 28 δηλώσεις – όμοιες με του προηγούμενου μέρους Β΄- και να 

σημειώσουν το πόσο συχνά εφαρμόζουν τις δηλώσεις αυτές. Στους παρακάτω 

πίνακες παρουσιάζονται οι δηλώσεις τους και η σχετική περιγραφική ανάλυση των 

δεδομένων. 

 

Πίνακας 12:  Επίπεδο Γνώσεων και Δεξιοτήτων: 

Πρακτικές Αξιολόγησης και Αυτοπροσδιορισμού του μαθητή 

 
Δηλώσεις Ελάχ. τιμή Μέγισ.τιμή Μέσος όρος Τυπική 

απόκλιση 

Γ.Α1.3 Να γνωστοποιώ τις πληροφορίες που 

σχετίζονται με την αξιολόγηση μετάβασης, έτσι 

ώστε τα σχετικά αποτελέσματα να είναι 

κατανοητά από τους μαθητές, τις οικογένειες και 

τους επαγγελματίες.  

1 5 3,64 ,921 

Γ.Α1.1 Να κατανοώ διάφορες τυπικές και άτυπες 

αξιολογήσεις για τη μετάβαση και τις 

διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τον 

εντοπισμό των δυνατοτήτων, των προτιμήσεων, 

των ενδιαφερόντων και των αναγκών των 

μαθητών που αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για τη 

μετάβαση (μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

απασχόληση, ανεξάρτητη διαβίωση). 

2 5 3,58 ,758 

Γ.Α1.2 Να διενεργώ άτυπες αξιολογήσεις 

μετάβασης και κάνω τροποποιήσεις που 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών. 

1 5 3,32 ,978 

  

 

 Οι συμμετέχοντες απάντησαν ότι γνωρίζουν καλά να γνωστοποιούν τις  

σχετικές πληροφορίες για τη μετάβαση, ώστε να είναι κατανοητές στους μαθητές, τις 

οικογένειες και τους επαγγελματίες με μέσο όρο 3,64 και τυπική απόκλιση ,921, ενώ 

κατανοούν λίγο λιγότερο τις τυπικές και άτυπες αξιολογήσεις για τη μετάβαση, που 

αξιολογούν τα ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες, τις προτιμήσεις και τις ανάγκες των 

μαθητών  με μέσο όρο 3,58 και τυπική απόκλιση ,758. Επίσης, περίπου σε μέτριο 

επίπεδο γνωρίζουν να διενεργούν άτυπες αξιολογήσεις και να τις τροποποιούν με 

βάσει τις ανάγκες των μαθητών με μέσο όρο 3,32 και τυπική απόκλιση ,978.  
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Πίνακας 13:  Επίπεδο Γνώσεων και Δεξιοτήτων: 

Σχεδιασμός Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Μετάβασης 

 
Δηλώσεις Ελάχ. Τιμή Μέγισ. τιμή Μέσος όρος Τυπική 

απόκλιση 

Γ.Α2.1 Να καταγράφω μετρήσιμους σκοπούς  

που αφορούν τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή  

και που αντανακλούν τα ενδιαφέροντα των 

μαθητών και τις προτιμήσεις τους. 

2 5 3,40 ,833 

Γ.Α2.2 Να καταγράφω μετρήσιμους ετήσιους 

σκοπούς  και στόχους που σχετίζονται με  

σκοπούς που αφορούν τη μετάβαση στην 

ενήλικη ζωή. 

2 5 3,36 ,898 

Γ.Α2.4 Να αντιστοιχίζω διδακτικές και άλλες 

δραστηριότητες με   σκοπούς και στόχους  που 

αφορούν τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή. 

1 5 3,34 ,872 

Γ.Α2.3 Να σχεδιάζω προγράμματα μετάβασης 

για την επίτευξη των σκοπών και στόχων  που 

αφορούν τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή. 

1 5 2,84 1,131 

 

 

Επίσης, σε ικανοποιητικό βαθμό φαίνεται να γνωρίζουν να καταγράφουν 

μετρήσιμους στόχους για τη μετάβαση, που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και 

τις προτιμήσεις των μαθητών με μέσο όρο 3,40 και τυπική απόκλιση ,898, καθώς 

επίσης σε παρόμοιο βαθμό καταγράφουν μετρήσιμους ετήσιους στόχους, σχετικούς 

με τη μετάβαση με μέσο όρο 3,36 και τυπική απόκλιση ,898. Ακόμη, σε παρόμοιο 

επίπεδο γνωρίζουν να αντιστοιχίζουν διδακτικές δραστηριότητες με τους σκοπούς της 

μετάβασης με μέσο όρο 3,34 και τυπική απόκλιση ,872, ενώ σε σχετικά μέτριο 

επίπεδο κατέχουν τη δεξιότητα σχεδιασμού προγραμμάτων μετάβασης για την 

επίτευξη συγκεκριμένων στόχων  με μέσο όρο 2,84 και τυπική απόκλιση 1,131.  
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Πίνακας 14:   Επίπεδο Γνώσεων και Δεξιοτήτων: 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων του μαθητή 

 
Δηλώσεις Ελάχ. τιμή Μέγισ. τιμή Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Γ.Β4. Να γνωρίζω εκπαιδευτικό υλικό και διδακτικές 

δραστηριότητες που οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν για τη σύνδεση του περιεχομένου 

των μαθημάτων με τους σκοπούς που τίθενται για ένα 

μαθητή και αφορούν τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή. 

1 5 3,36 ,964 

Γ.Β2. Να κατέχω τεκμηριωμένες γνώσεις διδασκαλίας, 

προγράμματος σπουδών και πρακτικών αναφορικά με 

τη μετάβαση σε μετασχολικά πλαίσια. 

1 5 3,16 ,976 

Γ.Β3. Να γνωρίζω υποστηρικτικά και εναλλακτικά 

συστήματα επικοινωνίας και διάφορες υποστηρικτικές 

τεχνολογίες για τη μετάβαση και την ανάπτυξη της 

σταδιοδρομίας για τα άτομα με αναπηρία. 

1 5 3,16 ,997 

Γ.Β6. Να μπορώ να μιλήσω για τη σημασία και την 

επίδραση μιας ποικιλίας εμπειριών μάθησης σε 

εργασιακούς χώρους. 

1 5 3,14 ,990 

Γ.Β1. Να γνωρίζω πολλές μετασχολικές προοπτικές 

(δηλαδή, την απασχόληση, την ανεξάρτητη διαβίωση) 

γεγονός που βοηθά στο σχεδιασμό της επικεντρωμένης 

στο μαθητή μετάβασης και στο σχεδιασμό  της 

ανάπτυξης σταδιοδρομίας. 

1 5 3,00 ,904 

Γ.Β5. Να διδάσκω δεξιότητες αυτοσυνηγορίας και 

αυτοπροσδιορισμού,  για να διευκολυνθούν οι μαθητές 

στην κατανόηση των δυνατοτήτων και των δυσκολιών 

τους. 

1 5 2,96 1,245 

 

 

Ως προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων μετάβασης, οι συμμετέχοντες δήλωσαν 

πως γνωρίζουν ικανοποιητικά το εκπαιδευτικό υλικό και τις διδακτικές 

δραστηριότητες μετάβασης και επιτυγχάνουν την αντιστοίχιση με τους σκοπούς 

μετάβασης με μέσο όρο 3,36 και τυπική απόκλιση ,964 Ακόμη, δηλώνουν ότι 

κατέχουν λιγότερες γνώσεις διδασκαλίας και προγράμματος σπουδών για τη 

μετάβαση με μέσο όρο 3,16 και τυπική απόκλιση ,976, όπως επίσης στον ίδιο βαθμό 

γνωρίζουν υποστηρικτικά και εναλλακτικά συστήματα ή τεχνολογίες για τη 

μετάβαση με μέσο όρο 3,16 και τυπική απόκλιση ,997. Ακόμη, σε παρόμοιο βαθμό 

γνωρίζουν να μιλήσουν για τη σημασία των εμπειριών μάθησης σε εργασιακούς 

χώρους με μέσο όρο 3,14 και τυπική απόκλιση  ,990, ενώ γνωρίζουν λιγότερο τις 

μετασχολικές προοπτικές για την επικεντρωμένη μετάβαση με μέσο όρο 3,0 και 

τυπική απόκλιση ,904. Επίσης, περίπου μέτρια κατέχουν τις δεξιότητες 

αυτοσυνηγορίας και αυτοπροσδιορισμού με μέσο όρο 2,96 και τυπική απόκλιση 

1,245. 
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Πίνακας 15:   Επίπεδο Γνώσεων και Δεξιοτήτων: 

Ανάπτυξη συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους (πρόσωπα και φορείς) 

 
Δηλώσεις Ελάχ. τιμή Μέγισ. 

τιμή 

Μέσος όρος Τυπική 

απόκλιση 

Γ.Γ4. Να γνωρίζω πώς να φέρνω σε επικοινωνία τους 

μαθητές με τις εσωτερικές υπηρεσίες του σχολείου 

(π.χ. σχολική συμβουλευτική) και υπηρεσίες στην 

κοινότητα (π.χ. ψυχική υγεία, αποκατάσταση). 

1 5 3,72 1,011 

Γ.Γ7. Να αναπτύσσω και να διατηρώ επαγγελματική 

δεοντολογία στο πλαίσιο της συνεργασίας μου με τους 

μαθητές, τις οικογένειες, το προσωπικό του σχολείου, 

και το προσωπικό υπηρεσιών στην κοινότητα. 

2 5 3,62 ,923 

Γ.Γ3. Να υπερασπίζομαι την ένταξη του περιεχομένου 

μετάβασης μέσα στα ακαδημαϊκά μαθήματα σε 

εξατομικευμένο επίπεδο. 

2 5 3,30 ,814 

Γ.Γ5. Να γνωρίζω πώς να προετοιμάζω το μαθητή, 

την οικογένεια, και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους 

για τη διαδικασία σχεδιασμού της μετάβασης. 

1 5 3,24 1,117 

Γ.Γ2. Να κατανοώ τις στρατηγικές που διευκολύνουν 

τη συνεργασία ανάμεσα στους εμπλεκόμενους της 

μετάβασης. 

1 5 3,22 ,932 

Γ.Γ1. Να γνωρίζω τους ρόλους και τις ευθύνες των 

εκπαιδευτικών, των εργοδοτών, καθώς και των άλλων 

φορέων παροχής υπηρεσιών στα διάφορα 

μετασχολικά πλαίσια. 

1 5 3,20 ,969 

Γ.Γ6. Να γνωρίζω πώς να συντονίζω και να 

διευκολύνω το σχεδιασμό της μετάβασης στο πλαίσιο 

του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. 

1 5 3,16 1,037 

 

Οι συμμετέχοντες, σχετικά με τη συνεργασία με υπηρεσίες, δήλωσαν ότι 

γνωρίζουν πολύ καλά πως να φέρνουν σε επικοινωνία τους μαθητές με υπηρεσίες του 

σχολείου και της κοινότητας με μέσο όρο 3,72  και τυπική απόκλιση 1,011, ενώ σε 

παρόμοιο βαθμό κατέχουν να αναπτύσσουν την επαγγελματική δεοντολογία σε 

συνεργασία με τους εμπλεκομένους στη μετάβαση με μέσο όρο 3,62 και τυπική 

απόκλιση ,923. Επιπλέον, γνωρίζουν λιγότερο να υπερασπίζονται την ένταξη του 

περιεχομένου μετάβασης στα ακαδημαϊκά μαθήματα με μέσο όρο 3,30 και τυπική 

απόκλιση ,814, όπως επίσης παρόμοια γνωρίζουν πώς να προετοιμάζουν την 

οικογένεια και τους άλλους εμπλεκομένους στο σχεδιασμό με μέσο όρο 3,24 και 

τυπική απόκλιση 1,117. Αντίστοιχα σε παρόμοιο βαθμό διαθέτουν το επίπεδο 

γνώσεων για τις στρατηγικές συνεργασίας των εμπλεκομένων με μέσο όρο 3,22 και 

τυπική απόκλιση ,932, όπως επίσης τους ρόλους και τις ευθύνες των φορέων 

μετάβασης με μέσο όρο 3,20 και τυπική απόκλιση ,969. Επίσης, σε λίγο μικρότερο 

βαθμό γνωρίζουν να συντονίζουν το σχεδιασμό μετάβασης με μέσο όρο 3,16 και 

τυπική απόκλιση 1,037. 
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Πίνακας 16:  Επίπεδο Γνώσεων και Δεξιοτήτων: 

Ανάπτυξη εμπλοκής/συμμετοχής της οικογένειας 

 

Δηλώσεις Ελάχ. τιμή Μέγισ. 

τιμή 

Μέσος όρος Τυπική 

απόκλιση 

Γ.Δ1. Να κατανοώ τη σημασία της οικογενειακής 

εμπλοκής σε όλη τη διαδικασία σχεδιασμού της 

μετάβασης στην ενήλικη ζωή και πώς αυτή συμβάλλει 

στην επιτυχία της. 

2 5 3,86 ,881 

Γ.Δ2. Να γνωρίζω τις επιδράσεις του πολιτισμικού και 

περιβαλλοντικού πλαισίου του ατόμου και της 

οικογένειας στη συμπεριφορά και στη μάθηση στο 

πλαίσιο του σχεδιασμού της μετάβασης. 

2 5 3,66 ,823 

Γ.Δ3. Να κατανοώ τις υπηρεσίες υποστήριξης που 

είναι αναγκαίες για τις οικογένειες, ώστε να 

επικοινωνούν αποτελεσματικά και να συνεργάζονται  

αποτελεσματικά με το εκπαιδευτικό προσωπικό. 

1 5 3,66 ,798 

Γ.Δ4. Να εντοπίζω πληροφορίες για τις οικογένειες, 

ώστε να κατανοήσουν τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

μετάβασης και τα δυνητικά δίκτυα υποστήριξης και 

υπηρεσιών. 

2 5 3,38 ,855 

 

Ως προς την οικογενειακή εμπλοκή, οι ερωτώμενοι δήλωσαν ότι γνωρίζουν  

πολύ καλά τη σημασία της οικογενειακής εμπλοκής για την προώθηση του 

σχεδιασμού της μετάβασης με μέσο όρο 3,86 και τυπική απόκλιση ,881, ακόμη 

γνωρίζουν σχεδόν πολύ καλά τις επιδράσεις του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού 

πλαισίου με μέσο όρο 3,66 και τυπική απόκλιση ,823, όπως επίσης και σε ίδιο 

ποσοστό γνωρίζουν το ρόλο των υπηρεσιών υποστήριξης με μέσο όρο 3,66 και 

τυπική απόκλιση ,798. Επιπλέον, κατέχουν σχετικά καλά να εντοπίζουν πληροφορίες 

για τις οικογένειες, ώστε να προσεγγίσουν τις υπηρεσίες υποστήριξης και μετάβασης 

με μέσο όρο 3,38 και τυπική απόκλιση ,855. 

Πίνακας 17:  Επίπεδο Γνώσεων και Δεξιοτήτων: 

Γνώση των δομών του εκπαιδευτικού προγράμματος μετάβασης 

 

Δηλώσεις Ελάχ. τιμή Μέγισ. 

τιμή 

Μέσος όρος Τυπική 

απόκλιση 

Γ.E1. Να γνωρίζω διδακτικές στρατηγικές, 

εκπαιδευτικά μοντέλα και προγράμματα για τη 

σταδιοδρομία. 

1 5 3,20 1,088 

Γ.Ε4.   Να γνωρίζω  τις οργανισμούς και δημοσιεύσεις 

που σχετίζονται με το πεδίο της δευτεροβάθμιας 

ειδικής αγωγής και της μετάβασης. 

1 5 3,14 1,125 

Γ.Ε2. Να γνωρίζω πρακτικές μετάβασης, 

προγράμματα και υπηρεσίες που παράγουν 

επιτυχημένα μετασχολικά αποτελέσματα. 

1 5 3,08 1,047 

Γ.Ε3. Να γνωρίζω τη νομοθεσία και τις πολιτικές που 

αφορούν τη  μετάβαση. 

1 5 2,90 1,147 
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Τέλος, σχετικά με τις δομές του προγράμματος, οι συμμετέχοντες δηλώνουν 

ότι γνωρίζουν σχετικά καλά διδακτικές στρατηγικές και προγράμματα με μέσο όρο 

3,20 και τυπική απόκλιση 1,088, ενώ λίγο λιγότερες γνώσεις έχουν για τους 

οργανισμούς και τις δημοσιεύσεις στη δευτεροβάθμια ειδική αγωγή με μέσο όρο 3,14 

και τυπική απόκλιση 1,125. Επιπλέον, έχουν λιγότερο καλή γνώση για τις πρακτικές 

μετάβασης, τα προγράμματα και τις υπηρεσίες με μέσο όρο 3,08 και τυπική απόκλιση 

1,047, ενώ περίπου μέτρια οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι γνωρίζουν τη νομοθεσία 

και τις πολιτικές μετάβασης με μέσο όρο 2,90 και τυπική απόκλιση 1,147.  

  

Συμπέρασμα 

 Οι μέσοι όροι των δηλώσεων του μέρους Β΄ βαθμός σημαντικότητας 

ικανοτήτων των εκπαιδευτικών υπερείχαν σημαντικά από τους μέσους όρους των 

δηλώσεων –με ίδια ακριβώς θεματική- του μέρους Γ΄ επίπεδο γνώσεων και 

δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών (βλ Πίνακα 18). Σύμφωνα με τους μέσους όρους των 

υποκλιμάκων, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν περισσότερο σημαντικές ικανότητες τη 

συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών, τον εστιασμένο στο μαθητή σχεδιασμό και την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων του μαθητή, ενώ λιγότερο σημαντικές θεωρούνται οι δομές 

τους προγράμματος και η εμπλοκή της οικογένειας. Ακόμη σχετικά με το επίπεδο 

γνώσεων και δεξιοτήτων τους σε όλες τις υποκλίμακες τα ποσοστά είναι μικρότερα. 

Συνεπώς, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί, ενώ θεωρούν 

σημαντικές κάποιες δεξιότητες μετάβασης, όμως δε θεωρούν ότι μπορούν να 

ανταποκριθούν στον ίδιο βαθμό στην εφαρμογή των ίδιων δεξιοτήτων μετάβασης στο 

εκπαιδευτικό τους έργο.  

Πίνακας 18:  Μέσοι όροι υποκλιμάκων 

Υποκλίμακες Μέσοι όροι 
Βαθμός σημαντικότητας 

Β.Α. Εστιασμένος στο μαθητή σχεδιασμός 29,06 
Β.Β. Ανάπτυξη δεξιοτήτων του μαθητή 24,98 
Β.Γ. Συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών 29,26 
Β.Δ. Εμπλοκή/συμμετοχή της οικογένειας  16,50 
Β.Ε. Δομές του προγράμματος 16,64 

Επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων 
Γ.Α. Εστιασμένος στο μαθητή σχεδιασμός 23,48 
Γ.Β. Ανάπτυξη δεξιοτήτων του μαθητή 18,78 
Γ.Γ. Συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών 23,46 
Γ.Δ. Εμπλοκή/συμμετοχή της οικογένειας 14,56 
Γ.Ε. Δομές του προγράμματος 12,32 
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5.4. Ατομικές διαφορές των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής σχετικά με το βαθμό 

σημαντικότητας των ικανοτήτων τους και το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων 

τους για με τη μετάβαση των μαθητών με ειδικές ανάγκες στην ενήλικη ζωή.  

 

 Τρίτος στόχος της έρευνας ήταν να εξεταστεί κατά πόσο κάποια δημογραφικά 

χαρακτηριστικά/μεταβλητές, όπως το φύλο, ο τόπος προέλευσης, η ηλικία, η σχολική  

μονάδα, το εργασιακό καθεστώς, τα έτη προϋπηρεσίας και οι μεταπτυχιακές σπουδές, 

επηρεάζουν το βαθμό σημαντικότητας των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών Ειδικής 

Αγωγής και το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων τους για την προετοιμασία των 

μαθητών στη μετάβαση στην ενήλικη ζωή. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε ο 

έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα.   

 

5.4.1. Αποτελέσματα ελέγχου t για την επίδραση των μεταβλητών- φύλου, τόπου 

προέλευσης, ηλικίας, σχολικής μονάδας, εργασιακού καθεστώτος και 

μεταπτυχιακών σπουδών στο Β΄ μέρος- βαθμός σημαντικότητας- και Γ΄ μέρος - 

επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων. 

 

 Για να διαπιστωθούν τυχόν διαφορές στο μέσο όρο των απαντήσεων των 

συμμετεχόντων στα δύο μέρη του ερωτηματολογίου σε σχέση με το φύλο, τόπο 

προέλευσης, ηλικία, σχολική μονάδα, εργασιακό καθεστώς, έτη προϋπηρεσίας και 

μεταπτυχιακές σπουδές, έγινε ανάλυση t-test. Ο έλεγχος Levene για την ισότητα των 

διακυμάνσεων (Levene’s Test for Equality of Variances) έδειξε ότι οι διακυμάνσεις 

ήταν ίσες και για τα δύο μέρη και χρησιμοποιήθηκε έλεγχος t για ίσες διακυμάνσεις. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν κάποιες στατιστικά σημαντικές διαφορές 

στους μέσους όρους των υποκλιμάκων του Β΄ μέρους. Συγκεκριμένα, οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής για το βαθμό σημαντικότητας των ικανοτήτων 

τους για τη μετάβαση, δε διέφεραν ανάλογα με τον τόπο προέλευσης, την ηλικία, το 

εργασιακό καθεστώς , τα έτη προϋπηρεσίας και τις μεταπτυχιακές σπουδές, όμως 

διέφεραν ανάλογα με το φύλο και τη σχολική μονάδα.  

 Επομένως, οι απόψεις των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής για τη 

σημαντικότητα των ικανοτήτων τους στη μετάβαση διαφέρουν ανάλογα με τις 

συγκεκριμένες μεταβλητές. Επιπλέον, στις ερωτήσεις των υποκλιμάκων του μέρους 
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Γ΄ - επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων - σε σχέση με το φύλο, τον τόπο προέλευσης, 

την ηλικία, τη σχολική μονάδα, το εργασιακό καθεστώς τα έτη προϋπηρεσίας και τις 

μεταπτυχιακές σπουδές δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Άρα, οι 

απόψεις των εκπαιδευτικών για τις υποκλίμακες του Γ΄ μέρους -επίπεδο γνώσεων και 

δεξιοτήτων τους σχετικά με τη μετάβαση- δεν παρουσιάζουν καμία στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάλογα με τις μεταβλητές που εξετάστηκαν. 

  

 

5.4.2. Η επίδραση του φύλου στο βαθμό σημαντικότητας στο επίπεδο γνώσεων 

και δεξιοτήτων.  

 

 Επομένως, από την ανάλυση t-test ανάμεσα στις ερωτήσεις της υποκλίμακας 

Β΄, για την ανάπτυξη δεξιοτήτων του μαθητή, του μέρους Β΄ -βαθμός 

σημαντικότητας- σε σχέση με το φύλο προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

(t= -2,866, df =48, p=0,006). Έτσι, σύμφωνα με τις αναλύσεις οι γυναίκες (Μ=4,33, 

SD = 0,58) έτειναν να συμφωνούν περισσότερο  από τους άντρες (Μ =3,86, SD = 

0,53) ότι είναι σημαντικό να αναπτύσσουν δεξιότητες ζωής του μαθητή, 

επαγγελματικές και εργασιακές δεξιότητες μέσω εμπειριών μάθησης, τόσο στο 

πλαίσιο του σχολείου, όσο και στο πλαίσιο εργασιακού περιβάλλοντος. 

Συγκεκριμένα, μέσα από την αξιολόγηση του μαθητή, τον σχεδιασμό εστιασμένων 

στο μαθητή προγραμμάτων σπουδών, διδασκαλίας και με τις κατάλληλες 

προσαρμογές  οι γυναίκες θεωρούν περισσότερο σημαντικό να αναπτύσσονται οι 

δεξιότητες του μαθητή που έχουν ως τελικό στόχο την επιτυχημένη μετάβασή του 

στην ενήλικη ζωή.  

Ακόμη από την ανάλυση t-test ανάμεσα στις ερωτήσεις της υποκλίμακας Δ΄ 

του μέρους Β΄- βαθμός σημαντικότητας- για την εμπλοκή/συμμετοχή της οικογένειας 

προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε σχέση με το φύλο (t= -3,219, df = 48, 

p=0,02). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι γυναίκες (Μ= 4,34, SD = 0,530) θεωρούν 

περισσότερο σημαντικό από τους άντρες (Μ=3,75, SD = 0,752) να αναπτύσσουν 

πρακτικές που υποστηρίζουν την εμπλοκή των γονέων και της οικογένειας, 

γενικότερα στο σχεδιασμό και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και μετάβασης. 

Συνεπώς, οι γυναίκες θεωρούν περισσότερο σημαντική την ενεργητική εμπλοκή των 

οικογενειών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη μετάβαση και για το σκοπό 

αυτό είναι σημαντικότερο να αντιμετωπίζουν με ευαισθησία και με θετικό τρόπο τα 
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πολιτισμικά, γλωσσικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της κάθε 

οικογένειας. 

Επιπρόσθετα, στις ερωτήσεις της υποκλίμακας Ε΄ του μέρους Β΄- βαθμός 

σημαντικότητας - για τις δομές του προγράμματος προέκυψαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές σε σχέση με το φύλο(t = -2,77, df = 48, p= 0,008). Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα οι γυναίκες (Μ =4,36, SD = 0,575) θεωρούν περισσότερο σημαντικό 

από τους άντρες (Μ = 3,80, SD = 0,834) να γνωρίζουν τις δομές του προγράμματος 

που υποστηρίζουν την αποδοτική και αποτελεσματική παροχή επικεντρωμένης στη 

μετάβαση εκπαίδευσης και τις σχετικές υπηρεσίες. Ο όρος «δομές προγράμματος» 

συμπεριλαμβάνει επιπλέον τη φιλοσοφία, τον σχεδιασμό, την πολιτική, την 

αξιολόγηση και την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων. 

 Επιπλέον, στις ερωτήσεις όλων των υποκλιμάκων (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄) του Γ΄ 

μέρους - για το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων τους -σε σχέση με το φύλο δεν 

προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Άρα, οι απόψεις των εκπαιδευτικών για 

το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων τους σχετικά με τη μετάβαση δεν παρουσιάζουν 

διαφορές ανάλογα με το φύλο. 

 

Πίνακας 19: t test για επίδραση φύλου σε υποκλίμακες Β΄ μέρους 

Υποκλίμακες t df p Μ.Ο. Γυναίκες 

>Άντρες 

Α -1,416 48 0,163 4,254>3,968 

Β -2,866 48 0,006 4,333>3,861 

Γ -1,923 48 0,060 4,299>3,968 

Δ -3,219 48 0,002 4,336>3,750 

Ε -2,773 48 0,008 4,359>3,806 

 

 

 

5.4.3. Η επίδραση της σχολικής μονάδας στο βαθμό σημαντικότητας και στο 

επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων. 

 

Για να διαπιστωθούν τυχόν διαφορές στο μέσο όρο των απαντήσεων των 

συμμετεχόντων στα δύο μέρη του ερωτηματολογίου σε σχέση με τη σχολική μονάδα 

έγινε ανάλυση t test ξεχωριστά για τις σχολικές μονάδες των ΕΕΕΕΚ και ΤΕΕ. Ο 

έλεγχος Levene για την ισότητα των διακυμάνσεων (Levene’s Test for Equality of 
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Variances) έδειξε ότι οι διακυμάνσεις ήταν ίσες και για τα δύο μέρη του 

ερωτηματολογίου και χρησιμοποιήθηκε έλεγχος t για ίσες διακυμάνσεις. Από την 

ανάλυση t-test ανάμεσα στις ερωτήσεις της υποκλίμακας Α΄ του μέρους Β΄ -βαθμός 

σημαντικότητας – για το σχεδιασμό της μετάβασης εστιασμένο στον μαθητή σε 

σχέση με τη σχολική μονάδα προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (t = 2,590, 

df=43, p = 0,013). Συγκεκριμένα όσοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν σε EEEEK  (Μ=4,40, 

SD = 0,49) έτειναν να συμφωνούν περισσότερο από εκείνους που υπηρετούν σε ΤΕΕ 

(Μ =3,95, SD= 0,68) ότι είναι σημαντικό να αναπτύσσουν εστιασμένο στο μαθητή 

σχεδιασμό με τη χρήση πρακτικών και ποικίλων αξιολογήσεων σχετικών με τη 

μετάβαση, με σκοπό οι πληροφορίες να αξιοποιηθούν στη διαμόρφωση 

Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Μετάβασης με την  ενεργή εμπλοκή των μαθητών 

στη στοχοθεσία, τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα. 

 Επιπλέον, από την ανάλυση t-test ανάμεσα στις ερωτήσεις της υποκλίμακας 

Β΄ του μέρους Β΄- βαθμός σημαντικότητας - για την ανάπτυξη δεξιοτήτων του 

μαθητή σε σχέση με τη σχολική μονάδα προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

(t= 2,586 df = 43, p =0,013). Έτσι, σύμφωνα με τις αναλύσεις όσοι υπηρετούν σε 

ΕΕΕΕΚ (Μ=4,35, SD = 0,52) έτειναν να θεωρούν περισσότερο σημαντικό από 

εκείνους που υπηρετούν σε ΤΕΕ (Μ =3,93, SD = 0,586) να αναπτύσσουν τις 

δεξιότητες ζωής του μαθητή, επαγγελματικές και εργασιακές δεξιότητες μέσω 

εμπειριών μάθησης, τόσο στο πλαίσιο του σχολείου, όσο και στο πλαίσιο εργασιακού 

περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, μέσα από την αξιολόγηση του μαθητή, τον σχεδιασμό 

εστιασμένων στο μαθητή προγραμμάτων σπουδών, διδασκαλίας και με τις 

κατάλληλες προσαρμογές οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής που υπηρετούν σε 

ΕΕΕΕΚ θεωρούν περισσότερο σημαντικό να αναπτύσσονται οι δεξιότητες του 

μαθητή που έχουν ως τελικό στόχο την επιτυχημένη μετάβασή του στην ενήλικη ζωή. 

Ακόμη από την ανάλυση t test ανάμεσα στις ερωτήσεις της υποκλίμακας Δ΄ του 

μέρους Β΄- βαθμός σημαντικότητας- για την εμπλοκή/συμμετοχή της οικογένειας 

προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε σχέση με τη σχολική μονάδα που 

υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί (t= 2,433, df=43, p=0,019). Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα οι  εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής που υπηρετούν σε ΕΕΕΕΚ (Μ= 4,33, 

SD = 0,560)  θεωρούν σημαντικότερο από εκείνους που υπηρετούν σε ΤΕΕ (Μ =3,87, 

SD = 0,719)  να αναπτύσσουν πρακτικές που υποστηρίζουν την εμπλοκή των γονέων 

και της οικογένειας, γενικότερα στο σχεδιασμό και στην παροχή υπηρεσιών 

εκπαίδευσης και μετάβασης. Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί των ΕΕΕΕΚ θεωρούν 
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περισσότερο σημαντική την ενεργητική εμπλοκή των οικογενειών στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων για τη μετάβαση. 

Επίσης, στις ερωτήσεις της υποκλίμακας Ε΄ του μέρους Β΄- βαθμός 

σημαντικότητας - για τις δομές του προγράμματος προέκυψαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές σε σχέση με τη σχολική μονάδα (t = 2,076, df = 43, p= 0,044). Σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα οι εκπαιδευτικοί των ΕΕΕΕΚ (Μ =4,36, SD = 0,599) θεωρούν 

περισσότερο σημαντικό από τους εκπαιδευτικούς των ΤΕΕ (Μ = 3,92, SD = 0,842) 

να γνωρίζουν τις δομές του προγράμματος που υποστηρίζουν την αποδοτική και 

αποτελεσματική παροχή επικεντρωμένης στη μετάβαση εκπαίδευσης και τις σχετικές 

υπηρεσίες.  

Επίσης, στις ερωτήσεις όλων των υποκλιμάκων του Γ΄ μέρους - για το επίπεδο 

γνώσεων και δεξιοτήτων τους -σε σχέση με τη σχολική βαθμίδα δεν προέκυψαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές. Άρα, οι απόψεις των εκπαιδευτικών των σχολικών 

αυτών βαθμίδων δεν παρουσιάζουν διαφορές, όσον αφορά τις εκτιμήσεις τους για το 

επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων τους για τη μετάβαση. 

 

Πίνακας 20: t test για επίδραση σχολικής μονάδας σε υποκλίμακες Β΄ μέρους 

Υποκλίμακες t df p Μ.Ο.ΕΕΕΕΚ>ΤΕΕ 

Α 2,590 43 0,013 4,405>3,952 

Β 2,586 43 0,013 4,354>3,928 

Γ 2,010 43 0,051 4,315>3,966 

Δ 2,433 43 0,019 4,333>3,869 

Ε 2,076 43 0,044 4,365>3,917 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

  

 Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών 

Ειδικής Αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη σημαντικότητα των γνώσεων 

και δεξιοτήτων μετάβασης και το επίπεδο των γνώσεων αυτών και δεξιοτήτων τους. 

Επιπλέον, στόχος ήταν και η διερεύνηση των ατομικών χαρακτηριστικών των 

συμμετεχόντων και συγκεκριμένα το φύλο, ο τόπος προέλευσης, η ηλικία, η σχολική  

μονάδα, το εργασιακό καθεστώς, τα έτη προϋπηρεσίας και οι μεταπτυχιακές τους 

σπουδές. 

  

6.1. Βαθμός σημαντικότητας των ικανοτήτων μετάβασης σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής 

και το επίπεδο που κατέχουν τις γνώσεις και δεξιότητες για τις συγκεκριμένες 

ικανότητες  

  

 Σύμφωνα  με τα αποτελέσματα της έρευνας και την εξέταση των μέσων όρων 

του βαθμού σημαντικότητας και του επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων οι 

εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι θεωρούν σε μεγάλο βαθμό σημαντικές τις περισσότερες 

ικανότητες μετάβασης, ενώ δεν εκτιμούν ότι κατέχουν αυτές τις ικανότητες στο ίδιο 

ποσοστό. Συνολικά τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν πως αξιολογούν ως σημαντικές 

τις δεξιότητες μετάβασης για το εκπαιδευτικό τους έργο, όμως δεν πιστεύουν ότι 

είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για να εφαρμόσουν τις διαδικασίες μετάβασης. 

Συνεπώς, χρειάζονται περισσότερο εμπεριστατωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

επαγγελματικής ανάπτυξης, για να μπορούν να ανταποκριθούν στη διαδικασία 

οργάνωσης και εφαρμογής της μετάβασης. 

 Τα συμπεράσματα αυτά βρίσκονται σε αντιστοιχία με τη διεθνή 

βιβλιογραφία, όπως δείχνει και η έρευνα των Morgan και συνεργατών (2014) σε 

εκπαιδευτικούς στις ΗΠΑ, στην οποία οι ικανότητες μετάβασης, δηλαδή η 

αξιολόγηση της μετάβασης, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, ο εξατομικευμένος 

προγραμματισμός, η διϋπηρεσιακή συνεργασία, η οικογενειακή εμπλοκή στη 

μετάβαση θεωρούνται με διακυμάνσεις σε υψηλό ποσοστό σημαντικές από όλους 

γενικά τους συμμετέχοντες, άντρες και γυναίκες. Αντίθετα, στην ίδια έρευνα οι 
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εκπαιδευτικοί θεωρούν λιγότερο σημαντικές την ιστορία της μετάβασης, τα μοντέλα, 

τις δομές και τη φιλοσοφία της μετάβασης, όπως αντίστοιχα και στη συγκεκριμένη 

έρευνα (Μ.Ο.16,64). Επιπλέον, στην παρούσα έρευνα η εμπλοκή της οικογένειας δε 

θεωρείται σε υψηλό ποσοστό σημαντική (Μ.Ο. 16,50) σε αντίθεση με την έρευνα των 

Μorgan και συνεργατών (2014) που ανήκει στις σημαντικότερες ικανότητες 

μετάβασης. Γενικότερα, στην πλειονότητα των ικανοτήτων μετάβασης, σύμφωνα με 

την έρευνα των Morgan και συνεργατών, υπάρχει κενό ανάμεσα στην προετοιμασία 

και στην πρακτική εφαρμογή των δεξιοτήτων μετάβασης, όπως αντίστοιχα και στην 

παρούσα έρευνα υπάρχει σημαντική διαφορά στο ποσοστό που οι εκπαιδευτικοί 

θεωρούν σημαντικές τις ικανότητες μετάβασης, συγκριτικά με το επίπεδο που 

εκτιμούν ότι κατέχουν τις ίδιες ικανότητες στην πράξη. Η συγκεκριμένη έρευνα των 

Morgan και συνεργατών, αν και περιορίστηκε σε 5 πολιτείες των ΗΠΑ, όμως τα 

αποτελέσματά της δίνουν ένα ικανοποιητικό  ποσοστό γενίκευσης σχετικά με το 

βαθμό σημαντικότητας των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών που ασχολούνται με τη 

μετάβαση. Αυτές οι ικανότητες, όπως αντίστοιχα διαφαίνονται και στην παρούσα 

έρευνα, μπορούν να εμπλουτίσουν προγράμματα προετοιμασίας του εκπαιδευτικού 

προσωπικού, που σχετίζεται με τη μετάβαση, και να αποτελέσουν σημαντικό 

παράγοντα για επιτυχημένα μεταδευτεροβάθμια αποτελέσματα στους μαθητές με 

αναπηρία (Morgan, Callow-Heusser,  Horrocks,  Hoffmann & Kupferman,  2014). 

Τα προηγούμενα συμπεράσματα έρχονται να επιβεβαιώσουν και παλαιότερες 

έρευνες. Στην έρευνα των Knott και Asselin (1999) o βαθμός σημαντικότητας των 

ικανοτήτων μετάβασης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών της  

Βιρτζίνιας κυμαίνεται από μεσαίο σε υψηλό επίπεδο με λιγότερο σημαντική τη 

νομική και ιστορική διάσταση της μετάβασης και περισσότερο σημαντική τη 

συμμετοχή της οικογένειας και του ίδιου του μαθητή στο σχεδιασμό μετάβασης, 

χωρίς όμως να γνωρίζουν τις υπηρεσίες, που θα στηρίξουν αυτή τη συμμετοχή.  Στην 

παρούσα έρευνα, οι εκπαιδευτικοί αντίθετα δεν εκτιμούν στο υψηλότερο ποσοστό τη 

συμμετοχή της οικογένειας στη μετάβαση, όμως παρόμοια δε θεωρούν σημαντικές τις 

δομές του προγράμματος μετάβασης και γενικότερα δείχνουν να υστερούν σημαντικά 

σε επίπεδο γνώσεων και εμπλοκής στις διαδικασίες μετάβασης (Κnott & 

Asselin,1999· Li, et al.,2009).  

Συνεπώς, το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν οι περισσότερες έρευνες 

είναι ότι η κατάρτιση και η προετοιμασία των εκπαιδευτικών στις πρακτικές 

μετάβασης σχετίζεται θετικά με υψηλά ποσοστά εφαρμογής των πρακτικών 
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μετάβασης, γι’ αυτό τα αντίστοιχα μαθήματα μετάβασης, η επαγγελματική ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών και η συνεχιζόμενη υποστήριξή του εκπαιδευτικού  έργου 

μπορούν να φέρουν σημαντικά αποτελέσματα στην πρακτική εφαρμογή των 

διαδικασιών μετάβασης (Benitez, et al., 2009·Knott & Asselin,1999· Li, et al.,2009· 

Morningstar, et al.,2013). 

 

 

6.2. Βαθμός σημαντικότητας ανάπτυξης εστιασμένου στο μαθητή σχεδιασμού 

μετάβασης με στόχο την ανάπτυξη εξατομικευμένων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων μετάβασης 

 

 Βασικός στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση του βαθμού σημαντικότητας 

σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη εστιασμένου στο 

μαθητή σχεδιασμού μετάβασης. Ο σχεδιασμός αυτός στηρίζεται σε πληροφορίες από 

αξιολογήσεις και στοχεύει στη διαμόρφωση εξατομικευμένων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων μετάβασης. Σύμφωνα με την παρούσα μας έρευνα οι εκπαιδευτικοί 

Ειδικής Αγωγής που υπηρετούν σε ΕΕΕΕΚ, συγκριτικά με εκείνους υπηρετούν σε 

ΤΕΕ, εκτιμούν ως σημαντικότερο τον εστιασμένο στο μαθητή σχεδιασμό μετάβασης 

με βάση τις πληροφορίες που προέρχονται από αξιολογήσεις. Συγκεκριμένα οι 

πρακτικές αυτές αποσκοπούν στην ανάπτυξη εξατομικευμένων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων μετάβασης με ενεργή εμπλοκή των μαθητών στη στοχοθεσία, τις 

διαδικασίες και τα αποτελέσματα. Με δεδομένο ότι το αναλυτικό πρόγραμμα 

σπουδών δεν εφαρμόζεται στα ΕΕΕΕΚ, εκτός από κάποιες γενικές κατευθύνσεις, σε 

αντίθεση με τα ΤΕΕ, στα οποία το αναλυτικό πρόγραμμα εφαρμόζεται με 

προσαρμογές, οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής των ΕΕΕΕΚ πιθανότατα, εκτιμώντας 

τη χρησιμότητα του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος μετάβασης, 

θεωρούν ως σημαντικότερο να εφαρμόζουν αξιολογήσεις και πρακτικές που 

εξυπηρετούν την εστιασμένη στον μαθητή μετάβαση στην ενήλικη ζωή.    

 Αν και στη διεθνή βιβλιογραφία δεν έχουμε ανάλογες σχολικές δομές, για να 

υπάρχει άμεση σύγκριση, ωστόσο μπορούμε να επισημάνουμε ότι σε έρευνα των Li 

και συνεργατών (2009) σε 343 εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής σε σχολεία των 

Η.Π.Α. οι εκπαιδευτικοί δεν παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο συμμετοχής σε 

δραστηριότητες αξιολόγησης, ίσως γιατί δε θεωρούν ότι βρίσκονται στη δική τους  

αρμοδιότητα. Αντίθετα, στην ίδια έρευνα δηλώνουν υψηλό επίπεδο συμμετοχής  στο 
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σχεδιασμό της μετάβασης, συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν και άλλες έρευνες 

(Blanchett, 2001· Knott & Asselin, 1999) στις οποίες οι εκπαιδευτικοί Ειδικής 

Αγωγής βρέθηκαν να είναι οι πιο συχνά εμπλεκόμενοι στο σχεδιασμό των 

εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και γενικότερα στο σχεδιασμό της 

μετάβασης με εξελισσόμενους σκοπούς και στόχους.  Αυτά τα αποτελέσματα είναι 

αναμενόμενα από τότε που το ΙDEA 1990 όρισε και επιζητά εξατομικευμένο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών για κάθε μαθητή που λαμβάνει ειδικές 

εκπαιδευτικές υπηρεσίες και οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής έχουν τον κεντρικό 

ρόλο στη διαδικασία οργάνωσης του (Li, Bassett, & Hutchinson, 2009). 

 

  

6.3. Βαθμός σημαντικότητας ανάπτυξης των δεξιοτήτων του μαθητή, 

επαγγελματικών και εργασιακών δεξιοτήτων, με στόχο την επιτυχημένη 

μετάβασή του στην ενήλικη ζωή. 

 

Ένας βασικός στόχος της έρευνας ήταν να διερευνήσει πόσο σημαντική 

θεωρούν οι εκπαιδευτικοί την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής του μαθητή, 

επαγγελματικών και εργασιακών δεξιοτήτων μέσα από προγράμματα σπουδών και 

αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό. Με βάση τα αποτελέσματα οι άντρες εκπαιδευτικοί 

θεωρούν λιγότερο σημαντικό απ’ ό,τι οι γυναίκες να γνωρίζουν τεκμηριωμένες 

γνώσεις διδασκαλίας, προγράμματος σπουδών και πρακτικών, ώστε να συνδέσουν το 

περιεχόμενο των μαθημάτων με τους σκοπούς μετάβασης του μαθητή.  Στη διεθνή 

βιβλιογραφία, όπως ήδη έχει διαπιστωθεί στη βιβλιογραφική μας ανασκόπηση, δεν 

έχουμε ανάλογη διαφοροποίηση ως προς το φύλο των εκπαιδευτικών, όμως οι 

εκπαιδευτικοί αξιολογούσαν ως χαμηλό το επίπεδο συμμετοχής τους σε 

δραστηριότητες και υπηρεσίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη προγραμμάτων 

μετάβασης (Knott, et al., 1999). Σχεδόν μία δεκαετία αργότερα οι διεθνείς μελέτες 

παρουσιάζουν αντίστοιχα αποτελέσματα. Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ήταν λιγότερο πιθανό να εφαρμόσουν δραστηριότητες 

σε άλλους τομείς, όπως αξιολόγηση της μετάβασης, προγράμματα σπουδών και 

διδασκαλίας με στόχο τη μετάβαση, γιατί δεν αισθάνονται επαρκώς προετοιμασμένοι, 

για να πραγματοποιήσουν υπηρεσίες μετάβασης ή γενικότερα δεν είναι 

ικανοποιημένοι με την εκπαίδευσή τους. Τέτοια συμπεράσματα καταδεικνύουν ότι τα 

τυπικά εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν εξοπλίσει τους ειδικούς παιδαγωγούς με 
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δεξιότητες που είναι απαραίτητες στο σχεδιασμό, αλλά όχι στην πρακτική εφαρμογή 

υπηρεσιών μετάβασης. Γι’ αυτό για την επαγγελματική τους ανάπτυξη θα πρέπει να 

λάβουμε υπόψη όχι μόνο ένα συνολικό πρόγραμμα δεξιοτήτων μετάβασης, αλλά την 

ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών ως ένα μέρος της αξιολόγησης του 

προγράμματος εκπαίδευσής τους. Έτσι, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

παρέχουν πληροφορίες από την εκτίμηση του προγράμματος μετάβασης που 

εφαρμόζουν στο προσωπικό εκπαίδευσής τους, ώστε να αποδειχθούν ποιες πρακτικές 

μετάβασης ήταν ωφέλιμες γι’ αυτούς μέσα από την εφαρμογή τους στις τάξεις, στους 

μαθητές, στα σχολεία και στις κοινότητες (Benitez, et al., 2009· Morningstar, et al., 

2013).  

Αντίστοιχα σύμφωνα με τα ερευνητικά μας αποτελέσματα οι εκπαιδευτικοί 

που υπηρετούν σε ΤΕΕ δηλώνουν ότι θεωρούν λιγότερο σημαντικό απ’ ό,τι οι 

εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ΕΕΕΕΚ να αναπτύσσουν δεξιότητες ζωής για τους 

μαθητές τους, επαγγελματικές και εργασιακές δεξιότητες μέσα  στο πλαίσιο τόσο του 

σχολείου, όσο και του εργασιακού περιβάλλοντος. Αν και δεν υπάρχουν αντίστοιχα 

διεθνή ερευνητικά δεδομένα, γιατί οι συγκεκριμένες σχολικές μονάδες συναντιούνται 

μόνο στην ελληνική πραγματικότητα, μπορούμε να αιτιολογήσουμε αυτή τη 

διαφοροποίηση, εφόσον το σχολικό πλαίσιο των ΕΕΕΕΚ παρουσιάζει περισσότερες 

ευκαιρίες σε υλικοτεχνική υποδομή και εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να μπορούν 

να εφαρμοστούν επαγγελματικές και εργασιακές εμπειρίες μάθησης μέσα από τα 

επαγγελματικά εργαστήρια που ενσωματώνουν τα ΕΕΕΕΚ στο εκπαιδευτικό τους 

πρόγραμμα.  

 

 

6.4. Βαθμός σημαντικότητας της εμπλοκής/συμμετοχής της οικογένειας στο 

σχεδιασμό και την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευση και μετάβασης. 

 

 Ένας ακόμη στόχος της έρευνάς μας ήταν να εξετάσει το βαθμό 

σημαντικότητας της συμμετοχής της οικογένειας στο σχεδιασμό και την παροχή 

υπηρεσιών εκπαίδευσης και μετάβασης, όπως διερευνήθηκε από τις απόψεις την 

εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής. Με βάση τα αποτελέσματά μας οι γυναίκες σε 

σύγκριση με τους άντρες αξιολογούν ως σημαντικότερη την εμπλοκή της οικογένειας 

στη διαδικασία της μετάβασης, παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία στον τομέα 

αυτό, συμπέρασμα που δεν υποστηρίζεται από τη διεθνή βιβλιογραφία. Σύμφωνα με 
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τη βιβλιογραφική μας ανασκόπηση η σημασία της εμπλοκής της οικογένειας 

θεωρείται αδιαμφισβήτητη (Newman, 2005· Morningstar, et al., 1995· Blum, et al., 

2005· Blanchett, 2001). Ωστόσο, παρουσιάζονται  δυσκολίες για την εμπλοκή των 

γονέων κυρίως σε πολιτιστικό και γλωσσικό επίπεδο (Landmark, et al., 2013· 

Geenen, et al., 2005· Lichtenstein, et al., 2008) και για να αντιμετωπιστούν χρειάζεται 

οι εκπαιδευτικοί να μεταχειριστούν συγκεκριμένες πρακτικές και θετικότερη στάση 

(Ajzen, 1991) που, όπως φαίνεται, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί θεωρούν σημαντικότερο 

να εφαρμόζουν στην Ελλάδα. 

Από τα ερευνητικά μας αποτελέσματα φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που 

υπηρετούν σε ΕΕΕΕΚ, συγκριτικά με εκείνους που υπηρετούν σε ΤΕΕ, θεωρούν 

σημαντικότερη την εμπλοκή της οικογένειας στο σχεδιασμό και την εφαρμογή 

πρακτικών μετάβασης, με δραστηριότητες ενδυνάμωσης της ίδιας της οικογένειας, 

ώστε να αυξάνουν την ικανότητα των μελών της να δουλέψουν αποτελεσματικά με 

τους εκπαιδευτικούς και με άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών.  Με δεδομένο ότι 

υπάρχει αδυναμία συσχέτισης με αντίστοιχες σχολικές μονάδες της διεθνούς 

πραγματικότητας, μπορούμε ωστόσο να αιτιολογήσουμε ότι εκπαιδευτικοί που 

υπηρετούν σε ΕΕΕΕΚ παρουσιάζουν γενικότερα μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στις 

δεξιότητες μετάβασης, όπως αποδεικνύεται και από τα προηγούμενα συμπεράσματά 

μας. Συνεπώς, θεωρούν περισσότερο σημαντικό να εμπλέκουν τους γονείς στο 

σχεδιασμό μετάβασης, δεξιότητα που έχει προσδιοριστεί ως μία από τις βασικότερες, 

σύμφωνα με το IDEA το 1997 και επιβεβαιώνουν πλήθος ερευνών, σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφική μας ανασκόπηση (Knott, et al., 1999· Blanchett, 2001). 

  

 

6.5. Βαθμός σημαντικότητας των γνώσεων των δομών του προγράμματος, 

πρακτικών και υπηρεσιών μετάβασης που προάγουν επιτυχημένα μετασχολικά 

αποτελέσματα.  

   

Από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας φαίνεται ότι διαφοροποιείται 

στατιστικά ο βαθμός σημαντικότητας σχετικά με τις δομές του προγράμματος. 

Συγκεκριμένα, οι γυναίκες θεωρούν περισσότερο σημαντικό να γνωρίζουν διδακτικές 

στρατηγικές, εκπαιδευτικά μοντέλα, προγράμματα και υπηρεσίες που προάγουν 

επιτυχημένα μετασχολικά αποτελέσματα, συγκριτικά με τους άντρες εκπαιδευτικούς, 

συμπεράσματα που δεν εμφανίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Τα αποτελέσματα 
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αυτά βρίσκονται σε συνάρτηση με τα προηγούμενα συμπεράσματα, γιατί οι γυναίκες 

εκπαιδευτικοί θεωρούν, όπως προαναφέραμε (ενότητα 6.2), περισσότερο σημαντικό 

να έχουν τεκμηριωμένες γνώσεις διδασκαλίας, προγράμματα σπουδών και πρακτικές 

που εντάσσονται σε διδακτικές στρατηγικές και εκπαιδευτικά μοντέλα, που προάγουν 

ανάλογα μετασχολικά αποτελέσματα. 

 Επίσης, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ΕΕΕΕΚ δείχνουν σε σύγκριση με 

τους εκπαιδευτικούς των ΤΕΕ να αξιολογούν ως σημαντικότερες τις δομές του 

προγράμματος και συνεπώς τη φιλοσοφία, το σχεδιασμό και την πολιτική που 

προάγουν τις διαδικασίες μετάβασης. Αν και η διεθνής βιβλιογραφία δεν 

επιβεβαιώνει ακριβώς αυτό το διαχωρισμό, όμως, σύμφωνα με τη βιβλιογραφική μας 

ανασκόπηση, οι εκπαιδευτικοί άλλων χωρών που αισθάνονται λιγότερο 

προετοιμασμένοι και ενημερωμένοι σε σχέση με προγράμματα και υπηρεσίες 

μετάβασης δε νιώθουν την απαραίτητη αυτοπεποίθηση να σχεδιάσουν και να 

παρέχουν την ανάλογη υποστήριξη, γιατί απλά δεν μπορούν να εφαρμόσουν 

πρακτικές στις οποίες δεν έχουν εξασκηθεί (Carter, et al., 2010· Morningstar, et al., 

2013· Benitez, et al., 2009· Li, et al., 2009). Συνεπώς, πιθανότατα οι εκπαιδευτικοί 

των ΕΕΕΕΚ, σύμφωνα και με τα προηγούμενα συμπεράσματα, αισθάνονται 

περισσότερο εξοικειωμένοι με τις διαδικασίες μετάβασης και γι’ αυτό γενικότερα τις 

αξιολογούν ως σημαντικότερες.   

 

 

6.6. Συμπεράσματα και συσχετίσεις με ξενόγλωσση βιβλιογραφία για τη 

μεταβλητή  χρόνια προϋπηρεσίας. 

 

Στην έρευνά μας δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάλογα με τα 

χρόνια προϋπηρεσίας και το βαθμό σημαντικότητας δεξιοτήτων μετάβασης ή το 

επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων μετάβασης. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι το 

γεγονός ότι θα περιμέναμε οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν περισσότερη εμπειρία να 

παρουσιάζουν μεγαλύτερα επίπεδα είτε εκτίμησης της σημαντικότητας των 

δεξιοτήτων μετάβασης είτε κατοχής γνώσεων και δεξιοτήτων μετάβασης. Ωστόσο, 

σύμφωνα με τη βιβλιογραφία σε ανάλογα συμπεράσματα καταλήγουν μελέτες, όπως 

Knott, και συνεργάτες, 1999, Conderman, και συνεργάτες 2002, Morningstar και 

συνεργάτες 2013, οι οποίες υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει σημαντική συσχέτιση 

ανάμεσα στα χρόνια προϋπηρεσίας και στη χρήση στρατηγικών διδασκαλίας ή στα 



 81 

χρόνια διδακτικής εμπειρίας και τις προτάσεις για βελτίωση της διδασκαλίας στην 

τάξη. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως οι εκπαιδευτικοί αδυνατούν να εκσυγχρονίσουν 

τις πρακτικές τους, σύμφωνα με νέες έρευνες και συμπεράσματα της σύγχρονης 

βιβλιογραφίας. Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί για να ενσωματώσουν τις δεξιότητες 

μετάβασης στο περιεχόμενο των δραστηριοτήτων της τάξης, απαιτείται να 

αναπτυχθούν μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης με πρακτική άσκηση και επιτήρηση 

των δεξιοτήτων στην εφαρμογή τους, ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν μοντέλα 

εκπαίδευσης που συνδυάζουν την αποτελεσματική γνώση με τη συνεχιζόμενη 

υποστήριξη και τεχνική βοήθεια. Προς αυτή την κατεύθυνση προτείνονται μοντέλα 

επαγγελματικής ενίσχυσης με διαδικτυακή αυτοπροσδιοριζόμενη μάθηση, σε 

συνδυασμό με συγκρότηση ομάδων που έρχονται σε συνάντηση είτε πρόσωπο με 

πρόσωπο, είτε διαδικτυακά για να σχεδιάσουν προγράμματα παρέμβασης και να 

προτείνουν λύσεις (Morningstar & Lattin, 2012, όπως αναφέρεται στο Morningstar, et 

al., 2013). 

 

 

6.7. Περιορισμοί της έρευνας – Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 

 Με την ολοκλήρωση της έρευνας θα πρέπει να σημειωθούν κάποιοι 

περιορισμοί. Ένας πρώτος περιορισμός είναι το μικρό δείγμα της έρευνας, μιας και 

αποτελείται από 50 εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής. 

Ένα όμως, θετικό είναι ότι υπήρχε κάποια διασπορά του δείγματος, αφού οι 

συμμετέχοντες προέρχονταν από Θεσσαλονίκη, Βόλο και Σέρρες, άρα μπορεί να 

θεωρηθεί ότι ως ένα βαθμό έχει επιτευχθεί κάποια τυχαία δειγματοληψία, που μπορεί 

να οδηγήσει σε μια μικρή γενίκευση των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, βασικός 

περιορισμός της έρευνας είναι ότι οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου βασίζονται 

αποκλειστικά στις αυτο-αναφορές των συμμετεχόντων και επομένως ως ένα βαθμό 

μπορεί να μην ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους εμπειρίες.  

 Σε κάθε περίπτωση τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας πρέπει να 

διευρυνθούν από μελλοντικές έρευνες. Άλλωστε, βασικός σκοπός της παρούσας 

έρευνας ήταν να εξεταστούν οι παράγοντες εκείνοι που είναι πιθανότερο να 

επηρεάσουν τη συχνότητα με την οποία οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης  Ειδικής Αγωγής εκτελούν δραστηριότητες που σχετίζονται με το 

σχεδιασμό και τις υπηρεσίες μετάβασης. Συνεπώς, για τη γενίκευση των 
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αποτελεσμάτων είναι αναγκαία η εξασφάλιση μεγαλύτερου δείγματος και από 

περισσότερες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας, ώστε τα αποτελέσματα να είναι 

περισσότερο αντιπροσωπευτικά.  

 Επίσης, όπως η συγκεκριμένη έρευνα, έτσι και μελλοντικές έρευνες σχετικές 

με τις γνώσεις και δεξιότητες εκείνες που θεωρούνται σημαντικές από τους 

εκπαιδευτικούς για τη μετάβαση των ατόμων με αναπηρία στην ενήλικη ζωή μπορούν 

να εμπλουτίσουν ανάλογα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής, ώστε να 

ενισχύσουν κατάλληλα το εκπαιδευτικό τους έργο και την επαγγελματική τους 

ανάπτυξη. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας δίνουν μια εικόνα των 

γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών που είναι απαραίτητες για να 

πραγματοποιήσουν αποτελεσματικές πρακτικές μετάβασης. Επομένως, κάθε 

μελλοντική έρευνα προς την κατεύθυνση αυτή μπορεί να διευρύνει το περιεχόμενο 

των σπουδών της Ειδικής Αγωγής στο καίριο θέμα της μετάβασης στην ενήλικη ζωή 

των ατόμων με αναπηρία και να προσδιορίσει αποτελεσματικότερα τον 

επαγγελματικό ρόλο των εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής.  

Τέλος, επειδή το θέμα της μετάβασης είχε διερευνηθεί μέχρι σήμερα μόνο σε 

ξενόγλωσση βιβλιογραφία, μπορεί η παρούσα μελέτη να αποτελέσει αφετηρία για την 

προσέγγιση και τη θεωρητική ενασχόληση εκπαιδευτικών, γονέων, συγγενών ή όσων 

εμπλέκονται στην πολύπλευρη αυτή διαδικασία της μετάβασης των ατόμων με 

ειδικές ανάγκες και αναπηρίες στην ενήλικη ζωή.  
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