
 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ, ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

 

 

 

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Απηνπξνζδηνξηζκφο θαη κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή ζηα άηνκα κε νπηηθή 

αλαπεξία 

 

 

 

Υαηδεδεκεηξίνπ Διεπζεξία 

 

 

 

 

 

Θεζζαινλίθε, 2017 



 

2 

 

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

 

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Απηνπξνζδηνξηζκφο θαη κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή ζηα άηνκα κε νπηηθή 

αλαπεξία 

 

Self-determination and transition to adulthood among individuals with visual 

impairment 

 

Υαηδεδεκεηξίνπ Διεπζεξία 

 

Σξηκειήο επηηξνπή επίβιεςεο 

θ. Παπαδφπνπινο Κσλζηαληίλνο, Κχξηνο Δπφπηεο, Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο 

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο  

θ. Καξηαζίδνπ Λεπθνζέα, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο 

θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

θ. Αγαιηψηεο Ησάλλεο, Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο 

 

 

Ζ ζπγγξαθέαο βεβαηψλεη φηη ην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο έξγνπ είλαη απνηέιεζκα 

πξνζσπηθήο εξγαζίαο θαη έρεη γίλεη ε θαηάιιειε αλαθνξά ζηελ εξγαζία ηξίησλ, φπνπ θάηη 

ηέηνην ήηαλ απαξαίηεην, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο. 



 

3 

 

Επραξηζηίεο 
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ζπκπαξαζηάζεθαλ, ν θαζέλαο κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν, ζε απηφ ην δχζθνιν έξγν πνπ 

θιήζεθα λα αλαιάβσ. Πξψηα απ’ φια, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή κνπ θ. Κσλζηαληίλν Παπαδφπνπιν, Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη 
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Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ, ηνλ αδειθφ κνπ, θαζψο θαη ηνλ 

ζχληξνθν θαη ζπλνδνηπφξν ηεο δσήο κνπ, πνπ ρσξίο ηελ εζηθή ηνπο ππνζηήξημε ε 

εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο ζα θάληαδε αθφκε πην δχζθνιε. Σν κεγαιχηεξν επραξηζηψ, 

σζηφζν, ην νθείισ ζηνπο γνλείο κνπ, νη νπνίνη κε ζπκπαξαζηέθνληαη αλειιηπψο θαη 

επίκνλα ζε θάζε κνπ πξνζπάζεηα λα επηηχρσ ηνπο ζηφρνπο κνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σηελ νηθνγέλεηά κνπ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

Πεξίιεςε 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα κειεηήζεη, κέζσ ηεο δηεζλνχο αξζξνγξαθίαο, ηνλ 

απηνπξνζδηνξηζκφ ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία, ηε κεηάβαζή ηνπο ζηελ ελήιηθε δσή, 

θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κεηάβαζεο ζηελ ελήιηθε δσή. Ο απηνπξνζδηνξηζκφο σο έλλνηα αλαθέξεηαη ζηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ζέηεη θαη λα επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ βαζηδφκελνο ζηελ 

απηνγλσζία θαη ηελ απηφ-αμηνιφγεζε. Ζ κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή αθνξά ηε κεηάβαζε 

απφ ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία ζηελ ελειηθίσζε θαη απνηειεί κία έλλνηα πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, ηελ νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία, ηελ 

απηφλνκε δηαβίσζε, ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ζρέζεηο, ην γάκν, ηελ νηθνγέλεηα θαη 

ηελ αλάιεςε γνλετθνχ ξφινπ. ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία δελ εκθαλίδνληαη πνιιέο 

επθαηξίεο λα εκπιέθνληαη ζε απηνπξνζδηνξηδφκελεο ζπκπεξηθνξέο, θαη γεληθά δελ θάλνπλ 

επηινγέο θαη δελ παίξλνπλ ζπρλά απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή. Όζνλ 

αθνξά ηε κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή, ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία αληηκεησπίδνπλ 

πνιιέο δπζθνιίεο. Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο λένπο κε νπηηθή αλαπεξία, ηα πξνζδνθψκελα 

απνηειέζκαηα ζε ηνκείο φπσο ε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε εξγαζία, ε νηθνλνκηθή 

αλεμαξηεζία, ε απηφλνκε δηαβίσζε, ε ζπκκεηνρή ζε έλα θνηλσληθφ ζχλνιν θαη νη 

θνηλσληθέο ζρέζεηο παξακέλνπλ αλέθηθηα. Σα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα κεηάβαζεο 

ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία θαη ζηε 

δηεπθφιπλζή ηνπο θαηά ηε κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή. Σα απνηειέζκαηα εξεπλψλ 

ππνγξακκίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ζηε δηαρείξηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ κε ηα νπνία έξρνληαη αληηκέησπα ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία ζηε 

δηάξθεηα κεηάβαζεο ζηελ ελήιηθε δσή.   

Λέμεηο θιεηδηά: νπηηθή αλαπεξία, απηνπξνζδηνξηζκφο, κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή, 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, απηφλνκε δηαβίσζε, ζρνιηθά πξνγξάκκαηα κεηάβαζεο.   
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Abstract 

The present study aims to examine the self-determination of individuals with visual 

impairment, the transition to adulthood among individuals with visual impairment and the 

effectiveness of self-determination in the process of transition to adulthood among 

individuals with visual impairment. The research methodology includes review of the 

international studies. Self-determination is a general term that refers to the one’s ability to 

identify and achieve goals based on a foundation of self-knowledge and self-evaluation. 

Transition to adulthood is a concept including vocational rehabilitation, financial 

independence, independent living, social skills and relationships, marriage, family and 

parenting. Individuals with visual impairment are not given many opportunities to engage 

in self-determined behavior during their daily activities. In general, self-determination is 

not provided to students with visual impairment. Regarding the transition to adulthood, 

individuals with visual impairment face many difficulties. For most young people with 

visual impairment, valued outcomes in the areas of postsecondary education, employment, 

financial independence, independent living, community participation and social 

relationships remain unattained. The goal of school transition programmes is to increase 

the levels of self-determination of individuals with visual impairment and make it easy for 

them to pass from childhood to adulthood. Results from different studies suggest that self-

determination is effective in managing the problems that people with visual impairment 

face during their transition to adulthood.   

 

Keywords: visual impairment, self-determination, transition to adulthood, vocational 

rehabilitation, independent living, school transition programmes. 
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Ειςαγωγή 

 

Ο απηνπξνζδηνξηζκφο απνηειεί έλα κείδνλ ζέκα πνπ έρεη απαζρνιήζεη θαηά θαηξνχο 

πνιινχο εξεπλεηέο. Ο φξνο “απηνπξνζδηνξηζκφο” αλαθέξεηαη ζε εθνχζηεο πξάμεηο ελφο 

αηφκνπ πνπ ην θαζηζηνχλ ηθαλφ λα δξα σο πξσηαξρηθφο παξάγνληαο ζηε δσή ηνπ, 

απαιιαγκέλνο απφ θάζε είδνπο εμσηεξηθή πίεζε (Wehmeyer, 2005).  

Σα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειά επίπεδα 

απηνπξνζδηνξηζκνχ. Αληίζεηα, δελ παίξλνπλ απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ άκεζα ηε δσή ηνπο, 

θαζψο απηφλ ην ξφιν ηνλ έρνπλ αλαιάβεη νη γνλείο θαη νη εθπαηδεπηηθνί (Robinson & 

Lieberman, 2004). Χζηφζν, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην θάζε άηνκν λα είλαη πςειά 

απηνπξνζδηνξηδφκελν, θαζψο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα πεηχρεη ηελ νκαιή κεηάβαζή ηνπ ζηελ 

ελήιηθε δσή.  

Ζ κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή αθνξά ηε κεηάβαζε απφ ηελ παηδηθή θαη ηελ 

εθεβηθή ειηθία ζηελ ελειηθίσζε θαη απνηειεί κηα έλλνηα πνπ πεξηιακβάλεη πνιιά 

ζηνηρεία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, ε νηθνλνκηθή 

αλεμαξηεζία, ε απηφλνκε δηαβίσζε, νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ζρέζεηο, ε ζπκκεηνρή ζε 

έλα θνηλσληθφ ζχλνιν, ν γάκνο, ε νηθνγέλεηα θαη ε αλάιεςε γνλετθνχ ξφινπ (Wehman, 

2006).  

Αλαθνξηθά κε ηε δνκή, ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο αλαθέξεηαη ζηε 

κεζνδνινγία ζηελ νπνία ζηεξίρηεθε ε παξνχζα έξεπλα.  

Σν δεχηεξν θεθάιαην, ην νπνίν πξαγκαηεχεηαη ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ, ρσξίδεηαη ζε 

πέληε ελφηεηεο. ηελ πξψηε ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη νξηζκνί θαη νη ζεσξίεο ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ, ζηε δεχηεξε θαη ηξίηε ελφηεηα παξαηίζεληαη ηα ζεκειηψδε 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο απηνπξνζδηνξηδφκελεο 

ζπκπεξηθνξάο αληίζηνηρα, ελψ ζηελ ηέηαξηε ελφηεηα αλαθέξνληαη ηα εξγαιεία πνπ 



 

10 

 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ. ηελ πέκπηε θαη 

ηειεπηαία ελφηεηα παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ εμεηάδνπλ ηα επίπεδα 

απηνπξνζδηνξηζκνχ γεληθά ζηα άηνκα κε αλαπεξία θαη πην εηδηθά ζηα άηνκα κε νπηηθή 

αλαπεξία.   

Σν ηξίην θεθάιαην ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο ελφηεηεο. ηελ πξψηε ελφηεηα 

παξνπζηάδνληαη νη νξηζκνί πνπ αθνξνχλ ηε κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή. Ζ δεχηεξε θαη 

ηξίηε ελφηεηα αλαθέξνληαη ζηα εξγαιεία αμηνιφγεζεο γηα ηε κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε 

δσήο θαη ζηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα κεηάβαζεο αληίζηνηρα, ελψ ζηελ ηέηαξηε θαη 

ηειεπηαία ελφηεηα παξαηίζεληαη απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ κειεηνχλ ηε κεηάβαζε ζηελ 

ελήιηθε δσή γεληθά ζηα άηνκα κε αλαπεξία θαη πην εηδηθά ζηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία. 

ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη κηα αλαζθφπεζε εξεπλψλ, νη νπνίεο κειεηνχλ ηε 

ζπκβνιή ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ζηε κεηάβαζε ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία ζηελ 

ελήιηθε δσή.  

ην πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

θαη νη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Ερευνητικό μέροσ 

1.1 Σθνπόο ηεο έξεπλαο  

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα κειεηήζεη (α) ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ησλ αηφκσλ 

κε νπηηθή αλαπεξία, (β) ηε κεηάβαζή ηνπο ζηελ ελήιηθε δσή θαη (γ) ηε ζπκβνιή ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ ζηε κεηάβαζε ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία ζηελ ελήιηθε δσή. Ζ 

επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο έγηλε κε δεδνκέλα (1) ηε ζπνπδαηφηεηα ηφζν ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ φζν θαη ηεο κεηάβαζεο ζηελ ελήιηθε δσή ζηα άηνκα κε νπηηθή 

αλαπεξία θαη (2) ηελ απνπζία εξεπλεηηθήο ή βηβιηνγξαθηθήο δηεξεχλεζεο γηα ηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα αλαθνξηθά κε ηε ζπζρέηηζε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη ηεο 

κεηάβαζεο ζηελ ελήιηθε δσή.    

 

1.2 Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο αξζξνγξαθίαο 

ζρεηηθά κε ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ θαη ηε κεηάβαζε ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία ζηελ 

ελήιηθε δσή. Ζ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε δελ πεξηνξίζηεθε κφλν ζε άξζξα, αιιά 

αληηθείκελφ ηεο απνηέιεζαλ βηβιία, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ θαη δηαηξηβέο.  

Ζ βηβιηνγξαθία ζπγθεληξψζεθε κέζσ ηεο αλαδήηεζεο ζηηο εμήο βάζεηο δεδνκέλσλ: 

ERIC, JSTOR, Elsevier, Sage Journals, ΔΑΓΓ (Δζληθφ Αξρείν Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ). 

Βαζηθά θξηηήξηα θαηά ηελ αλαδήηεζή κνπ ζηελ μελφγισζζε αξζξνγξαθία 

απνηέιεζαλ νη φξνη visual impairment, self-determination, transition to adulthood, 

vocational rehabilitation, independent living. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Αυτοπροςδιοριςμόσ 

2.1 Οξηζκνί θαη ζεσξίεο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνύ  

 

Μέρξη λα κάζνπκε ηη πξαγκαηηθά ζεκαίλεη ν φξνο “απηνπξνζδηνξηζκφο”, δελ κπνξνχκε λα 

δηδάμνπκε ζηα παηδηά λα ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξν απηφλνκα, απηεμνχζηα (Wehmeyer 

θ.ά., 2007).  

ηε ζπλέρεηα, ινηπφλ, παξαηίζεληαη κεξηθνί νξηζκνί πνπ αθνξνχλ ηνλ φξν 

“απηνπξνζδηνξηζκφ” θαη πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε θαη βαζχηεξε 

θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ.  

Σν Λεμηθφ Αγγιηθήο Γιψζζαο ηνπ Oxford (Simpson & Weiner, 1989) ζηεξηδφκελν 

ζηελ πξψηε ρξήζε ηεο έλλνηαο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ, φπσο απηή έγηλε ην 1683, νξίδεη 

ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ σο «ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ λνπ ή ηεο ζέιεζεο θάπνηνπ απφ ηνλ ίδην 

ηνπ ηνλ εαπηφ» (ζ. 919). Με παξφκνην ηξφπν, ην Λεμηθφ Αγγιηθήο Γιψζζαο ηνπ American 

Heritage (1992) νξίδεη ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ σο «ηνλ θαζνξηζκφ ηεο κνίξαο ή ηεο 

πνξείαο ησλ ελεξγεηψλ θάπνηνπ ρσξίο θαηαλαγθαζκφ, αιιά κε ειεχζεξε βνχιεζε» (ζ. 

814).  

Ο απηνπξνζδηνξηζκφο απνηειεί έλα θαηαζθεχαζκα ηνπ θιάδνπ ηεο Φπρνινγίαο 

πνπ εθαξκφδεηαη θαη ζε εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, θαη ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα ηα ίδηα 

πξνθαινχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο λα ελεξγήζνπλ κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν (Mithaug, 1998). Ζ 

έλλνηα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ινηπφλ, αθνξά ελέξγεηεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ ειεχζεξε 

βνχιεζε, φπνπ ε βνχιεζε νξίδεηαη σο ε δχλακε ή ε ζέιεζε λα θάλεη θάπνηνο ζπλεηδεηέο 

επηινγέο (Wehmeyer θ.ά., 2007). Ο φξνο “ζπλεηδεηφο” νξίδεηαη σο θάηη πνπ ζθφπηκα 

ζπιιακβάλεηαη ή γίλεηαη (Wehmeyer θ.ά., 2007). “Δθνχζηα ζπκπεξηθνξά” ζεκαίλεη φηη 
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θάπνηνο ελεξγεί ζπλεηδεηά, κε πξφζεζε, θαη ε “εθνχζηα πξάμε” αλαθέξεηαη ζε ελέξγεηεο 

πνπ γίλνληαη ζθφπηκα (Wehmeyer θ.ά., 2007). Άξα, ε απηνπξνζδηνξηδφκελε ζπκπεξηθνξά 

αθνξά κηα ζπκπεξηθνξά πνπ γίλεηαη εθνχζηα θαη εθ πξνζέζεσο, θαη φρη ηπραία 

(Wehmeyer θ.ά., 2007).  

Οη Deci θαη Ryan (1985) νξίδνπλ ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ σο «ηελ ηθαλφηεηα λα 

επηιέγεη θαλείο λα είλαη ν ίδηνο ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ησλ ελεξγεηψλ ηνπ, 

απαιιαγκέλνο απφ θάζε είδνπο πίεζε. Αιιά ν απηνπξνζδηνξηζκφο είλαη θάηη πεξηζζφηεξν 

απφ κία ηθαλφηεηα, απνηειεί επίζεο θαη αλάγθε. Με ιίγα ιφγηα πξφθεηηαη γηα κία βαζηθή, 

έκθπηε ηάζε πνπ νδεγεί θάζε έκβην νλ λα ζπκκεηέρεη ζε ελδηαθέξνπζεο ζπκπεξηθνξέο» 

(ζ. 38).  

Οη Field, Martin, Miller, Ward θαη Wehmeyer (1998), αλαθεξφκελνη ζηνλ 

απηνπξνζδηνξηζκφ, παξαζέηνπλ έλαλ αξθεηά επαξθή, ζπλνπηηθφ θαη απνδεθηφ νξηζκφ: 

«έλαο ζπλδπαζκφο δεμηνηήησλ, γλψζεσλ θαη ζηάζεσλ νη νπνίεο θαζηζηνχλ ηθαλφ έλα 

άηνκν λα εθδειψλεη πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ην ζηφρν, απηνξξπζκηδφκελεο θη απηφλνκεο 

ζπκπεξηθνξέο. Ζ επίγλσζε ησλ πξνζσπηθψλ δπλαηνηήησλ θαη πεξηνξηζκψλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πίζηε ζηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ, είλαη ζεκειηψδε. Όηαλ ηα άηνκα ελεξγνχλ ζηε βάζε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ θαη 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα αλαιάβνπλ ηνλ έιεγρν ζηηο δσέο 

ηνπο θαη ην ξφιν ηνπ πεηπρεκέλνπ ελήιηθα ζηελ θνηλσλία» (ζ. 2). 

Όπσο νη νξηζκνί απηνί δείρλνπλ, ν φξνο “απηνπξνζδηνξηζκφο” αλαθέξεηαη θπξίσο 

ζε αλζξψπηλεο ελέξγεηεο πνπ απνηεινχλ ζπλάξηεζε ηνπ λνπ, ηεο ζέιεζεο θαη/ή ηεο 

βνχιεζεο.  

Ο απηνπξνζδηνξηζκφο εθαξκφζηεθε επξέσο γηα πξψηε θνξά ζην πιαίζην 

εθπαίδεπζεο καζεηψλ κε αλαπεξία ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, σο απνηέιεζκα 

ησλ ηφηε λενεηζαρζέλησλ νκνζπνλδηαθψλ εληνιψλ ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο κεηάβαζεο 
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θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζην ζρεδηαζκφ κεηάβαζεο (Wehmeyer θ.ά., 2007). Απφ 

ηφηε δηάθνξα ζεσξεηηθά πιαίζηα έρνπλ αλαδπζεί γηα ηελ απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ ζην πιαίζην ππεξεζηψλ εηδηθήο 

εθπαίδεπζεο (Wehmeyer θ.ά., 2007). ’ απηά ηα ζεσξεηηθά πιαίζηα εληάζζεηαη θαη ην 

ιεηηνπξγηθφ κνληέιν ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ πνπ πξνηάζεθε ην 1997 απφ ηνλ Wehmeyer 

θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηε ζεσξία ηνπ Wehmeyer, «ν 

απηνπξνζδηνξηζκφο αλαθέξεηαη ζε εθνχζηεο πξάμεη ελφο αηφκνπ πνπ ην θαζηζηνχλ ηθαλφ 

λα δξα σο ν πξσηαξρηθφο παξάγνληαο ζηε δσή ηνπ θαη λα δηαηεξεί ζε ζηαζεξφ επίπεδν ή 

λα βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ» (Wehmeyer, 2005, ζ. 117).  

 

 

2.2 Θεκειηώδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο απηνπξνζδηνξηδόκελεο ζπκπεξηθνξάο 

 

Οη ζπκπεξηθνξέο πνπ βαζίδνληαη ζηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ αληαλαθινχλ ηέζζεξα 

ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά: (1) ην άηνκν δξα απηφλνκα, (2) ε ζπκπεξηθνξά είλαη απηφ-

ξπζκηδφκελε, (3) ην άηνκν αληαπνθξίλεηαη ζηα γεγνλφηα κε ηξφπν πνπ ππνδειψλεη 

ςπρνινγηθή ελδπλάκσζε θαη (4) ην άηνκν ελεξγεί κε έλαλ ηξφπν πνπ ππνδειψλεη 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ, απηφ-πξαγκάησζε (Wehmeyer θ.ά., 2007). Σα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά θαζνξίδνπλ αλ κηα πξάμε ζα πξέπεη ή φρη λα ζεσξεζεί 

απηνπξνζδηνξηδφκελε. Πην αλαιπηηθά: 

1. Όηαλ ην άηνκν δξα απηφλνκα, ελεξγεί (α) ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπ 

πξνηηκήζεηο, ηα δηθά ηνπ ελδηαθέξνληα θαη/ή ηηο δηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, θαη (β) 

αλεμάξηεηα, ειεχζεξνο απφ θάζε είδνπο ππεξβνιηθή εμσηεξηθή επηξξνή ή 

παξέκβαζε (Wehmeyer, 1995).  

2. Μηα ζπκπεξηθνξά ραξαθηεξίδεηαη απηφ-ξπζκηδφκελε φηαλ ην άηνκν γλσξίδεη 

πνηεο δεμηφηεηεο λα ρξεζηκνπνηεί ζε θάζε πεξίζηαζε, δηεξεπλά ηελ θαηάζηαζε, 
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ελεξγεί, αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ηεο ελέξγεηάο ηνπ θαη αλαζεσξεί ηα ζρέδηά 

ηνπ φηαλ ην θξίλεη απαξαίηεην (Wehmeyer, 1995). Οη απηφ-ξπζκηδφκελεο 

ζπκπεξηθνξέο πεξηιακβάλνπλ ζηξαηεγηθέο απηφ-δηαρείξηζεο (νη νπνίεο κε ηε 

ζεηξά ηνπο πεξηιακβάλνπλ ηηο δεμηφηεηεο απηφ-παξαθνινχζεζεο, απηφ-

δηδαζθαιίαο, απηφ-αμηνιφγεζεο θαη απηφ-ελίζρπζεο), ζηνρνζέηεζε θαη επίηεπμε 

ηνπ ζηφρνπ, επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ζηξαηεγηθέο παξαηήξεζεο (Wehmeyer, 

1995). 

3. Ζ ςπρνινγηθή ελδπλάκσζε σο έλλνηα αλαθέξεηαη ζηηο πνηθίιεο δηαζηάζεηο ηνπ 

ειέγρνπ πνπ αληηιακβάλεηαη ην θάζε άηνκν φηη έρεη (Zimmerman, 1990). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη ζηε γλσζηηθή δηάζηαζε πνπ αθνξά ηελ πξνζσπηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ζηε δηάζηαζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ αθνξά ην ζεκείν 

ειέγρνπ θαη ζηε δηάζηαζε ησλ θηλήηξσλ (Zimmerman, 1990). Οπζηαζηηθά, ηα 

απηνπξνζδηνξηδφκελα άηνκα δξνπλ κε βάζε ηελ πεπνίζεζε φηη (α) ειέγρνπλ ηα 

ίδηα ηηο πεξηζηάζεηο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γη’ απηά (εζσηεξηθφ ζεκείν ειέγρνπ), 

(β) θαηέρνπλ ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο γηα λα επηηχρνπλ ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα (απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα) θαη (γ) εάλ επηιέμνπλ λα 

εθαξκφζνπλ απηέο ηηο δεμηφηεηεο, ζα θαηαιήμνπλ ζηα πξνζδνθψκελα 

απνηειέζκαηα (Wehmeyer, 1995). 

4. Ζ απηφ-πξαγκάησζε αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ελεξγεί κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εθκεηαιιεχεηαη θαηά ην κέγηζην δπλαηφ ηε γλψζε ηνπ 

εαπηνχ ηνπ, ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ (Wehmeyer, 1995). 

ε κηα απηνπξνζδηνξηδφκελε ζπκπεξηθνξά ην άηνκν ελεξγεί απηεμνχζηα γηα λα 

θάλεη ή λα πξνθαιέζεη πξάγκαηα λα ζπκβνχλ ζηε δσή ηνπ. Σν άηνκν πνπ πξνθαιεί 

πξάγκαηα λα ζπκβαίλνπλ ζηε δσή ηνπ, ην θάλεη κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ηέινπο. Με άιια ιφγηα, ην άηνκν ελεξγεί εζειεκέλα θαη ζθφπηκα. 
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Δπνκέλσο, απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη κηα απηνπξνζδηνξηδφκελε ζπκπεξηθνξά δελ 

πεξηνξίδεηαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ αηφκνπ λα πξνθαιέζεη έλα γεγνλφο λα ζπκβεί ζηε δσή 

ηνπ, αιιά αθνξά θάηη πεξηζζφηεξν. πγθεθξηκέλα, ε πξνζπάζεηα ηνπ αηφκνπ λα 

πξνθαιέζεη έλα γεγνλφο λα ζπκβεί γίλεηαη ζθφπηκα, ψζηε λα επηηεπρζεί έλα ζπγθεθξηκέλν 

ηέινο (Wehmeyer θ.ά., 2007). 

 

 

2.3  Σπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο απηνπξνζδηνξηδόκελεο ζπκπεξηθνξάο 

 

Ο απηνπξνζδηνξηζκφο αλαδχεηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο θάπνηνπ, θαζψο ηα παηδηά 

θαη νη έθεβνη καζαίλνπλ δεμηφηεηεο θαη αλαπηχζζνπλ ζηάζεηο/ζπκπεξηθνξέο πνπ ηνπο 

θαζηζηνχλ ηθαλνχο λα δξνπλ σο νη πξσηαξρηθνί παξάγνληεο ζηηο δηθέο ηνπο δσέο 

(Wehmeyer θ.ά., 2007). Απηέο νη ζηάζεηο/ζπκπεξηθνξέο θαη δεμηφηεηεο απνηεινχλ ηα 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ. Σα ηέζζεξα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ απηνπξνζδηνξηδφκελε ζπκπεξηθνξά αλαδχνληαη κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα 

θαη ηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ πνιιαπιψλ, αιιειέλδεησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ 

(Wehmeyer θ.ά., 2007). Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ λα 

παξαηεζνχλ απηά ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία, δηφηη κε βάζε απηά ζα δνκεζεί ην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα πνπ ζα ζηνρεχζεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ηφζν ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο φζν θαη ησλ αηφκσλ ρσξίο αλαπεξίεο.  

Σα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο απηνπξνζδηνξηδφκελεο ζπκπεξηθνξάο είλαη ηα 

αθφινπζα: 

 Γπλαηφηεηα επηινγψλ 

 Λήςε απνθάζεσλ 

 Δπίιπζε πξνβιεκάησλ 
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 ηνρνζέηεζε θαη απφδνζε ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ 

 Απηφ-παξαηήξεζε, απηφ-αμηνιφγεζε θαη απηφ-ελίζρπζε 

 Δζσηεξηθφ ζεκείν ειέγρνπ 

 Θεηηθέο πεπνηζήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζεηηθέο πξνζδνθίεο γηα ην 

απνηέιεζκα 

 Απηφ-αληίιεςε  

 Απηνγλσζία 

 

Δπλαηόηεηα επηινγώλ 

Σα άηνκα κε αλαπεξίεο ζεσξνχλ ηελ επθαηξία λα θάλνπλ επηινγέο σο έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ 

(Wehmeyer, 1995). πγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ, κεγαιχηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε δηαδηθαζία επηινγψλ, ε νπνία 

ζεσξείηαη χςηζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη θπξίσο 

ησλ αηφκσλ κε ζνβαξέο αλαπεξίεο (Wehmeyer, 1995). Έρνπλ δεκηνπξγεζεί δηάθνξα 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο κε ζηφρν λα δηδάμνπλ ηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη λα απμήζνπλ 

ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο (ζηηο νπνίεο άηνκα ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ επηινγέο), 

έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο γηα λα ππάξμεη πνηθηιία επηινγψλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, 

έρνπλ δηεμαρζεί ζπδεηήζεηο γηα ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο δπλαηφηεηαο επηινγψλ γηα ηα άηνκα 

κε αλαπεξίεο, έρνπλ γίλεη δηάθνξεο δηαδηθαζίεο κε ζηφρν ηελ εθηίκεζε αηνκηθψλ 

πξνηηκήζεσλ θαη επηινγψλ, θαη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ην βαζκφ 

ζηνλ νπνίν ηα άηνκα κε αλαπεξίεο εθθξάδνπλ ηηο επηινγέο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο.  

 Σα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ επθαηξίεο γηα νπζηαζηηθέο 

επηινγέο ηφζν ζε αθαδεκατθφ φζν θαη ζε ζπκπεξηθνξηθφ επίπεδν (Kohn, 1993). ε 
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αθαδεκατθφ επίπεδν, νη καζεηέο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηινγή ηνπ ηη, πσο, πφζν 

θαιά θαη γηαηί καζαίλνπλ. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηη καζαίλεη θάπνηνο είλαη αξθεηά απιφο 

θαη απνηειεί έλα βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ καζεηή ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ (Martin, Marshall, & Maxson, 1993). 

Σν λα επηηξέπεηο ζηνπο καζεηέο λα δηαιέμνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα κάζνπλ θάηη 

θπζηθά θαη ζπλεπάγεηαη πεξηζζφηεξε αθνζίσζε θαη πξνζπάζεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, αιιά είλαη ινγηθφ λα δίλεηο ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα επηιέμεη ν ίδηνο 

αλ ζα εξγάδεηαη κφλνο ηνπ, ζε κηθξέο νκάδεο ή ζην πιαίζην ηεο ηάμεο, ή γεληθά λα ηνπ 

παξέρεηο ελαιιαθηηθέο γηα ην πνπ ζα θάζεηαη ελψ παξάιιεια ζα εξγάδεηαη (Kohn, 1993).  

 

Λήςε απνθάζεσλ 

Τπάξρεη ζεκαληηθή νκνηφηεηα κεηαμχ ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο θαη ηεο ιήςεο 

απνθάζεσλ. Καη ηα δχν απηά ζηνηρεία καδί κε ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζεσξνχληαη 

ζεκαληηθά γηα λα κπνξέζεη ε ζπκπεξηθνξά θάπνηνπ λα ραξαθηεξηζηεί απηφλνκε θαη απηφ-

ξπζκηδφκελε (Wehmeyer, 1995). πγθεθξηκέλα, ε ιήςε επηινγψλ αλαθέξεηαη ζε κηα 

δηαδηθαζία επηινγήο αλάκεζα ζε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο κε βάζε ηηο αηνκηθέο πξνηηκήζεηο 

(Wehmeyer, 1995). Αληηζέησο, ε ιήςε απνθάζεσλ αθνξά έλα επξχηεξν ζχλνιν 

δεμηνηήησλ, ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηε δηαδηθαζία επηινγήο (Wehmeyer, 1995). Σα 

πεξηζζφηεξα κνληέια απηνχ ηνπ ζπζηαηηθνχ ζηνηρείνπ πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα 

βήκαηα (Beyth-Marom, Fischhoff, Jacobs Quadrel, & Furby, 1991, ζ. 21): 

1. Απαξίζκεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ κηαο ελέξγεηαο 

2. Καζνξηζκφο ησλ πηζαλψλ ζπλεπεηψλ ησλ ελεξγεηψλ 

3. Δθηίκεζε ηνπ ηη ζα επαθνινπζήζεη ηεο ελέξγεηαο  

4. Αλάδπζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο (αμία ή ρξεζηκφηεηα) ηεο θάζε ζπλέπεηαο 
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5. Δλζσκάησζε απηψλ ησλ αμηψλ θαη πηζαλνηήησλ γηα λα θαζνξηζηεί ε πην 

ειθπζηηθή πνξεία δξάζεο.  

Ζ Baron θαη Brown (1991) ππνζηεξίδνπλ φηη ε αλεπαξθήο ιήςε απνθάζεσλ 

απνηειεί έλα ζνβαξφ πξφβιεκα ζε νιφθιεξε ηελ θνηλσλία θαη απηφ ην πξφβιεκα 

ρξεηάδεηαη αληηκεηψπηζε ζηελ παηδηθή ειηθία ή ηελ εθεβεία. Καιψο ή θαθψο, ε ζεκεξηλή 

λενιαία θαίλεηαη λα κελ θαηέρεη ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο γηα λα παίξλεη απνηειεζκαηηθέο 

απνθάζεηο θαη πξφθεηηαη γηα κία αληίιεςε πνπ εληζρχεηαη ζπλερψο απφ έξεπλεο 

(Wehmeyer, 1995). Αλ απηφ ηζρχεη γηα ηνπο λένπο ηππηθήο αλάπηπμεο, δελ είλαη δχζθνιν 

λα θαληαζηνχκε ηη ηζρχεη γηα ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο κε αλαπεξίεο. Αθφκε θη φηαλ ηνπο 

επηηξέπεηαη λα θάλνπλ επηινγέο, ζηα πεξηζζφηεξα άηνκα κε αλαπεξίεο απαγνξεχεηαη ε 

ιήςε απνθάζεσλ, γεγνλφο ην νπνίν νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζε κηα ππφζεζε 

αληθαλφηεηαο απηψλ ησλ αηφκσλ (Wehmeyer, 1995). Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα εάλ ην άηνκν 

έρεη λνεηηθή πζηέξεζε (Wehmeyer, 1995). Αθφκε θη φηαλ ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

ιήςεο απνθάζεσλ, ηα άηνκα κε αλαπεξία αθήλνληαη λα απνθαζίζνπλ γηα αζήκαληα 

ζέκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηη ζα θνξέζνπλ ή ζε ηη ςπραγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζα 

ζπκκεηέρνπλ, αιιά φρη γηα ζεκαληηθά ζέκαηα, φπσο ην πνπ ζα δήζνπλ, πνην επάγγεικα ζα 

αζθήζνπλ ή πνην είδνο ηαηξηθήο θξνληίδαο ή πεξίζαιςεο ζα δερηνχλ (Wehmeyer & 

Metzler, 1995).  

 

Επίιπζε πξνβιεκάησλ 

Σν ηξίην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο απηνπξνζδηνξηδφκελεο ζπκπεξηθνξάο είλαη ε επίιπζε 

πξνβιεκάησλ. Ζ ιήςε απνθάζεσλ απνηειεί κηα δηαδηθαζία ζηάζκηζεο ησλ 

πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ δηαθφξσλ ιχζεσλ. Έλα πξφβιεκα είλαη “κηα 

εξγαζία ηεο νπνίαο ε ιχζε δελ είλαη άκεζα αληηιεπηή” (Beyth-Marom θ.ά., 1991). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, σζηφζν, έλα πξφβιεκα “είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ή έλα ζχλνιν 
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θαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο ην άηνκν πξέπεη λα αληαπνθξηζεί πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη 

απνηειεζκαηηθά ζην πεξηβάιινλ ηνπ” (D’Zurilla & Goldfried, 1971). 

Δίλαη ε πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο κία απάληεζε πηπρή ησλ δεμηνηήησλ επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ πνπ ηηο θάλεη λα μερσξίδνπλ απφ ηηο δεμηφηεηεο ιήςεο απνθάζεσλ 

(Wehmeyer, 1995).  Οη άλζξσπνη έξρνληαη αληηκέησπνη κε πξνβιήκαηα πνπ απαηηνχλ 

επίιπζε ζε θαζεκεξηλή βάζε. Ζ επίιπζε πξνβιεκάησλ δηαθξίλεηαη ζε επίιπζε 

απξφζσπσλ πξνβιεκάησλ θαη ζε επίιπζε δηαπξνζσπηθψλ πξνβιεκάησλ ή δηαθνξεηηθά 

θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ (Wehmeyer, 1995). Παξφιν πνπ θαη νη δχν ηχπνη ησλ 

δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ είλαη ζεκαληηθνί γηα ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ, νη 

δηαπξνζσπηθέο/θνηλσληθέο δεμηφηεηεο είλαη χςηζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάδεημε ηεο 

απηνπξνζδηνξηδφκελεο ζπκπεξηθνξάο (Wehmeyer, 1995). Ζ θνηλσληθή επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, ε νπνία δηαθνξεηηθά αλαθέξεηαη σο δηαπξνζσπηθή γλσζηηθή επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, δίλεη έκθαζε ζηηο γλσζηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ 

επηηξέπνπλ ζηα άηνκα λα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη λα αληαπεμέξρνληαη ζηηο 

ζπλερψο απμαλφκελεο θνηλσληθέο απαηηήζεηο ηνπ θφζκνπ ζηνλ νπνίν δνπλ (Wehmeyer, 

1995). ηελ εηδηθή αγσγή ηα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο εζηηάδνπλ ζεκαληηθά ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ.  

Όπσο ε δηαδηθαζία επηινγήο, έηζη θαη νη δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ είλαη 

ελζσκαησκέλεο ζρεδφλ ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ιήςεο απνθάζεσλ (Wehmeyer, 1995). 

ηε δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ αθνινπζνχληαη ηξία βαζηθά βήκαηα: (1) ε 

αλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, (2) ε αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη (3) ε επίιπζή ηνπ 

(Wehmeyer, 1995). Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο ζπκβάιινπλ 

ζεκαληηθά ζηελ επίηεπμε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ (Izzo, Pritz, & Ott, 1990).  
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Σηνρνζέηεζε θαη απόδνζε ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ 

Γηα λα είλαη θάπνηνο ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηε δσή ηνπ, πξέπεη λα απνθηήζεη ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ην ζρεδηαζκφ, ηε ζηνρνζέηεζε θαη ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ (Wehmeyer, 1995). Ο φξνο “ζηφρνο” αθνξά έλα θαηαζθεχαζκα πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη πνιιαπιέο ζεκαζίεο θαη ζχκθσλα κε ηνπο Locke θαη Latham (1990) 

“πεξηιακβάλεη ην νπζηαζηηθφ λφεκα φξσλ φπσο ε πξφζεζε, ε εξγαζία, ε πξνζεζκία, ν 

ζθνπφο, ν ζηφρνο θαη ην ηέινο. Όινη απηνί νη φξνη έρνπλ θνηλφ ην γεγνλφο φηη ππάξρεη θάηη 

πνπ ην άηνκν ζέιεη λα πεηχρεη” (ζ. 2).  

 Αλ θαη νη απηνπξνζδηνξηδφκελεο ζπκπεξηθνξέο είλαη ζθφπηκεο, είλαη ιάζνο λα 

ππάξρεη ε αληίιεςε φηη φιεο νη ελέξγεηεο πνπ θαηεπζχλνληαη σο πξνο έλα ζηφρν γίλνληαη 

ζπλεηδεηά (Wehmeyer, 1995). Ο Locke θαη Latham (1990) επηζεκαίλνπλ φηη ν έιεγρνο 

θαηά ηε δηάξθεηα πνιιψλ ελεξγεηψλ γίλεηαη έκκεζα, επεηδή ε ελέξγεηα κπνξεί, θαηά 

θάπνην ηξφπν, λα είλαη ζπλεζηζκέλε. Έλα παξάδεηγκα πνπ παξαζέηνπλ νη ζπγθεθξηκέλνη 

ζπγγξαθείο είλαη φηη φηαλ έλα άηνκν θνπλάεη ην ρέξη ηνπ, ηππηθά δελ ππάξρεη θακηά 

ζπλεηδεηή πξφζεζε λα θηλεζεί θάζε κπο γηα ηνλ έιεγρν ηεο θίλεζεο ηνπ ρεξηνχ (Locke & 

Latham, 1990). Αληηζέησο, νη ελ ιφγσ ελέξγεηεο γίλνληαη απηφκαηα, θαη αλ θαη ε πξφζεζε 

ηνπ αηφκνπ ήηαλ λα θνπλήζεη ην ρέξη ηνπ, κεγάιν κέξνο ηεο ελέξγεηαο δελ ήηαλ ζπλεηδεηά 

θαζνξηζκέλν (Locke & Latham, 1990). 

Δπηπιένλ, νη απηνπξνζδηνξηδφκελεο θαη πξνζαλαηνιηζκέλεο σο πξνο έλα ζηφρν 

ζπκπεξηθνξέο δελ είλαη πάληα πεηπρεκέλεο ή δελ εθπιεξψλνπλ ηνλ επηδησθφκελν ζηφρν 

(Wehmeyer, 1995). Ζ απηνπξνζδηνξηδφκελε ζπκπεξηθνξά δελ κπνξεί λα θξηζεί ή λα 

θαζνξηζηεί απφ ηελ επηηπρία κηαο πξάμεο αθξηβψο φπσο ε θαηεπζπλφκελε σο πξνο έλα 

ζηφρν ελέξγεηα δελ κπνξεί λα θαζνξηζηεί απφ ηελ επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ 

(Wehmeyer, 1995).  
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Οη εθπαηδεπηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ δεμηνηήησλ ηεο ζηνρνζέηεζεο 

θαη ηεο απφδνζεο ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ζα επηθεληξσζνχλ ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηε 

δηαηχπσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, ζηελ αλάπηπμε ζηφρσλ θαη θαζεθφλησλ γηα ηελ 

επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ πνπ ηέζεθε αξρηθά, θαη ζηηο ελέξγεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

επίηεπμε ελφο επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο (Wehmeyer, 1995). Ο Martino (1993) έθαλε 

θάπνηεο ζεκαληηθέο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε δηαηχπσζε ζηφρσλ: 

1. Οη ζηφρνη πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλνη θαη κεηξήζηκνη. 

2. Οη ζηφρνη πξέπεη λα είλαη εθηθηνί. 

3. Οη ζηφρνη πξέπεη λα αληαλαθινχλ απηφ ζην νπνίν ν καζεηήο επηζπκεί λα 

βειηησζεί. 

4. Οη καζεηέο πξέπεη λα ζέηνπλ ζπγθεθξηκέλεο, πξαθηηθέο εκεξνκελίεο 

έλαξμεο θαη ιήμεο. 

5. Οη ζηφρνη πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη. 

6. Οη ζηφρνη πξέπεη λα παξαηίζεληαη ζε φηη αθνξά ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα. 

7. Οη καζεηέο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζνχλ ηελ πξφνδφ ηνπο. 

Οη δηαδηθαζίεο εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ιήςεο απνθάζεσλ πεξηζηξέθνληαη 

γχξσ απφ ηε ζηνρνζέηεζε, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε (Wehmeyer, 1995). Ζ 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε δηαδηθαζία απηή, απφ ην δεκνηηθφ ζρνιείν κέρξη θαη ηελ 

απνθνίηεζε, παξέρεη ην θαιχηεξν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ πξνψζεζε 

απνηειεζκαηηθψλ δεμηνηήησλ ζηνρνζέηεζεο θαη απφδνζεο ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ 

(Wehmeyer, 1995). Σφζν νη εθπαηδεπηηθνί φζν θαη νη γνλείο κπνξνχλ λα πξνβάιινπλ 

απνηειεζκαηηθέο δεμηφηεηεο, φπσο είλαη ν εληνπηζκφο βξαρππξφζεζκσλ θαη 

καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ, ε πεξηγξαθή ησλ ζηφρσλ, ε εθαξκνγή ζρεδίσλ πνπ βαζίδνληαη 

ζηνπο ζηφρνπο, θαη ε επαλαμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ησλ ζρεδίσλ (Wehmeyer, 1995).  
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Απηό-παξαηήξεζε, απηό-αμηνιόγεζε θαη απηό-ελίζρπζε 

Ο Whitman (1990) νξίδεη ηελ απηφ-ξχζκηζε σο “έλα πνιχπινθν ζχζηεκα πνπ επηηξέπεη 

ζην άηνκν λα εμεηάζεη ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ην εχξνο ησλ αληηδξάζεσλ ζηελ 

αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην πεξηβάιινλ, πξνθεηκέλνπ λα πάξεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην πψο 

λα ελεξγήζεη, λα ελεξγήζεη, λα αμηνινγήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπ 

θαη λα αλαζεσξήζεη ηα ζρέδηα ηνπ φηαλ ην θξίλεη απαξαίηεην”. Ο Whitman (1990) 

ππνζηεξίδεη φηη έλα άηνκν γηα λα επηδείμεη απηφ-ξχζκηζε πξέπεη λα ιακβάλεη απνθάζεηο 

ζρεηηθά κε ην ηη δεμηφηεηεο λα ρξεζηκνπνηεί θαη ζε πνηεο θαηαζηάζεηο, λα εμεηάδεη ην έξγν 

ηνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ, θαη λα δηαηππψλεη, λα ζεζπίδεη θαη 

λα αμηνινγεί έλα ζρέδην δξάζεο, κε ηπρφλ αλαζεσξήζεηο αλ θαη φπνπ θξηζεί απαξαίηεην. 

ηελ απηφ-ξχζκηζε ζπγθαηαιέγνληαη νη δεμηφηεηεο ηεο απηφ-παξαθνινχζεζεο 

(παξαηήξεζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο), ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο, θαηά 

ηελ νπνία θάπνηνο θξίλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ κέζσ ηεο 

ζχγθξηζεο αλάκεζα ζε απηφ πνπ θάλεη θαη ζε απηφ πνπ ζα έπξεπε λα θάλεη, θαη ηεο απηφ-

ελίζρπζεο (Wehmeyer, 1995).  

 

Εζσηεξηθό ζεκείν ειέγρνπ 

Αλ θαη ν έιεγρνο ζε κηα δεδνκέλε πεξίζηαζε δελ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηνλ 

απηνπξνζδηνξηζκφ, ε πεπνίζεζε φηη θάπνηνο έρεη ηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

είλαη ζεκαληηθά γηα ηε δσή ηνπ είλαη χςηζηεο ζεκαζίαο γηα λα ραξαθηεξηζηεί κηα 

ζπκπεξηθνξά απηφ-πξνζδηνξηδφκελε (Wehmeyer, 1995). Οη άλζξσπνη πνπ δηαθαηέρνληαη 

απφ ηέηνηεο πεπνηζήζεηο, ην εζσηεξηθφ ζεκείν ειέγρνπ απνηειεί θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο (Wehmeyer, 1995).  

Ο Mercer θαη Snell (1977) νξίδνπλ ην εζσηεξηθφ ζεκείν ειέγρνπ σο εμήο: «φηαλ 

έλα άηνκν δηαθαηέρεηαη απφ εζσηεξηθφ ζεκείν ειέγρνπ, βιέπεη ηελ ελίζρπζε σο ηελ θαηά 
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θχξην ιφγν ζπλέπεηα ησλ ίδησλ ησλ πξάμεσλ ηνπ. Αληηζέησο, αλ έλα άηνκν δηαθαηέρεηαη 

απφ εμσηεξηθφ ζεκείν ειέγρνπ, βιέπεη ηελ ελίζρπζε σο απνηέιεζκα εμσηεξηθψλ 

δπλάκεσλ, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο είλαη ε ηχρε, ε κνίξα θαη ε επθαηξία» (ζ. 183).  

Σν εζσηεξηθφ ζεκείν ειέγρνπ έρεη ζπζρεηηζηεί κε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζην ρψξν 

ηεο εθπαίδεπζεο, θαη κε απμαλφκελν ρξφλν θαη πξνζνρή ζε θαζήθνληα πνπ αθνξνχλ ην 

ζρνιείν (Lefcourt, 1976). χκθσλα κε ηνλ Wehmeyer (1995) ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα 

επηβεβαηψλνπλ ηελ ππφζεζε φηη νη καζεηέο πνπ αηζζάλνληαη λα έρνπλ ηνλ έιεγρν ζηε δσή 

ηνπο θαη ζην πεπξσκέλν ηνπο, απνδίδνπλ θαιχηεξα απφ ηνπο καζεηέο πνπ ζεσξνχλ φηη 

άιινη άλζξσπνη ή πεξηζηάζεηο ππαγνξεχνπλ θαη θαηεπζχλνπλ ηε δσή ηνπο.  

Τπάξρεη πεξηνξηζκέλε έξεπλα αλαθνξηθά κε ην ζεκείν ειέγρνπ ζε άηνκα κε 

αλαπεξίεο, θαη θπξίσο ζε λένπο θαη ελήιηθεο κε λνεηηθή πζηέξεζε (Wehmeyer, 1995). 

Χζηφζν, ζηελ πεξηνξηζκέλε έξεπλα πνπ ππάξρεη, νη Dudley-Marling, Snider θαη Tarver 

(1982) βξήθαλ φηη ηα άηνκα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο έρνπλ κεγαιχηεξα ζθνξ ζην 

εμσηεξηθφ ζεκείν ειέγρνπ απ’ φηη έρνπλ νη ζπλνκήιηθνί ηνπο ρσξίο αλαπεξία. Σν ίδην 

παξαηεξείηαη θαη ζηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε (Wehmeyer, 1994). Απηφ κε ηε ζεηξά 

ηνπ ζπκβάιιεη ζην γεγνλφο φηη ηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

αδπλαηνχλ λα παίξλνπλ ζσζηέο θαη απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία (Wehmeyer, 1993).  

Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα εμεηαζηεί ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη λα 

αμηνινγεζεί ε επίδξαζή ηνπ ζηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ φζνλ αθνξά ην ζεκείν ειέγρνπ 

(Wehmeyer, 1995). Οη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ έλα ππεξβνιηθά ειεγρφκελν 

ζηπι κάζεζεο ή ησλ νπνίσλ νη ηάμεηο είλαη απζηεξψο δνκεκέλεο κε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ηξφπν, πεξηνξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ ζεηηθψλ αληηιήςεσλ ηνπ ζεκείνπ ειέγρνπ 

(Wehmeyer, 1995). Απελαληίαο, ε ηάμε κπνξεί λα δνκεζεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

ππάξρεη κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ θαη πεξηζζφηεξε παξέκβαζε 
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ζηηο ίδηεο ηνπο ηηο ελέξγεηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε απφθηεζε ηνπ δηθνχ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (Wehmeyer, 1995).   

 

Θεηηθέο πεπνηζήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ζεηηθέο πξνζδνθίεο γηα ην απνηέιεζκα 

χκθσλα κε ηνλ Bandura (1977), νη ζεηηθέο πεπνηζήζεηο γηα ηελ απηφ-

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη νη ζεηηθέο πξνζδνθίεο γηα ην απνηέιεζκα ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά 

κεηαμχ ηνπο. Ζ απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ «πεπνίζεζε φηη κπνξεί θαλείο 

λα εθηειέζεη κε επηηπρία ηε ζπκπεξηθνξά πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ απνηειέζκαηνο» (Bandura, 1977, ζ. 193). Οη πξνζδνθίεο γηα ην 

απνηέιεζκα αθνξνχλ ηελ πεπνίζεζε ηνπ αηφκνπ φηη αλ εκθαλίζεη κηα ζπγθεθξηκέλε 

ζπκπεξηθνξά, ζα πξνθχςεη ην αλακελφκελν απνηέιεζκα.  

 Σφζν νη ζεηηθέο πεπνηζήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα φζν θαη νη ζεηηθέο 

πξνζδνθίεο γηα ην απνηέιεζκα είλαη αλαγθαίεο, αιιά φρη επαξθείο, γηα λα ραξαθηεξηζηεί 

κηα ζπκπεξηθνξά απηφ-πξνζδηνξηδφκελε (Wehmeyer, 1995). Έλα άηνκν πξέπεη λα 

πηζηέςεη φηη (1) κπνξεί λα εκθαλίζεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά πνπ ρξεηάδεηαη γηα 

λα επηηεπρζεί έλα επηζπκεηφ απνηέιεζκα θαη (2) αλ απηή ε ζπκπεξηθνξά εκθαληζηεί, ζα 

νδεγήζεη ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα (Wehmeyer, 1995). Απφ ηελ άιιε, αλ έλα άηνκν δελ 

πηζηέςεη φηη κπνξεί λα εκθαλίζεη κηα ζπκπεξηθνξά, ηφηε θαηά ζπλέπεηα δελ ζα εκθαλίζεη 

απηήλ ηε ζπκπεξηθνξά (Wehmeyer, 1995).  

 Σα απζηεξά δνκεκέλα πεξηβάιινληα πεξηνξίδνπλ ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο ηελ 

επθαηξία λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δπλαηφηεηα επηινγψλ θαη ηε 

ιήςε απνθάζεσλ, ηνπο εκπνδίδνπλ λα αλαπηχμνπλ έλα εζσηεξηθφ ζεκείν ειέγρνπ θαη δελ 

ηνπο καζαίλνπλ φηη είλαη απνηειεζκαηηθνί θαη φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο κπνξεί λα επηθέξεη 

επεξγεηηθά απνηειέζκαηα (Wehmeyer, 1995).  
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Απηό-αληίιεςε θαη απηνγλσζία 

Γηα λα κπνξέζεη θάπνηνπ ε ζπκπεξηθνξά λα ζεσξεζεί απηφ-πξνζδηνξηδφκελε, ζα πξέπεη 

ην άηνκν λα γλσξίδεη ηηο δπλάκεηο ηνπ, ηηο αδπλακίεο ηνπ, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηνπ, θαζψο θαη πψο λα ρξεζηκνπνηεί απηά ηα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ γηα λα επεξεάδεη ζεηηθά ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ (Wehmeyer, 1995). 

Γηα ηελ αθξίβεηα, ν Wehmeyer (1995) ππνζηεξίδεη φηη δχν είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θαηαλφεζεο ηνπ εαπηνχ πνπ απνηεινχλ ζηελ νπζία απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα 

εκθαλίζεη θάπνηνο απηφ-πξνζδηνξηδφκελε ζπκπεξηθνξά:  

1. Να θαηαιάβεη φηη είλαη μερσξηζηφο θαη κνλαδηθφο. 

2. Να δηαηεξεί κηα ζηαζεξή ηαπηφηεηα ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

 

2.4 Εξγαιεία αμηνιόγεζεο γηα ηνλ απηνπξνζδηνξηζκό 

 

Έλα απφ ηα πην δηαδεδνκέλα εξγαιεία κέηξεζεο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ είλαη ε θιίκαθα 

The Arc’s Self-Determination Scale (SDS) ησλ Wehmeyer θαη Kelchner (1995). Ζ θιίκαθα 

απηνπξνζδηνξηζκνχ Arc απνηειεί έλα εξγαιείν πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ζηηο λφξκεο ηνπ, 

εθηφο απφ ηνλ ηππηθφ πιεζπζκφ, θαη άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία (Shogren, Wehmeyer, 

Palmer, Rifenbark, & Little, 2013· Wehmeyer, Palmer, Soukup, Garner, & Lawrence, 

2007). Δπηπξφζζεηα, ε ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα έρεη πξνζαξκνζηεί ζην παξειζφλ θαη ζε 

ειιεληθφ πιεζπζκφ, ζηα πιαίζηα έξεπλαο πνπ δηεμήγαγε ε Φέηζε κε ζηφρν λα αμηνινγήζεη 

ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ζε άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία (2008).   

Ζ θιίκαθα Arc έρεη ζηαζκηζηεί κε βάζε ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ 500 καζεηέο 

απφ ζρνιεία πέληε πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο (Σέμαο, Βηξηδίληα, Αιακπάκα, Κνλέθηηθαη θαη 

Κνινξάλην). Οη ειηθίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θπκαίλνληαλ απφ ηα 14 έσο ηα 22 έηε κε κέζν 

φξν ηα 17,08 έηε. Μεξηθνί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ήηαλ καζεηέο κε αλαπεξία 
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(καζεζηαθέο δπζθνιίεο, λνεηηθή αλαπεξία, θηλεηηθή αλαπεξία, απηηζκφ, πξνβιήκαηα 

ιφγνπ) θαη νη ππφινηπνη ρσξίο αλαπεξία (Wehmeyer, 1995).  

Ο Wehmeyer (1995) ππνζηεξίδεη φηη ε θιίκαθα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ 

ζρεδηάζηεθε γηα λα απνηειέζεη ην κέζν πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο κε αλαπεξία λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο, λα ελδπλακσζνχλ ςπρνινγηθά, λα 

απνθηήζνπλ ηε δηθή ηνπο θσλή κέζα ζηελ ηάμε. Γχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν εθπαηδεπηηθφ κφλν γηα λα δηεξεπλήζεη ηηο αληηιήςεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ καζεηή 

ζρεηηθά κε ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ είλαη απνδεθηή ε 

ρξήζε ηνπ σο εξγαιείν απνθιεηζκνχ θάπνησλ καζεηψλ απφ ππεξεζίεο θαη πξνγξάκκαηα. 

Με ιίγα ιφγηα, δελ απνηειεί δηαγλσζηηθφ εξγαιείν κε ηελ απζηεξή έλλνηα ησλ 

ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ.  

Ζ ρξήζε ηεο θιίκαθαο Arc ζπληζηάηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ επηδηψθεηαη ε κειέηε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο παξεκβάζεσλ, εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη παηδαγσγηθνχ 

πιηθνχ αλαθνξηθά κε ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ, θαη γεληθφηεξα ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ησλ εκπεηξηψλ ζηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ησλ καζεηψλ (Wehmeyer, 

1995).  

Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ην ίδην ην άηνκν κε αλαπεξία. Απηφ θαηά πνιινχο κεηψλεη ηελ 

αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ πνπ δίλνληαη κέζσ ηεο θιίκαθαο. Ζ άπνςε απηή 

ζηεξίδεηαη ζηε γεληθφηεξε θηινζνθία φηη ηα άηνκα κε αλαπεξία, θαη θπξίσο κε λνεηηθή, 

δελ είλαη ηθαλά λα γλσξίδνπλ θαη λα απαληνχλ νξζά γηα δηάθνξεο πηπρέο ηνπ εαπηνχ ηνπο 

θαη ηεο πξνζσπηθήο ηνπο δσήο. Χζηφζν, νη θαηαζθεπαζηέο ππνζηεξίδνπλ κε έκθαζε ηελ 

αμηνπηζηία ηεο θιίκαθαο, θαζψο, ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο, ε θιίκαθα θαηαζθεπάζηεθε κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πεξηνξίδεη ζην ειάρηζην δπλαηφ ηα πξνβιήκαηα αμηνπηζηίαο θαη 

εγθπξφηεηαο (Wehmeyer, 1995· Wehmeyer, Kelchner, & Richards, 1996).   
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Όζνλ αθνξά ηε δνκή ηεο θιίκαθαο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ, απνηειείηαη απφ 72 

εξσηήζεηο-ζεκεία θαη παξέρεη δεδνκέλα γηα ηνλ νιηθφ απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπ αηφκνπ, 

ζηεξηδφκελα ζε κεηξήζεηο ησλ ηεζζάξσλ ζεκειησδψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ (ηεο απηνλνκίαο, ηεο απηνξξχζκηζεο, ηεο ςπρνινγηθήο ελδπλάκσζεο 

θαη ηεο απηνπξαγκάησζεο).  

Ζ θιίκαθα ρσξίδεηαη ζε 4 ελφηεηεο. Ζ πξψηε ελφηεηα, ε νπνία ρσξίδεηαη ζε 6 

ππνηνκείο, κεηξά ηελ απηνλνκία ηνπ αηφκνπ θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηηο εξσηήζεηο 1-32. Να 

ζεκεησζεί φηη νη εξσηήζεηο-ζεκεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξψηε ελφηεηα, πηνζεηήζεθαλ 

απφ ηε Λεηηνπξγηθή Λίζηα Απηνλνκίαο (Autonomous Functioning Checklist- AFC). 

πγθεθξηκέλα, ν πξψηνο θαη δεχηεξνο ππνηνκέαο κεηξνχλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ αηφκνπ 

ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζην νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Οη 

ππφινηπνη 4 ππνηνκείο αθνξνχλ ηε δξάζε ηνπ αηφκνπ κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο, ηηο 

πεπνηζήζεηο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ. Ο ζπκκεηέρσλ θαιείηαη λα επηιέμεη 

απφ κία 4βαζκε θιίκαθα ηχπνπ Likert ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ν ίδηνο πηζηεχεη φηη 

εκθαλίδεη ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά. Ζ πξψηε βαζκίδα ηεο θιίκαθαο αληηζηνηρεί ζηελ 

απάληεζε «Γελ ην θάλσ αθφκα θη αλ έρσ ηελ επθαηξία», ε δεχηεξε βαζκίδα αληηζηνηρεί 

ζηελ απάληεζε «Σν θάλσ κεξηθέο θνξέο φηαλ έρσ ηελ επθαηξία», ε ηξίηε βαζκίδα ζηελ 

απάληεζε «Σν θάλσ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πνπ έρσ ηελ επθαηξία» θαη ε ηέηαξηε ζηελ 

απάληεζε «Σν θάλσ θάζε θνξά πνπ έρσ ηελ επθαηξία».  

Ζ δεχηεξε ελφηεηα, ε νπνία απνηειείηαη απφ 2 ππνηνκείο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο 

εξσηήζεηο 33-41, κεηξά ηελ απηνξξχζκηζε ηνπ αηφκνπ. πγθεθξηκέλα, ν πξψηνο 

ππνηνκέαο κεηξά ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο δηαπξνζσπηθψλ γλσζηηθψλ πξνβιεκάησλ, φπνπ 

ν ζπκκεηέρσλ θαιείηαη, αξρηθά, λα δηαβάζεη ηελ αξρή θαη ην ηέινο απφ 6 ζπλνιηθά 

ηζηνξίεο θαη, έπεηηα, λα ζπκπιεξψζεη κε ηνλ ηξφπν πνπ ν ίδηνο ζεσξεί θαηάιιειν ηε κέζε 

ηεο ηζηνξίαο. ην δεχηεξν ππνηνκέα, πνπ αθνξά ηε ζηνρνζέηεζε θαη ηελ απφδνζε ζηελ 
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επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ, ην άηνκν πξέπεη λα θαηαγξάςεη ην αλψηεξν 4 ελέξγεηεο πνπ πηζηεχεη 

φηη ρξεηάδεηαη λα θάλεη γηα λα πεηχρεη ηνπο κειινληηθνχο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ν ίδηνο 

ζηηο 3 εξσηήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ θιίκαθα.  

Ζ ηξίηε ελφηεηα παξέρεη ελδείμεηο γηα ηελ ςπρνινγηθή ελδπλάκσζε ηνπ αηφκνπ. 

Απνηειείηαη απφ 16 εξσηήζεηο-ζεκεία, ηα νπνία δειψλνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπ αηφκνπ. Οη 16 απηέο 

εξσηήζεηο-ζεκεία αθνξνχλ ζε 3 πεξηνρέο θαη ζπγθξηκέλα ζην ζεκείν ειέγρνπ, ηελ απηφ-

δξαζηηθφηεηα θαη ηελ αλακνλή απνηειεζκάησλ. Ο ζπκκεηέρσλ θαιείηαη λα δηαβάζεη 2 

αληηθαηηθέο δειψζεηο θαη λα επηιέμεη αλάκεζα ζε απηέο.  

Ζ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία ελφηεηα ηεο θιίκαθαο κεηξά ηελ απηνπξαγκάησζε θαη 

απνηειείηαη απφ 15 εξσηήζεηο-ζεκεία, ηα νπνία κεηξνχλ ηε γλψζε ηνπ εαπηνχ, ηελ 

απνδνρή ηνπ εαπηνχ, ηελ απηνπεπνίζεζε, ην απηφ-αίζζεκα θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

εαπηνχ ηνπ καζεηή. Οη ζπκκεηέρνληεο απαληνχλ ζε κηα ζεηξά απφ δειψζεηο, 

ζεκεηψλνληαο εάλ ζπκθσλνχλ ή δηαθσλνχλ.  

Σν αλψηεξν φξην βαζκνινγίαο πνπ δηαζέηεη ε θιίκαθα είλαη 148 βαζκνί (ζε 

επίπεδν αλεπεμέξγαζησλ βαζκνινγηψλ) θαη νη πςειέο βαζκνινγίεο αληηθαηνπηξίδνπλ 

πςειφ απηνπξνζδηνξηζκφ. Ζ επεμεξγαζία ησλ βαζκνινγηψλ παξέρεη δχν ηχπσλ 

πνζνζηηαίεο βαζκνινγίεο· ηε πνζνζηηαία βαζκνινγία κε βάζε ηηο λφξκεο ηνπ δείγκαηνο 

θαη ηελ πνζνζηηαία ζεηηθή βαζκνινγία. Ζ βαζκνινγία κε βάζε ηηο λφξκεο ηνπ δείγκαηνο 

εμάγεηαη μερσξηζηά γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο ππνηνκείο ησλ 4 ελνηήησλ, ζπλνιηθά γηα ηελ 

θάζε ελφηεηα θαη ζπλνιηθά γηα ηνλ νιηθφ απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπκκεηέρνληα. Ζ 

πνζνζηηαία ζεηηθή βαζκνινγία εμάγεηαη γηα ηελ θάζε ελφηεηα ζπλνιηθά θαη φρη μερσξηζηά 

γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο ππνηνκείο, φπσο ζπκβαίλεη κε ηελ πνζνζηηαία βαζκνινγία. 

Δπίζεο, εμάγεηαη πνζνζηηαία ζεηηθή βαζκνινγία θαη γηα ηνλ νιηθφ απηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

αηφκνπ.  
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Έλα άιιν κέζν αμηνιφγεζεο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ απνηειεί ην εξγαιείν 

Evaluation of Self-Determination Instrument (ESI), ην νπνίν πεξηέρεη 24 εξσηήζεηο-ζεκεία 

(Nota, Ferrari, Soresi, & Wehmeyer, 2007). Γηα ηελ αθξίβεηα, κέζσ απηνχ ηνπ εξγαιείνπ 

δεηείηαη απφ ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ λα θαηαηάμνπλ ηα άηνκα πνπ έρνπλ ππφ ηελ 

επνπηεία ηνπο ζε κηα θιίκαθα πνπ θπκαίλεηαη απφ ην 1 (πςειά επίπεδα 

απηνπξνζδηνξηζκνχ) έσο ην 7 (ρακειά επίπεδα απηνπξνζδηνξηζκνχ), φπνπ ην 1 

αληηζηνηρεί ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην άηνκν πάληα απνθαζίδεη/ πάληα εθθξάδεη 

ειεχζεξα ηε γλψκε, ηηο ζθέςεηο ή ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, θαη ην 7 ζηελ θαηάζηαζε 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη άιινη είλαη απηνί πνπ πάληα απνθαζίδνπλ θαη ην άηνκν δελ 

εθθξάδεη πνηέ αλνηρηά ηε γλψκε, ηηο ζθέςεηο ή ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Ζ θιίκαθα 

αμηνινγεί:  

 ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ζε δηάθνξεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Δδψ 

πεξηέρνληαη 13 εξσηήζεηο-ζεκεία. Σα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ θαινχληαη λα 

επηιέμνπλ πνηνο είλαη απηφο πνπ απνθαζίδεη ζε δηάθνξα δεηήκαηα ηεο 

θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο. Παξαθάησ παξαηίζεληαη κεξηθά παξαδείγκαηα: 

 Σί λα θνξέζσ: είλαη ην ίδην ην άηνκν πνπ απνθαζίδεη πάληα/ είλαη νη άιινη (ην 

πξνζσπηθφ, νη γνλείο) πνπ απνθαζίδνπλ. 

 Σί ψξα λα πάσ γηα χπλν: είλαη ην ίδην ην άηνκν πνπ απνθαζίδεη πάληα/ είλαη νη 

άιινη (ην πξνζσπηθφ, νη γνλείο) πνπ απνθαζίδνπλ. 

 Πψο λα δηαθνζκήζσ ην δσκάηηφ κνπ: είλαη ην ίδην ην άηνκν πνπ απνθαζίδεη 

πάληα/ είλαη νη άιινη (ην πξνζσπηθφ, νη γνλείο) πνπ απνθαζίδνπλ. 

            Οη πηζαλέο βαζκνινγίεο θπκαίλνληαη απφ ην 13 έσο ην 91.  

 ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ζηελ έθθξαζε γλψκεο, ηδεψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ. ην 

ζπγθεθξηκέλν κέξνο ππάξρνπλ 5 εξσηήζεηο-ζεκεία. Παξαηίζεληαη δχν 

παξαδείγκαηα: 
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 Σα ζπλαηζζήκαηα ηνπ αηφκνπ: πάληα ηα εθθξάδεη αλνηρηά/ πνηέ δελ ηα 

εθθξάδεη αλνηρηά. 

 Ση ζθέθηεηαη γηα ηνπο άιινπο: πάληα ην εθθξάδεη αλνηρηά/ πνηέ δελ ην 

εθθξάδεη αλνηρηά. 

     Οη πηζαλέο βαζκνινγίεο θπκαίλνληαη απφ ην 5 έσο ην 35. 

 ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη ππνρξεψζεηο. Δδψ πεξηέρνληαη 3 

εξσηήζεηο-ζεκεία. Παξαθάησ παξαηίζεληαη θάπνηα παξαδείγκαηα: 

 Γξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο: είλαη ην ίδην 

ην άηνκν πνπ απνθαζίδεη πάληα/ είλαη νη άιινη πνπ απνθαζίδνπλ επί ην 

πιείζηνλ. 

 Τπνρξεψζεηο: είλαη ην ίδην ην άηνκν πνπ απνθαζίδεη πάληα ηη ππνρξεψζεηο ζα 

αλαιάβεη/ είλαη νη άιινη (ην πξνζσπηθφ, νη γνλείο) πνπ απνθαζίδνπλ γηα ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ ζα αλαιάβεη ην άηνκν. 

      Οη πηζαλέο βαζκνινγίεο θπκαίλνληαη απφ ην 3 έσο ην 21. 

 ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ζε επηινγέο θαη επηζπκίεο. ε απηφ ην κέξνο ππάξρνπλ 

3 εξσηήζεηο-ζεκεία. Παξαηίζεληαη 2 παξαδείγκαηα: 

 Απηφ πνπ επηζπκεί: ην άηνκν πάληα θαηαθέξλεη λα ην πεηχρεη/ δελ θαηαθέξλεη 

πνηέ λα ην πεηχρεη. 

 Οη επηινγέο ηνπ: ην άηνκν πάληα θαηαθέξλεη νη επηινγέο ηνπ λα είλαη ζεβαζηέο 

πξνο ηνπο άιινπο/ δελ θαηαθέξλεη πνηέ νη επηινγέο ηνπ λα είλαη ζεβαζηέο πξνο 

ηνπο άιινπο. 

Οη πηζαλέο βαζκνινγίεο θπκαίλνληαη απφ ην 3 έσο ην 21.  
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2.5 Απηνπξνζδηνξηζκόο θαη αλαπεξία 

2.5.1  Αυτοπροςδιοριςμόσ και άλλεσ αναπηρίεσ 

Ο απηνπξνζδηνξηζκφο άξρηζε λα αλαδχεηαη ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο ηε δεθαεηία ηνπ 

1990, ζε κηα ζεηξά πξνζπαζεηψλ λα βειηησζεί ε πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ ην ζρνιείν (Shogren, Wehmeyer, Palmer, Rifenbark, & 

Little, 2013).  

 Ο Wehmeyer (2005) ππνζηεξίδεη φηη ν βαζκφο αλαπεξίαο ελφο καζεηή θαζνξίδεη 

ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζεκαζία θαη ην φθεινο πξνψζεζεο ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ. Αμίδεη λα θάλνπκε αλαθνξά ζε κία έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ νη 

Wehmeyer, Agran θαη Hughes (2000) ζε 1.219 εθπαηδεπηηθνχο, κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε 

ηεο θαηαλφεζεο απφ κέξνπο ηνπο ηεο έλλνηαο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη ηεο πξνψζεζήο 

ηνπ. Σν 60% ησλ ζπκκεηερφλησλ αλέθεξαλ φηη ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηελ έλλνηα ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ, θαη κάιηζηα νη εθπαηδεπηηθνί ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνλφηεηα 

ππνζηήξηδαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο πξνζπάζεηεο δηδαζθαιίαο θαη πξνψζεζεο δεμηνηήησλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ (Wehmeyer θ.ά., 2000). ε γεληθέο γξακκέο, ηα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ ελζαξξπληηθά. Χζηφζν, ιηγφηεξν ελζαξξπληηθφ ήηαλ ην 

γεγνλφο φηη ε ζνβαξφηεηα ηεο αλαπεξίαο ηνπ καζεηή επεξέαδε ζεκαληηθά ηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία θαη ην φθεινο πξνψζεζεο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ. 

πγθεθξηκέλα, δηαπηζηψζεθε φηη νη δάζθαινη πνπ δνπιεχνπλ κε παηδηά κε ήπηεο αλαπεξίεο 

ζεσξνχλ ηε δηδαζθαιία ησλ ζεκειησδψλ ζηνηρείσλ ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ χςηζηεο 

ζεκαζίαο, ζε αληίζεζε κε ηνπο δαζθάινπο πνπ δνπιεχνπλ κε παηδηά κε βαξηέο αλαπεξίεο, 

νη νπνίνη δε ζεσξνχλ ηφζν ζεκαληηθή ηε δηδαζθαιία ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ (Wehmeyer θ.ά., 2000).  

 Γε θαίλεηαη, φκσο, ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα ηηο αζπάδνληαη θαη ηα ίδηα ηα 

άηνκα κε αλαπεξία. Γηα ηελ αθξίβεηα, ζε κία δηεζλή έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ νη Schalock 
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θ.ά. (2005) ζε 2.042 ζπκκεηέρνληεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 778 ήηαλ άηνκα κε αλαπεξία, νη 

491 κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη νη 773 επαγγεικαηίεο ζηνλ ηνκέα 

ησλ ππεξεζηψλ εηδηθήο εθπαίδεπζεο, κε ζθνπφ λα θαηαηάμνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ 

βαζηθψλ ηνκέσλ ηεο πνηφηεηαο δσήο, νη καζεηέο κε αλαπεξία θαηέηαμαλ ηνλ 

απηνπξνζδηνξηζκφ ζεκαληηθά πην ςειά απ’ φηη έθαλαλ νη επαγγεικαηίεο θαη ηα κέιε ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη, απ’ φινπο ηνπο ηνκείο πνπ 

απαξηίδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο, νη επαγγεικαηίεο θαη ηα κέιε νηθνγελεηψλ βαζκνιφγεζαλ 

ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία πνιχ ρακειά.     

χκθσλα κε ηνπο Wehmeyer θαη Kelchner (1996), ηα άηνκα κε αλαπεξία 

εκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη 

έρνπλ ζπρλά ρακειά πνζνζηά ζηελ πεξάησζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο ρσξίο αλαπεξία. Σα παξαπάλσ έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη ε έξεπλα ηνπ 

Houchins (2002), ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο έδεημαλ φηη ηα άηνκα κε αλαπεξία έρνπλ 

ρακειφηεξα πνζνζηά απηνπξνζδηνξηζκνχ ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ρσξίο αλαπεξία.   

 Οη  Wehmeyer θαη Metzler (1995) δηαπίζησζαλ φηη ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία 

δελ είλαη δπλαηφ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο πςειά απηνπξνζδηνξηδφκελα, ζε αληίζεζε κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο ρσξίο αλαπεξία, νη νπνίνη θαίλεηαη λα θάλνπλ πεξηζζφηεξεο επηινγέο 

θαη λα αζθνχλ κεγαιχηεξν έιεγρν ζε απηέο. Δπηπξφζζεηα, βξήθαλ φηη ηα άηνκα κε 

λνεηηθή αλαπεξία δε ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ γηα ηε δσή ηνπο, 

θαζψο νη επηινγέο ηνπο πεξηνξίδνληαη ζε πην απιέο, φπσο είλαη ε επηινγή ελδπκαζίαο ή ε 

επηινγή ςπραγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Αληηζέησο, φζνλ αθνξά ηηο απνθάζεηο 

κεγαιχηεξεο βαξχηεηαο, φπσο είλαη ε επηινγή ζπγθαηνίθνπ ή ε ζπγθαηάζεζε ζε 

δηαδηθαζίεο ηαηξηθήο θχζεσο, θαίλεηαη πσο ζηεξνχληαη ηεο δπλαηφηεηαο λα πξνβνχλ ζε 

απηέο (Wehmeyer & Metzler, 1995).   
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 ε παξφκνηα απνηειέζκαηα θαηέιεμαλ ν Hatton θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2004), νη 

νπνίνη επηρείξεζαλ λα εμεηάζνπλ ηηο επθαηξίεο πνπ δίλνληαη γηα ζπκκεηνρή ζε 

απηνπξνζδηνξηδφκελεο ζπκπεξηθνξέο ζε 560 ελήιηθεο κε λνεηηθή αλαπεξία. Απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, πξνέθπςε φηη νη επθαηξίεο πνπ δίλνληαλ ζηα άηνκα κε 

λνεηηθή αλαπεξία γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε θαζεκεξηλά δεηήκαηα κηθξήο ζεκαζίαο 

ήηαλ πνιχ πεξηζζφηεξεο απφ ηηο επθαηξίεο πνπ ηνπο δίλνληαλ γηα επηινγέο ζε ζεκαληηθά 

δεηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ν κεγαιχηεξνο βαζκφο απηνπξνζδηνξηζκνχ ζεκεηψζεθε ζηελ 

ππνθιίκαθα «πνχ ζα θάσ ην γεχκα κνπ», ελψ νη κηθξφηεξνη βαζκνί ζε ππνθιίκαθεο πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ επηινγή ηνπ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ επηζεψξεζε ηεο εξγαζίαο 

πνπ πξνζέθεξαλ (Hatton θ.ά., 2004). 

 Σα παξαπάλσ επξήκαηα επηβεβαηψλεη θαη ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Φέηζε 

(2008) ζε 32 άηνκα (εθ ησλ νπνίσλ ηα 15 είραλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ηα 17 λνεηηθή 

αλαπεξία) πνπ θπκαίλνληαλ ειηθηαθά απφ 13 έσο 21 εηψλ, κε ζθνπφ λα αμηνινγήζεη ηα 

επίπεδα απηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπο. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζπιιέρζεθαλ, ζεκεηψζεθαλ ρακειά επίπεδα απηνπξνζδηνξηζκνχ γηα ην ζχλνιν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ.  

Χζηφζν, ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Al-Zboon θαη Smadi (2015) ζε 141 

γπλαίθεο κε αλαπεξία, εθ ησλ νπνίσλ νη 50 είραλ λνεηηθή αλαπεξία, νη 36 πξνβιήκαηα 

αθνήο, νη 30 νπηηθή αλαπεξία θαη νη 25 θηλεηηθή αλαπεξία, κε ζθνπφ λα αμηνινγήζνπλ ηα 

επίπεδα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ κέηξηα επίπεδα 

απηνπξνζδηνξηζκνχ ζηνπο ηέζζεξηο βαζηθνχο ηνκείο (απηνλνκία, απηφ-ξχζκηζε, 

ςπρνινγηθή ελδπλάκσζε, απηφ-πξαγκάησζε). Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζπλάδνπλ κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ Gillis (2011), ηα νπνία έδεημαλ φηη νη 

γπλαίθεο κε αλαπεξία έρνπλ πςειά επίπεδα απηνπξνζδηνξηζκνχ. Να ζεκεησζεί φηη ην 

δείγκα ησλ Al-Zboon θαη Smadi επηιέρηεθε απφ επηά κεγάια θέληξα επαγγεικαηηθήο 
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απνθαηάζηαζεο. Απηφο είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζπλέβαιε ζηα κέηξηα 

επίπεδα απηνπξνζδηνξηζκνχ πνπ θαηέδεημαλ νη γπλαίθεο κε αλαπεξία, θαζψο ηφζν ε 

εθπαίδεπζε φζν θαη ν επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο εληζρχνπλ ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ 

(Al-Zboon & Smadi, 2015). Οη Verdugo, Martín-Ingelmo, Jordán de Urríes, Vicent θαη 

Sánchez (2009) ηνλίδνπλ φηη ηα επίπεδα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ζπλήζσο είλαη πςειφηεξα 

γηα άηνκα πνπ θπκαίλνληαη ειηθηαθά απφ ηα 16 έσο ηα 45, θαη ηδηαίηεξα γη’ απηά πνπ 

ιακβάλνπλ ππεξεζίεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ή πνπ απαζρνινχληαη επαγγεικαηηθά. 

Απφ ηελ άιιε, παξαηεξήζεθε φηη νη γπλαίθεο πνπ είραλ πξνβιήκαηα αθνήο, νπηηθή 

αλαπεξία θαη θηλεηηθή αλαπεξία είραλ ζεκαληηθά πςειφηεξα επίπεδα απηνπξνζδηνξηζκνχ 

ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο πνπ είραλ λνεηηθή αλαπεξία (Al-Zboon & Smadi, 2015). Μέζα 

απ’ απηφ ην εχξεκα επηβεβαηψλεηαη γηα άιιε κηα θνξά φηη έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο ζηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ είλαη ην λνεηηθφ επίπεδν ηνπ αηφκνπ (Strnadová & 

Evans, 2012· Wehmeyer & Garner, 2003).  

 

2.5.2 Αυτοπροςδιοριςμόσ και οπτική αναπηρία 

Οη Robinson θαη Lieberman (2004) ζε κία έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ κε δείγκα 54 καζεηέο κε 

νπηηθή αλαπεξία (8-23 ρξνλψλ), βξήθαλ πσο ζηα άηνκα απηά δελ παξνπζηάδνληαη πνιιέο 

επθαηξίεο λα εκπιέθνληαη ζε απηνπξνζδηνξηδφκελεο ζπκπεξηθνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

θαζεκεξηλψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ. Αληίζεηα, νη γνλείο, νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη 

δηεπζπληέο ζρνιείσλ θαίλεηαη λα είλαη απηνί πνπ παίξλνπλ απνθάζεηο θαη θάλνπλ επηινγέο 

ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δσή απηψλ ησλ αηφκσλ (Robinson & Lieberman, 2004). 

Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, πσο ε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ κε νπηηθή αλαπεξία δε 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειά επίπεδα απηνπξνζδηνξηζκνχ, γεγνλφο ην νπνίν ζεκαίλεη φηη 

δελ θάλνπλ επηινγέο θαη δελ παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο (Robinson & Lieberman, 2004). 
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Βέβαηα, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη καζεηέο κε νπηηθή αλαπεξία λα αξρίδνπλ λα παίξλνπλ 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ θαη επεξεάδνπλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή.  

 Οη Lieberman θαη Stuart (2002) επηρείξεζαλ ηε δηεμαγσγή κηαο έξεπλαο ζε 51 

θσθνχο θαη ηπθινχο ελήιηθεο κε ζθνπφ λα κειεηήζνπλ ηηο ςπραγσγηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο. 

Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, βξήθαλ φηη ην 60% ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ 

ήηαλ ηθαλνπνηεκέλν κε ηηο ηξέρνπζεο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο. Γηα ηελ αθξίβεηα, νη 

δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο γηα ηηο νπνίεο εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ απείραλ ζεκαληηθά απφ 

ηηο ηξέρνπζεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο (Lieberman & Stuart, 2002). Ζ κεγάιε απηή απφθιηζε 

θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζε δηάθνξα εκπφδηα, φπσο είλαη ε έιιεηςε ησλ κέζσλ καδηθήο 

κεηαθνξάο, ηα αλεπαξθή πξνγξάκκαηα γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία, ε έιιεηςε ρξφλνπ θαη 

επηθνηλσλίαο, θαζψο θαη νη αξλεηηθέο ζηάζεηο ησλ αλζξψπσλ πνπ πξνζθέξνπλ απηέο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο (Lieberman & Stuart, 2002). Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο 

ππνδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε γηα πξψηκε παξέκβαζε ζε ςπραγσγηθέο επθαηξίεο θαη γηα 

επηινγή απφ κέξνπο ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία απφ έλα επξχ θάζκα 

επηινγψλ (Lieberman & Stuart, 2002). Όζν πην λσξίο γλσξίδνπλ ηηο επηινγέο πνπ είλαη 

δηαζέζηκεο πξνο απηνχο, ηφζν πην πηζαλφ είλαη λα θάλνπλ ζπλεηδεηέο επηινγέο ζηηο νπνίεο 

ζα ελέρεη έληνλα ην ζηνηρείν ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη λα απνθηνχλ πξφζβαζε ζε 

θαηάιιεια ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα.  

 χκθσλα κε έξεπλεο, ε ζπκβνιή ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή ζε πνιινχο ηνκείο ηεο δσήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία (Konrad, Fowler, 

Walker, Test, & Wood, 2007· Powers θ.ά., 2012· Shogren, Palmer, Wehmeyer, Williams-

Diehm, & Little, 2012· Shogren θ.ά., 2013· Wehmeyer, Palmer, Soukup, Garner, & 

Lawrence, 2007). πγθεθξηκέλα, ε πξνψζεζε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ζε άηνκα κε 

αλαπεξία έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζηνρνζέηεζε θαη ηελ απφδνζε ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπο, θαζψο θαη ηελ πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηεο γεληθήο 
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εθπαίδεπζεο (Shogren θ.ά., 2012). Δπηπξφζζεηα, ν απηνπξνζδηνξηζκφο ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηελ ελίζρπζε ησλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία 

(Konrad θ.ά., 2007). Αθφκε κεγαιχηεξε είλαη ε ζπκβνιή ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ζηελ 

νκαιή κεηάβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ ελήιηθε δσή (Powers θ.ά., 2012· Shogren 

θ.ά., 2013· Wehmeyer θ.ά., 2007).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Μετάβαςη ςτην ενήλικη ζωή 

Οη άλζξσπνη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο πεξλνχλ απφ πνιιέο κεηαβαηηθέο θάζεηο. 

Γηα παξάδεηγκα, ην ηέινο ηνπ δεκνηηθνχ θαη ε αξρή ηνπ γπκλαζίνπ απνηειεί κηα κεηάβαζε 

(κεηάβαζε απφ ην δεκνηηθφ ζην γπκλάζην). Οη Cooley θαη Moeschler (1993) 

ππνζηεξίδνπλ φηη βηψλνπκε πνιιέο κεηαβάζεηο ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο καο, κεξηθέο απφ ηηο 

νπνίεο ηηο κνηξαδφκαζηε κε ηα πεξηζζφηεξα κέιε ηεο θνηλσλίαο, φπσο είλαη ν γάκνο θαη ε 

εχξεζε λέαο δνπιεηάο, ελψ άιιεο είλαη απφ κφλεο ηνπο ζεκειηψδεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ε γέλλεζε, ε εθεβεία θαη ν ζάλαηνο. Χζηφζν, ε πην θξίζηκε κεηάβαζε ζηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ελφο αλζξψπνπ ζεσξείηαη ε κεηάβαζή ηνπ ζηελ ελήιηθε δσή. Γηα ηα πεξηζζφηεξα 

άηνκα ε κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή ζπλεπάγεηαη ηε κεηάβαζε απφ ην ζρνιείν ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν, ηε δεκηνπξγία καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ, ελδερνκέλσο ηελ αλάιεςε 

γνλετθνχ ξφινπ, θαζψο θαη θάπνηεο αιιαγέο ζε ςπρνινγηθφ επίπεδν (Young θ.ά., 2011). Ζ 

κεηάβαζε ζε λέα δνπιεηά θαη νη νηθνγελεηαθνί ξφινη πνπ θαινχληαη λα αλαιάβνπλ, θαζψο 

θαη νη πξνζδνθίεο πνπ ζπλνδεχνπλ φια απηά, απνηεινχλ ηε βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο (Hutteman, Hennecke, Orth, Reitz, & Specht, 2014). 

Δπνκέλσο, ε κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή δελ είλαη κφλν κηα πεξίνδνο ελειηθίσζεο γηα 

θάπνηνλ, αιιά κηα ζηηγκή θαηά ηελ νπνία παίξλνληαη ζεκαληηθέο απνθάζεηο γηα ηε δσή 

ηνπ (Young θ.ά., 2011).  

Ζ κεηάβαζε απφ ηελ εθεβεία ζηελ ελήιηθε δσή απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη 

ζηε δσή θάζε αλζξψπνπ θαη κηα ζεκαληηθή αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ζηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπ (Stewart, Law, Rosenbaum, & Willms, 2001). Απνηειεί κέξνο κηαο ζεηξάο 

παξαγγειζέλησλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειηθία, κε θνηλσληθνχο 

ξφινπο θαη κε δηάθνξα γεγνλφηα (Scheer, Unger, & Brown, 1996). Απηφ πνπ θάλεη ηε 
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κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή αθφκε πην μερσξηζηή είλαη ην γεγνλφο φηη ε ίδηα δελ απνηειεί 

κηα απηνηειή δηαδηθαζία. Αληηζέησο, πνιιέο είλαη νη πηπρέο πνπ ηε ζπλζέηνπλ, εθ ησλ 

νπνίσλ νη πην θνηλέο είλαη ε εξγαζηαθή απαζρφιεζε, ε ξχζκηζε ηνπ ηξφπνπ δσήο, ε δσή 

ζε θνηλφηεηα, ε νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία, ε δεκηνπξγία θνηλσληθψλ θαη δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ, ε ζεμνπαιηθφηεηα, ν γάκνο θαη ε γνλετθή ηδηφηεηα, θαζψο θαη ε αλαςπρή 

(Wehman, 2006). 

 

 

3.1 Οξηζκνί 

 

Ζ αξρή ηεο ελειηθίσζεο είλαη κηα πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ηα άηνκα κεηαβαίλνπλ 

ζπρλφηεξα θαη παίξλνπλ πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο απ’ φηη ζα έθαλαλ ζε νπνηνδήπνηε άιιν 

ζηάδην ηεο δσήο ηνπο (Elder, 1985).  

Όζνλ αθνξά ηε κεηάβαζε απφ ην ζρνιείν ζηελ ελήιηθε δσή, νη McGinty θαη Fish 

(1992) παξαζέηνπλ ηνλ εμήο νξηζκφ: 

«κία θάζε ή έλα ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηεο εθεβείαο θαη ηεο δεχηεξεο δεθαεηίαο ηεο 

δσήο ηνπ αλζξψπνπ πνπ ρσξίδεηαη εθπαηδεπηηθά θαη δηνηθεηηθά. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο 

ηεο θάζεο ην άηνκν κεηαβαίλεη απφ ηηο ππεξεζίεο γηα ην παηδί ζηηο ππεξεζίεο γηα ηνλ 

ελήιηθα, απφ ην ζρνιείν ζηελ αλψηεξε θαη αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη απφ ηελ εμάξηεζε ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο ζηελ αλάιεςε επζπλψλ … κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ην άηνκν 

κεγαιψλεη θαη αλαπηχζζεηαη ζην δηάζηεκα κεηαμχ ηεο εθεβείαο θαη ηεο ελειηθίσζεο, θαη 

επηηπγράλεη ηελ ηζνξξνπεκέλε θαηάζηαζε εμάξηεζεο θαη αλεμαξηεζίαο, θάηη ην νπνίν 

αλακέλεη κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλφηεηα απφ ηα ελήιηθα κέιε ηεο» (ζ. 6).  

Ο Halpern (1992) νξίδεη ηε κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή σο «κηα πεξίνδν θφπνπ 

πνπ δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ γηα ηα πξψηα ρξφληα αθφηνπ νη έθεβνη απνθνηηήζνπλ απφ ην 
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ζρνιείν θαη σο κηα πεξίνδν απαξάκηιιεο πξνζπάζεηαο λα αλαιάβνπλ κηα ζεηξά απφ 

ξφινπο ελειίθσλ ζην πιαίζην ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ ζην νπνίν εληάζζνληαη» (ζ. 203).   

Ζ πξψηκε ελήιηθε δσή απνηειεί κηα ρξνληθή πεξίνδν φπνπ νη αιιειεπηδξάζεηο θαη 

ε επηξξνή ησλ γνληψλ θαη ησλ ζπλνκειίθσλ εμαζζελνχλ, θαη αληηθαζίζηαληαη ζε θάπνην 

βαζκφ απφ ηε ζηήξημε θαη ηελ επηξξνή ησλ ζπληξνθηθψλ ζρέζεσλ (Giordano, Phelps, 

Manning, Longmore, 2008). 

Οη Young θ.ά. (2011) νξίδνπλ ηε κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή σο ηελ αξρή ηνπ 

ηέινπο ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηελ παξάηαζε ηεο εθεβείαο. Δίλαη κηα πεξίνδνο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο ηφζν ηα άηνκα πνπ κεηαβαίλνπλ ζηελ ελήιηθε δσή φζν θαη νη 

άλζξσπνη κε ηνπο νπνίνπο ζπλαλαζηξέθνληαη, αλεζπρνχλ γηα ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηνλ 

θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη λνκηθφ ρψξν ελφο ελήιηθα (Young θ.ά., 2011).  

 

3.2 Εξγαιεία αμηνιόγεζεο γηα ηε κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή 

 

Έλα απφ ηα εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηεο κεηάβαζεο ζηελ ελήιηθε δσή απνηειεί ην 

Transition Planning Inventory-Updated Version (TPI-UV). Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

ζπιινγή δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηηο γλψζεηο, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ 

αηφκσλ γηα ηε κεηάβαζή ηνπο ζηελ ελήιηθε δσή θαη απνηειεί έλα έγθπξν θαη αμηφπηζην 

εξγαιείν, θαζψο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε αξθεηέο έξεπλεο (Carter, Brock, & Trainor, 2014· 

Clark & Patton, 2006· Rehfeldt, Clark, & Lee, 2012). Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν δίλεηαη 

πξνο ζπκπιήξσζε ζηνλ ίδην ην καζεηή, ζηνπο γνλείο ή ηνπο θεδεκφλεο ηνπ θαη ζε έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο επαγγεικαηίεο ζην ζρνιείν (Clark & Patton, 2006).  

 Όζνλ αθνξά ηε δνκή ηνπ, ην TPI-UV απνηειείηαη απφ 4 ηππνπνηεκέλα έληππα (ην 

έληππν γηα ην καζεηή, ην έληππν γηα ην ζπίηη, ην έληππν γηα ην ζρνιείν, θαζψο θαη ην 

έληππν γηα ην πξνθίι ηνπ καζεηή θαη γηα πεξαηηέξσ ζηνηρεία αμηνιφγεζεο). πγθεθξηκέλα,  
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πεξηιακβάλεη 46 πξνηάζεηο/δειψζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηνπο 9 ηνκείο πνπ ζεσξνχληαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί γηα ηελ νκαιή θαη επηηπρή κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή. Απηνί νη 9 

ηνκείο είλαη νη εμήο (Clark & Patton, 2006): 

 Δξγαζία (πξνηάζεηο/δειψζεηο 1-5) 

 Μεηέπεηηα εθπαίδεπζε (πξνηάζεηο/δειψζεηο 6-10) 

 Καζεκεξηλή δηαβίσζε (πξνηάζεηο/δειψζεηο 11-16) 

 Γξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ (πξνηάζεηο/δειψζεηο 17-19) 

 πκκεηνρή ζηελ θνηλφηεηα (πξνηάζεηο/δειψζεηο 20-25) 

 Τγεία (πξνηάζεηο/δειψζεηο 26-31) 

 Απηνπξνζδηνξηζκφο (πξνηάζεηο/δειψζεηο 32-36) 

 Δπηθνηλσλία (πξνηάζεηο/δειψζεηο 37-40) 

 Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (πξνηάζεηο/δειψζεηο 41-46). 

Κάπνηεο ελδεηθηηθέο πξνηάζεηο/δειψζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ είλαη νη 

εμήο: 

 «Σν άηνκν αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο 

ηνπ» 

 «Δθθξάδεη κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ηδέεο ηνπ πξνο ηνπο 

άιινπο» 

 «Θέηεη πξνζσπηθνχο ζηφρνπο», 

ελψ ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλφηεηα είλαη νη παξαθάησ: 

 «Ξέξεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ» 

 «πκκεηέρεη ζηα θνηλά σο ελεξγφο πνιίηεο» 

 «Ξέξεη λα ρξεζηκνπνηεί κε επηηπρία έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ». 

Οη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα επηιέμνπλ ην βαζκφ ζπκθσλίαο ηνπο κε ηηο 

πξνηάζεηο/δειψζεηο πνπ αληαλαθινχλ ην ηξέρνλ επίπεδν ησλ επηδφζεσλ ή ησλ 
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ιεηηνπξγηψλ πνπ εκθαλίδεη ν θάζε καζεηήο ζηαζεξά ζε θάζε ηνκέα ηεο κεηάβαζεο ζηελ 

ελήιηθε δσή (Clark & Patton, 2006). Μηα θιίκαθα απφ ην 0 (δηαθσλώ απόιπηα) έσο ην 5 

(ζπκθσλώ απόιπηα) παξέρεη ζηνλ ζπκκεηέρνληα έλα θάζκα απαληήζεσλ γηα λα δείμεη ην 

βαζκφ ζπκθσλίαο ηνπ ζε θάζε ζεκείν πνπ πηζηεχεη φηη ν καζεηήο έρεη πεηχρεη θαη κε 

ζπλέπεηα θαηαδεηθλχεη ηελ απφδνζή ηνπ. Με ιίγα ιφγηα, νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα 

επηιέμνπλ απφ κηα 6βάζκηα θιίκαθα ηχπνπ Likert κε πηζαλέο απαληήζεηο απφ ην δηαθσλώ 

απόιπηα έσο ην ζπκθσλώ απόιπηα. Δπηπξφζζεηα, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ηελ 

απάληεζε αθαηάιιειε εξώηεζε ή ηελ απάληεζε δε γλσξίδσ (Clark & Patton, 2006). 

ε αληίζεζε κε ην Transition Planning Inventory (TPI), ην Transition Planning 

Inventory-Updated Version (TPI-UV) πεξηιακβάλεη έλα αλαζεσξεκέλν ζχλνιν 

πεξηγξαθηθψλ ζηνηρείσλ κε ζθνπφ λα δψζεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηνπο ρξήζηεο 

αλαθνξηθά κε ηελ πξφζεζε θαη ηε ζεκαζία/ηελ έλλνηα ηεο θάζε πξφηαζεο/δήισζεο 

μερσξηζηά (Clark & Patton, 2006). Απηή ε αιιαγή έρεη σο ζηφρν λα εμαιείςεη θάπνηα 

πξνβιήκαηα, ζχκθσλα κε ηα νπνία κεξηθνί καζεηέο δε γλσξίδνπλ πνην αθξηβψο είλαη ην 

λφεκα ησλ πξνηάζεσλ/δειψζεσλ ή δελ μέξνπλ πψο λα αμηνινγήζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο.   

Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη απφ φια ηα κέξε ηνπ εξγαιείνπ, ζπλνςίδνληαη 

ζην αλαζεσξεκέλν έληππν ηνπ πξνθίι ηνπ καζεηή θαη ησλ επηπξφζζεησλ ζηνηρείσλ 

αμηνιφγεζεο. Σν ελεκεξσκέλν TPI πεξηέρεη κία ειαθξψο αλαζεσξεκέλε θφξκα γηα ηελ 5
ε
 

ελφηεηα ηνπ πξνθίι θαη κία εληειψο θαηλνχξηα 6
ε
 ελφηεηα ζηα επηπξφζζεηα ζηνηρεία 

αμηνιφγεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ην πξνθίι έρεη πιένλ κία ζηήιε κε θελφ ρψξν ψζηε λα 

θαζίζηαηαη δπλαηή ε επηινγή γηα ζεκεηψζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ησλ απαληήζεσλ 

ηεο θιίκαθαο (Clark & Patton, 2006).  

Μία επηπιένλ αιιαγή ηνπ TPI-UV αθνξά ην έληππν γηα ην ζπίηη, ην νπνίν είλαη 

πιένλ δηαζέζηκν ζε 4 δηαθνξεηηθέο γιψζζεο πέξαλ ηεο αγγιηθήο. Οη γιψζζεο ζηηο νπνίεο 
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είλαη δηαζέζηκν είλαη ηα Ηζπαληθά, ηα Κηλέδηθα, ηα Γηαπσλέδηθα θαη ηα Κνξεαηηθά (Clark 

& Patton, 2006).    

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην TPI-UV είλαη πιένλ δηαζέζηκν θαη ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή (TPI Computer Version). Σν TPI Computer Version δελ απνηειεί κέξνο ηνπ TPI-

UV, αιιά κία απηφλνκε, ελαιιαθηηθή έθδνζε. Απηή ε έθδνζε παξέρεη ζηνπο καζεηέο θαη 

ηνπο γνλείο ηε δπλαηφηεηα ερεηηθήο βνήζεηαο ζηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο ησλ 

πξνηάζεσλ/δειψζεσλ ηνπ εξγαιείνπ, θαη ηνπο πξνζθέξεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε έθδνζε πξνέθπςε απφ ηηο αλεζπρίεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ζρεηηθά κε 

ηα επίπεδα αλάγλσζεο ησλ καζεηψλ θαη ηελ έιιεηςε θαηαλφεζεο απηψλ πνπ πεξηέρνληαη 

ζην εξγαιείν (Clark & Patton, 2006). 

Έλα άιιν κέζν αμηνιφγεζεο γηα ηε κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή απνηειεί ην 

Enderle-Severson Transition Rating Scale-Revised (ESTR-J-Revised, 2003). Γηα ηελ 

αθξίβεηα, ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν απνηειεί ηελ αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ πξσηφηππνπ 

ESTR (1991) θαη ηνπ ελεκεξσκέλνπ γηα πξψηε θνξά ESTR (1996). Γηάθνξα πξνβιήκαηα, 

έλα απφ ηα νπνία ήηαλ φηη, κεηαμχ ησλ ζεκείσλ/αληηθεηκέλσλ πνπ αλαθέξνληαλ ζην 

εξγαιείν, ππήξραλ θάπνηα πνπ δε ρξεζίκεπαλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ κε ήπηεο 

αλαπεξίεο, απνηέιεζαλ ην θίλεηξν γηα ηνπο θαηαζθεπαζηέο λα δεκηνπξγήζνπλ κία 

ηξνπνπνηεκέλε έθδνζε, ην ESTR-J-Revised, κε ηελ ειπίδα φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα ην 

βξνπλ πεξηζζφηεξν πξαθηηθφ (Enderle & Severson, 2003).  

Σν ESTR-J-Revised κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε άηνκα νπνηαζδήπνηε ειηθίαο θαη 

είλαη πεξηζζφηεξν ρξήζηκν γηα καζεηέο κε ήπηεο αλαπεξίεο. Γίλεηαη πξνο ζπκπιήξσζε 

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο, θαηά πξνηίκεζε, ην ζπκπιεξψλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

γνλέα θαη/ή κε ηνλ καζεηή. Δπίζεο, ππάξρεη θαη ην έληππν γηα ηνλ γνλέα, ην νπνίν ηνπ 

δίλεηαη κε ζηφρν λα παξαζέζεη θη ν ίδηνο απφ ηε κεξηά ηνπ ηηο δηθέο ηνπ ζπκβνπιέο. Θα 



 

44 

 

ήηαλ ρξήζηκν ν εθπαηδεπηηθφο λα παξέρεη ζηνλ γνλέα φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ζσζηή ζπκπιήξσζε ηνπ έληππνπ.  

Σν ESTR-J-Revised είλαη παξφκνην κε ην πξσηφηππν ESTR, κε ηε δηαθνξά φηη 

πεξηιακβάλεη πιένλ ιηγφηεξα ζεκεία/αληηθείκελα θαη θάπνηεο αιιαγέο ζε απηά έηζη ψζηε 

λα αληαλαθιά θαιχηεξα ηηο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ κε ήπηεο αλαπεξίεο (Enderle & 

Severson, 2003).  

Ζ θιίκαθα παξέρεη ζθνξ ζε ππνθιίκαθεο, πνπ αθνξνχλ 5 ηνκείο κεηάβαζεο, θαη 

κηα ζπλνιηθή βαζκνινγία επίδνζεο. Οη 5 ηνκείο κεηάβαζεο είλαη νη αθφινπζνη: 

 Δξγαζία 

 Γξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο θαη ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

 Γηαβίσζε ζην ζπίηη 

 πκκεηνρή ζηελ θνηλφηεηα 

 Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Enderle & Severson, 2003). 

Ο ζπκκεηέρσλ θαιείηαη λα βαζκνινγήζεη ηνλ καζεηή ζηνπο παξαπάλσ 5 ηνκείο, 

επηιέγνληαο γηα θάζε πξφηαζε/δήισζε ΝΑΗ ή ΟΥΗ. Σν ΝΑΗ ζεκαίλεη φηη ν 

καζεηήο/εθπαηδεπφκελνο εθηειεί ηηο δεμηφηεηεο απηφλνκα θαη κε ζπλέπεηα, ελψ ην OXI 

ζεκαίλεη φηη ν καζεηήο/εθπαηδεπφκελνο δελ εθηειεί ηηο δεμηφηεηεο ή, αλ ηηο εθηειεί, ην 

θάλεη ρσξίο ζπλέπεηα θαη απηνλνκία. Ζ ζεηηθή απάληεζε αληηζηνηρεί ζε έλα βαζκφ, ελψ ε 

αξλεηηθή απάληεζε δε βαζκνινγείηαη θαζφινπ. Να ζεκεησζεί φηη κεηά απφ θάζε 

πξφηαζε/δήισζε ππάξρεη θελφο ρψξνο φπνπ ν ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα παξαζέζεη θάπνηα 

ζρφιηα ή παξαδείγκαηα (Enderle & Severson, 2003). 

Ζ βαζκνινγία εμάγεηαη μερσξηζηά γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο 5 ηνκείο ηεο κεηάβαζεο 

θαη ζηε ζπλέρεηα βγαίλεη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία επίδνζεο. Δπίζεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζηνλ ζπκκεηέρνληα λα κεηαηξέςεη ηηο βαζκνινγίεο θαη ζε πνζνζηά.  
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ε γεληθέο γξακκέο, ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηα εξγαιεία αμηνιφγεζεο 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηφζν ζηα Δμαηνκηθεπκέλα Πξνγξάκκαηα Δθπαίδεπζεο φζν θαη 

ζηα Πξνγξάκκαηα Μεηάβαζεο ζηελ Δλήιηθε Εσή. 

 

 

3.3 Πξνγξάκκαηα γηα ηε κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή 

 

ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Williams-Diehm, Wehmeyer, Palmer, Soukup θαη 

Garner (2008), ηα απνηειέζκαηά ηεο έδεημαλ φηη ε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζην ζρεδηαζκφ ηεο 

κεηάβαζήο ηνπο απφ ην ζρνιείν ζηελ ελήιηθε δσή επεξεάδεη ζεηηθά ηνλ ηξφπν πνπ 

απηνπξνζδηνξίδνληαη, θάηη ην νπνίν νδεγεί ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηε κεηέπεηηα 

επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε.  

 Ο πξνγξακκαηηζκφο κεηάβαζεο γηα έλαλ καζεηή κε αλαπεξία πεξηιακβάλεη 

ιεηηνπξγηθά πξνγξάκκαηα ζην ζρνιείν, επίζεκα ζρέδηα πνπ αθνξνχλ ηνπο γνλείο θαη ηνπο 

θνηλνηηθνχο νξγαληζκνχο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, πνιιαπιέο 

επηινγέο γηα ακεηβφκελε απαζρφιεζε ή γηα επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη θαηάιιειε 

δηαβίσζε ζε θνηλφηεηα (Brollier, Shepherd, & Markley, 1994).  

 Σα πξνγξάκκαηα κεηάβαζεο γηα ηνπο καζεηέο κε αλαπεξία έρνπλ δηαδνζεί ζε 

πνιιέο ρψξεο ηα ηειεπηαία ρξφληα (Reguera, 1995) θαη ε Απζηξαιία είλαη κία απφ ηηο 

ρψξεο πνπ έρεη ζπκβάιεη ζε απηή ηε δηεζλή ηάζε. Ο απηνπξνζδηνξηζκφο θαη ε ζπκκεηνρή 

ηνπ αηφκνπ απνηεινχλ ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ θαη ζπκβάινπλ 

ζην λα επηηχρεη ην άηνκν ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα.   

 ηελ Απζηξαιία έρνπλ ζρεδηαζηεί επηά πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο, ζηα νπνία 

δχλαηαη λα ζπκκεηέρνπλ άηνκα κε αλαπεξία. Σα πξνγξάκκαηα απηά είλαη ηα αθφινπζα 

(Laragy, 2004): 
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 Post School Options Program (Νέα Νφηηα Οπαιία, 1998). 

 South Coast Transition Model (Κνπίλζιαλη, 1994). 

 Moving Ahead (Κνπίλζιαλη, 1998). 

 Startright (Νφηηα Απζηξαιία, 2000). 

 Futures for Young Adults (Βηθηψξηα, 2002). 

 Post School Options Program (Γπηηθή Απζηξαιία, 1994). 

 Interface Program Post School Options Program (Γπηηθή Απζηξαιία, 1997). 

ε απηά ηα πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ λένη άλζξσπνη αλεμάξηεηα απφ 

ην ηη κνξθή αλαπεξίαο έρνπλ (Laragy, 2004). Σα πξνγξάκκαηα κεηάβαζεο εληζρχνληαο 

ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ θαη ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ζπκβάινπλ 

ζηελ νκαιή κεηάβαζε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία απφ ην ζρνιείν ζηελ ελήιηθε δσή 

(Laragy, 2004). Ο Laragy (2004) κέζα απφ ηε κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ επηά 

πξνγξακκάησλ κεηάβαζεο, θαηέιεμε ζε ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα. Σν πξψην βαζηθφ 

ζπκπέξαζκα είλαη φηη ε δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο κπνξεί θαη πξέπεη λα μεθηλά ιίγα 

ρξφληα πξηλ ηελ απνθνίηεζε ηνπ αηφκνπ απφ ην ζρνιείν (Laragy, 2004). Σν δεχηεξν 

ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηέιεμε είλαη φηη ζηα πξνγξάκκαηα κεηάβαζεο πξέπεη 

λα ελέρεη ην ζηνηρείν ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ, θαζψο κέζα απφ ηελ έξεπλα θάλεθε φηη ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ ζπλέβαιαλ πεξηζζφηεξν ζηελ επίηεπμε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ καζεηψλ 

ήηαλ εθείλα πνπ ελέπιεθαλ ζπζηεκαηηθά ηφζν ηνλ καζεηή φζν θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζηηο 

δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ (Laragy, 2004). Δπηπιένλ, ε ζπζηεκαηηθή θαη κεζνδηθή 

ελεκέξσζε ηφζν ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία φζν θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο 

ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη γηα ηελ πην θξίζηκε κεηάβαζε ηεο δσήο ηνπο 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο επηηπρίαο ησλ πξνγξακκάησλ (Laragy, 

2004).  
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 Σν School-to-Work program απνηειεί έλα αθφκα πξφγξακκα κεηάβαζεο. Απηφ ην 

πξφγξακκα, κέζσ ηεο ζρνιηθήο κάζεζεο, ηεο κάζεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ εξγαζία θαη 

κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ ζε λεαξή 

ειηθία κέζα απφ έλα επξχ ζχλνιν επαγγεικάησλ (Field θ.ά., 1998). Όηαλ νη καζεηέο 

έρνπλ ηελ επθαηξία λα επηιέμνπλ ην κνλνπάηη ζηαδηνδξνκίαο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζηελ 

ελήιηθε δσή ηνπο, είλαη θπζηθφ θαη επφκελν λα εληζρχεηαη ζεκαληηθά ην επίπεδν ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπο (Field θ.ά., 1998).   

Οη λένη θαη νη γνλείο/θεδεκφλεο ηνπο παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία 

ηεο κεηάβαζεο θαη πξνηείλεηαη νη επηζπκίεο, ηα φλεηξα θαη νη ειπίδεο ηνπο λα ιακβάλνληαη 

ππ’ φςηλ θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ (Laragy, 2004). Ζ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ γνληψλ 

απνηειεί έλα βαζηθφ δήηεκα ζην ζρεδηαζκφ ηεο κεηάβαζεο. Πξψηα απ’ φια, νη γνλείο 

έρνπλ ην λφκηκν δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο (Brollier 

θ.ά., 1994). Γεχηεξνλ, γλσξίδνπλ ηα παηδηά ηνπο θαιχηεξα απφ ηνλ θαζέλα θαη είλαη κηα 

ζεκαληηθή πεγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο δεμηφηεηεο ηνπ καζεηή (Brollier θ.ά., 1994). 

Σξίηνλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, ν καζεηήο θαη ε νηθνγέλεηά 

ηνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ ζηα πξνγξάκκαηα 

κεηάβαζεο (Brollier θ.ά., 1994).  

Χζηφζν, νη γνλείο εκθαλίδνληαη επηθπιαθηηθνί πξνο ηα πξνγξάκκαηα κεηάβαζεο θη 

απηφ ίζσο νθείιεηαη ζηηο αλεζπρίεο ηνπο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ παηδηνχ ηνπο ή ζην γεγνλφο 

φηη ακθηζβεηνχλ ην ελδερφκελν ηεο επηηπρίαο (Brollier θ.ά., 1994). Μπνξεί λα αλεζπρνχλ 

γηα ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ άιισλ, γηα ηε δέζκεπζε ηεο ζρνιηθήο πεξηθέξεηαο 

ζην πξφγξακκα κεηάβαζεο θαη γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο (Hanline & Halvorsen, 

1989). Δπηπξφζζεηα, νη γνλείο θαίλεηαη λα δπζθνιεχνληαη λα απνδερηνχλ ηελ αιιαγή ζην 

πξφγξακκα ζεξαπείαο απφ ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηαηξηθψλ πξνβιεκάησλ ζηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ δσήο (Turnbull & Turnbull, 1990). Δπίζεο, ηνχο είλαη δχζθνιν λα ζθεθηνχλ ην 
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κέιινλ ησλ παηδηψλ ηνπο θαη λα ηα θαληαζηνχλ ζην ξφιν ηνπ ελήιηθα (Turnbull & 

Turnbull, 1990).     

Βέβαηα, ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ εμάιεηςε ησλ 

παξαπάλσ, πνπ εκπνδίδνπλ ζεκαληηθά ηε ζπκκεηνρή ησλ γνληψλ ζηα πξνγξάκκαηα 

κεηάβαζεο (Brollier θ.ά., 1994). Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο 

γνλείο λα επηιέμνπλ πφηε θαη πνχ επηζπκνχλ λα δηεμάγνληαη νη ζπλαληήζεηο (Brollier θ.ά., 

1994). Δπίζεο, νη γνλείο καδί κε ηα παηδηά ηνπο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ επηινγή ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικάησλ πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηα πξνγξάκκαηα κεηάβαζεο 

(Turnbull & Turnbull, 1990). Ο ζεβαζκφο ζηηο πνιηηηζηηθέο πξνηηκήζεηο θαη ζπλήζεηεο ηεο 

θάζε νηθνγέλεηαο, θαζψο θαη ε αλνηρηή επηθνηλσλία κπνξνχλ λα επηθέξνπλ σο απνηέιεζκα 

ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ γνλέσλ (Brollier θ.ά., 1994).   

 

 

3.4 Μεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή θαη αλαπεξία 

3.4.1 Μετάβαςη ςτην ενήλικη ζωή και άλλεσ αναπηρίεσ 

Ζ κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή ζπληζηά κία ζεκαληηθή αιιαγή ζηε δσή ηφζν ησλ λέσλ 

φζν θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο (Kim & Turnbull, 2004). Ζ πιεηνςεθία ησλ λέσλ πηζηεχεη 

φηη κεηά ην ζρνιείν ζα βηψζεη ζπνπδαίεο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θαη ζα δεκηνπξγήζεη 

νπζηαζηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο (Carter, Brock, & Trainor, 2014). Σηο ίδηεο πξνζδνθίεο 

γηα ην κέιινλ έρνπλ θαη ηα άηνκα κε αλαπεξία (Wagner, Newman, Cameto, Garza, & 

Levine, 2005). Χζηφζν, ε αλαπεξία πεξηνξίδεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

νη πξνζδνθίεο ηνπο (Carter, Austin, & Trainor, 2012).  

 Ζ κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή είλαη κηα δχζθνιε δηαδηθαζία ηφζν γηα ηα άηνκα κε 

αλαπεξία φζν θαη γηα ηα άηνκα ρσξίο αλαπεξία (Halpern, 1994· Samuels, 2015). 

Υαξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο πεξηφδνπ απνηεινχλ ε αβεβαηφηεηα θαη νη πξνθιήζεηο (Kim & 
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Turnbull, 2004). Χζηφζν, γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία είλαη αθφκε πην δχζθνιε θαζψο 

έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ πεξηζζφηεξεο πξνθιήζεηο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο 

(Wagner θ.ά., 2005). Γηα ηνπο ελήιηθεο κε αλαπεξία θαη γηα ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ε 

κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή απνηειεί κηα ηδηαίηεξα αγρσηηθή θαη ρανηηθή δηαδηθαζία 

(Hallum, 1995). Οη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ηα άηνκα κε αλαπεξία, ζηε δηάξθεηα ηεο 

κεηάβαζήο ηνπο απφ ην ζρνιείν ζηελ ελήιηθε δσή, ζπλαληνχλ πνιιέο δπζθνιίεο κε 

απνηέιεζκα λα απνγνεηεχνληαη θαη λα εγθαηαιείπνπλ ηελ πξνζπάζεηα γηα νπζηαζηηθή 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε (Nosek, Hughes, Swedlund, Taylor, & Swank, 2003).  

 Ζ κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή, ινηπφλ, απνηειεί κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία πνπ 

επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε δσή ησλ λέσλ αλζξψπσλ (Spencer, 1996). Γηα ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο λένπο κε αλαπεξία, ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα ζε ηνκείο φπσο ε 

εξγαζία, ε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε ζπκκεηνρή ζε έλα θνηλσληθφ ζχλνιν, νη θνηλσληθέο 

ζρέζεηο θαη ε πγεία παξακέλνπλ αλέθηθηα ή παξνδηθά (Carter θ.ά., 2014).  

 Έλαο απφ ηνπο ηνκείο πνπ ζπλαληνχλ δπζθνιίεο ηα άηνκα κε αλαπεξία είλαη ε 

εξγαζία. Ζ εχξεζε ζηαζεξήο, πιήξνπο απαζρφιεζεο εξγαζίαο είλαη απαξαίηεηε γηα λα 

κπνξέζεη θαλείο λα είλαη νηθνλνκηθά αλεμάξηεηνο, θαη σο εθ ηνχηνπ γηα πνιινχο λένπο 

είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ βήκα ζηελ πνξεία ηνπο πξνο ηελ ελειηθίσζε (Janus, 2009). Οη 

κειέηεο δείρλνπλ φηη ηα άηνκα κε αλαπεξία, κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ ην ζρνιείν, 

αληηκεησπίδνπλ πνηθίια εκπφδηα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν (Janus, 2009). ε κία έξεπλα πνπ 

δηεμήγαγαλ νη Robert θαη Harlan (2006) ζε δεκφζηνπο ππαιιήινπο κε αλαπεξία, βξήθαλ 

φηη νη εξγαδφκελνη κε αλαπεξία βηψλνπλ ηελ πεξηζσξηνπνίεζε, ζηεξεφηππεο 

ζπκπεξηθνξέο, θαζψο θαη παξελφριεζε ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 

Οη γπλαίθεο κε αλαπεξία βηψλνπλ ηα ίδηα πξνβιήκαηα εξγαζίαο κε ηηο γπλαίθεο ηνπ 

γεληθνχ πιεζπζκνχ, ηα πην βαζηθά απφ ηα νπνία είλαη ν ρακειφο κηζζφο θαη νη 

επαγγεικαηηθέο δηαθξίζεηο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ (Schaller & DeLaGarza, 1995). 
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Δίλαη πηζαλφ λα έρνπλ πεξηνξηζκέλεο θηινδνμίεο ζηαδηνδξνκίαο, σο απνηέιεζκα ηεο θχζεο 

ηεο αλαπεξίαο ηνπο θαη ηνπ θχινπ ηνπο (Patterson, DeLaGarza, & Schaller, 1998). Σφζν νη 

γπλαίθεο κε αλαπεξία φζν θαη νη γπλαίθεο ηππηθήο αλάπηπμεο έρνπλ πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο απ’ φηη νη άληξεο λα βηψζνπλ ην ζηξεο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θνηλσληθή 

απνκφλσζε, ηε θηψρεηα, ηε βία θαη άιιεο κνξθέο ζπκαηνπνίεζεο (McGrath, Keita, 

Strickland, & Russo, 1990). Βιέπνπκε, ινηπφλ, φηη νη γπλαίθεο κε αλαπεξία πέξα απφ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ιφγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπο, θαινχληαη λα έξζνπλ 

αληηκέησπεο θαη κε ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αληζφηεηα ησλ δχν θχισλ. 

  Οη λένη κε αλαπεξία κέρξη λα θαηαθέξνπλ λα απνθηήζνπλ νηθνλνκηθή 

αλεμαξηεζία, αλαγθάδνληαη λα δνπλ ζην παηξηθφ ηνπο ζπίηη καδί κε ηνπο γνλείο ηνπο 

(Riddell, Baron, & Wilson, 2001). Έηζη, γίλεηαη θαλεξφ φηη ηα εκπφδηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε ηα εκπφδηα πνπ 

θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δήζνπλ απηφλνκα (Janus, 2009). 

Αλαθνξηθά, ινηπφλ, κε ηελ απηφλνκε δηαβίσζε, ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε ε 

Γεκεηξηάδνπ (2015) κέζσ ηεο δηδαθηνξηθήο ηεο δηαηξηβήο είλαη πνιχ ελδηαθέξνληα. Γηα 

ηελ αθξίβεηα, βξήθε πσο ηφζν νη γνλείο φζν θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ζεσξνχλ πσο 

ηα παηδηά ηνπο κε λνεηηθή αλαπεξία δελ κπνξνχλ κε ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο λα ππάξμνπλ 

θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ αλεμάξηεηα, γεγνλφο ην νπνίν νθείιεηαη ζην ρακειφ δείθηε 

λνεκνζχλεο ηνπο θαη ζηελ έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο (Γεκεηξηάδνπ, 2015). Χζηφζν, ηα 

ίδηα ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία θαίλεηαη λα κελ αζπάδνληαη ηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ 

θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο, θαζψο ππνζηεξίδνπλ φηη δελ ηνπο εκπνδίδεη θάηη απφ ην λα 

είλαη αλεμάξηεηα (Γεκεηξηάδνπ, 2015). Φαίλεηαη λα θαηαλννχλ βέβαηα φηη ε νηθνλνκηθή 

ηνπο θαηάζηαζε θαη ε χπαξμε ή φρη κηαο ακεηβφκελεο εξγαζίαο απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο 

παξάγνληεο πνπ δχλαληαη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ αλεμάξηεηε δηαβίσζε (Γεκεηξηάδνπ, 

2015).  
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Όζνλ αθνξά ηηο θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο, ηα άηνκα κε αλαπεξία αληηκεησπίδνπλ 

πνιιά πξνβιήκαηα θαη ηδηαίηεξα ηα άηνκα κε πνιιαπιέο αλαπεξίεο (Wagner θ.ά., 1992). 

Γηα ηελ αθξίβεηα, νη λένη κε πνιιαπιέο αλαπεξίεο ή απηνί πνπ έρνπλ πξφβιεκα αθνήο θαη 

νπηηθή αλαπεξία εκπιέθνληαη θνηλσληθά ιηγφηεξν, είηε πξφθεηηαη γηα κηα θηιηθή ζρέζε 

είηε γηα νηθνγελεηαθή ζρέζε είηε γηα πην νξγαλσκέλεο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο 

(Wagner θ.ά., 1992). Χζηφζν, ηφζν νη θηιηθέο φζν θαη νη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο 

ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ λέσλ, θαζψο είλαη πνιχ 

βαζηθφ λα έρεηο θάπνηνλ ηνλ νπνίν κπνξείο λα ηνλ εκπηζηεπηείο θαη λα ηνλ ζπκβνπιεπηείο 

(Smilansky, 1991). ηα άηνκα πνπ έρνπλ θάπνηνλ λα ζηεξηρηνχλ παξαηεξνχληαη πςειά 

πνζνζηά απηνπεπνίζεζεο, θαζψο γλσξίδνπλ φηη ηηο επηινγέο θαη ηηο λέεο ζπκπεξηθνξέο 

πνπ ζπλαληνχλ ζηελ αξρή ηεο ελήιηθήο ηνπο δσήο, δε ρξεηάδεηαη λα ηηο αληηκεησπίζνπλ 

κφλνη ηνπο αιιά κε ηε βνήζεηα θαη ηε ζηήξημε θάπνηνπ θνληηλνχ ηνπο πξνζψπνπ 

(Smilansky, 1991).  

 Αλαθνξηθά κε ην γάκν, ζεκεηψλεηαη κηα απφηνκε αχμεζε αλάκεζα ζηνπο λένπο κε 

αλαπεξία πνπ παληξεχνληαη ή ζπκβηψλνπλ κε θάπνηνλ ηνπ αληίζεηνπ θίινπ (Wagner θ.ά., 

1992). Χζηφζν, παξά απηή ηελ αχμεζε, νη λένη κε αλαπεξία εκθαλίδνπλ ιηγφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα παληξεπηνχλ απ’ φηη νη λένη ηππηθήο αλάπηπμεο ζηα 3 έσο 5 ρξφληα κεηά 

ηελ ελειηθίσζή ηνπο (Wagner θ.ά., 1992). Όζνλ αθνξά ηε γνλετθή ηδηφηεηα, ζρεδφλ 1 

ζηνπο 4 λένπο κε αλαπεξία έγηλαλ γνλείο ζηα 3 έσο 5 ρξφληα κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο 

απφ ην ζρνιείν (Wagner θ.ά., 1992). Οη γπλαίθεο κε αλαπεξία, ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

λεαξνχο άληξεο, έρνπλ πάλσ απφ δηπιάζηεο πηζαλφηεηεο λα γίλνπλ γνλείο (41% έλαληη 

16%), θαη κάιηζηα έρνπλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα γίλνπλ γνλείο απ’ φηη νη 

γπλαίθεο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ (41% έλαληη 28%) (Wagner θ.ά., 1992). 
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3.4.2  Μετάβαςη ςτην ενήλικη ζωή και οπτική αναπηρία 

εκαληηθφ θνκκάηη ζηελ ελήιηθε δσή ελφο αλζξψπνπ απνηειεί ε άζθεζε επαγγέικαηνο. 

Οη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ζηνπο λένπο κε νπηηθή αλαπεξία παξαηεξνχληαη εμαηξεηηθά 

ρακειά πνζνζηά εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο, ζπγθξηηηθά κε ηνπο βιέπνληεο ζπλνκειίθνπο 

ηνπο θαη κε εθείλνπο πνπ αλήθνπλ ζε άιιεο νκάδεο αλαπεξίαο (Wagner, D’Amico, 

Marder, Newman, & Blackorby, 1992). Σα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία φρη κφλν 

πξνζιακβάλνληαη ζε πνιχ κηθξφηεξα πνζνζηά, αιιά είλαη θαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα 

πξνζιεθζνχλ ζε ζέζε αλάινγε κε ηα πξνζφληα, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο 

(Leonard, 2002). Δπηπιένλ, πιεξψλνληαη ιηγφηεξν απφ ηνπο άιινπο εξγαδφκελνπο θαη 

βξίζθνληαη ζε δπζκελή ζέζε αλαθνξηθά κε ηελ εξγαζηαθή ηνπο αλέιημε (Roy, Dimigen, & 

Taylor, 1996).  

χκθσλα κε ην Γξαθείν ηαηηζηηθψλ Δξγαζίαο ησλ ΖΠΑ (BLS), ην 79% ησλ 

αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία (απφ 16 εηψλ θαη άλσ) δελ εξγάδεηαη, ελψ κφλν ην 21% 

θαίλεηαη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν (American Foundation for the Blind 

[AFB], 2017). Να ζεκεησζεί φηη απηά ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ ην 

επηέκβξην ηνπ 2016 (American Foundation for the Blind [AFB], 2017).  

ε κία έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ νη Wolffe θαη Sacks (1997) ζε 32 άηνκα κε νπηηθή 

αλαπεξία θαη ζε 16 βιέπνληεο, κε ζθνπφ λα εμεηάζνπλ ηέζζεξηο βαζηθνχο ηνκείο -

αθαδεκατθή ζπκκεηνρή θαη επίδνζε, θαζεκεξηλή δηαβίσζε θαη πξνζσπηθή θξνληίδα, 

δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο θαη ςπραγσγίαο, εξγαζηαθή θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία- 

βξήθαλ φηη ην είδνο θαη ε θχζε ηεο εξγαζίαο ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλα γηα ηα άηνκα κε 

νπηηθή αλαπεξία ζε ζχγθξηζε κε ηνπο βιέπνληεο ζπλνκειίθνπο ηνπο.   

Αμίδεη λα αλαθεξζνχκε ζε κία έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ νη Shaw, Gold θαη Wolffe 

(2007) ζε δείγκα 328 λέσλ κε νπηηθή αλαπεξία πνπ θπκαίλνληαλ ειηθηαθά απφ 15 έσο 21 

θαη απφ 22 έσο 30. πγθεθξηκέλα απφ ηνπο 328 λένπο, νη 131 είραλ λνκηθή ηχθισζε θαη νη 

197 λνκηθά κεησκέλε φξαζε (Shaw θ.ά., 2007). Ζ έξεπλα είρε σο ζηφρν λα κειεηήζεη ηηο 
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εκπεηξίεο ησλ λέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία, θαζψο θαη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ 

γίλνληαη απφ κέξνπο ηνπο γηα ηελ εχξεζε εξγαζίαο (Shaw θ.ά., 2007). Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ ρακειά πνζνζηά ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο κεηαμχ απηψλ ησλ λέσλ, παξά ην 

επίπεδν εθπαίδεπζήο ηνπο πνπ ήηαλ παξφκνην κε εθείλν ησλ λέσλ ηππηθήο αλάπηπμεο 

(Shaw θ.ά., 2007). Σα επξήκαηα επίζεο απνθάιπςαλ φηη νη ελήιηθεο κε νπηηθή αλαπεξία 

δελ ελδηαθέξνληαη ηδηαίηεξα γηα ηελ εχξεζε εξγαζίαο θαη γίλνληαη ειάρηζηεο πξνζπάζεηεο 

απφ κέξνπο ηνπο (Shaw θ.ά., 2007). Δπηπιένλ, νη ζπκκεηέρνληεο πνπ ήηαλ επαγγεικαηηθά 

ελεξγνί δήισζαλ φηη βηψλνπλ κηα ζεηξά απφ εκπφδηα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, αιιά ην 

ζεκαληηθφ είλαη φηη εμέθξαζαλ κεγάιε αηζηνδνμία γηα ηελ ππέξβαζε απηψλ ησλ εκπνδίσλ 

(Shaw θ.ά., 2007).   

 Σα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο πνπ παξαηεξνχληαη ζηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία 

θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ αλσξηκφηεηα πνπ επηδεηθλχνπλ σο πξνο ηε ιήςε 

απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία (Ochs & Roessler, 2001). 

Δπηπιένλ, έλαο άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζπκβάιεη ζε απηά ηα ρακειά πνζνζηά 

εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο είλαη ην γεγνλφο φηη νη εξγνδφηεο είλαη ζπλήζσο δηζηαθηηθνί σο 

πξνο ην λα πξνζιάβνπλ άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία (Crudden, McBroom, Skinner, & 

Moore, 1998). χκθσλα κε ηνπο Wolffe θαη Candela (2002), νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη 

εξγνδφηεο απνθεχγνπλ λα πξνζιάβνπλ άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία είλαη νη εμήο: (1) 

αλεζπρνχλ γηα ηα έμνδα ζηα νπνία πξέπεη λα πξνβνχλ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν, (2) θνβνχληαη γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα επηδείμνπλ 

απηά ηα άηνκα ζηε δηάξθεηα επηηέιεζεο ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο θαζεθφλησλ θαη (3) 

αλεζπρνχλ γηα ηπρφλ δπζθνιίεο πνπ πηζαλφλ ζα πξνθχςνπλ κέζσ ηεο απφιπζεο ελφο 

εξγαδφκελνπ κε νπηηθή αλαπεξία, ηνπ νπνίνπ ε απφδνζε δελ θξίζεθε ηθαλνπνηεηηθή. 

Βέβαηα, ελζαξξπληηθφ είλαη έλα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμαλ νη παξαπάλσ 

εξεπλεηέο, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη εξγνδφηεο πνπ έρνπλ πξνζιάβεη ζην παξειζφλ άηνκα 
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κε αλαπεξία είλαη πνιχ πην πηζαλφ λα πξνζιάβνπλ μαλά άηνκα κε αλαπεξία ζην κέιινλ 

(Wolffe & Candela, 2002).  

 ε ζχγθξηζε κε ηα άηνκα πνπ απαζρνινχληαη εξγαζηαθά, φζνη είλαη άλεξγνη έρνπλ 

πνιχ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα βηψζνπλ θαηάζιηςε θαη αγρψδεηο δηαηαξαρέο, λα 

ζεκεηψζνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά ζηελ θαηαλάισζε αιθνφι θαη λα έρνπλ ρακειά επίπεδα 

ζηνλ ηνκέα ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο (Van Dongen, 1997). 

 Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηα ρακειά πνζνζηά 

εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο πνπ παξαηεξνχληαη ζηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία είλαη ε 

έιιεηςε ζηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο (DeLaGarza & Erin, 1993). 

Μεξηθέο απ’ απηέο ηηο δεμηφηεηεο είλαη: ε πξνζσπηθή πγηεηλή, ην ληχζηκν, ε θξνληίδα ησλ 

ξνχρσλ, ε θαζαξηφηεηα ηνπ ζπηηηνχ, ε εηνηκαζία θαγεηνχ, ε δηαρείξηζε ρξεκάησλ, ε 

θνηλσληθή επηθνηλσλία, ε ρξήζε ελφο ηειεθψλνπ, ε γξαπηή επηθνηλσλία, ε δηαρείξηζε ηνπ 

ρξφλνπ θαη ε νξγάλσζε (Hazekamp & Huebner, 1989). Σα άηνκα πνπ έρνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαζεκεξηλή 

δηαβίσζε, εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα ελζσκαησζνχλ ζηελ θνηλσλία θαη λα 

αλαπηχμνπλ θνηλσληθά δίθηπα (DeMario, 1990). Οη εξγνδφηεο εθηηκνχλ ηνπο 

εξγαδφκελνπο πνπ είλαη απνηειεζκαηηθνί ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο, ηα πεγαίλνπλ θαιά 

κε ηνπο άιινπο, είλαη αμηφπηζηνη, πιεξνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο, έρνπλ κηα ζεηηθή ζηάζε, 

ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά ηηο δεμηφηεηεο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο θαη έρνπλ έλα 

επξχ θάζκα δεμηνηήησλ αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο (DeMario, 1990). Χζηφζν, δπζηπρψο ηα 

άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία θαίλεηαη λα ππνιείπνληαη ησλ δεμηνηήησλ απηφλνκεο 

δηαβίσζεο ζε ζρέζε κε ηνπο βιέπνληεο ζπλνκειίθνπο ηνπο (Lewis & Iselin, 2002).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Αυτοπροςδιοριςμόσ και μετάβαςη ςτην ενήλικη ζωή- 
Αναςκόπηςη ερευνών 

Όπσο είδακε θαη παξαπάλσ, ν απηνπξνζδηνξηζκφο απνηειεί έλα κείδνλ ζέκα πνπ έρεη 

απαζρνιήζεη θαηά θαηξνχο πνιινχο εξεπλεηέο. Οπθ νιίγα είλαη ηα επεξγεηηθά 

απνηειέζκαηα πνπ επηθέξεη ν απηνπξνζδηνξηζκφο ζηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ζηα άηνκα 

ηππηθήο αλάπηπμεο. Οη Deci, Vallerand, Pelletier θαη Ryan (1991) ππνζηεξίδνπλ φηη κέζσ 

ηεο πξνψζεζεο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ πξνθχπηνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα, ηα νπνία είλαη 

σθέιηκα ηφζν γηα ηελ θνηλσλία φζν θαη γηα ην ίδην ην άηνκν. 

Ζ ζπκβνιή ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ πνηφηεηα 

δσήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία (Chambers θ.ά., 2007· Lachapelle θ.ά., 2005· McDougall, 

Evans, & Baldwin, 2010· Nota, Ferrari, Soresi, & Wehmeyer, 2007· Wehmeyer & 

Schalock, 2001· Wehmeyer & Schwartz, 1998), γηα ηελ αλεμάξηεηε δηαβίσζή ηνπο θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε (Wehmeyer & Gragoudas, 2004· Wehmeyer & 

Palmer, 2003· Wehmeyer & Schwartz, 1997), θαζψο θπζηθά θαη γηα ηε κεηάβαζή ηνπο 

ζηελ ελήιηθε δσή (Powers θ.ά., 2012).  

 ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Wehmeyer θαη Schwartz (1998) ζε δείγκα 50 

αηφκσλ κε αλαπεξία, βξήθαλ φηη ππάξρεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο. Γηα ηελ αθξίβεηα, γηα ηα άηνκα πνπ αλέθεξαλ 

πςειά επίπεδα πνηφηεηαο δσήο εληνπίζηεθε φηη ήηαλ θαη πεξηζζφηεξν 

απηνπξνζδηνξηδφκελα, ζε αληίζεζε κε εθείλνπο πνπ αλέθεξαλ ρακειφηεξα επίπεδα 

πνηφηεηαο δσήο, γηα ηνπο νπνίνπο δηαθάλεθε φηη ήηαλ απφ ιίγν έσο θαζφινπ 

απηνπξνζδηνξηδφκελνη  (Wehmeyer & Schwartz, 1998). Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο 

έξεπλαο επηβεβαηψλνληαη απφ ηα επξήκαηα ηεο δηεζλνχο έξεπλαο πνπ δηεμήγαγαλ νη 
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Lachapelle θ.ά. (2005) ζε 182 ελήιηθεο κε αλαπεξία πνπ δνχζαλ ζηνλ Καλαδά, ηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ην Βέιγην θαη ηε Γαιιία. πγθεθξηκέλα, νη εξεπλεηέο βξήθαλ φηη ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ (απηνλνκία, απηφ-ξχζκηζε, ςπρνινγηθή 

ελδπλάκσζε θαη απηφ-πξαγκάησζε) ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηα πςειά επίπεδα ηεο 

πνηφηεηαο δσήο (Lachapelle θ.ά., 2005). Οη παξαπάλσ έξεπλεο ζπλάδνπλ κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ McDougall θ.ά. (2010), νη νπνίνη βξήθαλ φηη ν 

απηνπξνζδηνξηζκφο ζπζρεηίδεηαη κε ηνπο ππνηνκείο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ λέσλ κε 

αλαπεξία. 

 Χζηφζν, ηα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ δελ πεξηνξίδνληαη 

κφλν ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, αιιά επεθηείλνληαη παξαπέξα. Γηα 

ηελ αθξίβεηα, ν απηνπξνζδηνξηζκφο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα απφ ηηο πην ειπηδνθφξεο 

πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ εμάιεηςε ησλ αδπλακηψλ πνπ εληνπίδνληαη ζην 

δήηεκα ηεο κεηάβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ ελήιηθε δσή (Field θ.ά., 1998). Μία 

απφ ηηο πην ελδηαθέξνπζεο πξνθιήζεηο πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη εθπαηδεπηέο, 

νη νπνίνη εχρνληαη λα αλαπηχμνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ πξνγξάκκαηα κεηάβαζεο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζην λα βειηηψζνπλ ηε δσή ησλ καζεηψλ κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ ην 

ζρνιείν, είλαη λα πξνζδηνξίζνπλ πνηεο αθξηβψο είλαη απηέο νη πξαθηηθέο πνπ ζα 

νδεγήζνπλ ζηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα γηα ηνπο καζεηέο κε αλαπεξία (Test θ.ά., 2009). 

Μεηαμχ, ινηπφλ, ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ καζεηψλ κε 

αλαπεξία κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ ην ζρνιείν είλαη ν απηνπξνζδηνξηζκφο (Benitez, 

Lattimore, & Wehmeyer, 2005· Wehmeyer & Palmer, 2003· Wehmeyer & Schwartz, 

1997).   

Οη Wehmeyer θαη Schwartz (1997) επηρείξεζαλ λα κεηξήζνπλ ηα επίπεδα 

απηνπξνζδηνξηζκνχ ζε 80 καζεηέο κε αλαπεξία ηελ ηειεπηαία ηνπο ρξνληά ζην ιχθεην. 

Έλα ρξφλν αξγφηεξα, αλαθάιπςαλ φηη νη καζεηέο πνπ ήηαλ πεξηζζφηεξν 
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απηνπξνζδηνξηδφκελνη, ήηαλ θαη πεξηζζφηεξν αλεμάξηεηνη θαη είραλ κεγαιχηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα εξγάδνληαη θαη λα ακείβνληαη (Wehmeyer & Schwartz, 1997). Γηα ηελ 

αθξίβεηα, ην 80% ησλ καζεηψλ πνπ αλήθαλ ζηελ νκάδα πςεινχ απηνπξνζδηνξηζκνχ 

εξγαδφηαλ έλα ρξφλν κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ, ελψ κφλν ην 43% ησλ καζεηψλ πνπ 

αλήθαλ ζηελ νκάδα ρακεινχ απηνπξνζδηνξηζκνχ εξγαδφηαλ (Wehmeyer & Schwartz, 

1997). Δπίζεο, κεηαμχ ησλ λέσλ πνπ εξγάδνληαλ, απηνί πνπ ήηαλ πςειά 

απηνπξνζδηνξηδφκελνη ακείβνληαλ ζεκαληηθά θαιχηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο πνπ ραξαθηεξίδνληαλ απφ ρακειά επίπεδα απηνπξνζδηνξηζκνχ 

(Wehmeyer & Schwartz, 1997).  

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ έξεπλαο έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη ε έξεπλα ησλ 

Wehmeyer θαη Palmer (2003), νη νπνίνη εμέηαζαλ πνηα ήηαλ ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξίζθνληαλ 94 λένη κε αλαπεξία έλα θαη ηξία ρξφληα κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ ην 

ζρνιείν. Έλα ρξφλν κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο, νη απηνπξνζδηνξηδφκελνη καζεηέο ήηαλ 

πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα κε δνπλ πιένλ εθεί πνπ δνχζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζρνιηθψλ 

ηνπο ρξφλσλ, θαη ηελ ηξίηε ρξνληά κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο ηα απνηειέζκαηα παξέκελαλ 

ίδηα κε ηε κφλε δηαθνξά φηη είραλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα δνπλ απηφλνκα 

(Wehmeyer & Palmer, 2003). Δπηπιένλ, νη απηνπξνζδηνξηδφκελνη καζεηέο ήηαλ 

πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα έρνπλ κηα δνπιεηά, είηε κεξηθήο είηε πιήξνπο απαζρφιεζεο, θαη 

κάιηζηα είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο πξνφδνπο ζην λα επσθειεζνχλ απφ ηα πξνλφκηα ηεο 

δνπιεηάο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ήηαλ ε άδεηα ησλ δηαθνπψλ, ε αλαξξσηηθή άδεηα θαη ε 

αζθάιεηα πγείαο (Wehmeyer & Palmer, 2003). ε παξφκνηα απνηειέζκαηα θαηέιεμαλ θαη 

νη Benitez θ.ά. (2005), νη νπνίνη βξήθαλ φηη ε δηδαζθαιία ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ ζηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιείνπ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ επηζπκεηή 

έθβαζε γηα ηνπο καζεηέο κε αλαπεξία κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ ην ζρνιείν. 
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Απφ ηα παξαπάλσ, ινηπφλ, δηαθαίλεηαη πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν 

απηνπξνζδηνξηζκφο θαη φηη νη επαγγεικαηίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εθπαίδεπζε πξέπεη 

λα εληζρχζνπλ ζην ζρνιείν ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία ζηηο 

απνθάζεηο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δσή ηνπο, λα απμήζνπλ ηελ αλεμαξηεζία 

ηνπο· κε ιίγα ιφγηα δειαδή, λα θαηαζηήζνπλ ηνπο καζεηέο ηθαλνχο λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν 

απηνπξνζδηνξηδφκελνη (Field θ.ά., 1998). Δμάιινπ, ε πξνψζεζε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ 

ζηνπο καζεηέο κε νπηηθή αλαπεξία έρεη απνδεηρηεί ηδηαίηεξα απνδνηηθή (Agran, Hong, & 

Blankenship, 2007).  

Ζ πξνψζεζε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Έλαο 

απφ απηνχο ηνπο ηξφπνπο είλαη ε πξνψζεζή ηνπ κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ κεηάβαζεο. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ηα πξνγξάκκαηα κεηάβαζεο πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη 

εθαξκφζηεθαλ ζην παξειζφλ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ πξνψζεζε ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ ησλ καζεηψλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ θνηλφηεηα 

(Laragy, 2004). Οη Kohler θαη Field (2003) ζπληζηνχλ ηνλ πξνζεθηηθφ θαη ζπληνληζκέλν 

ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ ζρνιείνπ, κε 

ζηφρν ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε ησλ λέσλ ζηελ ελήιηθε δσή. Έξεπλεο 

επηβεβαηψλνπλ φηη κηα ζεηξά απφ πξνγξάκκαηα κεηάβαζεο, ζηα νπνία κάιηζηα ζεκειηψδε 

αξρή απνηειεί ν απηνπξνζδηνξηζκφο, ππφζρνληαη θαη νδεγνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

(Alwell & Cobb, 2009· Test θ.ά., 2009). ε έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ νη Powers θ.ά. (2012), 

βξήθαλ φηη νη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζε πξφγξακκα παξέκβαζεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε 

ηεο κεηάβαζήο ηνπο ζηελ ελήιηθε δσή, θαηάθεξαλ λα νινθιεξψζνπλ ην ζρνιείν, λα 

βξνπλ εξγαζία θαη λα δήζνπλ απηφλνκα. 

Δπνκέλσο, απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη γηα ηε ζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

κεηάβαζεο ζηελ ελήιηθε δσή, νη καζεηέο κε αλαπεξία ρξεηάδεηαη λα αλαπηχμνπλ θαη λα 

θαιιηεξγήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ, νη νπνίεο ζα ηνπο εμαζθαιίζνπλ 
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ηελ επθαηξία λα αλαιάβνπλ πξαγκαηηθέο επζχλεο. Οη καζεηέο κε αλαπεξία κπνξνχλ λα 

απνθηήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο απηφ-ζπλεγνξίαο θαη απηνπξνζδηνξηζκνχ, θαη θαη’ απηφ ηνλ 

ηξφπν λα είλαη ζε ζέζε λα ζπδεηήζνπλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία, γηα ηα 

κειινληηθά ηνπο ζρέδηα θαη γηα ηε κεηάβαζή ηνπο ζηελ ελήιηθε δσή (Schuman, 2011).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Συζήτηςη-Συμπεράςματα-Προτάςεισ 

 

Μέζα απφ έξεπλεο ηεθκεξηψλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο ζηελ ελήιηθε δσή γηα ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία δελ παξνπζηάδνληαη πνιιέο 

επθαηξίεο λα εκπιέθνληαη ζε απηνπξνζδηνξηδφκελεο ζπκπεξηθνξέο θαη δελ ηνπο δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε δσή ηνπο (Robinson & 

Lieberman, 2004). Δλ αληηζέζεη, ην ξφιν απηφ έρνπλ θξνληίζεη λα αλαιάβνπλ ηα άηνκα 

ηνπ νηθνγελεηαθνχ, ζρνιηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηνπο πεξηγχξνπ, φπσο είλαη νη γνλείο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί (Robinson & Lieberman, 2004). Χζηφζν, ε ζπκβνιή ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε ησλ αηφκσλ κε 

νπηηθή αλαπεξία ζηελ ελήιηθε δσή (Benitez θ.ά., 2005· Powers θ.ά., 2012· Wehmeyer & 

Gragoudas, 2004· Wehmeyer & Palmer, 2003).  

Πέξα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληνχλ ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία φζνλ 

αθνξά ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ, παξφκνηα πξνβιήκαηα θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ζηε 

δηάξθεηα ηεο κεηάβαζήο ηνπο απφ ην ζρνιείν ζηελ ελήιηθε δσή. Απηή ε πεξίνδνο είλαη 

ηδηαίηεξα αγρσηηθή ηφζν γηα ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία φζν θαη γηα ηνπο γνλείο ηνπο 

(Hallum, 1995). Γπζηπρψο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία θάπνηεο 

θνξέο δελ θαηαθέξλνπλ λα νινθιεξψζνπλ ην ζρνιείν, δελ πεηπραίλνπλ ηελ εηζαγσγή ηνπο 

ζε θάπνηα ζρνιή αλψηεξεο ή αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, δπζθνιεχνληαη λα βξνπλ εξγαζία, κε 

απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα δήζνπλ απηφλνκα αιιά λα αλαγθάδνληαη λα ζπκβηψλνπλ 

κε ηα άηνκα πνπ έκελαλ πξηλ ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ ην ζρνιείν, πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο είλαη νη γνλείο ηνπο (Carter θ.ά., 2014· Riddell θ.ά., 2001). Σα άηνκα, ινηπφλ, κε 
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νπηηθή αλαπεξία θαίλεηαη πσο δελ ηα θαηαθέξλνπλ επαξθψο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα, ζηηο 

θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη ζρέζεηο, θαζψο θαη ζην λα δήζνπλ απηφλνκα (Elsman, van 

Rens, & van Nispen, 2016).  

Σε ιχζε γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία ζηελ ελήιηθε 

δσή θαίλεηαη λα ηελ πξνζθέξεη ν απηνπξνζδηνξηζκφο (Powers θ.ά., 2012· Wehmeyer & 

Gragoudas, 2004). Οη λένη κε νπηηθή αλαπεξία καζαίλνληαο αθφκε απφ ηε ζρνιηθή ηνπο 

ειηθία λα παίξλνπλ νπζηαζηηθέο απνθάζεηο θαη λα θάλνπλ επηινγέο πνπ επεξεάδνπλ άκεζα 

ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή, θάλνπλ έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ, πνπ 

είλαη ε κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή.  

Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ φξν “κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή” ε πξψηε ζθέςε πνπ 

θάλνπκε φινη ζπλήζσο είλαη φηη απηφο ν φξνο αθνξά απιά ηελ ελειηθίσζε. Κη φκσο, ε 

κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή αθνξά θάηη παξαπάλσ· αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε, ηελ νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία, ηελ απηφλνκε δηαβίσζε, ηηο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο, ην γάκν θαη ηελ αλάιεςε ηνπ γνλετθνχ ξφινπ (Young θ.ά., 2011).  

Όζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, ν απηνπξνζδηνξηζκφο παίδεη 

θαηαιπηηθφ ξφιν. Οη λένη κε νπηηθή αλαπεξία πνπ είλαη πςειά απηνπξνζδηνξηδφκελνη 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα βγνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, λα δηεθδηθήζνπλ κηα θαιή ζέζε κε 

θαιφ κηζζφ θαη λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα πξνλφκηα απφ ηα νπνία κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ 

(Wehmeyer & Palmer, 2003). Όληαο επαγγεικαηηθά απνθαηεζηεκέλνη, κπνξνχλ 

απηνκάησο λα είλαη νηθνλνκηθά αλεμάξηεηνη θαη λα δήζνπλ απηφλνκα. 

Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ζπκβνιήο ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ ζηελ εξγαζηαθή θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία έρνπλ 

αληίθηππν θαη ζηελ απηφλνκε δηαβίσζή ηνπο. Όπσο είδακε θαη παξαπάλσ, ηα άηνκα κε 

νπηηθή αλαπεξία δελ έρνπλ ηδηαίηεξα θαιιηεξγεκέλεο ηηο δεμηφηεηεο απηφλνκεο δηαβίσζεο, 

θάηη ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί ζε πνιιά πξνβιήκαηα, απ’ ηα νπνία ην πην 
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ζεκαληηθφ είλαη ε απφθιηζή ηνπο απφ ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν (DeLaGarza & Erin, 1993· 

DeMario, 1990). Δπνκέλσο, ε ελίζρπζε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ζηα άηνκα κε νπηηθή 

αλαπεξία δχλαηαη λα επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απηφλνκε δηαβίσζε.  

Αλαγλσξίδνληαο, ινηπφλ, ηε ηεξάζηηα ζεκαζία πνπ έρεη ν απηνπξνζδηνξηζκφο θαη 

ζπλεηδεηνπνηψληαο πφζν θξίζηκε είλαη ε πεξίνδνο ηεο κεηάβαζεο ησλ αηφκσλ κε νπηηθή 

αλαπεξία ζηελ ελήιηθε δσή, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα βξεζνχλ ηξφπνη γηα ηελ πξνψζεζε 

ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ απφ ηα ζρνιηθά αθφκε ρξφληα. Έλαο ηξφπνο δηδαζθαιίαο ησλ 

ζεκειησδψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη βαζηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ είλαη ηα 

πξνγξάκκαηα κεηάβαζεο. Μέζα απφ απηά ηα πξνγξάκκαηα, νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

κάζνπλ λα ρεηξίδνληαη κε κεγαιχηεξε επθνιία απαηηεηηθέο θαηαζηάζεηο θαη λα 

αλαιακβάλνπλ ηνλ έιεγρν ζηηο ελήιηθεο δσέο ηνπο (Alwell & Cobb, 2009· Test θ.ά., 

2009).  

ε φ, ηη αθνξά ηε ζρεδίαζε ησλ πξνγξακκάησλ κεηάβαζεο ζηελ ελήιηθε δσή, είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ λα γίλνληαη πξνζεθηηθά θαη ζπληνληζκέλα βήκαηα. Αξρηθά, έλα πνιχ 

βαζηθφ ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηνπ ζρεδηαζκνχ πξνγξακκάησλ κεηάβαζεο απνηειεί ε 

αμηνιφγεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ απφςεσλ ηφζν ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν 

θαη ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζρεηηθά κε ηε κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή. Έλα 

απ’ απηά ηα εξγαιεία αμηνιφγεζεο απνηειεί ην Transition Planning Inventory (TPI), ην 

νπνίν απνηειεί έλα ηδηαίηεξα έγθπξν θαη αμηφπηζην εξγαιείν (Clark & Patton, 1997). 

Έπεηηα, κπνξεί λα αθνινπζήζεη ν ζρεδηαζκφο ησλ πξνγξακκάησλ κεηάβαζεο, ζηα νπνία 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ελέρεη έληνλα ην ζηνηρεί ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ (Laragy, 2004). 

Γειαδή, λα δηδαρηνχλ ηα άηνκα πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα ηα 

ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο απηνπξνζδηνξηδφκελεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη λα ηνπο δνζεί ε επθαηξία λα εκπιαθνχλ ζε ηέηνηνπ είδνπο 
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ζπκπεξηθνξέο. Χο απνηέιεζκα, ζα γίλνπλ πεξηζζφηεξν απηνπξνζδηνξηδφκελα θαη 

απηφλνκα, θαη ζα κπνξνχλ λα πάξνπλ απνθάζεηο χςηζηεο ζεκαζίαο θαη λα πξνβνχλ νη 

ίδηνη ζε ελέξγεηεο πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηε κεηέπεηηα δσή ηνπο κεηά ηελ ελειηθίσζε.  

χκθσλα κε ηελ Powers θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο (2012), κεξηθά απφ ηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα πνπ επηθέξεη ε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηα πξνγξάκκαηα 

κεηάβαζεο είλαη ε νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ, ε εχξεζε εξγαζίαο θαη ε απηφλνκε 

δηαβίσζε. 

πλνςίδνληαο, ε πξνψζεζε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ απνηειεί κηα απφ ηηο 

θαιχηεξεο πξαθηηθέο γηα ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο ππεξεζίεο κεηάβαζεο, θαζψο έρεη 

επηβεβαησζεί εξεπλεηηθά ε ζπνπδαία ηνπ ζπκβνιή ζηα πεξηζζφηεξα ζεηηθά απνηειέζκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ κέζσ ηεο κεηάβαζεο ζηελ ελήιηθε δσή. 

 Αλαθνξηθά κε ηηο πξνηάζεηο πνπ έρσ λα θάλσ γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε πάλσ ζην 

ζέκα πνπ κειέηεζα είλαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο κνπ παξαηήξεζα φηη δελ 

ππάξρνπλ πνιιέο ζχγρξνλεο έξεπλεο πνπ λα αθνξνχλ ηελ έξεπλα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

κεηάβαζεο ζηα άηνκα κε αλαπεξία. Δμ νπ θαη ν ιφγνο πνπ ζηελ εξγαζία κνπ θάλσ 

αλαθνξέο θαη ζε φρη ηφζν ζχγρξνλεο κειέηεο. Δμάιινπ, ζθνπφο κνπ ήηαλ λα πξνζπαζήζσ 

λα θαιχςσ φζν πην επξεία γίλεηαη ην ζέκα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη ηεο κεηάβαζεο 

ζηελ ελήιηθε δσή. Δπηπιένλ, κία άιιε αδπλακία απηήο ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο είλαη 

φηη έρσ θάλεη αλαθνξέο ζε έξεπλεο πνπ δελ έρνπλ κφλν σο δείγκα άηνκα κε νπηηθή 

αλαπεξία, δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρνπλ πνιιέο κειέηεο πνπ λα κειεηνχλ ηνλ 

απηνπξνζδηνξηζκφ ζηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία. Κπξίσο νη έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

απηνπξνζδηνξηζκφ έρνπλ σο δείγκα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία. Ζ επηζήκαλζε ησλ 

αδπλακηψλ ηεο έξεπλαο γίλεηαη κε ζθνπφ λα δνζεί εξέζηζκα ζηνπο εξεπλεηέο γηα 

κειινληηθή κειέηε απηνχ ηνπ ζέκαηνο ζηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία.  
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