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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

 

 

    Η εργασία που ακολουθεί έχει ως θέμα έρευνας την «Ικανοποίηση των γονέων  

από τις εκπαιδευτικές παροχές, για μαθητές με προβλήματα όρασης ». Το εργαλείο 

που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα είναι ένα ερωτηματολόγιο που αποτελείται από 

47 ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου. Οι ερωτήσεις αυτές αφορούν τόσο τους 

γονείς που έχουν παιδιά με προβλήματα όρασης , όσο και τους γονείς που έχουν 

παιδιά με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες. 

    Παρακάτω παρατίθεται το ένα εισαγωγικό μέρος της έρευνας, στο οποίο 

αναφέρονται οι  έννοιες όπως τύφλωση, μειωμένη όραση, πολλαπλές αναπηρίες ,  

ασθένειες που οδηγούν στην οπτική αναπηρία,  μέσα ανάγνωσης καθώς και άλλες 

σημαντικές έννοιες που βοηθούν τον αναγνώστη να τις  κατανοήσει. Η έννοιες αυτές 

βασίζονται σε ελληνική και ξένη βιβλιογραφία που αναφέρεται παρακάτω. 

    Έπειτα ακολουθεί η ανάλυση των  αποτελεσμάτων καθώς και για το κάθε 

αποτέλεσμα δίνεται  και ο αντίστοιχος πίνακας. Στο τέλος , υπάρχουν τα 

συμπεράσματα από την έρευνα  . Σε αυτό το τελευταίο κομμάτι της έρευνας , 

αναλύονται οι ερωτήσεις(τόσο ερωτήσεις κλειστού τύπου , όσο και  ερωτήσεις 

ανοιχτού τύπου), που μπορούν να μας δώσουν σημαντικά στοιχεία από την έρευνα 

ώστε να  αξιοποιηθούν για να βελτιωθούν ή να τροποποιηθούν κάποιες καταστάσεις. 
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ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΥΦΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΟΡΑΣΗΣ 

 

 

 

    « Η τύφλωση με την αυστηρή επιστημονική έννοια του όρου είναι η πλήρης απώλεια 

της όρασης, η ανικανότητα διάκρισης του φωτός από το σκοτάδι (απόλυτη 

τύφλωση).Τυφλό είναι το μάτι που δεν αντιλαμβάνεται το φως (αμαύρωση).Στη Μεγάλη 

Βρετανία ο επίσημος ορισμός του τυφλού ατόμου είναι ο εξής: «τυφλό είναι το άτομο 

που η όρασή του είναι τέτοια ώστε είναι ανίκανο να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία 

στην οποία η όραση είναι ουσιαστική». Αυτή η κατάσταση αντιστοιχεί συνήθως σε μια 

οπτική οξύτητα 1/20 ή μικρότερη στο καλύτερο μάτι μετά από διόρθωση. Σε μερικές 

προσπάθειες καθορισμού της τύφλωσης  εμπλέκεται και ο η αξιολόγηση του οπτικού 

πεδίου. Όταν λέμε οπτικό πεδίο αναφερόμαστε στην έκταση των περιχώρων μας που 

μπορούμε να δούμε χωρίς να κινήσουμε το κεφάλι ή τα μάτια μας. Όταν υπάρχει μια 

απώλεια στο οπτικό πεδίο , ακόμη και κάποιο άτομο με οπτική οξύτητα μεγαλύτερη του 

1/20 μπορεί να θεωρηθεί ως τυφλό»  (Παπαδόπουλος,2006). 

       Διαφορετικός ορισμός βέβαια δίνεται για την τύφλωση από νομικής   πλευράς. 

Τύφλωση υπάρχει όταν η οπτική οξύτητα του καλύτερου ματιού, ύστερα από 

διόρθωση, δεν ξεπερνά το 1/20 ή όταν υπάρχουν σοβαρές διαταραχές της όρασης, 

που παρουσιάζουν μια ανάλογη μείωση της οπτικής οξύτητας, για παράδειγμα, μια 

ομόκεντρη στένωση του οπτικού πεδίου 5 μοίρες από το κέντρο. Σημαντική 

παρεμπόδιση από την όραση υπάρχει όταν  η οπτική οξύτητα είναι καλύτερη από το 

1/20 και χειρότερη από  το 1/3.  

   Στα πλαίσια της εκπαίδευσης τα άτομα θεωρούνται τυφλά όταν είναι  απαραίτητο 

να χρησιμοποιήσουν μη οπτικά μέσα προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο σχολικό 

πρόγραμμα( Παπαδόπουλος,2006). 

    

 

«Μερική όραση (χαμηλή όραση, μειωμένη όραση) υπάρχει όταν η οπτική οξύτητα 

υπολογίζεται μεταξύ 1/20 και 1/10.Άτομα με μερική όραση είναι αυτά που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν την όραση τους για να ακολουθήσουν τους εκπαιδευτικούς στόχους, 

αλλά των οποίων η εκμάθηση και η εκπλήρωση θα εμποδιστεί , εκτός και αν γίνουν 
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ορισμένες τροποποιήσεις στις μεθόδους και τα υλικά διδασκαλίας και προσαρμογές στο 

περιβάλλον εκμάθησης» (Παπαδόπουλος,2006). 

 

 

 

Εκπαιδευτικά τυφλός              μερική όραση                κανονική  όραση 

oλική τύφλωση             1/20                                  1/3                                 20/20 

(Παπαδόπουλος 2006) 

 

 

    Πολλά μέρη του ματιού και του εγκεφάλου πρέπει να λειτουργήσουν  στενά 

συνδεδεμένα ώστε να βλέπουμε εμείς καλά. Υπάρχουν όμως πολλοί λόγοι που μπορεί 

να εξασθενίσουν την όραση. Στα παιδιά, υπάρχει ποικιλία από λόγους όπου ένα ή 

περισσότερα μέρη του οπτικού συστήματος  μπορεί να καταστραφεί ή να υπάρχει 

δυσλειτουργία. Γενικά η εξασθενημένη όραση οφείλεται σε έναν από τους παρακάτω 

λόγους:  

 

- Οργανικά εξασθενημένα ή κατεστραμμένα ένα ή περισσότερα μέρη του ματιού. 

- Ανικανότητα του ανθρώπινου ματιού να εστιάζει εικόνες στο πίσω μέρος του 

αμφιβληστροειδούς χιτώνα. 

- Φλοιώδης οπτική εξασθένιση , η οποία οφείλεται στην καταστροφή ενός μέρος του 

εγκεφάλου που ερμηνεύει της οπτικές πληροφορίες( Holbrook .Μ. Cay, 2006). 

 

 

Επιπλέον  οπτικά προβλήματα μπορεί να επηρεάσουν  διαφορετικές πλευρές της 

όρασης ενός μαθητή , όπως είναι  : 

 

-Οπτική οξύτητα  : το παιδί ίσως έχεις κάποιες διαθλαστικές δυσλειτουργίες, οι 

οποίες  τον εμποδίζουν να δει καθαρά το περίγραμμα ή τις λεπτομέρειες ενός 

αντικειμένου. 

-Οπτικό   πεδίο      : το παιδί ίσως έχει μικρό οπτικό πεδίο στην οπτική αντίληψη των 

πραγμάτων. 
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-Κίνηση οφθαλμών   : το παιδί ίσως έχει ασυντόνιστη ή ασυνήθιστη κίνηση 

οφθαλμών . 

-Εγκεφαλική οπτική δυσλειτουργία    : το παιδί ίσως έχει κάποια νευρολογική βλάβη 

στον εγκέφαλο η οποία προκαλεί σοβαρό οπτικό πρόβλημα. 

-Όραση χρωμάτων     : ίσως το παιδί δε μπορεί να δει κάποια χρώματα. 

- Φωτοευαισθησία     :το παιδί ίσως έχει κάποιο πρόβλημα με την ένταση του φωτός  

( Κουτάντος, 2005). 

 

       Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως η ανάπτυξη των παιδιών με μειωμένη όραση δεν 

πρέπει να συγκρίνεται αποκλειστικά  με αυτή των παιδιών χωρίς προβλήματα 

όρασης, αν και το οπτικό πρόβλημα ενδέχεται να επηρεάσει όχι μόνο την όραση αλλά 

και την κοινωνική, συναισθηματική, γλωσσική , γνωστική ανάπτυξη και την 

κινητικότητα ενός παιδιού. Γι αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητη μία μια βοηθητική 

υποδομή τόσο για το παιδί όσο και για τους γονείς του, οι οποίοι , ιδιαίτερα στην 

αρχή , ενδέχεται να βιώνουν αρνητικά συναισθήματα.  

 

 

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΥΦΛΩΣΗ 

 

 

  « Πολλές καταστάσεις και σύνδρομα που οδηγούν στην οπτική αναπηρία είναι 

γενετικά προκαθορισμένα και μπορούν να μεταδοθούν στο παιδί από τον ένα ή και τους 

δύο γονείς, που μπορεί να μη γνωρίζουν ότι είναι φορείς. Γάμοι μεταξύ συγγενών 

αίματος που παρατηρούνται σε μερικές κοινωνίες αυξάνουν τις πιθανότητες εμφάνισης 

οπτικής ή άλλου είδους αναπηρίας. Οπτική αναπηρία μπορεί να προκαλέσουν κάποιες 

καταστάσεις που εμφανίζονται κατά την ανάπτυξη του εμβρύου που δεν έχουν σαφή 

εξήγηση ή κάποιες ασθένειες όπως η ερυθρά. Κατά τη διαδικασία της γέννησης του 

εμβρύου υπάρχει πάντα η πιθανότητα τραυματισμού, ενώ στις πρόωρες γεννήσεις όπου 

τα βάρος του εμβρύου είναι μικρότερο από 1300 γραμμάρια και απαιτούνται μεγάλες 

ποσότητες οξυγόνου για τη διατήρησή του στη ζωή, είναι πιθανό μια πάθηση γνωστή ως 

«αμφιβληστροειδοπάθεια της πρωορότητας».Επίσης  μια κατάσταση γνωστή και σαν 

«φλοιώδης οπτική αναπηρία», που προέρχεται από μια σειρά νευρολογικών  

δυσλειτουργιών μπορεί να καταστρέψει τα οπτικά μονοπάτια πριν και αφού 

σχηματιστούν» (Παπαδόπουλος ,2006). 
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       Επιπλέον πολλές  παιδικές  ασθένειες ,όγκοι στον εγκέφαλο, μολύνσεις από ιούς 

ή  τραυματισμοί αποτελούν βασικά αίτια πρόκλησης οπτικής αναπηρίας. Επίσης , 

θεραπείες με ναρκωτικές ουσίες , όπως κάποιοι τύποι στεροειδών, μπορεί να 

αποτελέσουν αίτια τύφλωσης. 

       « Σε  χώρες με θερμό κλίμα, ασθένειες όπως το τράχωμα μπορεί να προέρχονται 

από τα έντομα. Οι ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης σε συνδυασμό με φτωχή περίθαλψη 

και τον υποσιτισμό , είναι υπεύθυνα για τη πλειοψηφία της παγκόσμιας σοβαρής 

εξασθενημένης όρασης. Σε μερικές αναπτυγμένες χώρες κοινές παιδικές ασθένειες , 

όπως η ιλαρά, είναι οι κύριοι παράγοντες της τύφλωσης στα παιδιά.    

  Τα σημαντικότερα αίτια τύφλωσης στην Ευρώπη  είναι ο : διαβήτης ,το γλαύκωμα, η 

εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, οι τραυματισμοί και η αποκόλληση του αμφιβληστροειδή 

χιτώνα. Στην Ευρώπη περίπου ένας στους χίλιους ανθρώπους είναι τυφλός, σε περιοχές 

με τράχωμα η συχνότητα μπορεί να φτάσει μέχρι το 4% και σε έντονα μολυσμένες 

περιοχές με ογκοκέρκωση το 20%» (Παπαδόπουλος,2006). 

 

 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

 

 
    Το κύριο χαρακτηριστικό της πολλαπλής αναπηρίας είναι ο συνδυασμός ή η 

αλληλεπίδραση των αναπηριών και η επίδραση των παραγόντων αυτών στην εξέλιξη. 

Ο όρος χρησιμοποιείται από τους Orelove και  Sobsey(1991) ως αναφορά σε άτομα   

με:       -  σοβαρές και πολλαπλές μαθησιακές δυσκολίες  

           - μία ή δύο σημαντικές κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες  και ειδικές 

ανάγκες που σχετίζονται με τη φροντίδα της υγείας. 

 

Ο όρος «πολλαπλή αναπηρία» χρησιμοποιείται για να τονίσει τη συνεργατική 

επίδραση του συνδυασμού των αναπηριών και δίνει έμφαση στην αλληλεπίδραση και 

στο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα το οποίο υπερβαίνει το σύνολο της κάθε 

διαφορετικής αναπηρίας  (Mason & McCall,1997 αναφορά σε Best & Brown ,1994) . 
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ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 
 

 

      Υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία έχουν οπτική αναπηρία σε συνδυασμό με μία ή 

περισσότερες άλλες αναπηρίες . Συνήθως  οι αναπηρίες που συνδυάζονται με οπτική 

βλάβη  είναι οι εξής : η εγκεφαλική παράλυση, οι κινητικές δυσλειτουργίες και 

βλάβες προκαλούμενες από τραύμα, η νοητική καθυστέρηση, η δυσλειτουργία του 

λόγου και της επικοινωνίας  και η  ακουστική βλάβη.  

    Τουλάχιστον το 40% των παιδιών  με σωματικές  και νοητικές αναπηρίες έχουν 

επίσης και οπτική αναπηρία. Αντιθέτως , τουλάχιστον 50 -60 %  των παιδιών με 

οπτική εξασθένιση έχουν και άλλες αναπηρίες. Τα περισσότερα παιδιά που έχουν 

οπτική αναπηρία σε συνδυασμό με άλλη αναπηρία, έχουν μειωμένη όραση.   Παρόλα 

αυτά η όραση δε μπορεί να τους παρέχει  λεπτομέρειες  ή πληροφορίες , όπως στους 

άλλους , αλλά μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν ως μέσο μάθησης ( Holbrook Μ. 

Cay, 2006) .Ένας μικρότερος  αριθμός παιδιών είναι λειτουργικά τυφλός και  

μαθαίνει μέσω αφής  και ακοής. Αυτοί μπορεί να αντιλαμβάνονται το φως  ή  τη θέση 

του φωτός  αλλά δε μπορούν να αναγνωρίσουν  τις λεπτομέρειες και τα σχήματα τόσο 

καλά ή να αντιληφθούν τον κόσμο γύρω τους (Mason & McCall,1997). 

     Ο όρος πολλαπλές αναπηρίες συχνά περιγράφει το παιδί το οποίο έχει 

περισσότερες από μια παθήσεις που επηρεάζουν τη μάθηση. Κατά την τρέχουσα  

έκδοση του IDEA(formerly Public Law 94-142), ένα παιδί θεωρείται πως έχει 

πολλαπλές αναπηρίες , αν έχει αρκετές βλάβες που έχουν σαν αποτέλεσμα τα 

εκπαιδευτικά προβλήματα , τα οποία δεν προσαρμόζονται αν το παιδί λαμβάνει 

ειδική εκπαίδευση για μια αναπηρία. Σύμφωνα με αυτό τον ορισμό, ένα παιδί που 

έχει εγκεφαλική  παράλυση , η οποία καθιστά το παιδί αδύνατο για να γράψει με 

μολύβι και χαμηλή όραση που απαιτεί μεγεθυμένη εκτύπωση ώστε να διαβάσει, έχει 

πολλαπλές αναπηρίες. Ένα παιδί με την ίδια  οπτική πάθηση του οποίου οι 

αναγνωστικές δεξιότητες είναι «καθυστερημένες – αργοπορημένες» για όχι 

ευπροσδιόριστους λόγους, δε θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι έχει πολλαπλή αναπηρία. 

      Τέτοιες καταστάσεις δίνουν τον ορισμό της πολλαπλής αναπηρίας λίγο 

διαφορετικά: . 
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         - Για παράδειγμα μερικοί  ορίζουν πως το παιδί πρέπει να έχει κυρίως 

καθυστέρηση σε πολλές αναπτυξιακές περιοχές ,ώστε να χαρακτηρίζεται για τις 

εκπαιδευτικές υπηρεσίες «άτομο με πολλαπλή μειονεξία.»  

Αυτό συμβαίνει επειδή νόμιμα και νομοθετικά δεδομένα χρησιμοποιούν τον όρο  

« multiply handicapped-πολλαπλές αναπηρίες »ώστε να  αναφέρονται σε παιδιά που 

μπορούν να δεχτούν συγκεκριμένες ειδικές υπηρεσίες. Κάθε ένα παιδί με πολλαπλές 

αναπηρίες  είναι μοναδικό. Το καθένα έχει το δικό του «ταμπεραμέντο» και τις δικές 

του εμπειρίες που μπορούν να επηρεάσουν με διαφορετικό τρόπο την ιατρική του 

πάθηση και τις σωματικές του ανικανότητες. Αυτό κάνει αδύνατο το να προβλέψει 

κανείς πότε το κάθε παιδί θα μάθει και τι είναι ικανό να κάνει σαν ενήλικας  

 ( Holbrook Μ. Cay, 2006). 

 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ  ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

 

.  

 

     Οι παραπάνω παθήσεις όπου αναφερθήκαμε πριν(εγκεφαλική παράλυση, 

κινητικές δυσλειτουργίες και βλάβες προκαλούμενες από τραύμα, νοητική 

καθυστέρηση,  δυσλειτουργία του λόγου και της επικοινωνίας  και  ακουστική βλάβη)  

και μπορούν να συνυπάρχουν με την οπτική αναπηρία , επηρεάζουν συχνά την 

εξέλιξη του παιδιού. Η τύφλωση περιορίζει τις εμπειρίες του παιδιού, αφού ένας 

μεγάλος αριθμός γνώσεων αποκτάται με την όραση. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικές 

εμπειρίες σε ένα σχολείο γενικής εκπαίδευσης είναι κυρίως οπτικές. Η διεθνής 

έρευνα υποστηρίζει ότι το τυφλό παιδί μπορεί να εκπαιδευτεί μέσα στη συνηθισμένη 

τάξη με ορισμένες τροποποιήσεις  και προσαρμογές ορισμένων μεθόδων και μέσων 

διδασκαλίας Μερικές από τις τροποποιήσεις που μπορούν να γίνουν έτσι ώστε να 

διευκολυνθεί ο μαθητής για  κατάκτηση της γνώσης ή την απόκτηση δεξιοτήτων είναι 

οι εξής: (Πολυχρονοπούλου,2003) 

      -Πρώτον, πρέπει να αλλάξει ο ρυθμός  και η ύλη των μαθημάτων. Για 

παράδειγμα, αν ένα παιδί έχει νοητική υστέρηση , αυτό προϋποθέτει – απαιτεί 

περισσότερο χρόνο για να αποκτήσει δεξιότητες μάθησης.  
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-Δεύτερον, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος  μάθησης. Για παράδειγμα, αν ένα παιδί έχει 

ακουστική εξασθένιση , χρειάζεται να βασιστεί περισσότερο στην αφή, από ένα παιδί 

που ακούει. 

-Τρίτον, πρέπει να αλλάξει το περιεχόμενο μάθησης. Αν το παιδί έχει σωματική 

αναπηρία και οπτική βλάβη, δεν είναι τόσο αναγκαίο να μάθει τους κανόνες 

ποδοσφαίρου όσο το να μάθει να χειρίζεται το μαγνητόφωνο. 

      Γενικά, είναι σημαντικό για τα παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες να μάθουν 

λειτουργικές δεξιότητες . Υπάρχουν τέτοιες δεξιότητες που επιτρέπουν το παιδί να 

κάνει στο καθημερινό του πρόγραμμα. Αυτές είναι απλές όπως το να  πιάνουν το 

κουτάλι ή πιο σύνθετες να ταξιδεύουν μέχρι τη δουλειά τους (Μ. Cay 

Holbrook,2006). 

     Ακόμη ο δάσκαλος πρέπει σε άτομα με οπτική εξασθένιση που δεν έχουν             

προβλήματα ακοής, να ενισχύσει το ακουστικό κανάλι του παιδιού και να το διδάξει 

να συγκεντρώνεται  και να ακούει προσεχτικά. Μπορεί να  χρησιμοποιήσει για αυτό 

διάφορα μέσα και υλικά , όπως ραδιόφωνο, μαγνητόφωνο, ομιλούντα βιβλία 

κλπ(Πολυχρονοπούλου,2003). 

    Επιπλέον η πλειοψηφία των παιδιών με προβλήματα όρασης και πολλαπλές 

αναπηρίες έχουν επίσης πρόσθετα προβλήματα σχετικά με την κινητικότητα και τoν 

προσανατολισμό.  

     Όπως σημειώνει ο Jacobson (1993) οι κοινές συσκευές χρησιμοποιούνται από 

άτομα  που δεν έχουν πολλαπλές αναπηρίες. Συνεπώς οι μέθοδοι διδασκαλίας 

χρειάζονται μετατροπή και προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών των παιδιών 

με πολλαπλές αναπηρίες . Για τα παιδιά με προβλήματα όρασης και πολλαπλές 

αναπηρίες πρωτεύουσα ανάγκη είναι η ανάπτυξη λειτουργικών ικανοτήτων 

επικοινωνίας. Η ανάπτυξη αυτή βασίζεται σε αναλυτική- εκτενής  αποτίμηση κάθε 

παιδιού  ξεχωριστά ανάλογα με τις ανάγκες του, προηγμένη  μέσω από την 

κατάλληλη χρήση της τεχνολογίας και δομημένη  προσεχτικά σε οργανωμένο 

περιβάλλον. 

    Η οργάνωση και η διαρρύθμιση  του περιβάλλοντος είναι πολύ σημαντική γι αυτά 

τα παιδιά καθώς επιδρούν στην ικανότητα ανάπτυξης της επικοινωνίας τους και στην 

ανεξαρτησία τους. Χρειάζονται ειδικό εξοπλισμό και συνεπώς τα σχολεία  πρέπει να 

διερευνήσουν τους τρόπους σωστής αξιοποίησης του χρηματικού ποσού, ώστε να 

επιλυθούν οι ανάγκες.  
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     Η ανάπτυξη προσωπικού και ο ρόλος του δασκάλου στην τάξη είναι κύριος 

παράγοντας στις εκπαιδευτικές παροχές για παιδιά με προβλήματα όρασης και 

πολλαπλές αναπηρίες .Τέλος, ο ρόλος συμβουλευτικής επιτροπής για   τα παιδιά με 

προβλήματα όρασης είναι σημαντικός για παιδιά που βρίσκονται σε σχολεία που δεν 

είναι καθορισμένα για παιδία με προβλήματα όρασης (Κουτσοκλένης & 

McCall,2009). 

 

 

 

ΜΕΣΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΡΑΣΗΣ   

(Παπαδόπουλος,2007) 

 

 

       Τις τελευταίες δεκαετίες ο σχεδιασμός και η παραγωγή ειδικών συσκευών, 

λογισμικού και άλλων βοηθημάτων  για την εκτύπωση, γραφή και  ανάγνωση από 

άτομα με προβλήματα όρασης, παρουσιάζει ραγδαία εξέλιξη. Τα άτομα με 

προβλήματα όρασης έχουν πια τη δυνατότητα ολοκληρωμένου χειρισμού του 

γραπτού και ακουστικού λόγου με άμεσο επακόλουθο τη διευκόλυνση στην 

εκπαίδευση και την εν γένει επικοινωνία τους. 

        Τα επικρατέστερα μέσα ανάγνωσης τα οποία και αναφέρονται στο 

ερωτηματολόγιο μας(βλέπε ερώτηση 9) και θα αναλύσουμε παρακάτω είναι η Braille, 

το λογισμικό ανάγνωσης οθόνης (ηχητική ανάγνωση με screen reader), τα κείμενα 

βλεπόντων με τη χρήση βοηθημάτων χαμηλής όρασης και το λογισμικό μεγέθυνσης 

οθόνης, ενώ υπάρχουν και άλλα τα οποία δεν θα αναλύσω εκτενέστερα. 

        Στις μέρες μας η ανάγνωση της Braille χρησιμοποιείται καθολικά και είναι η 

αποτελεσματικότερη μέθοδος. Η βασική μορφή της γραφής είναι το εξάστηγμο, το 

οποίο αποτελείται από δύο στήλες των τριών γραμμών. Οι τελείες της αριστερής στήλης 

αριθμούνται από το 1 έως το 3 και της δεξιάς από το 4 έως το 6. Οι χαρακτήρες του 

κώδικα είναι φόρμες από κουκίδες. Ο κώδικας αποτελείται από εκείνες τις φόρμες, που 

σχηματίζονται από τους συνδυασμούς των κουκίδων του εξάστηγμου. Ως κελί (cell)  

αναφέρεται το καλούπι μέσα στο οποίο σχηματίζονται οι φόρμες.  

Για τη μέθοδο ανάγνωσης της Braille έχουν γίνει από ειδικούς πολλές 

προσπάθειες εξίσωσης με τη διαδικασία ανάγνωσης των βλεπόντων παρόλο που το 

μέσο αντίληψης τις διαφοροποιεί ριζικά(αφή και όραση αντίστοιχα). Ωστόσο έχει 
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υποστηριχθεί ότι στην πράξη οι διαδικασίες της ανάγνωσης σε ορισμένα σημεία 

διαφέρουν κατηγορηματικά. Για παράδειγμα ο βλέπων αναγνώστης μπορεί και 

αντιλαμβάνεται ταυτόχρονα μια λέξη ολόκληρη ή και μια ομάδα λέξεων σε αντίθεση με 

τον αναγνώστη της Braille, όπου η ανάκτηση των γραπτών πληροφοριών 

πραγματοποιείται μέσω της συνεχούς μετακίνησης των χεριών.  

         Αναμφισβήτητα οι τυφλοί έχουν μεγαλύτερους αισθητηριακούς περιορισμούς, 

εφόσον η αντιληπτική μονάδα εκ των πραγμάτων είναι είτε ένας χαρακτήρας είτε μια 

μικρότερη μονάδα του γραπτού λόγου. 

        Πιο πρόσφατη όμως μελέτη(Παπαδόπουλος,2006,αναφορά σε Simon & Huertas, 

1998) αποδεικνύει ότι οι έμπειροι αναγνώστες της Braille δεν κατανοούν τα κείμενα 

συνδυάζοντας τους μεμονωμένους χαρακτήρες, αλλά όπως και οι βλέποντες 

αναγνώστες συνδυάζουν μεγαλύτερες μονάδες γραπτών πληροφοριών. 

     Όσον αφορά το λογισμικό ανάγνωσης οθόνης(ηχητική ανάγνωση με screen 

reader) αποτελείται από δύο μέρη, το λογισμικό ανάγνωσης οθόνης και το λογισμικό 

μετατροπής κειμένου σε συνθετική ομιλία. Όταν χρησιμοποιούνται συνδυαστικά ο 

αναγνώστης με πρόβλημα όρασης μπορεί και αποκωδικοποιεί ηχητικά το κείμενο της 

οθόνης του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

       Το λογισμικό οθόνης  εντοπίζει όλες τις μορφές κειμένου και τις μετατρέπει σε 

ομιλία. Έτσι ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ακούει τους χαρακτήρες που 

πληκτρολογεί, καθώς και τις λεζάντες των εικονιδίων και των κουμπιών. 

      Το σύστημα μετατροπής κειμένου σε συνθετική ομιλία μετατρέπει αυτόματα 

οποιαδήποτε πληροφορία μετατροπής κειμένου σε κατανοητό προφορικό λόγο. Τα 

σημερινά συστήματα είναι όλα εφαρμογές ενός ενιαίου λογισμικού συστήματος, 

σχετικά χαμηλού κόστους  και παράγουν εύηχο κατανοητό και φυσικό λόγο. Για την 

ελληνική γλώσσα υπάρχουν διάφορα συστήματα μετατροπής κειμένου σε συνθετική 

ομιλία, όπως ο «ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ», ο «ΑΙΣΩΠΟΣ», ο «Εκφωνητή» και το «Μίλα μου 

Ελληνικά», ενώ σε διεθνές επίπεδο ευρέως διαδεδομένα είναι το HAL και το  JAWS τα 

οποία όμως παρέχουν και την ελληνική γλώσσα. 

      Να σημειώσουμε ωστόσο πως για να εδραιωθεί το λογισμικό ανάγνωσης οθόνης 

στην εκπαίδευση απαιτούνται κονδύλια και εξειδίκευση των εκπαιδευτικών. 

      Το Λογισμικό Μεγέθυνσης Οθόνης χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένη 

όραση, που διαθέτουν λειτουργική όραση την οποία χρησιμοποιούν όταν χρησιμοποιούν 

τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.  
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      Στο εμπόριο διατίθενται διάφορα και σχετικά φθηνά πακέτα λογισμικού τα οποία 

παρέχουν τη δυνατότητα μεγέθυνσης από 1.5 έως 32 φορές, τόσο του κειμένου όσο και 

των άλλων στοιχειών ενός γραφικού περιβάλλοντος, δηλαδή εικόνες, πλήκτρα και 

τίτλοι. Η λειτουργία του λογισμικού ανάγνωσης οθόνης είναι παρόμοια με αυτή ενός 

απλού μεγεθυντικού φακού. Έτσι λοιπόν ο  “φακός” του λογισμικού ακολουθεί 

αυτόματα τον κέρσορα και μεγεθύνει την γύρω από αυτόν περιοχή. Επίσης παρέχει την 

δυνατότητα αλλαγής και συνδυασμού χρωμάτων παρέχοντας λειτουργίες υψηλής 

αντίθεσης. 

      Τέλος, να αναφέρουμε ότι υπάρχουν πακέτα όπως το Supernova που περιλαμβάνει 

και το λογισμικό ανάγνωσης οθόνης και το λογισμικό μεγέθυνσης οθόνης. Το λογισμικό 

αυτό χρησιμοποιείται ευρέως παρόλο που το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών 

στην Ελλάδα είναι ανειδίκευτο.  

     Τέλος να  αναφέρουμε την ανάγνωση κειμένων με την χρήση βοηθημάτων 

χαμηλής όρασης. Tο Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης (Closed Circuit Television-

CCTV) είναι το πιο γνωστό. Αποτελείται από μία οθόνη και μία κάμερα με οπτική 

κεφαλή. Η οθόνη παρέχει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να βλέπει το κείμενο 

μεγεθυσμένο από 2.5 έως 50 φορές, ενώ υπάρχουν και με μεγαλύτερη μεγέθυνση και 

ανάλυση. Το βιβλίο ή το τετράδιο τοποθετείται στη βάση κάτω από μια βιντεοκάμερα 

και η εικόνα μεταφέρεται στην οθόνη της συσκευής ή στην οθόνη μιας κοινής 

τηλεοράσεως. Ο χειριστής της συσκευής μπορεί να μεγεθύνει το οπτικό αντικείμενο στο 

μέγεθος που επιθυμεί. 

      Οι περισσότερες συσκευές CCTV είναι εύχρηστες, διότι τα πλήκτρα λειτουργίας 

είναι μεγάλα, ευανάγνωστα και αναγνωρίσιμα από την αφή. Επίσης παρέχουν 

δυνατότητα αυτόματης εστίασης, φύλαξη σε αρχείο και είναι είτε φορητές είτε 

επιτραπέζιες. 

 

 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(Παπαδόπουλος ,2007) 

 

      Για τα άτομα με προβλήματα όρασης θα πρέπει το βασικό αναλυτικό πρόγραμμα 

να διευρυνθεί και να ληφθούν  υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις αυτών 

 12



των μαθητών που στόχο θα έχει τη διδασκαλία αντισταθμιστικών μεθόδων και 

δεξιοτήτων που θα διευκολύνουν την ενσωμάτωση τους.  

      Στόχος αυτής της ειδικής και αναπτυξιακής διδασκαλίας θα είναι ο μαθητής με 

πρόβλημα όρασης να αποφύγει πιθανές αναπτυξιακές και συναισθηματικές 

διαταραχές και να αντιληφθεί τις ικανότητες του και τέλος να λάβει τα απαραίτητα 

κίνητρα, ώστε να συναγωνιστεί ισάξια τους συμμαθητές του. 

       Ένα διευρυμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο θα  πρέπει να λαμβάνει υπόψη κάποια 

σημαντικά στοιχεία. Τον τύπο και τη δριμύτητα της οπτικής εξασθένισης, την ηλικία 

έναρξης, αν δηλαδή είναι εκ γενετής ή επίκτητη, το γνωστικό επίπεδο, αν υπάρχει 

προηγούμενη εμπειρία, το επίπεδο αισθητήριας συνειδητοποίησης. Αυτοί είναι 

μερικοί παράγοντες που θα πρέπει να αξιολογούνται, ώστε να σχηματίζεται για τον 

κάθε μαθητή ξεχωριστά το πρόγραμμα διδασκαλίας του. 

Το διευρυμένο πρόγραμμα αποτελείται από 12 βασικά πεδία και περιλαμβάνει 

1)Τις αισθητήριες δεξιότητες(συνειδητοποίηση, διάκριση, αντίληψη). 

α)Όραση 

β)Αφή 

γ)Μυρωδιά και Γεύση 

2)Κινητική ανάπτυξη. 

3)Ανάπτυξη εννοιών. 

4)Δεξιότητες επικοινωνίας. 

α)Πρώιμες γλωσσικές δεξιότητες. 

γ)Braille, όταν υποδεικνύεται. 

δ)Χειρογραφή. 

ε)Τεχνολογία. 

στ)Απτικά/οπτικά γραφικά. 

ζ)Δεξιότητες οργάνωσης και μελέτης. 

5)Κοινωνικές δεξιότητες. 

6)Δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης. 

α)Δεξιότητες σχετικές με τη διαχείριση των τροφίμων 

β)Δεξιότητες σχετικές με το ντύσιμο. 

γ)Καλλωπισμός και υγιεινή. 

           δ)Οικιακή φροντίδα. 

           ε)Σωστή διαχείριση του χρόνου. 

          στ)Σωστή οικονομική διαχείριση. 

 13



7)Σεξουαλικότητα. 

8)Χρησιμοποίηση των συσκευών χαμηλής όρασης. 

9)Δεξιότητες ελεύθερου χρόνου και αναψυχής. 

10)Συνειδητοποίηση επαγγελματικής σταδιοδρομίας/επαγγελματικές      

επιλογές/ετοιμότητα για εργασία. 

11)Ανεξαρτησία και προσπέλαση πληροφοριών. 

12)Προσανατολισμός και κινητικότητα.(Παπαδόπουλος,2006) 

 

 

 

ΤΥΠΟΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ     

 

 

     Τα παιδιά με μερική απώλεια όρασης εκπαιδεύονται στη χώρα μας μέσα στα 

δημοτικά σχολεία γενικής εκπαίδευσης, ενώ για αυτά με τύφλωση προτείνεται το 

ειδικό σχολείο ή ακόμα καλύτερα το δημοτικό σχολείο τυφλών. Σε επίπεδο όμως 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν λειτουργούν ειδικά γυμνάσια και λύκεια, οπότε 

αναγκαστικά οι τυφλοί μαθητές εντάσσονται στη γενική εκπαίδευση( 

Πολυχρονοπούλου,2003) 

    Ο μεγαλύτερος αριθμός των τυφλών παιδιών στην Ελλάδα εκπαιδεύεται α) στο 

Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών της Αθήνας (ΚΕΑΤ) και β)στη 

Σχολή Τυφλών Βορείου Ελλάδος («Ο Ήλιος») στη Θεσσαλονίκη.  

    Το ΚΕΑΤ περιλαμβάνει τις εξής μονάδες και προγράμματα : 1)βρεφονηπιακό 

σταθμό 2)νηπιαγωγείο 3)δημοτικό σχολείο 4)οικοτροφείο για τα παιδιά της επαρχίας  

5)φροντιστηριακό τμήμα για την υποστήριξη τυφλών μαθητών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 6)βιβλιοθήκη με αξιόλογη ταινιοθήκη εξοπλισμένη με 

μαγνητοφωνημένα σχολικά και άλλα βιβλία ,7)ψυχοπαιδαγωγικό τμήμα για την 

ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών, αλλά και για την ανάπτυξη της κινητικότητας 

και του προσανατολισμού 8)λέσχη ψυχαγωγίας 9)τμήμα φυσικής αγωγή. 

       Στη σχολή Τυφλών Βορείου Ελλάδος, ο Ήλιος, λειτουργεί επιπλέον τμήμα 

εργοθεραπείας, ειδική τάξη για τυφλά παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες, πρόγραμμα 

μαθημάτων ξένων γλωσσών, τμήμα γλυπτικής, αγγειοπλαστικής και κολύμβησης. 

 14



Τα δύο αυτά κέντρα εξυπηρετούν το μεγαλύτερο ποσοστό τυφλών μαθητών 

της χώρας μας. Σχολεία τυφλών, όμως υπάρχουν και σε άλλους νομούς απλώς με 

μικρότερα ποσοστά μαθητών. 

 

 

 

                          ΓΟΝΕΙΣ- ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

 

 

 

      Το δεύτερο μισό του 20ού  αιώνα άρχισε να αναγνωρίζεται η σημασία της 

συμμετοχής των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Ιδιαίτερα τα τελευταία 

χρόνια , οι γονείς ανέλαβαν την ευθύνη να επιλέξουν και να κατευθύνουν την 

εκπαίδευση των παιδιών τους, εφόσον βέβαια υπάρχει η δυνατότητα επιλογής. Οι 

εκπαιδευτικοί από τη μεριά τους έχουν ευθύνη στην ενημέρωση των γονέων για τις 

δυνατότητες που υπάρχουν, ώστε να τεκμηριώνουν τις αποφάσεις των τελευταίων.  

Μια τέτοια ενημέρωση μπορεί να γίνει και από έναν «περιοδεύοντα» εκπαιδευτικό 

πριν από την έναρξη των σχολικών χρόνων , η υιοθέτηση του ρόλου του οποίου 

προβλέπεται στην ελληνική νομοθεσία, αλλά δεν εφαρμόζεται στην  

πράξη(Κουτάντος,2005).                            

      Ανάμεσα στα καθήκοντα του εκπαιδευτικού είναι και η ενημέρωση των γονέων 

παιδιών με μειωμένη όραση για τα προσχολικά πλαίσια τα οποία είναι διαθέσιμα για 

τα παιδιά τους .Είναι  σημαντικό γονείς και εκπαιδευτικοί να συνεργάζονται ώστε και 

να έχουν άποψη  για ένα εξερευνητικό και κατάλληλο μαθησιακό προσχολικό 

περιβάλλον για τους μαθητές. Επιλέγοντας ένα προσχολικό περιβάλλον για ένα παιδί 

με μειωμένη όραση , ο κύριος παράγοντας για τον οποίο πρέπει να είναι ενήμερος 

ένας εκπαιδευτικός είναι το παιδί( Σούλης, 2008). Η συνεργασία με την οικογένεια 

είναι απαραίτητη. Ιδιαίτερα για τα παιδιά με οπτική αναπηρία προσχολικής ηλικίας , 

μια τέτοια επαφή με την οικογένεια είναι επιτακτική. 

     Η γνώση για την πρώιμη ανάπτυξη του παιδιού επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να 

είναι σε επαφή με τις αρχές και την πράξη για μια αποτελεσματική εκπαιδευτική 

παρέμβαση, πριν ακόμα πάει το παιδί στο νηπιαγωγείο. Έτσι μπορούν να βοηθήσουν 

τους γονείς να συζητήσουν και να ξεπεράσουν ενδεχόμενα αρνητικά συναισθήματα, 

έλλειψη γνώσης σχετικά με το παιδί τους, το οποίο έχει κάποιες ιδιαίτερες ανάγκες 
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αλλά και την έλλειψη σε πολλές περιπτώσεις κοινωνικής και εκπαιδευτικής 

παρέμβασης(Κουτάντος ,2005). 

      Μπορούν ακόμη να βοηθήσουν τους γονείς να συνειδητοποιήσουν ότι μια 

ενδεχόμενη υπερπροστασία  όχι μόνο δε βοηθάει το παιδί τους , αλλά το κρατάει 

μακριά από την αυτενέργεια  και την πρωτοβουλία. Έτσι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

συμβουλέψουν τους γονείς : 

          -πώς να οργανώσουν το φυσικό περιβάλλον στο σπίτι  

          -πώς να δώσουν περισσότερο χρόνο και εμπειρίες στο παιδί για την ανάπτυξη    

της γλώσσας και της κοινωνικότητας , καθώς οι ίδιοι και τα αδέρφια είναι οι πρώτοι 

άνθρωποι με τους οποίους  τα βρέφη έρχονται σε επαφή (Κουτάντος ,2005). 

 

       Επιπλέον η σημασία της συμμετοχής των γονέων στην εκπαιδευτική διδασκαλία 

αναφέρθηκε και πάλι στην Έκθεση Warnock(DES 1978), ένα από τα κύρια θέματα 

της οποίας ήταν το θέμα «οι γονείς ως συνέταιροι». Αυτό βοήθησε στην αλλαγή 

στάσης των επαγγελματιών εκπαίδευσης ως προς τη συμμετοχή των γονέων και 

έθεσε  τα θεμέλια   της μελλοντικής νομοθεσίας . 

 

« Η Επιτροπή υποστήριξε ότι : 

 

 […] η επιτυχημένη εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές  ανάγκες 

εξαρτάται από την πλήρη συμμετοχή των γονέων τους : πραγματικά αν οι γονείς δεν 

αντιμετωπιστούν ως ίσοι συνέταιροι στην εκπαιδευτική διαδικασία, ο σκοπός στης 

Έκθεσης αυτής θα διαταραχθεί.» 

 

        Η σχέση ανάμεσα στους γονείς και στο σχολείο έχει κρίσιμη επίδραση στην 

εκπαιδευτική πρόοδο του παιδιού. Αφενός , αν οι γονείς πρόκειται να συνεργαστούν 

με τους δασκάλους, θα χρειαστούν πληροφόρηση και συμβουλές από το σχολείο 

σχετικά με την εκπαίδευση του παιδιού και αφετέρου , οι ειδικές ανάγκες του παιδιού 

δεν μπορούν να αξιολογηθούν  και να αντιμετωπιστούν  πλήρως στο σχολείο χωρίς 

τη γνώση των γονέων , οι οποίοι γνωρίζουν το παιδί τους καλύτερα από τον κάθε 

άλλο( Mason & McCall,1997). 

        Η συνεργασία αυτή μπορεί να γίνεται με διάφορους τρόπους όπως για 

παράδειγμα με τη συχνή επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων , με τον 

κατάλληλο  τρόπο με τον οποίο είναι υποχρεωμένοι να φέρονται οι εκπαιδευτικοί 
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στους μαθητές τους  ή με την επαρκή  ενημέρωση που μπορούν να προσφέρουν στους 

γονείς για να βοηθήσουν την εξέλιξη του μαθητή. 

        Σε πολλές περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου , τα σχολεία και οι υπηρεσίες 

έχουν εργαστεί σκληρά για να κάνουν αυτή τη συνεργασία πραγματικότητα, αλλά 

υπάρχουν ακόμα κενά στις παροχές , για παράδειγμα  πολλοί γονείς από εθνικές 

μειονότητες αισθάνονται πως δεν έχουν ισότιμη  πρόσβαση στις πληροφορίες και στις 

οδηγίες( Mason & McCall,1997).Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί 

ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία σχολείου και οικογένειας και ειδικότερα στη 

συμμετοχή των γονέων που έχουν παιδί με ειδικές ανάγκες στη διαδικασία της 

εκπαιδευτικής του αντιμετώπισης. (Νόμος 1566 και 2817).Αλλά παρόλα αυτά 

υπάρχει ανεπαρκής συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων καθώς και 

προβλήματα στις εκπαιδευτικές παροχές γενικότερα(Πολυχρονοπούλου, 2004). 

      Πολλοί είναι οι γονείς που ζητούν αλλαγές μέσα στους σχολικούς χώρους καθώς 

και αναφέρονται σε ελλείψεις ή βελτιώσεις των εκπαιδευτικών παροχών. Εδώ πρέπει 

να σημειώσουμε πως όταν γίνεται λόγος για εκπαιδευτικές παροχές, αναφερόμαστε 

τόσο στο εκπαιδευτικό προσωπικό όσο και στα υλικοτεχνικά μέσα που είναι 

απαραίτητα για την ύπαρξη εποικοδομητικής  εκπαίδευσης των παιδιών με 

προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες . 

    Οι γονείς επιζητούν μια καλύτερη συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό 

καθώς αυτό θα βοηθήσει την εκπαίδευση των παιδιών τους. Όταν γίνεται λόγος για το 

κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό εννοούμε άτομα με εξειδίκευση και κατάρτιση 

στον τομέα της Ειδικής Αγωγής ώστε  να έχουν την ικανότητα να βοηθήσουν το 

μαθητή να νιώσει άνετα στο σχολείο και στο γύρω περιβάλλον του. 

     Με την παροχή των απαιτούμενων  εκπαιδευτικών μέσων το παιδί μπορεί να 

καλλιεργήσει περισσότερο της δεξιότητές του και να νιώσει ικανό να προσφέρει 

στους γύρω του, με σκοπό να επιτευχθεί η κοινωνική προσαρμογή του. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

 

      Η παρούσα  ερευνητική εργασία  αναφέρεται στην ικανοποίηση των γονέων από 

τις εκπαιδευτικές παροχές για τα παιδιά με προβλήματα όρασης  .Η έρευνα βέβαια 

αφορά και παιδιά που εκτός από τα προβλήματα όρασης παρουσιάζουν και 

πολλαπλές αναπηρίες  

    Στόχος της έρευνας είναι  εντοπιστούν και να καταγραφούν οι παράγοντες εκείνοι 

που μπορούν να αλλάξουν ή να βελτιωθούν προκειμένου να υπάρξει εποικοδομητική 

συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων. Επιπλέον στόχος της έρευνας είναι να 

διερευνήσω και να καταγράψω κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι οι γονείς από τις 

εκπαιδευτικές παροχές για τα παιδιά με προβλήματα όρασης και τι είναι αυτό που 

τους δυσαρεστεί. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις  ανοιχτού τύπου 

όπου οι γονείς αναφέρονται σε τυχόν αλλαγές που επιθυμούν ή ελλείψεις που 

αντιμετωπίζουν. 

     Με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου διερεύνησα τα προβλήματα  που 

αντιμετωπίζουν οι γονείς παιδιών με οπτική αναπηρία από τις εκπαιδευτικές παροχές.  

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 47 ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου και 

οι ερωτήσεις είναι ομαδοποιημένες σχετικά με το περιεχόμενο που διερευνούν. 

      Το δείγμα  όπου συμμετείχε στην έρευνα ήταν γονείς –άντρες και γυναίκες- 

ανεξαρτήτως ηλικίας  και μορφωτικού επιπέδου και από διάφορες περιοχές της 

Ελλάδας(Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Ξάνθη). Το συγκεκριμένο δείγμα επιλέχθηκε 

έπειτα από την επικοινωνία που είχα με το Σύλλογο Τυφλών «Ήλιος» καθώς και 

κάποιοι γονείς με βοηθήθηκαν περαιτέρω  συστήνοντάς μου άλλους γονείς. Πρέπει  

βέβαια να σημειώσω πως το συγκεκριμένο δείγμα βρέθηκε έπειτα από μεγάλες 

προσπάθειες , διότι αρκετοί ήταν οι γονείς που για προσωπικούς τους λόγους δε 

δέχτηκαν να συνεργαστούνε.  

      Η διαδικασία της  έρευνα έγινε με τον εξής τρόπο :  

-Επισκέφτηκα το Ειδικό Σχολείο των Ιωαννίνων , όπου φοιτούν   3 μαθητές με 

προβλήματα όρασης( 2 αγόρια – 1 κορίτσι).Η μαθήτρια παρουσίαζε και πολλαπλές 

αναπηρίες. Από  τα ερωτηματολόγια που έδωσα , μόνο τα ένα απαντήθηκε. Ο 

Σύλλογος Τυφλών Ιωαννίνων δε δέχτηκε να συνεργαστεί. 
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-Επικοινώνησα με το Σύλλογο Τυφλών Ξάνθης , όπου με απέτρεψαν να συναντηθώ  

τους γονείς , διότι το μορφωτικό επίπεδο των περισσότερων ήταν χαμηλό και δε θα 

ήταν σε θέση να μου απαντήσουν. Έτσι έπειτα από συνεννόηση έστειλα με Fax το 

ερωτηματολόγιο στο Σύλλογο Τυφλών Ξανθής και μου έστειλαν 3 απαντημένα 

ερωτηματολόγια που έδωσαν σε γονείς που γνώριζαν ότι θα συνεργαστούν. 

-Το μεγαλύτερο δείγμα το αποτέλεσαν  γονείς από τη Θεσσαλονίκη. Συνεργάστηκα 

με το Σύλλογο Τυφλών «Ήλιος» και με το Σύλλογο Γονέων  Κηδεμόνων  και Φίλων 

με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες «Αμυμώνη». Τέλος ,με κάποιους 

γονείς συνεργάστηκα τηλεφωνικώς. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ(ερωτήσεις κλειστού τύπου) 

 

 

 

 Το δείγμα που συμμετείχε στην έρευνα ήταν 12 άτομα. Από αυτά 7 ( 58,3%) ήταν 

άντρες και 5 ήταν γυναίκες( βάσιμο ποσοστό 41,7%). Η ηλικία των συμμετεχόντων 

κυμαίνεται μεταξύ 32 ετών έως και 59 ετών(44.(πίνακας 1-2) 

 

 

 

 N Minimum Maximum Mean 

Ηλικία 12 32 59 44,00

Valid N (listwise) 12    

(Πίνακας 1) 

 

 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

1 7 58,3 58,3

2 5 41,7 41,7

Valid 

Total 12 100,0 100,0

 (Πίνακας 2) 

 

 

Στην ερώτηση που αφορά το  μορφωτικό επίπεδο του γονέα απαντήθηκαν τα εξής : 

 

1 γονέας  δεν ολοκλήρωσε την πρωτοβάθμια εκπαίδευση(μαθητής Δημοτικού) (8,3%) 

1 γονέας δεν ολοκλήρωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (μαθητής Γυμνασίου) 

(8,3%)  

 2 γονείς ήταν απόφοιτοι Γυμνασίου (16,7%) 

1 γονέας δεν ολοκλήρωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (μαθητής Λυκείου) (8,3%) 

1 γονέας απόφοιτος Λυκείου (8,3%) 

6 γονείς απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (50%) 
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

  Frequency Percent Valid Percent 

1 1 8,3 8,3

3 1 8,3 8,3

4 2 16,7 16,7

5 1 8,3 8,3

6 1 8,3 8,3

8 6 50,0 50,0

Valid 

Total 12 100,0 100,0

(Πίνακας 3) 

 

 

Στην ερώτηση που αφορά το οικονομικό επίπεδο (εισόδημα) της οικογένειας δόθηκαν 

οι εξής απαντήσεις :  

-1 γονέας απήντησε πως το εισόδημά του είναι κάτω των 12.000 ευρώ(8,3%) 

-3 γονείς απήντησαν πως το εισόδημά τους είναι μεταξύ 13.000 - 20.000 ευρώ(25%) 

-1 γονέας απήντησε πως το εισόδημά του είναι μεταξύ 21.000 – 30.000 ευρώ(8,3%) 

-3 γονείς απήντησαν πως το εισόδημά τους είναι μεταξύ 31.000 – 50.000 ευρώ(25%) 

-4 γονείς δεν απήντησαν(33,3%) 

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

  Frequency Percent Valid Percent 

1 1 8,3 11,1

2 3 25,0 33,3

3 1 8,3 11,1

4 3 25,0 33,3

5 1 8,3 11,1

Valid 

Total 9 75,0 100,0

Missing System 3 25,0  

 Total 12 100,0  

(Πίνακας 4) 
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Στην ερώτηση 7 που αφορούσε το συνδυασμό της οπτικής αναπηρίας με κάποια άλλη 

πάθηση , δόθηκαν οι εξής απαντήσεις : 

 

-5 γονείς (41,7) απήντησαν πως το παιδί τους εκτός από την απτική αναπηρία 

παρουσιάζει και συναισθηματικές και συμπεριφορικές  δυσκολίες , ενώ οι υπόλοιποι -

-7 γονείς(58,3 %) απήντησαν πως το παιδί τους δεν παρουσιάζει συναισθηματικές και 

συμπεριφορικές  δυσκολίες. 

 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 

  Frequency Percent Valid Percent 

1 5 41,7 41,7

2 7 58,3 58,3

Valid 

Total 12 100,0 100,0

(Πίνακας 5) 

 

 

 

 

3 γονείς (25%) απήντησαν πως το παιδί τους εκτός από την απτική αναπηρία 

παρουσιάζει κινητικές αναπηρίες  , ενώ οι υπόλοιποι 9 γονείς(75% ) απήντησαν πως 

το παιδί τους δεν παρουσιάζει κινητικές αναπηρίες . 

 

ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

  Frequency Percent Valid Percent 

1 3 25,0 25,0

2 9 75,0 75,0

Valid 

Total 12 100,0 100,0

(Πίνακας 6) 
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12 γονείς (100%) απάντησαν πως  τα παιδία τους δεν αντιμετωπίζουν άλλα 

προβλήματα υγείας . 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΥΓΕΙΑΣ 

  Frequency Percent Valid Percent 

Valid 2 12 100,0 100,0

(Πίνακας 7) 

 

 

 

4 γονείς (33,3%) απήντησαν πως το παιδί τους εκτός από την απτική αναπηρία 

παρουσιάζει και διαταραχές λόγου και ομιλίας , ενώ οι υπόλοιποι 8 (66,7%) 

απήντησαν πως το παιδί τους δεν παρουσιάζει διαταραχές λόγου και ομιλίας. 

.(Πίνακας 8) 

 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ  ΛΟΓΟΥ – ΟΜΙΛΙΑΣ  

  Frequency Percent Valid Percent 

1 4 33,3 33,3

2 8 66,7 66,7

Valid 

Total 12 100,0 100,0

(Πίνακας 8) 

 

 

Τα ίδια ποσοστά είχαμε και στην επόμενη ερώτηση που αφορά τις το συνδυασμό της 

οπτικής αναπηρίας με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού. 

Δηλαδή 4 γονείς (33,3%) απήντησαν πως το παιδί τους εκτός από την απτική 

αναπηρία παρουσιάζει και διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού , ενώ οι υπόλοιποι 8 

(66,7%) απήντησαν πως το παιδί τους δεν παρουσιάζει διαταραχές στο φάσμα του 

αυτισμού. .(Πίνακας 9) 
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ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΑΥΤΙΣΜΟΥ 

  Frequency Percent Valid Percent 

1 4 33,3 33,3

2 8 66,7 66,7

Valid 

Total 12 100,0 100,0

(Πίνακας 9) 

 

 

 

12 γονείς (100%) απήντησαν πως  τα παιδία τους δεν αντιμετωπίζουν άλλα 

προβλήματα στην ακοή τους. .(Πίνακας 10) 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ  

  Frequency Percent Valid Percent 

Valid 2 12 100,0 100,0

(Πίνακας 10) 

 

 

 

 

3 γονείς ( 25%) απήντησαν πως το παιδί τους εκτός από την απτική αναπηρία 

παρουσιάζει και μαθησιακές δυσκολίες , ενώ οι υπόλοιποι  9 (75%) απήντησαν πως 

το παιδί τους το παιδί τους δεν παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες.  

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

  Frequency Percent Valid Percent 

1 3 25,0 25,0

2 9 75,0 75,0

Valid 

Total 12 100,0 100,0

(Πίνακας 11)  
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Τα ίδια ποσοστά είχαμε και στην επόμενη ερώτηση που αφορά τις το συνδυασμό της 

οπτικής αναπηρίας με άλλες διαταραχές: 

3 γονείς ( 25%) απάντησαν πως το παιδί τους εκτός από την απτική αναπηρία 

παρουσιάζει και άλλες δυσκολίες  , ενώ οι υπόλοιποι 9 (75%) απάντησαν πως το 

παιδί τους το παιδί τους δεν παρουσιάζει άλλες δυσκολίες. 

 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ  

  Frequency Percent Valid Percent 

1 3 25,0 25,0

2 9 75,0 75,0

Valid 

Total 12 100,0 100,0

(Πίνακας 12) 

 

 

 

Η ερώτηση 8 αφορά το βαθμό απώλειας του παιδιού. Οι απαντήσεις που δόθηκαν 

ήταν οι εξής : 

-4 γονείς(33,3%) απάντησαν πως ο βαθμός απώλειας όρασης του παιδιού  τους 

χαρακτηρίζεται ως τύφλωση 

-6ονείς (50%) απάντησαν πως ο βαθμός απώλειας όρασης του παιδιού  τους 

χαρακτηρίζεται ως σοβαρά μειωμένη όραση 

-2γονείς (16,7%)απάντησαν πως ο βαθμός απώλειας όρασης του παιδιού  τους 

χαρακτηρίζεται ως μειωμένη όραση. 

 

 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΡΑΣΗΣ 

  Frequency Percent Valid Percent 

1 4 33,3 33,3

2 6 50,0 50,0

3 2 16,7 16,7

Valid 

Total 12 100,0 100,0

 

(Πίνακας 13) 
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Στην επόμενη ερώτηση αφορά τα μέσα ανάγνωσης των παιδιών με οπτική αναπηρία 

δόθηκαν οι παρακάτω απαντήσεις : 

 

5 γονείς (41,7%)απάντησαν πως το παιδί τους χρησιμοποιεί ως μέσο ανάγνωσης τη 

Braille, ενώ οι υπόλοιποι  7 γονείς (58,3%) απάντησαν πως το παιδί τους δε 

χρησιμοποιεί τη Braille ως μέσο ανάγνωσης.(Πίνακας 14) 

  

 

(Πίνακας 14) 

BRAILLE 

  Frequency Percent Valid Percent 

1 5 41,7 41,7

2 7 58,3 58,3

Valid 

Total 12 100,0 100,0

 

 

 

1 γονέας (8,3% )απήντησε πως το παιδί του χρησιμοποιεί ως μέσο ανάγνωσης το 

λογισμικό ανάγνωσης οθόνης (ηχητική ανάγνωση με screen reader), ενώ οι υπόλοιποι  

11 γονείς (91,7%) απήντησαν πως το παιδί τους δε χρησιμοποιεί το  λογισμικό 

ανάγνωσης οθόνης (ηχητική ανάγνωση με screen reader) ως μέσο ανάγνωσης . 

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΟΘΟΝΗΣ  

  Frequency Percent Valid Percent 

1 1 8,3 8,3

2 11 91,7 91,7

Valid 

Total 12 100,0 100,0

(Πίνακας 15) 
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2  γονείς ς (16,7% ) απήντησαν πως το παιδί τους χρησιμοποιεί βοηθήματα  χαμηλής 

όρασης ώστε να αναγνώσει κείμενα βλεπόντων ,ενώ οι υπόλοιποι  10 γονείς (83,3) 

απήντησαν πως το παιδί τους δε χρησιμοποιεί βοηθήματα  χαμηλής όρασης  ως μέσο 

ανάγνωσης.  

 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΒΛΕΠΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΧΑΜ.ΟΡΑΣΗΣ 

  Frequency Percent Valid Percent 

1 2 16,7 16,7

2 10 83,3 83,3

Valid 

Total 12 100,0 100,0

(Πίνακας 16) 

 

 

1 γονέας (8,3% )απήντησε πως το παιδί του χρησιμοποιεί ως μέσο ανάγνωσης το 

λογισμικό μεγέθυνσης  οθόνης, ενώ οι υπόλοιποι  11 γονείς (91,7%) απήντησαν πως 

το παιδί τους δε χρησιμοποιεί το  λογισμικό μεγέθυνσης οθόνης ως μέσο ανάγνωσης . 

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΟΘΟΝΗΣ  

  Frequency Percent Valid Percent 

1 1 8,3 8,3

2 11 91,7 91,7

Valid 

Total 12 100,0 100,0

(Πίνακας 17) 

 

 

2  γονείς ς (16,7% ) απήντησαν πως το παιδί τους   χρησιμοποιεί κάποιο άλλο μέσο 

ανάγνωσης ,ενώ οι υπόλοιποι  10 γονείς (83,3) απήντησαν πως το παιδί τους δε 

χρησιμοποιεί  κάποιο άλλο  μέσο ανάγνωσης. (Πίνακας 18) 
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ΑΛΛΟ 

  Frequency Percent Valid Percent 

1 2 16,7 16,7

2 10 83,3 83,3

Valid 

Total 12 100,0 100,0

(Πίνακας 18) 

 

 

 

5 γονείς (41,7%)απάντησαν πως το παιδί τους δε διαβάζει καθόλου, ενώ οι υπόλοιποι  

7 γονείς (58,3%) απάντησαν πως το παιδί τους διαβάζει με κάποιο από τα 

προαναφερθείσα  μέσα. 

 

ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ 

  Frequency Percent Valid Percent 

1 5 41,7 41,7

2 7 58,3 58,3

Valid 

Total 12 100,0 100,0

(Πίνακας 19) 

 

 

 

Τα παιδιά των γονέων που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν ηλικίες μεταξύ 9 και 21 

ετών, όπου από αυτά τα 6 είναι κορίτσια(50%) και τα 6 είναι αγόρια(50%). (Πίνακας 

20-12) 

 

ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 N Minimum Maximum Mean 

Ηλικία  12 9 21 14,33

Valid N (listwise) 12    

(Πίνακας 20) 
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ΦΥΛΟ ΠΑΔΙΟΥ 

  Frequency Percent Valid Percent 

1 6 50,0 50,0

2 6 50,0 50,0

Valid 

Total 12 100,0 100,0

(Πίνακας 21) 

 

 

 

Η  ερώτηση 10 αφορά τον τύπο σχολείου που παρακολουθούν τα παιδιά. Οι 

απαντήσεις που δόθηκαν είναι οι εξής : 

-6 γονείς(50%) απήντησαν πως το παιδί τους παρακολουθεί μαθήματα σε δημόσιο 

γενικό σχολείο. 

-3 γονείς (25%) απήντησαν πως το παιδί τους παρακολουθεί μαθήματα σε ειδικό 

σχολείο τυφλών 

-3 γονείς (25%) απήντησαν πως το παιδί τους παρακολουθεί μαθήματα σε άλλο  

ειδικό σχολείο τυφλών(όχι τυφλών) 

 

 Παράλληλα στην ερώτηση 11 απαντήθηκε κατά πόσο τα παιδιά πηγαίνουν σε 

σχολείο που επιθυμούν οι γονείς. Τα αποτελέσματα είναι τα εξής : 

5 γονείς (41,7%) απήντησαν πως τα παιδιά τους παρακολουθούν τον τύπο σχολείο 

όπου και επιθυμούν, ενώ οι υπόλοιποι 7 (58,3) απήντησαν πως τα παιδιά τους δε 

παρακολουθούν τον τα τύπο του σχολείου που επιθυμούν. 

 

ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

  Frequency Percent Valid Percent 

1 6 50,0 50,0

3 3 25,0 25,0

4 3 25,0 25,0

Valid 

Total 12 100,0 100,0

(Πίνακας 22) 
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ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ 

  Frequency Percent Valid Percent 

1 5 41,7 41,7

2 7 58,3 58,3

Valid 

Total 12 100,0 100,0

(Πίνακας 23) 

 

 

Οι  επόμενες 13 ερωτήσεις που ακολουθούν είναι ομαδοποιημένες και συγκεκριμένα 

αναφέρονται στο σχολείο.  

Στην ερώτηση 13 που  αφορά τη δυνατότητα του σχολείου να αντιμετωπίσει τις 

δυσκολίες που προκύπτουν από το πρόβλημα όρασης, οι απαντήσεις που δόθηκαν 

ήταν οι εξής : 

     4 γονείς (33,3%) απήντησαν  «λίγο» 

     5 γονείς (41,7%) απήντησαν «μέτρια» 

     2 γονείς (16,7%) απήντησαν «πολύ» 

     1 γονέας (8,3 %) απήντησε «πάρα πολύ» 

 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 

  Frequency Percent Valid Percent 

2 4 33,3 33,3

3 5 41,7 41,7

4 2 16,7 16,7

5 1 8,3 8,3

Valid 

Total 12 100,0 100,0
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Σχετικά με την 14 « Το πρόβλημα όρασης του παιδιού σας το  εμποδίζει από το να 

έχει καλή ακαδημαϊκή επίδοση», οι γονείς έδωσαν τις παρακάτω απαντήσεις : 

     1 γονέας (8,3%) απήντησε «καθόλου» 

     2 γονείς (16,7%) απήντησαν  «λίγο» 

     2 γονείς (16,7%) απήντησαν «μέτρια» 

     2 γονείς (16,7%) απήντησαν «πολύ» 

     3 γονείς  (25 %) απήντησαν «πάρα πολύ» 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 

  Frequency Percent Valid Percent 

1 3 25,0 25,0

2 2 16,7 16,7

3 2 16,7 16,7

4 2 16,7 16,7

5 3 25,0 25,0

Valid 

Total 12 100,0 100,0

 

 

 

Η ερώτηση 15 που αναφέρεται στη συμμετοχή του παιδιού σε διαδικασίες μάθησης 

στο σχολείο απαντήθηκε ως εξής : 

    3 γονείς (25%) απήντησαν  «καθόλου» 

    3 γονείς (25%) απήντησαν «λίγο» 

    3 γονείς (25%) απήντησαν «πολύ» 

    3 γονείς  (25 %) απήντησαν «πάρα πολύ» 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

  Frequency Percent Valid Percent 

1 3 25,0 25,0

2 3 25,0 25,0

4 3 25,0 25,0

5 3 25,0 25,0

Valid 

Total 12 100,0 100,0
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Η ερώτηση 16 που αναφέρεται στην κινητικότητα του μαθητή στους χώρους του 

σχολείου απαντήθηκε από τους γονείς ως εξής : 

    5 γονείς (41,7%) απήντησαν «καθόλου» 

    2 γονείς (16,7%) απήντησαν «μέτρια» 

    4 γονείς (41,7%) απήντησαν «πολύ» 

 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

  Frequency Percent Valid Percent 

1 5 41,7 41,7

3 2 16,7 16,7

4 5 41,7 41,7

Valid 

Total 12 100,0 100,0

 

 

 

Στην ερώτηση 17 που αφορά  τη συμμετοχή του παιδιού σε προσθετές 

δραστηριότητες που διοργανώνονται  από το σχολείο ,δόθηκαν οι παρακάτω 

απαντήσεις : 

    4 γονείς (33,3%) απήντησαν «καθόλου» 

    4 γονείς (33,3%) απήντησαν «λίγο» 

    1 γονέας (8,3%) απήντησε «μέτρια» 

    1 γονέας (8,3%) απήντησε «πολύ» 

    2 γονείς (16,7%) απήντησαν «πάρα πολύ» 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

  Frequency Percent Valid Percent 

1 4 33,3 33,3

2 4 33,3 33,3

3 1 8,3 8,3

4 1 8,3 8,3

5 2 16,7 16,7

Valid 

Total 12 100,0 100,0
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Σχετικά με την ερώτηση 18 « το πρόβλημα όρασης εμποδίζει το παιδί σας να βρει στο 

μέλλον μια καλή δουλειά», οι γονείς απήντησαν ως εξής : 

     1 γονέας  (8,3 %) απήντησε «λίγο»  

    4 γονείς (33,3%) απήντησαν «μέτρια» 

    3 γονείς (25%) απήντησαν «πολύ» 

    4 γονείς (33,3%) απήντησαν «πάρα πολύ» 

 

ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

  Frequency Percent Valid Percent 

2 1 8,3 8,3

3 4 33,3 33,3

4 3 25,0 25,0

5 4 33,3 33,3

Vald 

Total 12 100,0 100,0

 

 

 

 

Η ερώτηση 19 αναφέρεται στην ενθάρρυνση των δασκάλων ώστε τα παιδιά να 

αποκτήσουν υψηλούς στόχους , οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι οι εξής : 

      4  γονείς (33,3%) απήντησαν «λίγο» 

      2 γονείς (16,7%) απήντησαν «μέτρια» 

      5 γονείς (41,7%) απάντησαν «πολύ» 

      1 γονέας (8,3%) απήντησε «πάρα πολύ» 

 

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ 

  Frequency Percent Valid Percent 

2 4 33,3 33,3

3 2 16,7 16,7

4 5 41,7 41,7

5 1 8,3 8,3

Valid 

Total 12 100,0 100,0
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Η επόμενη ερώτηση  που αφορά την κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών του παιδιού 

από το σχολείο, οι γονείς απήντησαν ως εξής (Ερώτηση 20) : 

       3 γονείς (25%) απήντησαν «λίγο» 

       4 γονείς (33,3%) απήντησαν «μέτρια» 

       3 γονείς (25%) απήντησαν «πολύ» 

       2 γονείς (16,7%) απήντησαν «πάρα πολύ» 

 

 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

  Frequency Percent Valid Percent 

2 3 25,0 25,0

3 4 33,3 33,3

4 3 25,0 25,0

5 2 16,7 16,7

Valid 

 Total 12 100,0 100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην ερώτηση 21 «Το παιδί σας αντιμετωπίζει συμπεριφορές εκφοβισμού  στο 

σχολείο», δόθηκαν οι παρακάτω απαντήσεις : 

        7 γονείς (58,3 %) απήντησαν «καθόλου» 

       1 γονέας (8,3%) απήντησε «λίγο» 

       4 γονείς (33,3 %) απήντησαν «μέτρια» 

 

 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 

  Frequency Percent Valid Percent 

1 7 58,3 58,3

2 1 8,3 8,3

3 4 33,3 33,3

              

Valid 

Total 12 100,0 100,0
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Στην επόμενη ερώτηση που είναι σχετική με την παραπάνω και αφορά τις 

ρατσιστικές συμπεριφορές που δέχεται το παιδί στο σχολείο , οι γονείς απήντησαν ως 

εξής ( Ερώτηση 22): 

          8 γονείς (66,7 %) απήντησαν «καθόλου» 

          3 γονείς (25%) απήντησαν «λίγο» 

          1 γονέας (8,3%) απήντησε «μέτρια» 

 

ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ  

  Frequency Percent Valid Percent 

1 8 66,7 66,7

2 3 25,0 25,0

3 1 8,3 8,3

Valid 

Total 12 100,0 100,0

 

 

 

Στην ερώτηση 23 που αναφέρεται στην παροχή απαραιτήτου εξοπλισμού από το 

σχολείο, οι γονείς απήντησαν με τον παρακάτω τρόπο :  

         3 γονείς (25%) απήντησαν «καθόλου» 

         3 γονείς (25%) απήντησαν «λίγο» 

         4 γονείς (33,3%) απήντησαν  «μέτρια» 

         2 γονείς (16,7%) απήντησαν «πολύ» 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

  Frequency Percent Valid Percent 

1 3 25,0 25,0

2 3 25,0 25,0

3 4 33,3 33,3

4 2 16,7 16,7

Valid 

Total 12 100,0 100,0
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Η ερώτηση 23 αφορά την ικανοποίηση των γονέων από τον τρόπο επικοινωνίας που 

έχουν με το σχολείο. Οι απαντήσεις δίνονται παρακάτω: 

        1 γονέας (8,3%) απήντησε «καθόλου» 

        1 γονέας (8,3%) απήντησε «λίγο» 

         3 γονείς (25%) απήντησαν «μέτρια» 

        6 γονείς (50%) απήντησαν «πολύ» 

         1 γονέας (8,3%) απήντησε «πάρα πολύ» 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

  Frequency Percent Valid Percent 

1 1 8,3 8,3

2 1 8,3 8,3

3 3 25,0 25,0

4 6 50,0 50,0

5 1 8,3 8,3

Valid 

Total 12 100,0 100,0

 

 

 

Στην προτελευταία ερώτηση αυτής της ενότητας «Το σχολείο έχει αναπτύξει καλές 

γέφυρες με άλλες υπηρεσίες», οι γονείς έδωσαν τις παρακάτω απαντήσεις     

(Ερώτηση 24): 

          1 γονέας (8,3%) απήντησαν καθόλου 

          3 γονείς (25%) απήντησαν «λίγο» 

          2 γονείς (16,7%) απήντησαν «μέτρια» 

          5 γονείς (41.7%) απήντησαν «πολύ» 

          1 γονέας (8,3%) απήντησε «πάρα πολύ» 
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ΣΧΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

  Frequency Percent Valid Percent 

1 1 8,3 8,3

2 3 25,0 25,0

3 2 16,7 16,7

4 5 41,7 41,7

5 1 8,3 8,3

Valid 

Total 12 100,0 100,0

   

 

 

 

 

Στην τελευταία ερώτηση αυτής της ενότητας «Ανταπόκριση  του σχολείο σε τυχόν 

αλλαγές που ζητήσατε ως γονείς παιδιών με οπτική αναπηρία», οι γονείς έδωσαν τις 

παρακάτω απαντήσεις ( Ερώτηση 26)    : 

          9 γονείς (75%) απήντησαν «καθόλου» 

          1 γονέας (8,3%) απήντησε «λίγο» 

          2 γονείς (16,7%) απήντησαν «μέτρια» 

 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΟΝΕΩΝ 

  Frequency Percent Valid Percent 

1 9 75,0 75,0

2 1 8,3 8,3

3 2 16,7 16,7

Valid 

Total 12 100,0 100,0
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Στη συνέχεια ακολουθεί μια άλλη ενότητα με ομαδοποιημένες ερωτήσεις που 

σχετίζονται με το αναλυτικό πρόγραμμα που ακολουθεί το σχολείο. Αυτή η ενότητα 

εξετάζει κατά πόσο οι γονείς είναι ικανοποιημένοι από το σχολείο , σχετικά με την 

κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών των παιδιών τους. Στη συγκεκριμένη ενότητα 

δόθηκαν οι παρακάτω ερωτήσεις : 

 

 Η ερώτηση 27 αναφέρεται να το σχολείο καλύπτει τις αισθητήριες δεξιότητες .Οι 

γονείς απάντησαν ως εξής : 

           8 γονείς(66,7%) απήντησαν «καθόλου» 

          2 γονείς (16,7%) απήντησαν «λίγο» 

          2 γονείς (16,7%) απήντησαν «μέτρια» 

 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

  Frequency Percent Valid Percent 

1 8 66,7 66,7

2 2 16,7 16,7

3 2 16,7 16,7

Valid 

Total 12 100,0 100,0

 

 

 

Στην ερώτηση 28 που αφορά την κάλυψη του φάσματος της κινητική ανάπτυξης από 

το σχολείο, δόθηκαν οι παρακάτω απαντήσεις : 

        2 γονείς (16,7%) απήντησαν «καθόλου» 

        5 γονείς (41,7%) απήντησαν «λίγο» 

        5 γονείς (41,7&) απήντησαν «μέτρια» 

 

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

  Frequency Percent Valid Percent 

1 2 16,7 16,7

2 5 41,7 41,7

3 5 41,7 41,7

Valid 

Total 12 100,0 100,0
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Για την ερώτηση 29 «Αν καλύπτει το σχολείο τις δεξιότητες επικοινωνίας του 

παιδιού», οι γονείς έδωσαν τις παρακάτω απαντήσεις: 

          1 γονέας (8,3%) απήντησε «καθόλου» 

          5 γονείς (41,7%) απήντησαν «λίγο» 

          5 γονείς ( 41,7%) απήντησαν «μέτρια» 

          1 γονέας (8,3% ) απήντησε «πολύ» 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

  Frequency Percent Valid Percent 

1 1 8,3 8,3

2 5 41,7 41,7

3 5 41,7 41,7

4 1 8,3 8,3

Valid 

Total 12 100,0 100,0

 

 

 

 

 

Στην ερώτηση 30 που εξετάζει την ικανοποίηση των γονέων από τις κοινωνικές 

δεξιότητες που παρέχει το σχολείο στο παιδί τους , οι απαντήσεις ήταν οι εξής : 

           2 γονείς (16,7%) απήντησαν «καθόλου» 

           6 γονείς (50%) απήντησαν «λίγο» 

           1 γονέας (8,3%) απήντησαν «μέτρια» 

           2 γονείς (16,7%) απήντησαν «πολύ» 

           1 γονέας (8,3%) απήντησα «πάρα πολύ» 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  

  Frequency Percent Valid Percent 

1 2 16,7 16,7

2 6 50,0 50,0

3 1 8,3 8,3

4 2 16,7 16,7

5 1 8,3 8,3

Valid 

Total 12 100,0 100,0

 

 

 

Η ερώτηση 31 αναφέρεται στη κάλυψη των καθημερινών δεξιοτήτων διαβίωσης από 

το σχολείο. Οι  γονείς απήντησαν με τον παρακάτω τρόπο: 

          2 γονείς (16,7%) απήντησαν «καθόλου» 

          3 γονείς (25%) απήντησαν «λίγο» 

          5 γονείς (41,7%) απήντησαν «μέτρια» 

          1 γονέας (8,3%) απήντησε «πολύ» 

          1 γονέας (8,3%) απήντησε «πάρα πολύ» 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

  Frequency Percent Valid Percent 

1 2 16,7 16,7

2 3 25,0 25,0

3 5 41,7 41,7

4 1 8,3 8,3

5 1 8,3 8,3

Valid 

Total 12 100,0 100,0
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Για την επόμενη ερώτηση «αν καλύπτει το σχολείο την χρησιμοποίηση του 

απαραίτητου για εκπαίδευση εξοπλισμού» , δόθηκαν οι απαντήσεις που ακολουθούν 

(Ερώτηση 32): 

         3 γονείς (25%) απήντησαν «καθόλου» 

         6 γονείς (50%) απήντησαν «λίγο» 

         2 γονείς (16,7%) απήντησαν «μέτρια» 

         1 γονέας (8,3%) απήντησε  «πολύ» 

 

ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

  Frequency Percent Valid Percent 

1 3 25,0 25,0

2 6 50,0 50,0

3 2 16,7 16,7

4 1 8,3 8,3

Valid 

Total 12 100,0 100,0

 

 

 

Η ερώτηση 33 διερευνά «αν το σχολείο καλύπτει την ετοιμότητα για εργασία του 

μαθητή». Σε αυτή την ερώτηση οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι οι παρακάτω: 

       8 γονείς(66,7%) απήντησαν «καθόλου» 

       2 γονείς (16,7%) απήντησαν «λίγο» 

       1 γονέας (8,3%) απήντησε «μέτρια» 

       1 γονέας ( 8,3%) απήντησε «πάρα πολύ» 

 

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 

  Frequency Percent Valid Percent 

1 8 66,7 66,7

2 2 16,7 16,7

3 1 8,3 8,3

5 1 8,3 8,3

Valid 

Total 12 100,0 100,0
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Η τελευταία ερώτηση αυτής της ενότητας  αφορά την κάλυψη της  σεξουαλικής 

διαπαιδαγώγησης  από το σχολείο. Οι απαντήσεις που έδωσαν οι γονείς είναι οι εξής : 

        9 γονείς (75%) απήντησαν «καθόλου» 

        1 γονέας (8,3%) απήντησε «λίγο»  

        2 γονείς (16,7%) απήντησαν «πολύ» 

 

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

  Frequency Percent Valid Percent 

1 9 75,0 75,0

2 1 8,3 8,3

4 2 16,7 16,7

Valid 

Total 12 100,0 100,0

 

 

 

Η ενότητα που ακολουθεί αφορά την πρόοδο του παιδιού στο σχολείο. Σε αυτή την 

ενότητα ομαδοποιούνται οι παρακάτω ερωτήσεις : 

 

Η ερώτηση 35 εξετάζει κατά πόσο ο μαθητής νιώθει άνετα στο σχολείο. Οι γονείς 

απήντησαν ως εξής :  

        5 γονείς (41,7%) απήντησαν «μέτρια» 

        6  γονείς (50%) απήντησαν «πολύ» 

        1  γονέας (8,3%) απήντησε «πάρα πολύ» 

 

ΑΝΕΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

  Frequency Percent Valid Percent 

3 5 41,7 41,7

4 6 50,0 50,0

5 1 8,3 8,3

Valid 

Total 12 100,0 100,0
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Για την ερώτηση 36 που αφορά τη πρόοδο που σημειώνει ο μαθητής το σχολείο ,οι 

απαντήσεις που δόθηκαν είναι οι εξής : 

         2 γονείς (16,7%) απήντησαν «λίγο» 

         7 γονείς (58,3%) απήντησαν «μέτρια»     

         2 γονείς (16,7%) απήντησαν «πολύ» 

         1 γονέας (8,3%) απήντησε «πάρα πολύ» 

 

 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΑΘΗΤΗ 

  Frequency Percent Valid Percent 

2 2 16,7 16,7

3 7 58,3 58,3

4 2 16,7 16,7

5 1 8,3 8,3

Valid 

Total 12 100,0 100,0

 

 

 

Η επόμενη ερώτηση εξετάζει κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι οι γονείς από τον 

τρόπο που φέρεται το σχολείο στο παιδί τους .Οι γονείς εδώ απήντησαν τα 

παρακάτω(Ερώτηση 37): 

       2 γονείς (16,7%) απήντησαν «λίγο» 

       3 γονείς (25%) απήντησαν «μέτρια» 

       6 γονείς (50%) απήντησαν «πολύ» 

      1 γονέας (8,3%) απήντησαν «πάρα πολύ» 

 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

  Frequency Percent Valid Percent 

2 2 16,7 16,7

3 3 25,0 25,0

4 6 50,0 50,0

5 1 8,3 8,3

Valid 

Total 12 100,0 100,0
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Στο κλείσιμο αυτής της ενότητας δόθηκε η ερώτηση που «αν το παιδί ανυπομονεί να 

πηγαίνει σχολείο» και οι απαντήσεις είναι οι παρακάτω: 

      3 γονείς (25%)  απήντησαν «λίγο» 

      5 γονείς (41,7%) απήντησαν «μέτρια» 

      4 γονείς (33,3%) απήντησαν «πολύ» 

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 

  Frequency Percent Valid Percent 

2 3 25,0 25,0

3 5 41,7 41,7

4 4 33,3 33,3

Valid 

Total 12 100,0 100,0

 

 

 

Η επόμενη ενότητα του ερωτηματολογίου αφορά  το προσωπικό που εργάζεται στο 

σχολείο και είναι υπεύθυνο για τα παιδιά με οπτική αναπηρία. Οι ερωτήσεις αυτής 

της ενότητας είναι οι ακόλουθες : 

 

Η ερώτηση 39 εξετάζει την ικανοποίηση των γονέων από την εξειδίκευση των 

εκπαιδευτικών. Οι  απαντήσεις που έδωσαν οι γονείς είναι οι εξής: 

       3 γονείς (25%) απήντησαν «καθόλου» 

       3 γονείς (25%) απήντησαν «λίγο» 

       5 γονείς (41,7%) απήντησαν πολύ 

       1 γονέας (8,3%) απήντησαν «πάρα πολύ» 

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

  Frequency Percent Valid Percent 

1 3 25,0 25,0

2 3 25,0 25,0

3 5 41,7 41,7

5 1 8,3 8,3

Valid 

Total 12 100,0 100,0
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Η ερώτηση 40 αναφέρεται στη συνεργασία μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών. Οι 

γονείς απήντησαν με τον εξής τρόπο : 

          6 γονείς(50%) απήντησαν «μέτρια» 

          6 γονείς (50%) απήντησαν «πολύ» 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

  Frequency Percent Valid Percent 

3 6 50,0 50,0

4 6 50,0 50,0

Valid 

Total 12 100,0 100,0

 

 

 

Σχετικά με την ερώτηση 41 «επιδεικνύουν οι εκπαιδευτικοί  την απαραίτητη 

αφοσίωση και κατανόηση στο παιδί σας», οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

γονείς είναι οι παρακάτω : 

          1 γονέας (8,3%) απήντησε «λίγο» 

          6 γονείς (50%) απήντησαν «μέτρια» 

          3¨γονείς ( 25%) απήντησαν «πολύ» 

          2 γονείς (16,7%) απήντησαν «πάρα πολύ» 

 

ΑΦΟΣΙΩΣΗ – ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

  Frequency Percent Valid Percent 

2 1 8,3 8,3

3 6 50,0 50,0

4 3 25,0 25,0

5 2 16,7 16,7

Valid 

Total 12 100,0 100,0
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Η τελευταία ερώτηση της  ενότητας που αφορά την ικανοποίηση των γονέων από το 

προσωπικό σχετίζεται με την αναλογία μαθητών – εκπαιδευτικών. Οι γονείς 

απήντησαν κατά πόσο είναι ευχαριστημένοι από αυτή την αναλογία και τα 

αποτελέσματα είναι τα εξής : 

           1 γονέας (8,3%) απήντησε «καθόλου» 

           4 γονείς (33,3%) απήντησαν «λίγο» 

           4γονείς (33.3%) απήντησαν «μέτρια» 

           2 γονείς (16,7%) απήντησαν «πολύ» 

           1 γονείς (8,3%) απήντησαν «πάρα πολύ» 

 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

  Frequency Percent Valid Percent 

1 1 8,3 8,3

2 4 33,3 33,3

3 4 33,3 33,3

4 2 16,7 16,7

5 1 8,3 8,3

Valid 

Total 12 100,0 100,0

 

 

Στην τελευταία ενότητα του ερωτηματολογίου ομαδοποιούνται οι παρακάτω 

ερωτήσεις που αφορούν τη μετάβαση των παιδιών με οπτική αναπηρία στην επόμενη 

βαθμίδα. Οι ερωτήσεις της ενότητας αυτής παρατίθενται παρακάτω : 

 

Στην πρώτη ερώτηση αυτής της ενότητας ,(Ερώτηση 43),εξετάζεται η ικανοποίηση 

των γονέων από την επαρκή ενημέρωση που έχουν σχετικά με τις επιλογές που έχει 

το παιδί τους . Οι απαντήσεις που έδωσαν οι γονείς είναι οι εξής : 

           1 γονέας (8,3%) απήντησε «καθόλου» 

           2 γονείς (16,7%) απήντησαν «λίγο» 

           5 γονείς (41,7%) απήντησαν «μέτρια» 

           2 γονείς (16,7%) απήντησαν «πολύ» 

           2 γονείς (16,7%) απήντησαν «πάρα πολύ» 
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ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 

  Frequency Percent Valid Percent 

1 1 8,3 8,3

2 2 16,7 16,7

3 5 41,7 41,7

4 2 16,7 16,7

5 2 16,7 16,7

Valid 

Total 12 100,0 100,0

   

 

 

 

 

Η επόμενη ερώτηση αναφέρεται στη δυνατότητα που έχουν οι γονείς να επιλέξουν τη 

θα κάνει το παιδί του στη συνέχεια .Οι γονείς απήντησαν με τον παρακάτω 

τρόπο(Ερώτηση 44) : 

         8 γονείς (66,7%) απήντησαν «λίγο» 

         4 γονείς (33,3%) απήντησαν «μέτρια» 

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

  Frequency Percent Valid Percent 

2 8 66,7 66,7

3 4 33,3 33,3

Valid 

Total 12 100,0 100,0

 

 

Στην ερώτηση 45 «οι δυσκολίες του παιδιού σας  θα το εμποδίσουν να συνεχίσει στην 

επόμενη βαθμίδα» , οι γονείς απήντησαν ως εξής : 

          3 γονείς (25%) απήντησαν «καθόλου» 

          1 γονέας (8,3%) απήντησαν «λίγο» 

          2 γονείς (16,7%) απήντησαν «μέτρια» 

          1 γονέας (8,3%) απήντησαν «πολύ» 

          5 γονείς (41,7%) απήντησαν «παρά πολύ» 
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ΕΠΟΜΕΝΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 

  Frequency Percent Valid Percent 

1 3 25,0 25,0

2 1 8,3 8,3

3 2 16,7 16,7

4 1 8,3 8,3

5 5 41,7 41,7

Valid 

Total 12 100,0 100,0

 

 

 

Στην τελευταία ερώτηση της ενότητας αυτής εξετάζεται κατά πόσο το σχολείο έχει 

αναπτύξει «δεσμούς» επικοινωνίας με άλλες υπηρεσίες .Οι γονείς απήντησαν με το 

παρακάτω τρόπο : 

           6 γονείς (50%) απήντησαν «καθόλου» 

           4 γονείς (33,3%) απήντησαν «λίγο» 

           1 γονέας (8,3%) απήντησαν «μέτρια» 

           1 γονέας (8,3%) απήντησαν «πολύ» 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

  Frequency Percent Valid Percent 

1 6 50,0 50,0

2 4 33,3 33,3

3 1 8,3 8,3

4 1 8,3 8,3

Valid 

Total 12 100,0 100,0
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ερωτήσεις ανοιχτού τύπου) 

 

---Η  ερώτηση που αφορά το συνδυασμό της οπτικής αναπηρίας με άλλες ασθένειες – 

διαταραχές, 3 γονείς απήντησαν «άλλο» και από αυτούς οι 2 απήντησαν συνδυασμό 

οπτικής αναπηρία με νοητική υστέρηση και 1  απήντησε συνδυασμό οπτικής 

αναπηρία με νοητική υστέρηση και στοιχεία αυτισμού. 

 

 

---Η ερώτηση που αναφέρεται στα μέσα ανάγνωσης 2 γονείς απήντησαν πως τα 

παιδία τους χρησιμοποιούν ως μέσο ανάγνωσης τον Η/Υ 

 

--- Η επόμενη ερώτηση ανοιχτού τύπου είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ερώτηση «το 

παιδί σας πηγαίνει στον τύπο σχολείο που επιθυμείτε;»Οι γονείς που απήντησαν πως  

το παιδί τους δεν πηγαίνει στον τύπο σχολείου που επιθυμούν , έδωσαν τις παρακάτω 

απαντήσεις : 

- 5 γονείς  απήντησαν πως  δεν υπάρχει ειδικό σχολείο για τυφλά 

πολυανάπηρα παιδιά 

- 1 γονέας απήντησε ότι θα προτιμούσε να στείλει το παιδί του σε ιδιωτικό 

σχολείο, αλλά δεν έχει την οικονομική δυνατότητα  

- 1 γονέας  απήντησε ότι θα προτιμούσε το παιδί του να πηγαίνει σε ειδικό 

σχολείο  

 

---Η ερώτηση που ζητά από τους γονείς  να περιγράψουν τη διαδικασία  που 

χρειάστηκε ώστε να πάει το παιδί σας στο συγκεκριμένο σχολείο, δόθηκαν οι εξής 

απαντήσεις : 

       -6 γονείς απήντησαν πως το παιδί τους πήρε έγκριση από το ΚΕΔΔΥ 

       -2 γονείς απήντησαν αξιολόγηση από το ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο και  έγκριση 

από ΚΕΔΔΥ 

        -2  γονείς απήντησαν πως δε χρειάστηκαν ιδιαίτερη διαδικασία 

        -1 γονέας απήντησε «Μετά από επιπλέον παραμονή του παιδιού στο Δημοτικό 

για αρκετά χρόνια, προσπάθεια αδιάκοπη για 3-4 περίπου χρόνια να βρεθεί λύση για 

τη συνέχιση της εκπαίδευσης της καταφέραμε να τη δεχθεί το ΕΕΕΕΚ Παπαφείου.» 
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---- Στην ερώτηση εάν έχουν ζητήσει οι γονείς  από το σχολείο να προχωρήσει σε 

αλλαγές ώστε να  βοηθήσουν το παιδί τους με πρόβλημα όρασης να ανταποκριθεί 

στις δυσκολίες που προκύπτουν , οι γ έδωσαν τις παρακάτω απαντήσεις : 

          -6 γονείς απήντησαν πως  τα αιτήματά τους ( για συνεργασία – για ενίσχυση 

προσωπικού – για εξοπλισμό)έφτασαν ως το σχολείο, όπου και έδειξαν κατανόηση οι 

αρμόδιοι αλλά δεν υλοποιήθηκε τίποτα το ουσιαστικό.  

          -2 γονείς απήντησαν πως «δεν ξέρουν».» 

          -2 γονείς έκαναν παράπονα για τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό και τις υποδομές 

του σχολειου 

Η τελευταία ερώτηση του ανοιχτού τύπου ζήτα από τους γονείς να αναφέρουν 

ελλείψεις ή αδύναμα σημεία που χρειάζονται βελτίωση καθώς και ζητά να κάνουν τις 

προτάσεις τους. Οι γονείς έδωσαν τις παρακάτω απαντήσεις: 

          - 5 γονείς απήντησαν πως στα σχολεία για παιδία με οπτική αναπηρία θα ήταν 

απαραίτητη η ενίσχυση του κατάλληλου προσωπικού  , ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός ο 

οποίος είναι ελάχιστος και η καλύτερη συνεργασία μεταξύ γονέων και 

εκπαιδευτικών. 

          -5 γονείς απήντησαν πως δεν υπάρχουν κατάλληλες υποδομές για τα παιδιά με 

οπτική αναπηρία και πολυανάπηρα ,ώστε να τους διευκολύνουν στην κίνηση. 

Επιπλέον σημειώνουν πως δεν υπάρχουν εξειδικευμένα άτομα που να γνωρίζουν τις 

ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών αυτών. Και επειδή είναι δύσκολες περιπτώσεις , που 

δεν ανταποκρίνονται στις γνωστές μεθόδους διδασκαλίας των τυφλών μαθητών, οι μη 

ειδικοί εκπαιδευτικοί απογοητεύονται και σύντομα παραιτούνται. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα οι γονείς αυτών των παιδιά να επιζητούν κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό.  

             - 1 γονέας απήντησε πως αν το παιδί του μεγάλωνε σε άλλη χώρα θα είχε 

άλλη, καλύτερη, εξέλιξη. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

 
Από τα αποτελέσματα που έχουν συγκεντρωθεί έπειτα από την έρευνα, αναλύονται 

παρακάτω τα πιο σημαντικά κατά την άποψη μου και αυτά που μας δίνουν 

σημαντικές  πληροφορίες σχετικά με το θέμα της έρευνας. Οι  πληροφορίες αυτές 

είναι πολύτιμες διότι η αξιοποίηση τους θα συντελούσε στη βελτίωση της 

επικρατούσας  κατάστασης καθώς και στην κάλυψη των ελλείψεων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

    Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έχουμε από τις απαντήσεις  των γονέων που 

πήραν μέρος στην έρευνα, δηλώνουν πως τα παιδιά τους εκτός από την οπτική 

αναπηρία που έχουν , συνδυάζουν και άλλες διαταραχές όπως συναισθηματικές , 

λόγου και ομιλίας, στοιχεία αυτισμού, καθώς και κινητικές αναπηρίες , μαθησιακές 

δυσκολίες  ή άλλες διαταραχές. Κανένα όμως από τα παιδία δεν παρουσιάζει  

προβλήματα υγείας  ή ακοής. 

    Το 50%  των γονέων (6/12), απήντησαν πως ο βαθμός απώλειας όρασης  των 

παιδιών  τους χαρακτηρίζεται ως σοβαρά μειωμένη όραση ενώ το 33,3% δηλαδή 4 

παιδιά παρουσίαζαν τύφλωση και 2 παιδιά ( 16,7%) μειωμένη όραση. Από τα παιδιά 

αυτά το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών 41,7% ( 5 άτομα) που γνωρίζουν να διαβάσουν, 

χρησιμοποιούν ως μέσο ανάγνωσης  τη  Braille, ενώ το ίδιο ποσοστό 41,7% δηλώνει 

πως δε γνωρίζει να διαβάζει. Το ποσοστό 8,3% αντιστοιχεί στο λογισμικό ανάγνωσης 

και στο λογισμικό μεγέθυνσης της οθόνης όπου  μόνο ένα άτομο  αντιστοιχεί στο 

καθένα. 

        Σχετικά με τις ερωτήσεις που αφορούν την  εκπαίδευση των παιδιών και 

συγκεκριμένα τον τύπο σχολείου που πηγαίνουν τα παιδία με οπτική αναπηρία καθώς 

και αυτά με οπτική αναπηρία και πολλαπλές αναπηρίες μπορούμε να συμπεράνουμε 

πως το 50% του δείγματός μας παρακολουθεί μαθήματα σε Δημόσιο γενικό σχολείο, 

ενώ 3 άτομα πηγαίνουν στο Δημοτικό σχολείο Τυφλών και τα άλλα 3 σε ειδικό αλλά 

όχι τυφλών. Βέβαια , ο τύπος σχολείου που παρακολουθεί κάθε παιδί δεν είναι πάντα 

επιλογή του και αυτό γίνεται κατανοητό βλέποντας πως το 58,3% δηλώνει πως δεν 

ήταν επιλογή του να παρακολουθήσει αυτό τον τύπο σχολείου. 
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    Από τις ερωτήσεις που σχετίζονται με το σχολικό πλαίσιο έχουμε τα παρακάτω 

συμπεράσματα: Οι γονείς δεν είναι ικανοποιημένοι από τον τρόπο που χειρίζεται το 

σχολείο τις δυσκολίες που προκύπτουν αφού το 41,7% δηλώνουν «λίγο 

ικανοποιημένοι» και το 58,3% δηλώνει π ως το σχολείο δεν κατανοεί τα προβλήματα 

πλήρως. Από τους 12 γονείς οι 9 (75%)απήντησαν πως δε βρίσκουν ανταπόκριση στα 

αιτήματά τους  και το 50 % εκφράζει την μη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών – 

γονέων.  Επιπλέον το 66,7 % δηλαδή 8/12 άτομα απήντησαν πως το σχολείο δεν 

καλύπτει «καθόλου» τις ιδιαίτερες ανάγκες σχετικά με τις αισθητήριες ανάγκες (π.χ 

χρήση λειτουργικής όρασης , ακουστικές δεξιότητες ) . Το ίδιο δυσαρεστημένοι 

δηλώνουν και για τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης και  δεξιότητες 

επικοινωνίας. Αξιοσημείωτο είναι και το ποσοστό των γονέων 75% που αναφέρει 

πως τα παιδία τους δεν έχουν παρακολουθήσει «καθόλου» μαθήματα σεξουαλικής 

αγωγής. 

     Τα παιδιά μέσα στο σχολικό πλαίσιο νιώθουν άνετα και από συμπεραίνεται από 

την απάντηση «πολύ» που έδωσε το 50% καθώς και από 58,3% ( 7 γονείς ) και 66,7% 

(8 γονείς) πως το παιδί τους δε δέχεται «καθόλου» συμπεριφορές εκφοβισμού ή 

ρατσιστικές συμπεριφορές αντίστοιχα μέσα στο σχολικό πλαίσιο. 

    Τέλος, σχετικά με τη πρόοδο του παιδιού στο σχολείο και τη μετάβαση του στην 

επόμενη βαθμίδα συμπεραίνονται τα εξής: Το 58, 3% σημειώνει μέτρια πρόοδο στο 

σχολείο και το 66,7% σημειώνει πως το σχολείο δεν καλύπτει την ετοιμότητα για 

εργασία ενώ το 66,7% των γονέων εκφράζουν την «αδυναμία» του για τη δυνατότητα 

επιλογής της επόμενης βαθμίδας. 

    Από τις ερωτήσεις ανοιχτού  τύπου επέλεξα τις απαντήσεις εκείνες που κατά τη 

δική μου άποψή  αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις απόψεις  των  γονέων.   Από τις 

ερωτήσεις αυτές αξιοσημείωτο είναι πως 7 στους 12 γονείς αναφέρουν πως τα παιδιά 

τους πηγαίνουν σε τύπο σχολείου που δεν επιθυμούν οι γονείς. Δικαιολογούν την 

άποψή τους βεβαία λέγοντας πως δεν υπάρχει ειδικό σχολείο για παιδιά με οπτική 

αναπηρία και κινητικά προβλήματα. 

    Τέλος , η ερώτηση που αφορά την ικανοποίηση των γονέων από τις εκπαιδευτικές 

παροχές μπορούμε να συμπεράνουμε πως τόσο οι γονείς  που έχουν παιδιά με οπτική 

αναπηρία όσο και οι γονείς με οπτική αναπηρία και πολλαπλές αναπηρίες έχουν τις 

ίδιες ελλείψεις. Οι γονείς αυτοί επιζητούν κατάλληλες υποδομές για τα παιδιά τους, 

υλικοτεχνικό εξοπλισμό , κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό καθώς και καλύτερη 

συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ     

 

     Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου μετά από αυτή τη 

διαδικασία της έρευνας. Η συνεργασία μου τόσο με τους εκπαιδευτικούς και τους 

γονείς όσο και με τα παιδία με το πρόβλημα όρασης αποτέλεσε για εμένα μια 

πολύτιμη εμπειρία. 

    Μέσα από την επικοινωνία μου με τους γονείς (τηλεφωνική ή και κατ’ ιδίαν 

συνάντηση)διαπίστωσα πως οι γονείς ήταν πρόθυμοι για να μου  μιλήσουν για τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους αλλά και την 

ικανοποίηση που νιώθουν όταν βλέπουν τα παιδιά τους να προοδεύουν. Αρκετοί ήταν 

οι γονείς που εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για κάποιους εκπαιδευτικούς που 

συνεργάζονται  με τα παιδιά τους κατανοώντας πλήρως τις δυσκολίες τους και 

βοηθώντας  τους να τις ξεπεράσουν. 

  Επιπλέον όμως από αυτή την έρευνα διαπίστωσα πως η πολιτεία δεν έχει 

δυνατότητα να ικανοποιήσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών με προβλήματα 

όρασης και των παιδιών με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα η ποιότητα ζωής  αυτών των παιδιών και των οικογενειών να είναι 

υποβαθμισμένη. 

  Τέλος, θα ήθελα να  αναφέρω πως είμαι πρόθυμη να προχωρήσω αυτή την έρευνα 

περεταίρω , προκειμένου να βοηθήσω και εγώ από την πλευρά μου τα άτομα αυτά 

ώστε να καλυφθούνε οι ελλείψεις τους  στον εκπαιδευτικό χώρο. 
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