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Περίληψη  

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Αξιολόγηση, Σχεδιασμός και 

Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος για την Ενίσχυση του Αυτοπροσδιορισμού 

σε ενήλικη με Νοητική Αναπηρία: Μελέτη Περίπτωσης» διερευνήθηκαν πτυχές 

σχετικά με το αυτοπροσδιορισμό σε άτομα με νοητική αναπηρία μέσα από το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προγράμματος εκπαίδευσης στον 

αυτοπροσδιορισμό σε άτομο με νοητική αναπηρία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

αυτοπροσδιορισμός συνιστά ένα συνδυασμό δεξιοτήτων, γνώσεων και στάσεων οι 

οποίες καθιστούν ικανό ένα άτομο να εκδηλώνει αυτορυθμιζόμενες, αυτόνομες και 

προσανατολισμένες προς το στόχο συμπεριφορές, αξιοποιήθηκε τα λειτουργικό 

μοντέλο του αυτοπροσδιορισμού του Wehmeyer και το εκπαιδευτικό μοντέλο 

αυτορρυθμιζόμενης μάθησης, για το σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 

για την ενίσχυση του αυτοπροσδιορισμού. Σε επίπεδο μεθοδολογίας 

πραγματοποιήθηκε αρχική και τελική αξιολόγηση της ενήλικης με νοητική αναπηρία 

αξιοποιώντας την Κλίμακα Αυτοπροσδιορισμού της Arc (Arc’s Self Determination 

Scale) και την κλίμακα αυτοπροσδιορισμού AIR- Self-Determination Scale. Με βάση 

τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την αρχική αξιολόγηση κρίθηκε σημαντικό να 

ενδυναμωθεί η ικανότητα του ατόμου με νοητική αναπηρία να θέτει στόχους, να 

σχεδιάζει τον τρόπο με τους οποίους θα επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει και να 

ελέγχει τα αποτελέσματα. Οι δραστηριότητες του προγράμματος εστίασαν σε πτυχές 

της καθημερινότητας του ατόμου οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο φυσικό 

περιβάλλον του ατόμου. Τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης ανέδειξαν την 

αποτελεσματικότητα του προγράμματος και την ανάγκη συστηματοποίησης 

σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τον αυτοπροσδιορισμό 

Λέξεις- Κλειδιά: αυτοπροσδιορισμός,  νοητική αναπηρία, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 

μελέτη περίπτωσης, αυτορρυθμιζόμενη μάθηση 
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Abstarct  

 

In this diploma thesis, titled “Assessment, Design, and Implementation of an 

Educational Program towards the Enhancement of Self-Determination of a Female 

Adult with Mental Disability: A Case Study”, an investigation was conducted of the 

aspects that relate to the self-determination of individuals with mental disability, 

through the planning and implementation of an educational program on the self-

determination of an individual with mental disability. Taking into account that self-

determination consists of a combination of skills, knowledge, and attitudes, which 

enable an individual to demonstrate self-regulated and autonomous behaviors that are 

oriented towards the goal, both Wehmeyer’s self-determination model and the 

educational model of self-regulated learning were utilized, in order to plan an 

educational program to enhance self-determination. On a methodology level, an initial 

and a final assessment were performed of the female adult with mental disability, by 

utilizing Arc’s Self-Determination Scale (ARC), and AIR – Self-Determination Scale. 

Based on the resulting outcomes of the initial assessment, it was considered important 

to enhance the capacity of the individual with mental disability to set goals, plan 

ways, through which she will achieve the goals that she has set, and check the results. 

The activities of the program were focused on aspects of the individual’s daily 

routine, which took place within the natural environment of the individual. The results 

of the final assessment highlighted the effectiveness of the program, as well as the 

need for systematic planning and implementation of educational programs for self-

determination. 

Keywords: self-determination, mental disability, educational program, case study, 

self-regulated learning 
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Πρόλογος  

 

Στο επίκεντρο της παρούσας διπλωματικής εργασίας τέθηκε το ζήτημα του 

αυτοπροσδιορισμού. Κίνητρο για την ενασχόληση με το συγκεκριμένο θέμα 

αποτέλεσε αφενός, το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια το ζήτημα του 

αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με νοητική αναπηρία απασχολεί ιδιαίτερα την 

επιστημονική κοινότητα. Ωστόσο, στο ελληνικό συγκείμενο είναι περιορισμένος ο 

αριθμός των μελετών και των επιστημονικών ερευνών που έχουν υλοποιηθεί. Τα 

ερευνητικά δεδομένα αναδεικνύουν την ανάγκη συστηματοποίησης προγραμμάτων 

για την ενίσχυση του αυτοπροσδιορισμού. Αφετέρου, κίνητρο αποτέλεσε και το 

γεγονός ότι στο στενό φιλικό περιβάλλον υπάρχει ένα άτομο με νοητική αναπηρία και 

θεώρησα ως μια σημαντική ευκαιρία να υλοποιήσω ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το 

οποίο να συμβάλλει στη ενδυνάμωση του αυτοπροσδιορισμού αλλά και ως ένα βαθμό 

στη βελτίωση της ποιότητα ζωής του συγκεκριμένου ατόμου. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστώ από καρδιάς  την επιβλέπουσα 

καθηγήτρια κ. Καρτασίδου Λευκοθέα, για την υποστήριξη και την καθοδήγηση της 

σε όλη την πορεία υλοποίησης της διπλωματική μου εργασίας Οι κατευθυντήριες 

γραμμές που μου δόθηκαν για τη μελέτη και η αμέριστη συμπαράσταση της ήταν 

εξέχουσας σημασίας. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ χρωστάω στην αγαπημένη μου Ναταλία και την 

οικογένεια της, χάρη στους οποίους υλοποιήθηκε η παρούσα διπλωματική εργασία. Η 

δεκτικότητα και η συνεργασία της κατά τη διάρκεια υλοποίησης του εκπαιδευτικού 

προγράμματος αποτέλεσαν σημαντικούς δείκτες για την αποτελεσματικότητα του.  

Τέλος, ένα ευχαριστώ οφείλω και στο μικρό μου πρίγκιπα Νικόλα ο οποίος με το 

δικό του μοναδικό παιδικό τρόπο με υποστήριξε και μου έδωσε έμπνευση να 

ολοκληρώσω το μεταπτυχιακό μου. 
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Εισαγωγή  

Ο κοινωνικός προσδιορισμός της αναπηρίας αποτελεί κοινή συνισταμένη στην 

προβληματική που αναπτύσσεται  αναφορικά με την εννοιολογική κατανόηση της. Ο 

υφιστάμενος προβληματισμός είναι άρρηκτα συνυφασμένος με την άποψη ότι η 

αναπηρία  συνιστά απόρροια εκείνων των κοινωνικών συνθηκών, που δεν επιτρέπουν 

την πλήρη συμμετοχή του ατόμου στην οικονομική, κοινωνική, επαγγελματική, 

πολιτική και πολιτιστική ζωή της κοινότητας. Κατά συνέπεια, η αναπηρία θα πρέπει 

να αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα κοινωνικό, του οποίου η επίλυση καθιστά αναγκαία 

τη λήψη μέτρων που θα διασφαλίσουν την ένταξη κάθε ατόμου που χαρακτηρίζεται 

ως άτομο με αναπηρία στον κοινωνικό ιστό (Γουδήρας, 2013).  

Η αλλαγή των κοινωνικών αντιλήψεων για τον άνθρωπο, η ανάπτυξη των 

ειδικών επιστημών, η διεθνής δραστηριότητα επιστημόνων, οργανισμών και 

συλλόγων στην αλλαγή στάσης της κοινωνίας απέναντι στα άτομα με αναπηρία. Αυτό 

σημαίνει ότι  τα προβλήματα που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία έχουν γίνει πλέον 

διεθνώς αποδεκτά ως κοινωνικά, παιδαγωγικά, ψυχολογικά προβλήματα και 

αντιμετωπίζονται από τα προηγμένα κράτη του δυτικού κόσμου με την εφαρμογή 

ειδικών προγραμμάτων και υπηρεσιών χωρίς να απομακρύνετε το άτομο από το 

φυσιολογικό το περιβάλλον. Η δεκαετία του 1990 ήταν κομβικό σημείο για την 

εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία καθώς οι αποφάσεις αλλά και οι διακηρύξεις 

πού προήλθαν από σημαντικές διασκέψεις, έδωσαν ώθηση σε κυβερνητικές 

αποφάσεις για τη  διασφάλιση του δικαιώματος της μόρφωσης σε όλα τα άτομα 

ανεξάρτητα από τις ατομικές τους διαφορές. Οι αλλαγές αυτές δεν είναι τυχαίες, διότι 

προηγουμένως έχει διαμορφωθεί σε διεθνές επίπεδο ένα κλίμα ενάντια στη 

διαφορετικότητα και τις διακρίσεις, το οποίο στη συνέχεια επέφερε μία σειρά 

αλλαγών στη διεθνή πολιτική,  στο θεσμικό πλαίσιο, στις στάσεις και στις αντιλήψεις 

απέναντι στα άτομα που διαφέρουν λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους όπως 

είναι τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες. Οι διακηρύξεις των 

Ηνωμένων Εθνών περιλαμβάνονται στους βασικούς κανόνες για την ισότητα 

ευκαιριών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες με τις οποίες καλούνται τα κράτη να 

διασφαλίσουν την πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στα εκπαιδευτικά 

συστήματα (Γουδήρας, 2013 
.  

Ζώνιου-Σιδέρη, 2012
.
 Ζώνιου-Σιδέρη, 2009

 
). 

Τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος βρίσκεται 

το ζήτημα του αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με νοητική αναπηρία. Η έννοια του 
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αυτοπροσδιορισμού έχει προσεγγιστεί με ποικίλους τρόπους από τους ερευνητές οι 

οποίοι εξαρτώνται από το θεωρητικό υπόβαθρο του ερευνητικού τους 

προσανατολισμού. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, θα πρέπει να επισημανθεί ότι το 

ζήτημα του αυτοπροσδιορισμού είναι άρρηκτα συνυφασμένο με την κατοχή 

δεξιοτήτων, γνώσεων και χαρακτηριστικών τα οποία παρέχουν στο άτομο την 

ικανότητα να εξασφαλίσει μια ποιότητα ζωής αλλά και να αποκτήσει το έλεγχο σε 

βασικές πτυχές την καθημερινότητά τους (Wehmeyer, 2005). 

Η σημασία και η αναγκαιότητα μελέτης του αυτοπροσδιορισμού και της 

διδασκαλίας των δεξιοτήτων αυτοπροσδιορισμού σε άτομα με νοητική αναπηρία 

απορρέει σε ένα πρώτο επίπεδο από το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια δίνεται 

ιδιαίτερη προσοχή και βαρύτητα σε προγράμματα που αποβλέπουν στην ενδυνάμωση 

του αυτοπροσδιορισμού. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η αναγκαιότητα μελέτης του 

αυτοπροσδιορισμού συνδέεται με τη συστηματοποίηση των προσπαθειών που 

καταβάλλονται στο ελληνικό συγκείμενο την τελευταία δεκαετία στην κατεύθυνση 

αναγνώρισης της σημασίας του αυτοπροσδιορισμού στην ποιότητα ζωής των ατόμων 

με νοητική αναπηρία (Παναγιώτου, 2012
. 

 Φέτση, 2008
.
  Δημητριάδου, 2008

.
  

Καρτασίδου, 2007).  

Ωστόσο,  στην ελληνική πραγματικότητα, τα αναλυτικά προγράμματα για 

μαθητές με αναπηρίες δε συμπεριλαμβάνουν την έννοια του αυτοπροσδιορισμού. 

Ενώ, από την άλλη μεριά, κατά τη εκπαιδευτική διαδικασία ελάχιστα είναι τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα που λαμβάνουν χώρα για την ενίσχυση του 

αυτοπροσδιορισμού. Κατά συνέπεια, κρίνεται αναγκαίο και σημαντικό να αναδειχθεί 

η σημασία συστηματοποίησης  σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων για τον αυτοπροσδιορισμό ήδη από τις μικρές ηλικίες σε άτομα με 

νοητική αναπηρία προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα ζωής τους ως ενήλικες 

(Παναγιώτου, 2012
. 
 Φέτση, 2008

.
  Δημητριάδου, 2008

.
  Καρτασίδου, 2007). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης 

περίπτωσης επιδιώκεται η μελέτη πτυχών σχετικά με το αυτοπροσδιορισμό σε άτομα 

με νοητική αναπηρία μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προγράμματος 

εκπαίδευσης στον αυτοπροσδιορισμό σε άτομο με νοητική αναπηρία. 
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Κεφάλαιο 1 Θεωρητικό πλαίσιο 

1.1. Νοητική Αναπηρία  

1.1.1 Εννοιολογική αποσαφήνιση της νοητικής αναπηρίας  

Η νοητική αναπηρία είναι ένας όρος που έχει απασχολήσει διαχρονικά πολλούς 

μελετητές οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικές επιστήμες. Η διεπιστημονική 

προσέγγιση του όρου είχε ως αποτέλεσμα τη διατύπωση ποικίλων ορισμών οι οποίοι 

λαμβάνουν υπόψη διαφοροποιημένα κριτήρια όπως είναι για παράδειγμα τα 

βιολογικά ή ιατρικά, τα παιδαγωγικά, τα ψυχολογικά, οικολογικά. Από τον εικοστό 

αιώνα έχει ξεκινήσει η συστηματική μελέτη και η διερεύνηση της νοητικής 

αναπηρίας που οδήγησε στη διαμόρφωση ορισμών. Ωστόσο, ένα από τα 

σημαντικότερα προβλήματα τα οποία εντοπίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία 

αναφορικά με τον όρο νοητική αναπηρία, είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει σε διεθνές 

επίπεδο, συμφωνία για το χαρακτηρισμό του προβλήματος και τις ερμηνείες που 

δίνονται σε αυτόν. Η νοητική αναπηρία έχει ερμηνευτεί με ποικίλους συνδυασμούς 

κυρίως ψυχολογικούς, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς, συμπεριφοριστικούς και 

ιατρικούς. Οι όροι νοητική υστέρηση, νοητική καθυστέρηση, νοητική αναπηρία και 

νοητική ανεπάρκεια είναι αυτοί που χρησιμοποιούνται πιο συχνά στην Ελλάδα 

(Πολυχρονοπούλου, 2012).  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι πρώτοι ορισμοί που διατυπώθηκαν στηρίζονταν σε 

δύο βασικές έννοιες. Οι έννοιες αυτές ήταν, από τη μία μεριά, οι στατιστικές 

διακυμάνσεις και, από την άλλη μεριά, η προσαρμοστική συμπεριφορά (Τζουριάδου, 

1995). Κατά το παρελθόν, δύο ορισμοί για τη νοητική αναπηρία που δόθηκαν από το 

γιατρό Tredgold  και τον ψυχολόγο Doll  είχαν τύχει ιδιαίτερης προσοχής. Ο Tredgoll 

ορίζει τη νοητική καθυστέρηση ως την κατάσταση ανεπαρκούς νοητικής ανάπτυξης 

σε τέτοιο βαθμό, ώστε το άτομο να είναι ανίκανο να προσαρμοστεί στο περιβάλλον 

και να διατηρηθεί στη ζωή χωρίς καθοδήγηση, προστασία και εξωτερική βοήθεια 

(Τζουριάδου, 1995).  

 Από την άλλη μεριά, ο Doll  θεωρεί πως τα βασικά χαρακτηριστικά και κριτήρια 

της νοητικής καθυστέρησης είναι το γεγονός ότι εμφανίζεται κατά τη γέννηση ή 

νωρίς στην παιδική ηλικία, χαρακτηρίζεται από ανεπάρκεια στη νοητική ανάπτυξη, 

συνοδεύεται από ανεπάρκεια στην κοινωνική προσαρμοστικότητα, καταλήγει σε 

κοινωνική ανεπάρκεια κατά την ώριμη ηλικία, οφείλεται σε οργανικά αίτια και είναι 
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ανίατη κατάσταση. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα δύο τελευταία κριτήρια 

που έθεσε αμφισβητήθηκαν από όσους αναγνωρίζουν ότι η νοητική καθυστέρηση δεν 

συνιστά μία ανίατη ασθένεια αλλά συνιστά ένα σύμπτωμα που μπορεί να απορρέει 

από παροδικά ψυχολογικά ή περιβαλλοντικά αίτια (Τζουριάδου, 1995). Οι δύο αυτοί 

ορισμοί αναδεικνύουν ότι η νοητική αναπηρία συνιστά μια παθολογική κατάσταση 

για το άτομο, με στατικό χαρακτήρα, μη αναστρέψιμο. 

Ο ορισμός της νοητικής αναπηρίας, όπως αυτός διατυπώθηκε το 1959 και 

αναθεωρήθηκε το 1961 από την Αμερικανική Ένωση για τη Νοητικά Καθυστέρηση – 

American Association on Mental Retardation (AAMR), υπογραμμίζει ότι η νοητική 

υστέρηση αναφέρεται στην κάτω του μέσου όρου γενική νοητική λειτουργικότητα 

του ατόμου, η οποία έχει την αρχή της στην αναπτυξιακή περίοδο και συνυπάρχει με 

ανεπάρκεια στην προσαρμοστική συμπεριφορά (Στασινός, 2013). Ο συγκεκριμένος 

ορισμός γνώρισε, στη συνέχεια, σημαντικές αλλαγές και διαφοροποιήσεις από τη 

συγκεκριμένη εταιρεία οι οποίες απέβλεπαν στην αποσαφήνιση του περιεχομένου 

του.  

Το 1992, σε μία προσπάθεια που κατέβαλε η Αμερικανική Ένωση για τη 

Νοητικά Καθυστέρηση – American Association on Mental Retardation (AAMR) για 

να βελτιώσει τον παραπάνω ορισμό, τον επαναδιατύπωσε προκειμένου να καταστεί 

πιο σαφής, λεπτομερής και λειτουργικός. Στο νέο ορισμό που διατυπώθηκε, 

σημειώνεται ότι η νοητική υστέρηση είναι μία δυσκολία η οποία χαρακτηρίζεται από 

σημαντικούς περιορισμούς στη νοητική λειτουργικότητα και στην προσαρμοστική 

συμπεριφορά όπως αυτοί εκφράζονται στις αντιληπτικές, κοινωνικές και πρακτικές 

δεξιότητες. Αυτή η δυσκολία εκδηλώνεται πριν από την ηλικία των 18 χρόνων, 

εμφανίζεται δηλαδή, στην αναπτυξιακή περίοδο του παιδιού (Στασινός, 2013). 

Οι Κάκουρος και Μανιαδάκη (2002) σημειώνουν ότι όρος νοητική υστέρηση 

είναι προτιμότερος από τον όρο καθυστέρηση, προκειμένου να επιτευχθεί η 

ακριβέστερη περιγραφή της κλινικής οντότητας στην οποία γίνεται αναφορά. 

Ειδικότερα, ως καθυστέρηση υπονοεί ότι τα άτομα έχουν πιο αργούς ρυθμούς 

ανάπτυξης σε σύγκριση με άλλα άτομα ίδιας χρονολογικής ηλικίας και ότι τα άτομα 

αυτά έχουν τη δυνατότητα να ξεπεράσουν τη νοητική τους ανεπάρκεια. Στα 

παραπάνω θα πρέπει ακόμα, να σημειωθεί ότι δεν καθιστά σαφές πως τα άτομα με 

νοητικές ανεπάρκειες, στην πλειοψηφία τους δεν φτάνουν στα ίδια επίπεδα νοητικής 

ανάπτυξης με αυτά των ατόμων τυπικής ανάπτυξης εκτός από εκείνες τις περιπτώσεις 
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όπου η νοητική ανεπάρκεια συνιστά απόρροια περιβαλλοντικών αίτιων, έχει 

διαγωστεί έγκαιρα και έχει παρασχεθεί στο παιδί η κατάλληλη υποστήριξη για την 

αποκατάσταση της αναπηρίας του. Κατά συνέπεια η νοητική ανάπτυξη ενός ατόμου 

με νοητική ανεπάρκεια δεν είναι απλώς αργή, αλλά και ελλιπής (Κάκουρος & 

Μανιαδάκη, 2002).  

Ο τρόπος με τον οποίο η επιτροπή της Αμερικανικής Ένωσης για τις Νοητικές 

και Αναπτυξιακές Διαταραχές (AAIDD/ American Association on Intellectual and 

Developmental Disabilities)- μετονομασία της Αμερικανικής Ένωσης για τη Νοητική 

Καθυστέρηση – American Association on Mental Retardation (AAMR)-  προσδιόρισε 

το 2010 τα άτομα με νοητική αναπηρία, αναδεικνύει τις προσπάθειες που 

καταβάλλονται τα τελευταία χρόνια να εστιάσει ο ορισμός της νοητικής αναπηρίας 

στις ικανότητες αλλά και τις δυνατότητες αυτών των ατόμων, και λιγότερο στα 

ελλείμματα και στις αδυναμίες τους. Η  προσπάθεια που καταβάλετε διαφαίνεται 

 στην αντικατάσταση του όρου νοητική καθυστέρηση από τον όρο νοητική αναπηρία, 

η οποία χαρακτηρίζεται ως μία κατάσταση και όχι  ως ανατομικό χαρακτηριστικό το 

οποίο κληρονομείται. Σε αυτό το πλαίσιο έμφαση δίνεται στην προσαρμοστική 

συμπεριφορά αλλά και στα συστήματα υποστήριξης τα οποία χρειάζεται το άτομο 

προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητα σε όλους 

τους χώρους του στους οποίους κινείται αλλά και σε όλα τα στάδια της ζωής του 

(Πολυχρονοπούλου, 2012).  

Σύμφωνα με τον ορισμό που καταγράφεται στο διαγνωστικό εγχειρίδιο DSM-

V (2013) η νοητική αναπηρία προσδιορίζεται από την  εμφάνιση τρέχοντος 

διανοητικού ελλείμματος, το οποίο συνοδεύεται από ελλείμματα σε επίπεδο 

προσαρμοστικής λειτουργίας και η οποία εκδηλώνεται , κατά την περίοδο ανάπτυξης 

του ατόμου. Πιο συγκεκριμένα η νοητική αναπηρία περιλαμβάνει βλάβες σε επίπεδο 

νοητικων ικανοτήτων του ατόμου οι οποίες επιδρούν στην  προσαρμοστική του 

λειτουργία σε  τρεις βασικούς τομείς. Οι τομείς αυτοί είναι σε ένα πρώτο επίπεδο, ο 

εννοιολογικός τομέας ο οποίος περιλαμβάνει τις δεξιότητες στη γλώσσα, την 

ανάγνωση, τη γραφή,  τα μαθηματικά, τη λογική, τις γνώσεις και τη μνήμη. Σε ένα 

δεύτερο επίπεδο, είναι ο κοινωνικός τομέας, ο οποίος σχετίζεται με την 

ενσυναίσθηση, την κοινωνική κρίση, στις διαπροσωπικές δεξιότητες επικοινωνίας, 

την ικανότητα του ατόμου να κάνει και να διατηρεί φιλίες και άλλες παρόμοιες 

δεξιότητες. Τέλος, σε ένα τρίτο επίπεδο, είναι ο πρακτικός τομέας οποίο σχετίζεται με 
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την αυτοδιαχείριση και την αυτοεξυπηρέτηση του ατόμου σε επίπεδο προσωπικής 

φροντίδας, εργασίας, αρμοδιοτήτων και διαχείρισης χρημάτων (DSM-V, 2013). 

 

1.1.2 Συστήματα ταξινόμησης της Νοητικής Αναπηρίας και Γενικά 

Χαρακτηριστικά των Ατόμων με ΝΑ 

Ο καθορισμός των επιπέδων σοβαρότητας της νοητικής υστέρησης ενός ατόμου 

με βάση το διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο ψυχικών διαταραχών καθώς και τη 

διεθνή ταξινόμηση των νόσων διακρίνει τέσσερα βασικά επίπεδα τα οποία 

κυμαίνονται από ελαφρά/ ήπια έως και βαριά νοητική υστέρηση. Το σύστημα 

ταξινόμησης της AAMD- American Association on Mental Deficiency (1983) για τη 

νοητική αναπηρία έχει γίνει ευρέως αποδεκτό. Με βάση το συγκεκριμένο σύστημα τα 

άτομα με νοητική αναπηρία, αξιολογούνται / κατατάσσονται με βάση το δείκτη 

νοημοσύνης, και συνεπώς ανήκουν σε ένα από τα παρακάτω επίπεδα που 

απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Βαθμός νοητικής αναπηρίας Δείκτης νοημοσύνης 

Ελαφρά 50-55 έως 70 

Μέτρια 35-40 έως 50-55 

Σοβαρή 20-25 έως 35-40 

Βαριά Κάτω από 20 ή 25 

Πίνακας 1: Βαθμός Νοητικής Αναπηρίας 

Στα άτομα με ήπια νοητική αναπηρία συγκαταλέγεται το 85%  των ατόμων με 

νοητική αναπηρία. Βασικά χαρακτηριστικά των ατόμων με ήπια νοητική αναπηρία 

είναι το γεγονός ότι έχουν τη δυνατότητα ακαδημαϊκών επιτευγμάτων, είναι σε θέση 

να ολοκληρώσουν τις στοιχειώδεις ακαδημαϊκές βαθμίδες αν λάβουν την κατάλληλη 

υποστήριξη και στις περισσότερες περιπτώσεις τα άτομα αυτά είναι αυτάρκη. Θα 

πρέπει να σημειωθεί ακόμα, ότι όλοι μπορούν να ζήσουν ανεξάρτητα, με χαμηλό 

επίπεδο υποστήριξης που σχετίζεται ως επί το πλείστον με την παροχή βοήθειας για 

τη λήψη αποφάσεων διαβίωσης ενώ παράλληλα, μπορεί να χρειάζονται περισσότερο 

χρόνο, οδηγίες και υπενθυμίσεις σχετικά με δεξιότητες διαβίωσης. Σε γενικές 

γραμμές τα άτομα με ήπια νοητική αναπηρία δεν παρουσιάζουν διαταραχές στην 
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εμφάνιση ή στη συμπεριφορά και οι γλωσσικές, αισθητηριακές και κινητικές 

δυσκολίες είναι συνήθως ήπιες. Τέλος δεν θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι ενήλικες 

με ήπια νοητική αναπηρία παρουσιάζουν δυσκολίες σε επίπεδο διαχείρισης του 

άγχους και για το λόγο αυτό χρειάζονται υποστήριξη αναφορικά με περίπλοκες 

λειτουργίες, όπως είναι για παράδειγμα η διαχείριση των οικονομικών τους. Ωστόσο, 

παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των ενηλίκων με ήπια νοητική αναπηρία είναι σε 

θέση να ζήσουν αυτόνομα και να  απασχοληθούν με κάποιο επάγγελμα (Τζουριάδου, 

2008
.
 AAIDD, 2008

.
 Πολυχρονοπούλου, 2012

.
 Στρογγυλός, 2011

.
 Μπάρμπας, 2008). 

Στα άτομα με μέτρια νοητική αναπηρία συγκαταλέγεται περίπου το 10% των 

ατόμων με νοητική αναπηρία. Τα άτομα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία 

παρουσιάζουν επαρκείς δεξιότητες επικοινωνίας, όμως χρειάζονται υποστήριξη σε 

πολύπλοκες κοινωνικές δεξιότητες, όπως είναι για παράδειγμα η κριτική σκέψη και η 

διαχείριση των διαπροσωπικών σχέσεων. Στα παραπάνω θα πρέπει να σημειωθεί 

ακόμα, ότι  είναι σε θέση να εμπλακούν σε δραστηριότητες φροντίδας 

εαυτού/αυτοεξυπηρέτηση, ωστόσο χρειάζονται εκτεταμένη  και συστηματική 

εκπαίδευση. Δε θα πρέπει να παραληφθεί ότι τα άτομα αυτά μπορούν να 

προσαρμοστούν με αποτελεσματικό τρόπο σε κάποιο εργασιακό περιβάλλον. Ακόμη 

και όσοι τους δεν είναι σε θέση να ζήσουν ανεξάρτητα, μπορούν να μάθουν να 

ολοκληρώνουν κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες όπως είναι λόγου χάρη η 

διατροφή. Τέλος ένας βασικός λειτουργικός περιορισμός των ατόμων με μέτρια 

νοητική αναπηρία είναι οι περιορισμένες γλωσσικές δεξιότητες που παρουσιάζουν, 

ενώ τα άτομα τα οποία συγκαταλέγονται στα χαμηλότερα επίπεδα σε αυτή την 

κατηγορία, είναι σε θέση να αναπτύξουν μόνο κάποιες βασικές δεξιότητες 

ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής (Τζουριάδου, 2008
.
 AAIDD, 2002

.
 

Πολυχρονοπούλου, 2012
.
 Στρογγυλός, 2011

.
 Μπάρμπας, 2008). 

Στα άτομα με σοβαρή νοητική αναπηρία συγκαταλέγεται το 3-4% των ατόμων 

με νοητική αναπηρία. Βασικά χαρακτηριστικά των ατόμων με σοβαρή νοητική 

αναπηρία είναι το γεγονός ότι μπορούν να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες 

επικοινωνίας αλλά για την αυτοεξυπηρέτησή τους χρειάζονται καθημερινή 

υποστήριξη και καθοδήγηση, ενώ δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες για 

αυτόνομη διαβίωση. Πιο συγκεκριμένα σχετικά με τις γλωσσικές δεξιότητες των 

ατόμων με σοβαρή νοητική αναπηρία παρατηρείται ότι  παρουσιάζουν περιορισμένες 

λεκτικές ικανότητες, παρόλα αυτά  είναι σε θέση να εμπλακούν σε μία απλοϊκή 
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συνομιλία (Τζουριάδου, 2008
.
 AAIDD, 2008

.
 Πολυχρονοπούλου, 2012

.
 Στρογγυλός, 

2011
.
 Μπάρμπας, 2008). 

Στα άτομα με βαριά νοητική αναπηρία συγκαταλέγεται το 1-2% των ατόμων 

με νοητική αναπηρία. Βασικά χαρακτηριστικά των ατόμων αυτών είναι η πλήρης 

εξάρτηση από τους άλλους σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς τους, ενώ 

παράλληλα παρουσιάζουν σημαντικούς κινητικούς περιορισμούς και προβλήματα- 

κυρίως νευρολογικής φύσεως (Τζουριάδου, 2008
.
 AAIDD, 2008

.
 Πολυχρονοπούλου, 

2012
.
 Στρογγυλός, 2011

.
 Μπάρμπας, 2008). 

Με την πάροδο του χρόνου αλλά και τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί σε 

επίπεδο διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής αλλά και των πρακτικών που 

ακολουθούνται στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση η ταξινόμηση των ατόμων με 

βάση τον δείκτη νοημοσύνης απέκτησε λιγότερο επιστημονικού και περισσότερο 

πρακτικό ενδιαφέρον. Η ταξινόμηση η οποία προτείνεται από την AAIDD (2010) δεν 

στηρίζεται στα ελλείμματα που παρουσιάζει το άτομο με νοητική αναπηρία, αλλά 

εστιάζει στο επίπεδο και τον τύπο της υποστήριξης που χρειάζεται το συγκεκριμένο 

άτομο προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά μέσα στο περιβάλλον. Κατά 

συνέπεια, σημειώνεται ότι ένα παιδί ή ένας ενήλικας με νοητική αναπηρία μπορεί να 

χρειαστεί ένα από τα τέσσερα βασικά επίπεδα υποστήριξης τα οποία είναι τα 

ακόλουθα (Πολυχρονοπούλου, 2012): 

Διακεκομμένη 

υποστήριξη   

αυτού του είδους η υποστήριξη παρέχεται στο 

άτομο μόνο όταν χρειαστεί, όπως είναι για 

παράδειγμα στα μεταβατικά στάδια της ζωής. 

 

Περιορισμένη 

υποστήριξη    

αυτού του είδους η υποστήριξη παρέχεται για 

ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, όπως 

είναι για παράδειγμα η υποστήριξη κατά τη 

μετάβαση από την επαγγελματική κατάρτιση 

στην αγορά εργασίας. 

 

Εκτεταμένη ή ευρεία αυτού του είδους η υποστήριξη παρέχεται σε 
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υποστήριξη     τακτική βάση, είναι ευρεία και συνήθως 

μακροχρόνια, όπως είναι για παράδειγμα η 

καθημερινή υποστήριξη στο σπίτι. 

 

Διάχυτη υποστήριξη 

   

αυτού του είδους η υποστήριξη είναι σταθερή 

και τακτική και παρέχεται σε όλα τα πλαίσια 

της ζωής του ατόμου, προϋποθέτει την 

εμπλοκή και τη συνεργασία πολλών 

προσώπων. 

 

Πίνακας 2: Επίπεδα υποστήριξης σύμφωνα με την AAIDD, 2010 

Από την παραπάνω ταξινόμηση και λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο 

ορίζεται η νοητική αναπηρία διαφαίνεται ότι η ταξινόμηση συντελείται με βάση την 

υποστήριξη που χρειάζεται να λάβει ένα άτομο. Κατ’ επέκταση, αν το άτομο με την 

πάροδο του χρόνου δύναται να βελτιωθεί σε βασικούς τομείς και μπορεί να μεταβεί 

σε άλλης μορφής υποστήριξης. Αυτό σημαίνει ότι η νοητική αναπηρία είναι 

εξελικτική, καθώς εξαρτάται από την εκπαίδευση και την υποστήριξη που λαμβάνει 

το άτομο ενώ από την άλλη μεριά, δεν αποκλείεται η ανάπτυξη του ατόμου αλλά 

είναι πιο αργή σε σύγκριση με τα τυπικώς αναπτυσσόμενα άτομα 

(Πολυχρονοπούλου, 2012
.
 Heward, 2011 ). 

1.1. 3 Τα χαρακτηριστικά των ατόμων με νοητική αναπηρία  

Αρχικά θα πρέπει να σημειωθεί ότι η νοητική αναπηρία συνιστά μια ιδιαίτερα 

ετερογενή κατηγορία καθώς σε αυτή περιλαμβάνονται άτομα με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά ως προς τα επίπεδα της 

νοητικής, ψυχοσωματικής και ψυχοκοινωνικής λειτουργίας και εξέλιξης. Κοινή 

συνισταμένη στα άτομα με νοητική αναπηρία συνιστά το γεγονός ότι η νοητική 

αναπηρία επιφέρει προβλήματα στη λειτουργικότητα του ατόμου σε ποικίλες πτυχές 

της καθημερινότητας όπως είναι λόγου χάρη η συμμετοχή στην κοινότητα, η 

επαγγελματική αποκατάσταση, η αυτόνομη διαβίωση, οι κοινωνικές σχέσεις  (Smith, 

Morgan & Davidson, 2005) 
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Κάθε άτομο διαφέρει ως προς το βαθμό του των δυσκολιών που αντιμετωπίζει, 

τις αιτίες, συμπεριφορά, την πρόγνωση για το τελικό επίπεδο νοητικής ανάπτυξης και 

κοινωνικής προσαρμογής, τις περιβαλλοντικές εμπειρίες και την ποιότητα ζωής. 

Κατά συνέπεια, τα άτομα με νοητική αναπηρία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μία 

ξεχωριστή και μοναδική προσωπικότητα και κατά τη διαμόρφωση του προγράμματος 

παρέμβασης να λαμβάνονται υπόψη τα  ενδιαφέροντα, τα χαρακτηριστικά, οι 

δυσκολίες και οι ανάγκες τους (Πολυχρονοπούλου, 2012
. 

Στασινός, 2013
. 

Heward, 

2011). 

 

 

1.1.3.1 Γνωστικά χαρακτηριστικά των ατόμων με νοητική αναπηρία 

 

Η μειωμένη ικανότητα για μάθηση συνιστά ένα κοινό χαρακτηριστικό των 

ατόμων με νοητική αναπηρία, διότι παρουσιάζουν μια γενική δυσκολία σε όλες 

σχεδόν τις περιοχές οι οποίες σχετίζονται με τη γνωστική λειτουργία. Οι δυσκολίες 

που παρατηρούνται στο γνωστικό τομέα σχετίζονται με περιορισμούς στη μνήμη, 

στην αντίληψη, στη συγκέντρωση της προσοχής, στην επεξεργασία των πληροφοριών 

και στη γενίκευση της γνώσης. Όλα τα παραπάνω στοιχεία οδηγούν σε έναν αργό 

ρυθμό μάθησης σε  σύγκριση με τα τυπικώς αναπτυσσόμενα άτομα (Στρογγυλός, 

2011
.
 Μπάρμπας, 2008). Σε γενικές γραμμές, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη 

ενός ατόμου με νοητική αναπηρία ακολουθεί τα ίδια εξελικτικά στάδια με εκείνη των 

τυπικά αναπτυσσόμενων ατόμων και συμπληρώνεται στην ηλικία 16-18 ετών. Ο 

ρυθμός όμως, είναι αρκετά πιο βραδύς, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να μην 

ολοκληρώνεται η πνευματική τους ανάπτυξη. Η επιβράδυνση λοιπόν, του ρυθμού 

είναι ευθέως ανάλογη της αύξησης του βαθμού της νοητικής αναπηρίας 

(Πολυχρονοπούλου, 2012). 

Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί ότι ένα άτομο με νοητική αναπηρία 

παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες στη γλωσσική ανάπτυξη και την επικοινωνία, την 

αδυναμία γενίκευσης και μεταφοράς της συγκεκριμένης γνώσης, αδυναμία 

αναστρεψιμότητας της σκέψης, περιορισμένη επεξεργασία των πληροφοριών που 

δέχεται, ελλιπή και βραχύχρονη συγκέντρωση προσοχής και αδυναμίες σε επίπεδο 

μνήμης. Ειδικότερα, για τη μνήμη παρατηρείται ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός 
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της νοητικής αναπηρίας τόσο πιο σοβαρά είναι τα ελλείμματα στη μνήμη. Δε θα 

πρέπει να παραληφθεί ακόμα, ότι δυσκολίες αντιμετωπίζει και σε επίπεδο χρήσης 

γνωστικών και μεταγνωστικών σταρτηγικών για την επίλυση προβλημάτων 

((Τζουριάδου, 2010
.
Στασινός, 2013

.
Πολυχρονοπούλου,2012).  

Ειδικότερα, για το γνωστικό τομέα, αξίζει να σημειωθεί ότι το άτομο με νοητική 

αναπηρία παρουσιάζει γενικές ελλείψεις, αλλά και ειδικά προβλήματα τόσο στην 

κατανόηση όσο και στη χρήση του λόγου τα οποία με τη σειρά τους επιδρούν στο 

συμπεριφορικό και κοινωνικό τομέα, όπως αυτό θα επισημανθεί και στην επόμενη 

υποενότητα. Η έκταση των γλωσσικών δυσκολιών εξαρτάται από το βαθμό της 

νοητικής αναπηρίας διότι τα ερευνητικά δεδομένα αναδεικνύουν ότι υπάρχει 

συσχέτιση ανάμεσα στη γλωσσική ικανότητα και τη νοημοσύνη (Πολυχρονοπούλου, 

2012). 

Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό που διέπει τα άτομα με νοητική αναπηρία είναι 

η ελλειμματική παρώθηση. Σύμφωνα με τους Αμπράζη και Μπάρμπα (2014) η 

έλλειψη εσωτερικών κινήτρων επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό  την πρόσβαση στις 

νοητικές τους δυνατότητες, προκειμένου να τις αξιοποιήσουν με τρόπο 

αποτελεσματικό κατά την πρόσληψη και την επεξεργασία των ερεθισμάτων αλλά και 

κατά την επίλυση καθημερινών προβλημάτων. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να παραληφθεί 

ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία παρουσιάζουν περισσότερα κίνητρα για κοινωνική 

ενίσχυση σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό. Σε κάθε περίπτωση όμως, η κοινωνική 

αυτή ενίσχυση θα πρέπει να διδαχθεί από μικρή ηλικία, καθώς αν το παιδί δεν 

διδαχτεί την αμοιβαιότητα, καταλήγει σε εξάρτηση από τους ενήλικες. Το όφελος που 

απορρέει από τη διδασκαλία της αμοιβαιότητας είναι άρρηκτα συνυφασμένο με τη 

δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα άτομα με νοητική αναπηρία να αναγνωρίσουν και 

να αντιληφθούν τις ανάγκες και τις επιθυμίες του άλλου και τη σημασία να τις 

ικανοποιήσουν (Lunsky, 2006
.  

Βουγιούκας,2008). 

 

1.1.3.2Τα κοινωνικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά των ατόμων με νοητική 

αναπηρία 

Τα άτομα με νοητική αναπηρία δεν κατηγοριοποιούνται μόνο με βάση τις 

γνωστικές τους δυσκολίες, αλλά σύμφωνα με το συνδυασμό αυτών των δυσκολιών με 

τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο τομέα της των κοινωνικών σχέσεων, της 
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συμπεριφοράς και της επικοινωνίας. Τα άτομα  με νοητική ανεπάρκεια δημιουργούν 

κοινωνικές σχέσεις αλλά σε μικρότερο βαθμό σε σύγκριση με τους συνομηλίκους 

τους, διότι εμφανίζουν αδυναμίες σε κοινωνικές δεξιότητες, όπως η διαπραγμάτευση 

με συνομηλίκους, η επίλυση αντιπαραθέσεων και η εκτίμηση των κοινωνικών 

σχέσεων (Tzouriadou et al., 2013
.
 Αγγελάκη, 2013). Αρκετοί ερευνητές αναφέρουν 

ότι μια κοινή δυσκολία που έχουν τα άτομα με νοητική αναπηρία είναι το γεγονός ότι 

αντιλαμβάνονται λανθασμένα τις σχέσεις και εκλαμβάνουν με μια διευρυμένη έννοια 

τον όρο φιλία (Lunsky & Benson, 2001). 

Σε πολλές περιπτώσεις διστάζουν να αναπτύξουν σχέσεις με άλλα άτομα τυπικής 

ανάπτυξης εξαιτίας του φόβου της μη αποδοχής και κατ’ επέκταση, αυτό τους οδηγεί 

να βιώνουν υψηλά επίπεδα μοναξιάς, κοινωνικού άγχους και έλλειψης ικανοποίησης 

από τις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις. Θα πρέπει να σημειωθεί ακόμα, ότι η 

συμμετοχή σε δραστηριότητες που απαιτούν κοινωνική και λεκτική αλληλεπίδραση, 

 δυσκολεύουν τα άτομα με νοητική αναπηρία και για το λόγο αυτό φαίνεται να 

απομονώνονται (Στρογγυλός, 2011
.
 Μπάρμπας, 2008). 

Το ζήτημα των δυσλειτουργικών κοινωνικών σχέσεων που αναπτύσσουν τα 

άτομα με νοητική αναπηρία είναι άρρηκτα συνυφασμένο με την αυτοαντίληψη και 

την αυτοεικόνα του. Το άτομο με νοητική αναπηρία από μικρή ηλικία είναι 

σημαντικό να αποδεχτεί, την ανεπάρκειά του αλλά και τη διαφορετικότητα του σε 

σύγκριση με τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας του. Αν δεν καταφέρει να αποδεχτεί τις 

όποιες αδυναμίες, τότε ελλοχεύει ο κίνδυνος να διαμορφώσει μία αρνητική 

αυτοεικόνα που θα καθορίσει την πορεία που πρόκειται να ακολουθήσει στην 

υπόλοιπη ζωή του, διότι το ίδιο το παιδί θα αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως ανίκανο 

και ότι δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε όσα ανταποκρίνονται τα υπόλοιπα 

παιδιά (Πολυχρονοπούλου, 2012
.
 Heward, 2011

. 
Μπάρμπας, 2008).  

Η αρνητική αυτοεικόνα συνδέεται και με ένα άλλο χαρακτηριστικό των ατόμων 

με νοητική αναπηρίας και το οποίο είναι το ζήτημα της εξάρτησης το οποίο επηρεάζει 

αρνητικά τις προσδοκίες τους. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία 

φαίνεται να θεωρούν αναμενόμενη και δεδομένη την αποτυχία τους και τείνουν να 

εγκαταλείπουν εύκολα τις προσπάθειες ακόμα και σε περιπτώσεις που είναι σε θέση 

να ανταποκριθούν. Όπως σημειώνουν οι Nezu, και Gill-Weiss (1992) τα  άτομα με 

νοητική αναπηρία είναι πιο ευάλωτα στην  «μαθημένη αβοηθησία». Βασικό 

χαρακτηριστικό της μαθημένης αβοηθησίας είναι η υποκειμενική αντίληψη του 
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ατόμου ότι δεν είναι σε θέση να ασκήσει τον έλεγχο στη ζωή του και να 

αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που παρουσιάζει, καθώς επίσης δεν αναλαμβάνει 

πρωτοβουλίες για την έναρξη μιας δραστηριότητας ή τη διατήρηση της. Κατά 

συνέπεια, το άτομο με νοητική αναπηρία παρουσιάζει χαμηλό επίπεδο ελέγχου των 

ενεργειών του, στοιχείο το οποίο επιδρά στην έκβαση μιας δραστηριότητας στην 

οποία εμπλέκεται (Hodapp,Burack & Zigler, 1990). Συνέπεια της εξάρτησης και της 

αρνητικής αυτοαντίληψης είναι η παραίτηση και η κοινωνική απόσυρση 

(Πολυχρονοπούλου, 2012
.
 Heward, 2011

. 
Μπάρμπας, 2008). 

Αναφορικά με τις δυσκολίες που εντοπίζονται στον τομέα της επικοινωνίας θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι αυτές οι δυσκολίες σχετίζονται με τα χαμηλά επίπεδα 

γλωσσικής ανάπτυξης, τις δυσκολίες στην εκτέλεση εντολών και την κατανόηση 

οδηγιών, τις δυσκολίες στην ομιλία, στην έκφραση επιθυμιών αλλά και δυσκολίες 

στην επιλογή (Στρογγυλός, 2011). Τα άτομα που παρουσιάζουν διαταραχές 

επικοινωνίας, όταν καταφέρνουν να διατηρήσουν κάποιες βασικές επικοινωνιακές 

ικανότητες, φαίνεται να έχουν μεγαλύτερο βαθμό αποδοχής από τον κοινωνικό 

περίγυρο. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι πολλοί ερευνητές ασχολήθηκαν με τη 

διερεύνηση των χαρακτηριστικών των ατόμων με νοητική αναπηρία, εστίασαν ως επί 

το πλείστον, στα συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα που παρουσιάζουν 

τα άτομα. Τα πιο σημαντικά προβλήματα σχετίζονται, από τη μία μεριά, με τις 

κοινωνικές δυσκολίες σε επίπεδο αυθόρμητης εκδήλωσης συμπεριφορών και 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων, στη συναισθηματική ανταπόκριση και στην κοινωνική 

αντίληψη. Από την άλλη μεριά, τα προβλήματα σχετίζονται με τις προκλητικές 

συμπεριφορές όπως είναι για παράδειγμα η εμφάνιση επεισοδίων εκφοβισμού, βίας, 

επιθετικότητας, κακοποίησης, αυτοτραυματικής συμπεριφοράς (Αλευριάδου, 

Γκιαούρη & Παυλίδου, 2016). Με άλλα λόγια, στο τομέα της συμπεριφοράς ένα 

άτομο με νοητική αναπηρία μπορεί να παρουσιάζει αυξημένο άγχος, επιθετικότητα, 

παρόρμηση, εξάρτηση και έντονα ξεσπάσματα. 

1.1.4 Ζητήματα ανεξαρτησίας των ατόμων με νοητική αναπηρία  

Ένα από τα βασικά κοινωνικά χαρακτηριστικά των ατόμων με νοητική αναπηρία 

είναι το ζήτημα της δια βίου εξάρτησης. Η εξάρτηση των ατόμων με νοητική 

αναπηρία δεν σχετίζεται μόνο με τους γνωστικούς περιορισμούς αλλά σχετίζεται και 

με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα άτομα αυτά από τον κοινωνικό περίγυρο. Η 
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εξάρτηση έχει ως σημείο εκκίνησης τη γέννηση του παιδιού και την προσκόλληση 

του σε αυτό που το φροντίζει. Εν συνεχεία, κατά την εφηβεία το άτομο συνεχίζει να 

δέχεται την υποστήριξη από τους γονείς και τους επαγγελματίες, σε αντίθεση με τους 

τυπικά αναπτυσσόμενους εφήβους οι οποίοι  διεκδικούν και κατακτούν σταδιακά την 

ανεξαρτησία τους. Κατά την περίοδο της εφηβείας, τα άτομα με νοητική αναπηρία 

φαίνεται να έχουν περιορισμένες αλληλεπιδράσεις σε σύγκριση με τους 

συνομηλίκους και συνεχίζουν να παραμένουν προσκολλημένοι στην οικογένειά τους, 

ενώ ως ενήλικα πλέον άτομα παρουσιάζουν περιορισμένη κοινωνική ζωή. Ακόμα και 

στις περιπτώσεις εκείνες που το άτομο δε διαμένει μαζί με τους γονείς του,  συνεχίζει 

να δέχεται την υποστήριξη από ειδικούς επαγγελματίες, παρουσιάζει 

περιβαλλοντικούς περιορισμούς και δεν αναπτύσσει αυτόνομη  δραστηριότητα 

(Lunsky, 2006).  

Έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε από τους Peci και Alesi (2005) έδειξε ότι το 

άτομο με νοητική αναπηρία θεωρεί τις ικανότητές του σταθερές και αμεταβλητές, 

ανεξάρτητα από τις προσωπικές προσπάθειες που καταβάλλει αλλά και ανεξάρτητα 

από τις επιδιώξεις του. Το δεδομένο αυτό οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στις 

γνωστικές αδυναμίες που παρουσιάζει το άτομο με νοητική αναπηρία αλλά, είναι 

πολύ πιθανό οι αρνητικές συμπεριφορές να οφείλονται στο φόβο, στη δυσπιστία της 

αλληλεπίδρασης με τον κοινωνικό περίγυρο αλλά και εξαιτίας της αμφιθυμίας των 

συναισθημάτων. Αντίστοιχα, η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Σούλη και 

Φλωρίδη (2006) ανέδειξε ότι οι νέοι με νοητική αναπηρία αισθάνονται πως 

απορρίπτονται από το κοινωνικό περίγυρο, γεγονός που τους οδηγεί στην 

απομόνωση, παρά το γεγονός ότι οι ανάγκες και οι φιλοδοξίες των συνομηλίκων 

μπορεί να συνέβαιναν (Σούλης & Φλωρίδης, 2006).   

Από τα παραπάνω δεδομένα διαφαίνεται ότι το άτομο με νοητική αναπηρία σε 

όλη τη πορεία της ζωής του αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στη διαχείριση 

καταστάσεων και προβλημάτων, στη λήψη αποφάσεων, στην ανταπόκριση σε 

απαιτήσεις που άλλοι συνομήλικοι τους δύνανται να ανταποκριθούν Από την άλλη 

μεριά, έρχονται αντιμέτωποι με το κοινωνικό περιβάλλον που σε πολλές περιπτώσεις  

ενισχύει την εικόνα του ανίκανου ατόμου το οποίο δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί 

τη ζωή του. Οι γνωστικοί και κοινωνικοί παράγοντες λειτουργούν ανασταλτικά και 

έχουν ως αποτέλεσμα την εξάρτηση του ατόμου με νοητική αναπηρία από κάποιον 

κηδεμόνα. Η εξάρτηση βιώνεται από τα ίδια τα άτομα με νοητική ανεπάρκεια ως 
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όρος επιβίωσης και για το λόγο αυτό μπορεί να εκδηλώνεται και από τα ίδια τα άτομα  

ως επιθυμία. 

 

1.1.1.5 Η αυτοεικόνα των ατόμων με νοητική αναπηρία και ο ρόλος της 

οικογένειας 

Η επίδραση της οικογένειας διαδραματίζει καθοριστικό  ρόλο στην 

ψυχοκοινωνική εξέλιξη ενός παιδιού με νοητική αναπηρία καθώς επηρεάζει τη 

βούληση, το συναίσθημα, τις αντιλήψεις και το χαρακτήρα του. Η διαμόρφωση της 

αυτοεικόνας του παιδιού συντελείται κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Ο Goffman 

(2001) σημειώνει ότι το στίγμα εντοπίζεται όταν ένα άτομο διαφέρει από το σύνολο 

και αξιολογείται αρνητικά από το κοινωνικό του περιβάλλον, επηρεάζοντας αρνητικά 

την αυτοεκτίμησή του και κατά συνέπεια ολόκληρη την ταυτότητά του. Στην 

περίπτωση των ατόμων με νοητική αναπηρία, επιδρά καταλυτικά, στον τρόπο με τον 

οποίο αντιδρούν και δραστηριοποιούνται μέσα στις κοινωνικές ομάδες. Η φθαρμένη 

ταυτότητα που διαμορφώνουν για τον εαυτό τους επηρεάζει σημαντικά τη ζωή τους 

(Μπάρμπας, 2008). 

Σύμφωνα με τον Wehmeyer (1998) το στίγμα είναι άρρηκτα συνυφασμένο με 

την εξάρτηση των ατόμων με νοητική αναπηρία από το οικογενειακό περιβάλλον. 

Θεωρούνται ανίκανα να έχουν τον έλεγχο της ζωής τους και να αναλάβουν ευθύνες 

για τις επιλογές και τις αποφάσεις που τα αφορούν, ενώ ταυτόχρονα αμφισβητείται 

και η ικανότητά τους για αυτονομία. Κατά αυτό τον τρόπο υπονομεύεται η ικανότητα 

αυτοπροσδιορισμού, η ικανότητα ανεξαρτησίας και  αυτονομίας ενώ παράλληλα, 

συνιστά ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων αλλά και για 

τον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα άτομα με νοητική αναπηρία από τον κοινωνικό 

περίγυρο (Wehmeyer, 1998) . 

Με βάση τα παραπάνω η βοήθεια που πρέπει να  παρέχεται στο παιδί για το 

σχηματισμό υγιούς αυτοεικόνας και αυτοεκτίμησης θα πρέπει να ξεκινάει από τη 

μέρα της γέννησής του με τη μορφή της καθοδήγησης και της συμβουλευτικής των 

γονέων. Αυτό σημαίνει ότι η συμμετοχή της οικογένειας ως ομάδας, όσο νωρίτερα 

γίνεται στη ζωή ενός παιδιού με νοητική αναπηρία μπορεί να επιδράσει θετικά στην 

ψυχοκοινωνική και συναισθηματική εξέλιξη και προσαρμογή τόσο του παιδιού όσο 

και των γονέων (Πολυχρονοπούλου, 2012
.
 Heward, 2011). 
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Αρχικά λοιπόν, είναι σημαντικό οι γονείς να συμμετέχουν σε προγράμματα 

συμβουλευτικής υποστήριξης προκειμένου να ενημερωθούν και να έχουν πλήρη 

εικόνα των ανεπαρκειών του παιδιού τους, προκειμένου να μπορέσουν να το 

βοηθήσουν όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά. Η συμβουλευτική γονέων περιλαμβάνει 

την παροχή πληροφοριών, βοήθειας και υποστήριξης για την επίλυση προβλημάτων 

μέσα από τη μελέτη των στάσεων, των διαθέσεων και των συναισθημάτων της 

οικογένειας. Πρωταρχικός στόχος της συμβουλευτικής είναι η αποδοχή του παιδιού 

με όλες τις αδυναμίες και τις ανεπάρκειες του και αυτή η αποδοχή ξεκινάει από το 

σπίτι, όπου το παιδί δοκιμάζει τις ικανότητές του, μετράει τις δυνάμεις του και θέτει 

τους περιορισμούς του μέσα από εμπειρίες που συχνά μπορεί να προκαλέσουν 

απογοήτευση και πόνο. Η οικογένεια σε όλη αυτή την διαδικασία θα πρέπει να το έχει 

καθοδηγήσει κατάλληλα, ώστε να μπορέσει  να ενθαρρύνει και να βοηθήσει το παιδί 

να αποδεχτεί τους περιορισμούς του, χωρίς όμως να το υποβιβάσει ως άτομο 

(Συριοπουλου-Δελλή, 2005). 

Οι γονείς λοιπόν, και τα αδέρφια που αποτελούν την οικογένεια του παιδιού 

με νοητική αναπηρία είναι αυτοί, οι οποίοι πρώτοι καλούνται να βοηθήσουν το παιδί 

να ανακαλύψει αλλά και να αξιοποιήσει τις ικανότητες και τα προσόντα του. Με 

άλλα λόγια, είναι αυτοί που πρώτοι θα δείξουν στο παιδί και θα το πείσουν ότι δεν 

έχει σημασία αυτό που δεν μπορεί να κάνει και που μπορεί να του λείπει αλλά ο 

τρόπος που θα χρησιμοποιήσει αυτά που έχει ήδη. Κατά συνέπεια, όλα τα παραπάνω 

στοιχεία συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας θετικής αυτοεικόνας (Πολυχρονοπούλου, 

2012
.
 Συριοπουλου-Δελλή, 2005). 

1.2 Η έννοια του Αυτοπροσδιορισμού 

Ο αυτοπροσδιορισμός για τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχει ιστορικές ρίζες 

στην προσέγγιση της ομαλοποίησης, στην ανεξάρτητη διαβίωση και στα αναπηρικά 

κινήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα της δεκαετίας του 1960 και του 1970. Ο 

όρος, που ιστορικά αναφέρεται στο δικαίωμα ενός έθνους για αυτοκυβέρνηση, 

οικειοποιήθηκε από τους υποστηρικτές των δικαιωμάτων των αναπήρων με στόχο το 

δικαίωμά τους να έχουν τον έλεγχο της ζωής τους (Nirje, 1972
.
 Wolfensberger, 1972· 

Williams, 1989). 

Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση διαφαίνεται ότι η έννοια του 

αυτοπροσδιορισμού έχει ποικίλους ορισμούς καθένας από τους οποίους εστιάζει σε 

διαφορετικούς παράγοντες. Η δυσκολία συμφωνίας σε ένα κοινά αποδεκτό ορισμό 
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απορρέει από το γεγονός ότι η έννοια του αυτοπροσδιορισμού είναι μία έννοια 

ιδιαίτερα σύνθετη και η οποία εκλαμβάνεται με ποικίλους και διαφορετικούς 

τρόπους. Για παράδειγμα, η έννοια εκλαμβάνεται ως ιδανικό, ως αρχή, ως διαδικασία 

ή αποτέλεσμα ή χαρακτηριστικό ενός ατόμου (Εφραιμίδης, 2013). 

Σύμφωνα με τους Wehmeyer και Mithaug (2006) ο αυτοπροσδιορισμός έχει μία 

θεσμική και πολιτική διάσταση, η οποία είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τη 

διασφάλιση του προσωπικού χώρου και της προσωπικής ελευθερίας, του εκάστοτε 

ατόμου, από παρεμβάσεις της εκτελεστικής εξουσίας, στο πλαίσιο που ορίζουν οι 

νόμοι και οι θεσμοί του κάθε κράτους (Wehmeyer & Mithaug, 2006). Οι Field, 

Hoffman και Posch (1997) όρισαν τον αυτοπροσδιορισμό ως την ικανότητα του 

ατόμου να αναγνωρίζει και να πετυχαίνει τους στόχους με βάση τη γνώση και την 

εκτίμηση του εαυτού του. Οι Price, Wollensky και Mulligan (2002) από τη μεριά 

τους,  κάνουν αναφορά στον αυτοπροσδιορισμό ως ένα πολύπλοκο πλαίσιο 

ικανοτήτων και εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων, τα οποία δύνανται να διδαχθούν τα 

άτομα, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Σε αυτό το πλαίσιο τα άτομα με ή  χωρίς 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία μπορούν να καταστούν υπεύθυνοι για τη 

ζωή τους και να εκφράσουν τις επιθυμίες τους με τη βοήθεια των κατάλληλων 

υποστηρικτικών μέσων (Wehmeyer & Mithaug, 2006). 

Οι Haelewyck, Bara και Lachapelle (2005) υποστηρίζουν ότι ο 

αυτοπροσδιορισμός σχετίζεται με  εκείνες τις απαραίτητες δεξιότητες που καθιστούν 

το άτομο ικανό να έχει τον έλεγχο της ζωής του χωρίς να επηρεάζεται από 

εξωτερικούς παράγοντες. Σε αυτό συνηγορούν οι  Καρτασίδου και Αγαλιώτης (2009), 

επισημαίνοντας ότι ο αυτοπροσδιορισμός ως όρος αναφέρεται στο δικαίωμα του κάθε 

ανθρώπου, αλλά και στην ελευθερία του, να ελέγχει τη ζωή του. Πρόκειται με άλλα 

λόγια, για το αναφαίρετο δικαίωμα και την ανάγκη του ατόμου στις προσωπικές του 

επιλογές σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του (Καρτασίδου & Αγαλιώτης, 

2006). 

Ένας αποδεκτός και ιδιαίτερα συνοπτικός ορισμός της έννοιας του 

αυτοπροσδιορισμού είναι ότι πρόκειται για «ένα συνδυασμό δεξιοτήτων, γνώσεων 

και στάσεων οι οποίες καθιστούν ικανό ένα άτομο να εκδηλώνει αυτορυθμιζόμενες, 

αυτόνομες και προσανατολισμένες προς το στόχο συμπεριφορές. Η επίγνωση των 

προσωπικών δυνατοτήτων και των αδυναμιών σε συνδυασμό με την πίστη στην 

ικανότητα και την αποτελεσματικότητα του ατόμου για τον εαυτό του είναι 
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θεμελιώδη. Όταν τα άτομα ενεργούν στη βάση αυτών των δεξιοτήτων και των 

χαρακτηριστικών, έχουν μεγαλύτερες ικανότητες και δυνατότητες να αναλάβουν τον 

έλεγχο στις ζωές τους και το ρόλο του πετυχημένου ενήλικα στην κοινωνία» (Field, 

Martin, Miller, Ward & Wehmeyer, 1998, 2). 

Με βάση τον παραπάνω ορισμό οι Field, Martin, Miller, Ward και Wehmeyer 

(1998) σημειώνουν λοιπόν, ότι ο όρος αυτοπροσδιορισμός  αποτελεί ένα συνδυασμό 

από δεξιότητες, γνώσεις και πεποιθήσεις που καθιστούν ικανό το άτομο να 

εμπλέκεται σε στοχοκατευθυνόμενη, αυτορυθμιζόμενη, αυτόνομη συμπεριφορά. Πιο 

συγκεκριμένα,  η ικανότητα του ατόμου να συνειδητοποιεί, τόσο τις δυνατότητες όσο 

και τους περιορισμούς του, ενώ παράλληλα, να διατηρεί την πεποίθηση που έχει για 

τον εαυτό του ότι είναι ικανός και αποτελεσματικός,  αποτελούν βασικές συνιστώσες 

για τον αυτοπροσδιορισμό (Field, Martin, Miller, Ward and Wehmeyer, 1998). 

1.2.1 Βασικά χαρακτηριστικά αυτοπροσδιορισμού 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της αυτοπροσδιορίζομενης συμπεριφοράς 

περιλαμβάνουν την αυτονομία, την αυτορρύθμιση, την ψυχολογική ενδυνάμωση και 

την αυτοπραγμάτωση. Τα στοιχεία αυτά συνιστούν προϊόντα ανάπτυξης των 

συστατικών στοιχείων της συμπεριφοράς, όπως είναι για παράδειγμα η δυνατότητα 

επιλογών, η λήψη αποφάσεων, η επίλυση προβλημάτων, ο καθορισμός στόχων, η 

αυτογνωσία (Shogren, Wehmeyer, Palmer, Soukup, Little, Garner, & Lawrence, 

2008).  

Τα χαρακτηριστικά  της αυτοπροσδιοριζόμενης συμπεριφοράς αναδύονται από 

τη στιγμή που τα άτομα κατακτούν βασικά συστατικά στοιχεία της έννοιας του 

αυτοπροσδιορισμού . Αυτό σημαίνει ότι οι πράξεις του ατόμου θα πρέπει να 

αντανακλούν, το καθένα από αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά. Ωστόσο, λαμβάνεται 

υπόψη ότι υπάρχει μία σειρά από παράγοντες, όπως είναι λόγου χάρη η ηλικία,  οι 

ικανότητες αλλά και οι περιβαλλοντικές συνθήκες που επιδρούν στο βαθμό 

εκδήλωσης των βασικών συστατικών αυτών στοιχείων (Wehmeyer & Schalock, 

2001). 

Σύμφωνα με τους Field, Martin, Miller, Ward και Wehmeyer (1998) τα βασικά 

χαρακτηριστικά του αυτοπροσδιορισμού περιλαμβάνουν σε ένα πρώτο επίπεδο, την 

επίγνωση για τις προσωπικές προτιμήσεις, ενδιαφέροντα, δυνατότητες, αδυναμίες και 

περιορισμούς και την ικανότητα του ατόμου να κάνει επιλογές με βάση αυτές. Σε ένα 

δεύτερο επίπεδο, περιλαμβάνει την ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται τις 
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εναλλακτικές που έχει στη διάθεση του, να εκτιμά τις συνέπειες που συνεπάγονται οι 

επιλογές του και να αναλαμβάνουν δράση όταν χρειάζεται. Επιπρόσθετα, το άτομο 

έχει την ικανότητα του ατόμου να αξιολογεί τις αποφάσεις με βάση τις εμπειρίες, να 

διαμορφώνει ανάλογα τις μελλοντικές αποφάσεις, να θέτει στόχους και να δουλεύει 

προς την κατεύθυνση της επίλυσης τους. Σε ένα τρίτο επίπεδο, περιλαμβάνει την 

επιθυμία για ανεξαρτησία παράλληλα με την αναγνώριση της αλληλεξάρτησης από 

τους σημαντικούς άλλους καθώς επίσης, την ικανότητα για αυτό-συνηγορία, 

αυτορρύθμιση, αυτοαξιολόγηση. Τέλος, σε ένα τέταρτο επίπεδο, χαρακτηριστικά του 

αυτοπροσδιορισμού συνιστούν η ικανότητα ανάληψης ευθύνης για τις συνέπειες των 

πράξεων του αλλά και η ικανότητα χρήσης δεξιοτήτων επικοινωνίας, η 

αυτοπεποίθηση, η δημιουργικότητα, η επιμονή και η περηφάνια (Field, Martin, 

Miller, Ward & Wehmeyer, 1998). 

Τα παραπάνω συμπεριφορικά συστατικά θα πρέπει να αποτελούν τους στόχους 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για άτομα με αναπηρία και να καλλιεργούνται 

μέσα από γνώσεις, δεξιότητες, πεποιθήσεις και διαθέσεις οι οποίες αποβλέπουν στην 

ενίσχυση του αυτοπροσδιορισμού. Η αποφασιστικότητα και ο αυτοπροσδιορισμός 

δύναται να οδηγήσουν τον εκάστοτε μαθητή σε αυτογνωσία και αυτοεκτίμηση, 

παράμετροι που αποτελούν τη βάση για τη σχολική επιτυχία (Πολυχρονοπούλου, 

2012). Οι Wehmeyer, Argan και Hughes (2000), επισημαίνουν ότι παρά το γεγονός 

ότι η σοβαρότητα της αναπηρίας είναι αυτή που καθορίζει τις δεξιότητες που μπορεί 

να αποκτήσει το άτομο, το στοιχείο αυτό δεν υποβαθμίζει τη σπουδαιότητα παροχής 

ευκαιριών αυτοπροσδιορισμού σε αυτά τα άτομα (Wehmeyer, Argan και Hughes, 

2000) 

Στο σημείο αυτό θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στη θεωρία του Wehmeyer  και θα 

αναδειχθεί το λειτουργικό μοντέλο αυτοπροσδιορισμού. Το λειτουργικό μοντέλο 

όπως αυτό αναπτύχθηκε από τον Wehmeyer  και τους συνεργάτες του βασίζεται στις 

αρχές της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής, αναγνωρίζοντας ότι το εκάστοτε άτομο 

έχει το αδιαμφισβήτητο και αναφαίρετο δικαίωμα του αυτοκαθορισμού, των 

επιλογών, των προτιμήσεων αλλά και της εξασφάλισης μιας καλύτερης ποιότητας 

ζωής. Αξίζει να επισημανθεί ακόμα ότι το συγκεκριμένο μοντέλο αναπτύχθηκε για τα 

άτομα με νοητική  αναπηρία, ωστόσο δύναται να εφαρμοστεί και σε άλλες 

κατηγορίες ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και σε άτομα τυπικής 

ανάπτυξης (Wehmeyer, 1999). 
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Εικόνα 1: Το λειτουργικό μοντέλο αυτοπροσδιορισμού 

 

Το λειτουργικό μοντέλο του αυτοπροσδιορισμού εστιάζει στα βασικά συστατικά 

της αυτοπροσδιοριζόμενης συμπεριφοράς, όπως αυτά αναφέρθηκαν παραπάνω, 

αυτονομία,  αυτορρύθμιση,  ψυχολογική ενδυνάμωση και  συνειδητοποίηση του 

εαυτού- αυτοπραγμάτωση. Στο σημείο αυτό θα επισημανθούν κάποια βασικά 

στοιχεία για κάθε μια από τις τέσσερις διαστάσεις. Αναφορικά με την αυτονομία, θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την ικανότητα του ατόμου να 

δρα ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις επιλογές του. Η αυτονομία 

συνιστά απόρροια της διαδικασίας εξατομίκευσης, ενώ καλύπτει το σύνολο των 

πράξεων του ατόμου που ενεργεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις του, τα ενδιαφέροντα 

ή/και τις δυνατότητές του, με τρόπο ανεξάρτητο και απαλλαγμένο από κάθε είδους 

εξωτερική επιρροή ή παρέμβαση (Wehmeyer, 2001
. 
Wehmeyer, 1999). 

Σχετικά με τη διάσταση της αυτορρύθμισης, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή 

αναφέρεται στην ικανότητα που διέπει το άτομο να διερευνά τις συνθήκες αλλά και 

τις συμπεριφορές του περιβάλλοντος, με στόχο να αποφασίζει με ποιο τρόπο θα 

ενεργήσει. Επίσης, σχετίζεται  με την ικανότητα του ατόμου να αξιολογεί κατά πόσο 

τα αποτελέσματα των πράξεών του είναι επιθυμητά και κατά περίπτωση να τα 

αναθεωρεί. Σε αυτή την διάσταση συμπεριλαμβάνονται μια σειρά από στρατηγικές 

αυτοδιαχείρισης. Σε αυτές εντάσσονται ο αυτοέλεγχος, η αυτοδιδασκαλία, η 

αυτοενίσχυση, η συμπεριφορά ρύθμισης και επίτευξης στόχου, η συμπεριφορά 

επίλυσης προβλήματος και λήψης αποφάσεων αλλά και οι στρατηγικές μάθησης 

διαμέσου της παρατήρησης (Agran, 1997). 
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Η διάσταση της ψυχολογικής ενδυνάμωσης, είναι άρρηκτα συνυφασμένη με 

την ικανότητα του ατόμου να δρα με βάση την πεποίθηση ότι έχει τον έλεγχο των 

σημαντικών συνθηκών, οι οποίες δύνανται να το οδηγήσουν στην επίτευξη του 

επιθυμητού αποτελέσματος. Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί ακόμα και το 

γεγονός ότι το άτομο διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να το πετύχει. Σε ό,τι 

αφορά στον τρόπο με τον οποίο δύναται να επιτευχθεί  ψυχολογική ενδυνάμωση 

αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό εξασφαλίζεται μέσα από τη διαδικασία της μάθησης, της 

χρήσης δεξιοτήτων επίλυσης προβλήματος και της επίτευξης αντιληπτού ή 

πραγματικού ελέγχου της ζωή του ατόμου. Το άτομο όταν αναπτύσσει την αντίληψη 

της ψυχολογικής ενδυνάμωσης, τότε είναι σε θέση να επιτύχει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα, όπως είναι λόγου χάρη η κοινωνική ένταξη και η συμμετοχή στην 

κοινωνία (Wehmeyer, 2001
. 
Wehmeyer, 1999). 

Η τέταρτη διάσταση του αυτοπροσδιορισμού είναι η αυτοπραγμάτωση, η οποία 

σχετίζεται με την ικανότητα του ατόμου  να γνωρίζει και να κατανοεί τον εαυτό του. 

Η κατάκτηση της αυτογνωσίας επιτυγχάνεται μέσα από την εμπειρία και την 

ερμηνεία του περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύσσεται. Ωστόσο, δε θα πρέπει να 

παραληφθεί ακόμα ότι η αυτογνωσία εξαρτάται και από τις εκτιμήσεις και τις 

απόψεις του κοινωνικού περίγυρου, των ανθρώπων εκείνων που είναι σημαντικοί για 

το άτομο (Wehmeyer, 2001
. 
Wehmeyer, 1999). 

Από τα παραπάνω καθίσταται εμφανές το γεγονός ότι η θεωρία της 

αυτοπροσδιορίζομενης μάθησης αναλύει όλες εκείνες τις διαδικασίες με τις οποίες το 

άτομο μαθαίνει να γίνεται αυτοπροσδιοριζόμενο, αλληλεπιδρώντας με τις ευκαιρίες 

που του παρέχονται από το περιβάλλον προκειμένου να αποκτήσει αυτά που  επιθυμεί 

και χρειάζεται στη ζωή του (Βουγιούκας, 2015). Εν κατακλείδι, η απόκτηση βασικών 

δεξιοτήτων αυτοπροσδιορισμού συνιστά βασική προϋπόθεση για την ομαλή 

μετάβαση στην ενήλικη ζωή, στην αυτόνομη διαβίωση και την ποιότητα ζωής κάθε 

ανθρώπου με ή  χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία. 

1.2.3 Αυτοπροσδιορισμός και νοητική αναπηρία. Ερευνητικά δεδομένα 

Κατά το παρελθόν επικρατούσε η άποψη ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία δεν 

έχουν την δυνατότητα να αυτοπροσδιορίζονται και να κάνουν επιλογές. Η 

επικρατούσα αυτή η άποψη συνδέεται με την παρερμηνεία της έννοιας του 

αυτοπροσδιορισμού και τη σύνδεση της με το γεγονός ότι παραπέμπει στη 

δυνατότητα ενός ατόμου να κάνει τα πάντα μόνος του, αυτόνομα. Το στοιχείο αυτό 
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όμως, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, διότι επί της ουσίας ο 

αυτοπροσδιορισμός αφορά στην παροχή ευκαιριών προκειμένου να αξιοποιήσουν στο 

μέγιστο τις ικανότητές τους και να συμμετέχουν- στο βαθμό που το επιτρέπουν αυτό 

οι δυνατότητές τους- στη διαδικασία επίλυσης προβλήματος και λήψης αποφάσεων 

(Wehmeyer & Schwartz, 1998
.
 Wehmeyer, Agran & Hughes, 2000). 

Η Αμερικανική Ένωση για τη Νοητική Αναπηρία επισημαίνει, σχετικά με το 

ζήτημα του αυτοπροσδιορισμού, ότι συνιστά μια από τις σημαντικές διαστάσεις της 

ποιότητας ζωής για τα άτομα με νοητική αναπηρία (Schalock, 1996). Μέσα από μια 

σειρά ερευνητικών δεδομένων έχει διαφανεί ότι υπάρχει θετική συσχέτιση με την 

ποιότητα ζωής των ατόμων αυτών (Wehmeyer & Schwartz, 1998). Στη σημερινή 

εποχή, όπως σημειώνει ο Wehmeyer (1998) η εκπαιδευτική ψυχολογία αναδεικνύει 

με ξεκάθαρο τρόπο ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία μπορούν να ρυθμίσουν η 

συμπεριφορά τους και να γίνουν λιγότερο εξαρτημένα από τους άλλους, να 

εκφράσουν τις προτιμήσεις τους αλλά και να κάνουν προσωπικές επιλογές. Είναι 

σημαντικό να επισημανθεί ακόμα, ότι θα πρέπει να δίνεται έμφαση όχι στον απόλυτο 

έλεγχο του ατόμου αλλά στην παροχή ευκαιριών για επιλογές, στην εκμάθηση 

δεξιοτήτων αυτοπροσδιορισμού καθώς επίσης την ενίσχυση της συμμετοχής των 

ατόμων με νοητική αναπηρία στην κοινότητα. Το γεγονός ότι ένα άτομο δεν μπορεί 

να αυτονομηθεί εντελώς δεν σημαίνει ότι δεν είναι σε θέση να εμπλακεί σε 

αποφάσεις οι οποίες επηρεάζουν την ζωή του (Wehmeyer, Agran & Hughes, 2000) 

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Wehmeyer και Schwartz (1997) 

 διερεύνησε τον αυτοπροσδιορισμό σε εφήβους με νοητική αναπηρία και συνέκρινε 

το επίπεδο του αυτοπροσδιορισμού τους με αυτό εφήβων οι οποίοι παρουσίαζαν 

μαθησιακά προβλήματα. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαφάνηκε ότι οι μαθητές 

με νοητική αναπηρία οι οποίοι παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα 

αυτοπροσδιορισμού, ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση του σχολείου είχαν καλύτερα 

αποτελέσματα, ήταν πιο ανεξάρτητοι και είχαν περισσότερες πιθανότητες να 

πληρώνονται για τη δουλειά τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έρευνα 

των Wehmeyer και Schwartz (1998) κατά την οποία διερευνήθηκε ο 

αυτοπροσδιορισμός και η σύνδεση αυτού με την ποιότητα ζωής σε άτομα με νοητική 

αναπηρία. Από τα αποτελέσματα διαφάνηκε ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία που 

ζούσαν σε ομαδικά σπίτια, εμφάνισαν υψηλότερες βαθμολογίες στον 

αυτοπροσδιορισμό (Wehmeyer και Schwartz 1998). 
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Οι Wehmeyer και Metzler (1995, όπως αναφέρεται στο Wehmeyer & Mithaug, 

2006) διερεύνησαν το επίπεδο αυτοπροσδιορισμού σε ενήλικα άτομα με νοητική 

αναπηρία. Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων της συγκεκριμένης έρευνας 

διαφάνηκε ότι οι περισσότεροι ενήλικες με νοητική αναπηρία, στερούνται ευκαιριών 

να ασκήσουν έλεγχο στη ζωή τους. Ένα ακόμα στοιχείο το οποίο παρατηρήθηκε, 

είναι το γεγονός ότι η αξιοποίηση του λειτουργικού μοντέλου ανέδειξε ότι άτομα με 

νοητική αναπηρία και αναπτυξιακές διαταραχές φαίνεται είναι λιγότερα 

αυτοπροσδιοριζόμενα σε σύγκριση με συνομηλίκους του, ενώ παράλληλα 

επισημάνθηκε ότι για την ενίσχυση του αυτοπροσδιορισμού κρίνεται αναγκαία η 

ενδυνάμωση της προσωπικής ικανότητας, του περιβάλλοντος αλλά και υποστήριξη με 

βάση στην επιλογή και την αυτονομία.  

Στα παραπάνω θα πρέπει να σημειωθεί ακόμα, ότι η δυνατότητα ενός ατόμου με 

νοητική αναπηρία να λαμβάνει αποφάσεις και να κάνει επιλογές οι οποίες 

επηρεάζουν τη ζωή του φαίνεται να είναι άρρηκτα συνυφασμένες με τη σημασία 

αυτών των αποφάσεων και των επιλογών. Αυτό σημαίνει ότι  ένα άτομο με νοητική 

αναπηρία είναι πολύ πιο πιθανό να  μπορεί να ελέγχει δευτερεύουσες επιλογές και 

αποφάσεις όπως είναι για παράδειγμα, ποια ρούχα θα φορέσει. Επιπρόσθετα, οι 

επιλογές έκαναν τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα αυτή, φάνηκε ιδιαίτερα 

περιορισμένες ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν συμμετείχαν σε δραστηριότητες οι οποίες 

καθορίζουν τη ζωή τους όπως είναι για παράδειγμα η ανεξάρτητη διαβίωση. 

Διαπιστώνεται με άλλα λόγια, ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία παρουσιάζουν 

μειωμένο αυτοπροσδιορισμό και ότι τα περιβάλλοντα στα οποία αναπτύσσονται 

επιδρούν με καταλυτικό τρόπο στο επίπεδο του αυτοπροσδιορισμού τους (Wehmeyer 

& Mithaug, 2006). 

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ακόμα κάτι, τα παιδιά με νοητική 

αναπηρία εκτός από τις βασικές ακαδημαϊκές δεξιότητες, όπως είναι για παράδειγμα 

η γλώσσα και τα μαθηματικά,  είτε φοιτούν στο γενικό σχολείο είτε εκπαιδεύονται σε 

κάποια δομή της ειδικής αγωγής, μαθαίνουν και μία σειρά από άλλες δεξιότητες οι 

οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την προσαρμογή τους στην ενήλικη ζωή  και για 

την εξασφάλιση μιας καλής ποιότητας ζωής. Σε αυτές τις δεξιότητες, 

περιλαμβάνονται οι επικοινωνιακές, οι κοινωνικές, οι δεξιότητες διαβίωσης, οι 

δεξιότητες ανάπτυξης του εαυτού. Εστιάζοντας στις κοινωνικές δεξιότητες θα πρέπει 

να επισημανθεί ότι περιλαμβάνουν το σύνολο των λεκτικών και μη λεκτικών 



 
33 

 

ικανοτήτων οι οποίες αξιοποιούνται κατά την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση με 

τους άλλους (Smith & Matson, 2010
. 
Matson, Dempsey & LoVullo, 2009 ).  

Η καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία 

για την ανάπτυξη σχέσεων, τη μίμηση, την επίλυση συγκρούσεων και την κατάκτηση 

ενός σημαντικού βαθμού αυτονομίας. Από την άλλη, η έλλειψη κοινωνικών 

δεξιοτήτων μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση μη υγιών κοινωνικών σχέσεων, σε 

διαπροσωπικές συγκρούσεις και οδηγεί κατ’ επέκταση στην απομόνωση (Smith & 

Matson, 2010). Μέσα από τη διδασκαλία του αυτοπροσδιορισμού σταθεροποιούνται 

οι κοινωνικές δεξιότητες και ενδυναμώνονται οι γνωστικές και οι ακαδημαϊκές. Κατά 

αυτό τον τρόπο το άτομο προετοιμάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 

ενήλικης ζωής και του παρέχονται όλα τα απαραίτητα εχέγγυα για να καταστεί το 

άτομο αυτοπροσδιοριζόμενο. Θα πρέπει να σημειωθεί ακόμα ότι βασικός στόχος της 

καλλιέργειας του αυτοπροσδιορισμού είναι το αίσθημα της ευθύνης και της 

ανεξαρτησίας που αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά τα οποία καθιστούν το άτομο 

ικανό να αντεπεξέλθει σε πολλαπλές απαιτήσεις (Smith & Matson, 2010
. 

Matson, 

Dempsey & LoVullo, 2009 ).  

Υπό το πρίσμα αυτό οι κοινωνικές δεξιότητες είναι άρρηκτα συνυφασμένες με 

τον αυτοπροσδιορισμό, την υπευθυνότητα και την κοινωνικότητα. Η κοινωνικότητα, 

η αυτοσυντήρηση, η αυτοεξυπηρέτηση, η επικοινωνία με τον κοινωνικό περίγυρο, η 

αυτονομία και ο έλεγχος της συμπεριφοράς συνιστούν βασικούς συντελεστές για τη 

διαμόρφωση των κοινωνικών δεξιοτήτων.  Μέσα από τη διδασκαλία των κοινωνικών 

δεξιοτήτων οι μαθητές προετοιμάζονται για τους ρόλους που πρόκειται να αναλάβουν 

ως ενήλικες. Η αυτονομία,  η ανεξαρτησία, η ποιότητα ζωής, η προαγωγή της 

κοινωνικής λειτουργικότητας και η ανάπτυξη του εαυτού στα άτομα με νοητική 

αναπηρία αλληλεπιδρούν με άλλες δεξιότητες, όπως είναι για παράδειγμα οι 

γνωστικές, στο βαθμό που καλλιεργούνται οι κοινωνικές τους δεξιότητες. Αυτό 

σημαίνει ότι οι κοινωνικές δεξιότητες συνιστούν ένα κρίσιμο και καθοριστικό 

παράγοντα για την ομαλή ανάπτυξη του εαυτού ειδικά στα άτομα με νοητική 

αναπηρία (Wehmeyer & Metzler, 1995
.
 Smith & Matson, 2010

. 
Matson, Dempsey, & 

LoVullo, 2009). 

1.2.4Αυτοπροσδιορισμός και εκπαίδευση 

Ο αυτοπροσδιορισμός δεν εξαρτάται μόνο από τις γνωστικές και μεταγνωστικές 

δεξιότητες του ατόμου, αλλά εξαρτάται από το σύνολο των ευκαιριών που του 
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παρέχονται από το οικογενειακό και το σχολικό περιβάλλον. Οι βασικότεροι 

παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού είναι η 

προσωπική ικανότητα του ατόμου, η οποία επηρεάζεται από τη μάθηση και την 

ανάπτυξη του, οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στα περιβάλλοντα του ατόμου καθώς 

επίσης ο βαθμός στον οποίο αυτές αξιοποιούνται αλλά και η υποστήριξη που 

λαμβάνει το εκάστοτε άτομο (Βουγιούκας, 2015). 

Η καλλιέργεια του αυτοπροσδιορισμού, λοιπόν, επιτυγχάνεται μέσα από την 

ανάπτυξη και την κατάκτηση των συστατικών στοιχείων του, τα οποία 

επισημάνθηκαν σε προηγούμενη ενότητα. Η κατάκτηση των βασικών αυτών 

συστατικών στοιχείων προϋποθέτει την εμπλοκή των ατόμων με νοητική αναπηρία σε 

συγκεκριμένες εκπαιδευτικές εμπειρίες. Απαιτούνται συνειδητές εκπαιδευτικές 

προσπάθειες και εφαρμογή συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στρατηγικών και 

παρεμβάσεων οι οποίες να συνδυάζονται με τις μαθησιακές εμπειρίες των  άτομων σε 

όλο το φάσμα των ηλικιών (Wehmeyer, 1999).  

H ενδυνάμωση των στοιχείων του αυτοπροσδιορισμού επιτελείται σε τρία 

βασικά επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι η εκπαίδευση για την προώθηση της 

ικανότητας, το δεύτερο επίπεδο είναι οι ευκαιρίες ανάληψης ελέγχου και 

πραγματοποίησης επιλογών και τέλος το τρίτο επίπεδο, είναι ο σχεδιασμός της 

υποστήριξης και προσαρμογής (Wehmeyer & Schalock, 2001).  Η ενίσχυση των 

παραπάνω ικανοτήτων και δεξιοτήτων διασφαλίζεται μέσα από το σχεδιασμό και την 

εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων, μέσα από την 

εκπαίδευση σε κάθε μεμονωμένο συστατικό στοιχείο του αυτοπροσδιορισμού.  

Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί και οι οποίες διερευνούν το βαθμό 

αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αποβλέπουν στην 

ενδυνάμωση του αυτοπροσδιορισμού, αναδεικνύουν ότι θα πρέπει να παρέχεται 

συστηματική εκπαίδευση και συστηματικές ευκαιρίες εφαρμογής του 

αυτοπροσδιορισμού σε διαφορετικά πλαίσια διότι τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες ή  με νοητική υστέρηση μπορούν να κατακτήσουν μέσα εκείνες τις γνώσεις, 

τις δεξιότητες αλλά και τα χαρακτηριστικά τα οποία απαιτούνται αυτοπροσδιορισμό. 

Σύμφωνα με τους Ferreti και Cavalier (1991)  τα άτομα με νοητική αναπηρία δεν 

αυτορυθμίζουν τη συμπεριφορά τους. Ωστόσο, μερικές φορές αναπτύσσουν 

στρατηγικές αυτορρύθμισης,, όταν ο στόχος είναι εύκολος και όταν αντιλαμβάνονται 

τις απαιτήσεις τους. Επιπρόσθετα, παρατηρείται ότι στις περισσότερες περιπτώσεις 
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δεν  μεταβιβάζουν τις στρατηγικές, ενώ πολύ συχνά δεν χρησιμοποιούν στρατηγικές 

εκτός από την κατάσταση στην οποία έμαθαν μία στρατηγική. Κατά συνέπεια, η 

διδασκαλία στρατηγικών αυτοδιαχείρισης μπορεί να συμβάλει σε επιτυχημένη 

μεταβίβαση στρατηγικών σε διαφορετικές καταστάσεις και περιβάλλοντα. 

Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση διαφαίνεται ότι οι βασικές στρατηγικές 

οι οποίες προτείνονται για την ενδυνάμωση του αυτοπροσδιορισμού είναι οι 

εκπαιδευτικές παρεμβάσεις της άμεσης διδασκαλίας δεξιοτήτων αυτοπροσδιορισμού, 

η ενεργή συμμετοχή των μαθητών στον εξατομικευμένο εκπαιδευτικό σχεδιασμό 

αλλά και στο σχεδιασμό μετάδοσης καθώς επίσης και η παροχή ευκαιριών 

πραγματοποίησης επιλογών λήψης αποφάσεων (Algozzine, Browder, Karvonen, Test, 

& Wood, 2001
.
 Karvonen Test, Wood, Browder, & Algozzine, 2004

.
 Malian & Levin, 

2002).  

Στις υποενότητες που ακολουθούν θα παρουσιαστούν από τη μια μεριά, οι 

μέθοδοι και οι στρατηγικές οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση του 

αυτοπροσδιορισμού ενώ, από την άλλη μεριά θα γίνει η περιγραφή του το 

Εκπαιδευτικού Μοντέλου της Αυτοπροσδιοριζόμενης Μάθησης (The Self 

Determined Learning Model of Instruction) 

1.2.4.1 Εργαλεία αξιολόγησης του αυτοπροσδιορισμού 

Αρχικά, αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία της  εκπαιδευτικής αξιολόγησης 

των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συνιστά μία από τις πιο σημαντικές 

διαδικασίες, διότι πρόκειται για τη διαδικασία συγκέντρωσης των απαιτούμενων 

στοιχείων αναφορικά με τις ικανότητες, τις δυσκολίες και τις ανάγκες που 

αντιμετωπίζει ένα παιδί μέσα από ποικίλες πηγές με στόχο να συστηματοποιηθεί η 

εκπαιδευτική παρέμβαση (Rowland, 2009).  

Στην υποενότητα αυτή θα γίνει αναφορά και περιγραφή δύο βασικών εργαλείων, 

με τη βοήθεια και τη χρήση των οποίων δύναται να γίνει η αξιολόγηση του επιπέδου 

αυτοπροσδιορισμού ενός ατόμου με νοητική αναπηρία. Το πρώτο εργαλείο είναι η 

κλίμακα Αυτοπροσδιορισμού της Arc (Arc’s Self Determination Scale- A.S.D.S) των 

Wehmeyer και Kelchner (1995) και το δεύτερο εργαλείο είναι η κλίμακα AIR- Self-

Determination Scale (Wolman, Campeu, Dubois, Mithaug, & Stolarski, 1994). Στο 

πλαίσιο της παρούσας εργασίας επιλέχθηκε να γίνει αναφορά στα συγκεκριμένα 

εργαλεία διότι τα εργαλεία αυτά αξιοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση της έρευνας 

που θα παρουσιαστεί σε επόμενο κεφάλαιο. 



 
36 

 

1.2.4.1.1 Περιγραφή της Κλίμακας  Αυτοπροσδιορισμού της Arc  

Αρχικά, θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο σχεδιασμός της συγκεκριμένης 

κλίμακας αποβλέπει στο να αποτελέσει ένα εργαλείο το οποίο θα εξασφαλίσει την 

ενδυνάμωση των μαθητών με νοητική αναπηρία, προκειμένου να καταστούν πιο 

αυτοπροσδιοριζόμενα άτομα και να μπορέσουν να αποκτήσουν τη δική τους φωνή 

 μέσα στην τάξη. Ο εκπαιδευτικός κάνοντας χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου 

μπορεί να διερευνήσει τις αντιλήψεις του ίδιου του μαθητή για τον αυτοπροσδιορισμό 

και δεν αποτελεί διαγνωστικό εργαλείο. Δεν θα πρέπει να παραληφθεί ακόμα το 

γεγονός ότι με τη χρήση της συγκεκριμένης κλίμακας ο εκπαιδευτικός παρέχει τη 

δυνατότητα στο μαθητή να αξιολογήσει ο ίδιος τις απόψεις και τις αντιλήψεις του 

σχετικά με τον εαυτό του και τον αυτοπροσδιορισμό του, να εντοπίσει τις 

δυνατότητες και τις αδυναμίες του αλλά και να αξιολογήσει την πρόοδο του σε ένα 

χρόνο (Φέτση, 2008). Σε αυτό το σημείο κρίνεται σημαντικό να επισημανθεί το 

γεγονός ότι η συγκεκριμένη κλίμακα η οποία αξιοποιήθηκε στο πλαίσιο της 

παρούσας διπλωματική εργασίας δεν έχει σταθμιστεί στην ελληνική πραγματικότητα.  

Μέσα από τα ερευνητικά δεδομένα διαφαίνεται ότι η χρήση της 

συγκεκριμένης κλίμακας συνιστάται στις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες επιδιώκουν τη 

διερεύνηση του βαθμού αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, των 

εκπαιδευτικών στρατηγικών και του παιδαγωγικού υλικού αναφορικά με τον 

αυτοπροσδιορισμό, αλλά και τη μελέτη της επίδρασης που ασκεί το περιβάλλον και 

οι εμπειρίες στον αυτοπροσδιορισμό ενός ατόμου. Οι κατασκευαστές της 

συγκεκριμένης κλίμακας υπογραμμίζουν ότι λαμβάνονται υπόψη ζητήματα 

αξιοπιστίας και εγκυρότητας προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα που 

σχετίζονται με τις μετρήσεις και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη 

συγκεκριμένη κλίμακα. Το στοιχείο αυτό επισημαίνεται εξαιτίας του ότι έχει ασκηθεί 

κριτική σε αυτή την κλίμακα σχετικά με το γεγονός ότι συμπληρώνεται από τον ίδιο 

τον μαθητή και αυτό μπορεί να αποτελέσει παράγοντα που μειώνει την αξιοπιστία 

του τελικού αποτελέσματος (Φέτση, 2008). 

Αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένη η συγκεκριμένη 

κλίμακα αξίζει να σημειωθεί ότι διακρίνεται σε τέσσερις βασικές ενότητες οι οποίες 

αντιστοιχούν στα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά του αυτοπροσδιορισμού. Πιο 

συγκεκριμένα, η πρώτη ενότητα αφορά στην αυτονομία του ατόμου και το βαθμό 

στον οποίο το άτομο λειτουργεί σύμφωνα με τις προσωπικές του αντιλήψεις, αξίες, 
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ικανότητες και ενδιαφέροντα. Η πρώτη και η δεύτερη υποενότητα της αυτονομίας 

εκτιμούν την ανεξαρτησία του ατόμου στα πλαίσια της λειτουργίας του μέσα στο 

οικογενειακό περιβάλλον αλλά και κατά την αλληλεπίδραση με το κοινωνικό 

περιβάλλον. Οι υπόλοιπες τέσσερις υποενότητες σχετίζονται με τη δράση του ατόμου 

σύμφωνα με τις προτιμήσεις του, τις ικανότητές του, τα ενδιαφέροντα και τις 

αντιλήψεις του. 

Η δεύτερη ενότητα εκτιμά την αυτορρύθμιση και αποτελείται από δύο 

υποενότητες. Η πρώτη υποενότητα ελέγχει την ικανότητα του ατόμου για επίλυση 

διαπροσωπικών γνωστικών προβλημάτων ενώ, η δεύτερη υποενότητα εκτιμά τη 

στοχοθέτηση και την απόδοση στην επίτευξη του στόχου. Βασικό χαρακτηριστικό 

της συγκεκριμένης ενότητας είναι το γεγονός ότι το άτομο θα πρέπει να διαβάσει την 

αρχή και το τέλος από έξι ιστορίες που σχετίζονται με τη λειτουργία του ατόμου σε 

διαφορετικά περιβάλλοντα όπως είναι για παράδειγμα η οικογένεια, το σχολείο, η 

εργασία και οι διαπροσωπικές σχέσεις. Εν συνεχεία, καλείται να συμπληρώσει με το 

δικό το τρόπο στη μέση της ιστορίας προκειμένου να εξασφαλίσει τη σύνδεση 

ανάμεσα στην αρχή και στο τέλος. 

Η τρίτη ενότητα της κλίμακας μετράει την ψυχολογική ενδυνάμωση του 

ατόμου η οποία αποτελείται από διαφορετικές διαστάσεις του αντιληπτού ελέγχου. Σε 

αυτή την ενότητα, το παιδί καλείται να διαβάσει δύο αντιφατικές δηλώσεις και να 

επιλέξει μία από αυτές τις δύο αξιοποιώντας τη μέθοδο της αναγκαστικής επιλογής. 

Όσο πιο υψηλή είναι η βαθμολογία τόσο διαφαίνονται οι θετικές αντιλήψεις για τον 

βαθμό ελέγχου και αποτελεσματικότητας του ατόμου. Τέλος, η τέταρτη ενότητα της 

κλίμακας εκτιμά τη συνειδητοποίηση του εαυτού. Στην ενότητα το παιδί καλείται να 

απαντήσει σε μία σειρά από δηλώσεις οι οποίες αντικατοπτρίζουν τη χαμηλή και την 

υψηλή συνειδητοποίηση του εαυτού, σημειώνοντας εάν συμφωνούν ή διαφωνούν με 

κάθε έννοια από τις δηλώσεις. Η υψηλή βαθμολογία αναδεικνύει τα υψηλά επίπεδα 

συνειδητοποίησης του εαυτού. 

Στην κλίμακα αυτή το ανώτερο όριο βαθμολογίας που μπορεί να 

συγκεντρώσει το άτομο είναι οι 148 βαθμοί οι οποίοι αναδεικνύουν ότι το άτομο 

διαθέτει υψηλό βαθμό αυτοπροσδιορισμού. Η βαθμολογία αυτή που προκύπτει είναι 

ανεπεξέργαστη. Εν συνεχεία, αφού υποβληθεί σε επεξεργασία από τη μεριά του 

ερευνητή, δίνει δύο τύπους ποσοστιαίων βαθμολογιών. Οι τύποι αυτοί είναι αφενός, η 

ποσοστιαία βαθμολογία σύμφωνα με τις νόρμες του δείγματος και αφετέρου, η 
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ποσοστιαία θετική βαθμολογία. Σχετικά με τι βαθμολογία η οποία   στηρίζεται στις 

νόρμες του δείγματος  εξάγεται ξεχωριστά για κάθε μία από τις υποενότητες των 

τεσσάρων ενοτήτων, συνολικά για την κάθε ενότητα και συνολικά για τον ολικό 

αυτοπροσδιορισμό. Από την άλλη μεριά η ποσοστιαία θετική βαθμολογία εξάγεται 

για την κάθε ενότητα συνολικά και όχι για τις υποενότητες ενώ παράλληλα εξάγεται 

και για τον ολικό αυτοπροσδιορισμό (Φέτση, 2008) . 

Η στάθμιση της κλίμακας πραγματοποιήθηκε σε δείγμα πεντακοσίων 

μαθητών από 5 σχολεία στην Αμερική ενώ οι ηλικίες των συμμετεχόντων 

κυμαίνονται ανάμεσα στα 14 με 22 έτη. Θα πρέπει να σημειωθεί ακόμα, ότι το δείγμα 

της έρευνας στο οποίο σταθμίστηκε η κλίμακα περιελάμβανε μαθητές χωρίς 

αναπηρίες, μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, μαθητές με νοητική αναπηρία και 

κάποια άτομα που παρουσιάζουν άλλου είδους διαταραχές. Ένα στοιχείο το οποίο 

εξετάστηκε ήταν ο βαθμός αξιοπιστίας της συγκεκριμένης κλίμακας σε συνάρτηση με 

τα συγκλίνοντα κριτήρια. Η διερεύνηση του βαθμού αξιοπιστίας πραγματοποιήθηκε 

με την ανάδειξη των σχέσεων ανάμεσα στην κλίμακα αυτή και σε άλλα αντιληπτικά 

συναφή εργαλεία. Παράλληλα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη κλίμακα 

παρουσιάζει επαρκή κατασκευαστική αξιοπιστία, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η 

παραγοντική αξιοπιστία η οποία διασφαλίστηκε μέσα από επαναλαμβανόμενες 

παραγοντικές αναλύσεις. Διακρίνεται τέλος,  από αξιοπιστία διακριτότητας και 

εσωτερικής συνάφειας η οποία ελέγχθηκε με τον συντελεστή Cronbach a-0.90 

(Φέτση, 2008). 

1.2.4.1.2 Περιγραφή της Κλίμακας AIR Self-Determination Scale 

Ο βασικός σκοπός της εν λόγω κλίμακας συνιστά το γεγονός ότι  παρέχει ένα 

εύχρηστο εργαλείο το οποίο εξασφαλίζει την αξιολόγηση και την ανάπτυξη 

στρατηγικών για τη βελτίωση του επιπέδου  αυτοπροσδιορισμού του μαθητή. Σε αυτό 

το σημείο κρίνεται σημαντικό να επισημανθεί το γεγονός ότι η συγκεκριμένη 

κλίμακα η οποία αξιοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματική εργασίας δεν 

έχει σταθμιστεί στην ελληνική πραγματικότητα. Παράλληλα, θα πρέπει να 

υπογραμμιστεί ότι η κλίμακα αυτή απευθύνεται σε μαθητές οι οποίοι φοιτούν σε 

κάποια εκπαιδευτική μονάδα ενώ το ηλικιακό εύρος των μαθητών που μπορούν 

συμπληρώσουν τη συγκεκριμένη κλίμακα είναι τα 22 έτη. Στην προκειμένη 

περίπτωση η ενήλικη η οποία συμπλήρωσε την κλίμακα AIR εντασσόταν στο όριο 

αυτό καθώς ήταν 22 ετών, ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι την περίοδο που 
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συμπλήρωσε την κλίμακα δε φοιτούσε σε κάποια σχολική δομή. Η επιλογή λοιπόν, 

του συγκεκριμένου εργαλείου απορρέει από το γεγονός ότι δεν υπήρχε κάποιο άλλο 

διαθέσιμο εργαλείο με τη βοήθεια του οποίου να γίνει η αξιολόγηση του επιπέδου 

αυτοπροσδιορισμού του ατόμου. 

Εστιάζοντας στα χαρακτηριστικά τη συγκεκριμένη κλίμακα ένα πρώτο 

στοιχείο το οποίο είναι σημαντικό να αναφερθεί είναι το γεγονός ότι η διαδικασία του 

αυτοπροσδιορισμού μπορεί να χωριστεί  σε τρία στοιχεία και κάθε ένα από αυτά τα 

στοιχεία έχει δύο βήματα όπως αυτό αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Σκέψη 

 Αναγνώριση και έκφραση των προσωπικών 

αναγκών, ενδιαφερόντων και ικανοτήτων 

 Καθορισμός προσδοκιών και στόχων που να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα 

 

Πράξη/ 

Εφαρμογή 

 Δρομολόγηση επιλογών και σχεδίων που να 

ανταποκρίνονται στους στόχους και τις 

προσδοκίες 

 Ανάληψη δράσεων για να ολοκληρωθούν τα 

σχέδια 

Προσαρμογή 

 Εκτίμηση των αποτελεσμάτων των ενεργειών 

 Τροποποίηση σχεδίων και ενεργειών, αν 

χρειάζεται, ώστε να ανταποκρίνονται 

αποτελεσματικότερα στους στόχους 

Πίνακας 3: Κλίμακας AIR Self-Determination Scale 

(Πηγή: Wolman, Campeu, Dubois, Mithaug, & Stolarski, 1994) 

 

Η εν λόγω κλίμακα παρέχει πληροφορίες αναφορικά με την ικανότητα και τις 

ευκαιρίες του μαθητή να αυτοπροσδιοριστεί. Η κατασκευή της βασίστηκε σε μια 

θεωρία του εαυτού, η οποία ερμηνεύει τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα 

αλληλεπιδρούν με τις ευκαιρίες για να βελτιώσουν τις προοπτικές τους και να 

κατακτήσουν αυτό που χρειάζονται και θέλουν στη ζωή τους. Με άλλα λόγια, 

εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αλληλεπιδρούν με τις ευκαιρίες που τους 

παρέχονται να αυτόπροσδιοριστούν προκειμένου να προσδιορίσουν τις επιθυμίες και 

τους στόχους του. Με βάση τη θεωρία της αυτοπροσδιοριζομενης μάθησης, η 
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συγκεκριμένη κλίμακα καθορίζει το βαθμό επάρκειας και τις δυνατότητες που έχουν 

οι μαθητές για αυτοπροσδιορισμό (Wolman, Campeu, Dubois, Mithaug, & Stolarski, 

1994).  

Η κλίμακα αποτελείται από τρία μέρη, εκ των οποίων το ένα μέρος 

συμπληρώνεται από τον ίδιο τον μαθητή, το δεύτερο μέρος συμπληρώνεται από τον 

εκπαιδευτικό της γενικής τάξης και το τρίτο μέρος συμπληρώνεται από το γονέα. Για 

τις ανάγκες της παρούσας έρευνας συμπληρώθηκε το ένα μέρος από το άτομο με 

νοητική αναπηρία και το τρίτο μέρος που απευθύνεται στον γονέα. Ειδικότερα, θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι το τρίτο μέρος συμπληρώθηκε αφενός, από τον κηδεμόνα 

του παιδιού και αφετέρου, από την αδερφή του. 

Σχετικά με το πρώτο μέρος της κλίμακας το οποίο συμπληρώνεται από τον 

μαθητή θα πρέπει να σημειωθεί ότι αποτελείται από δύο ενότητες συνολικά και από 

τέσσερις υποκλίμακες. Δηλαδή, η κάθε ενότητα περιλαμβάνει δύο υποκλίμακες, μέσα 

από τις οποίες διερευνώνται η πρόσβαση των μαθητών στις δυνατότητες και τις 

ευκαιρίες που έχουν για αυτοπροσδιορισμό αλλά και στις ευκαιρίες που έχουν για να 

πραγματώσουν τους στόχους τους, να αυτοπροσδιοριστούν και να βιώσουν μια καλή 

ποιότητα ζωής. Στην ενότητα των ικανοτήτων περιλαμβάνονται δύο υποκλίμακες, οι 

οποίες είναι: «τα πράγματα που κάνω» και τα οποία σχετίζονται με τον 

αυτοπροσδιορισμό και  «πως αισθάνομαι», ενεργώντας με τέτοιου είδους 

συμπεριφορές. Αναφορικά με την ενότητα των ευκαιριών του μαθητή θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι αυτή περιλαμβάνει δύο υποκλίμακες. Η μία υποκλίμακα σχετίζεται με 

το «τι συμβαίνει στο σχολείο» και  η άλλη σχετίζεται με το «τι συμβαίνει στο σπίτι». 

Σε αυτές περιλαμβάνονται ερωτήσεις αναφορικά με τις ευκαιρίες που έχει το άτομο 

να εμπλακεί σε μία σειρά από συμπεριφορές αυτοπροσδιορισμού εντός του σχολικού 

περιβάλλοντος αλλά και μέσα στο σπίτι (Wolman, Campeu, Dubois, Mithaug, & 

Stolarski, 1994). 

  Οι υποκλίμακες αποτελούνται από 6 ερωτήσεις, οι οποίες καταμερίζονται 12 

σε κάθε ενότητα και επομένως 24 ερωτήσεις σε όλη την κλίμακα του μαθητή. Στα 

παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί ακόμα, ότι υπάρχει και ένα τμήμα που ζητάει από 

τους μαθητές να γίνουν πιο σαφείς και συγκεκριμένοι δίνοντας ένα παράδειγμα στο 

οποίο εργάζονται, καθώς επίσης, καλούνται να συμπληρώσουν το σχέδιο που 

ακολουθούν προκειμένου να πετύχουν το στόχο τους, καθώς επίσης τους ζητείται να 

περιγράψουν πόσο καλά τα καταφέρνουν με την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου. 
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Για τη συμπλήρωση των ερωτημάτων αυτό παρέχονται στους μαθητές γραπτές 

διευκρινίσεις σχετικά με το τι είναι στόχος και το τι είναι σχέδιο ενώ παράλληλα, 

δίνονται συγκεκριμένα παραδείγματα και για τις δύο έννοιες προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η καλύτερη κατανόηση από τη μεριά των παιδιών. Ένα άλλο στοιχείο 

το οποίο υπογραμμίζεται είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σωστές και λάθος 

απαντήσεις. Οι απαντήσεις σε κάθε ενότητα δίνονται σε 5βαθμη κλίμακα τύπου 

Likert (Wolman, Campeu, Dubois, Mithaug, & Stolarski, 1994). 

Τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από το ερωτηματολόγιο μπορούν να 

ερμηνευτούν και να αξιοποιηθούν με ποικίλους τρόπους. Για παράδειγμα μπορεί να  

γίνει σύγκριση ανάμεσα στο σκορ του ίδιου παιδιού στη φόρμα του μαθητή, του 

δασκάλου και του γονιού ή μπορεί να λειτουργήσουν ως μέσο αξιολόγησης των 

προγραμμάτων παρέμβασης. Από την άλλη μεριά, ο εκπαιδευτικός μπορεί να τα 

αξιοποιήσει  για να συγκρίνει τα διάφορα σκορ του μαθητή μεταξύ τους ή για να 

συγκρίνει τις επιδόσεις του παιδιού στα τμήματα «γνώση» και «ευκαιρίες» (Wolman, 

Campeu, Dubois, Mithaug, & Stolarski, 1994). 

Η κλίμακα σχεδιάστηκε και σταθμίστηκε σε ένα δείγμα 450 μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης αλλά και μαθητών με μαθησιακά προβλήματα, νοητική αναπηρία όλων 

των σχολικών τάξεων καθώς επίσης και σε εκπαιδευτικούς στην Καλιφόρνια και στη 

Νέα Υόρκη. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να τεθούν κάποια ζητήματα που 

σχετίζονται με την αξιοπιστία της κλίμακας η οποία αποτελεί ένα βασικό 

ψυχομετρικό χαρακτηριστικό καθώς οι μετρήσεις που πραγματοποιούνται σε μία 

αξιόπιστη κλίμακα είναι ακριβείς και το ποσοστό σφάλματος είναι μικρό. Με άλλα 

λόγια, είναι σημαντικό η κλίμακα να μετρά με τρόπο συνεπή (Γωνιδά & Ιωσηφίδου, 

2008). Ειδικότερα, σχετικά με την αξιοπιστία, οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν για 

τον έλεγχο της αξιοπιστίας ανέδειξαν ότι υπάρχει ισχυρή εσωτερική συνοχή και 

επαρκής αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων οι οποίες κυμαίνονται ανάμεσα στο 

0.89 και στο 0.99. Ο βαθμός αξιοπιστίας ελέγχθηκε με το συντελεστή εσωτερικής 

συνέπειας Cronbach’ a, οι τιμές του οποίου ήταν 0.91  για την ενότητα του μαθητή 

και 0.91 για την ενότητα του γονέα (Βουγιούκας, 2015). 

Επίσης, ο έλεγχος της αξιοπιστίας έγινε μέσω της εναλλακτικής συσχέτισης των 

ερωτημάτων για τη συνάφεια των ερωτήσεων και με μία μέτρηση εξέτασης- 

επανεξέτασης για τη διαχρονική σταθερότητα των αποτελεσμάτων. Ειδικότερα, θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο εργαλείο περιλαμβάνει διπλά κομμάτια 
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ερωτήσεων για κάθε μία από τις έξι μεταβλητές του αυτοπροσδιορισμού, που αφορά 

στην ικανότητα του μαθητή για αυτοπροσδιορισμό. Για το τεστ εναλλακτικών 

κομματιών, το σκορ στα διπλότυπα κομμάτια ήταν συσχετισμένο για να δώσει ένα 

εναλλακτικού τύπου τεστ συνάφειας. Τα αποτελέσματα απέδωσαν συσχετίσεις που 

εκτείνονταν από 91-98. Όσον αφορά τέλος στη μεταβλητή του τεστ επανεξέτασης της 

συνάφειας, μέσα σε ένα χρονικό διάστημα τριών μηνών απέφερε συσχέτιση 74 

(Wolman, Campeu, Dubois, Mithaug, & Stolarski, 1994). 

Από την άλλη μεριά, η εγκυρότητα, συνιστά βασικό χαρακτηριστικό που θα 

πρέπει να διέπει ένα τέτοιο εργαλείο. Οι μετρήσεις που έχουνε γίνει σχετικά με την 

εγκυρότητα ελέγχουν τόσο την εγκυρότητα περιεχομένου όσο και την εγκυρότητα της 

εννοιολογικής κατασκευής (Γωνιδά & Ιωσηφίδου, 2008). Η εγκυρότητα της κλίμακας 

αξιολογήθηκε εξετάζοντας τις σχέσεις ανάμεσα στην επάρκεια- ευκαιρία, σπίτι- 

σχολείο και γνώση- ικανότητα - αντίληψη. Η παραγοντική ανάλυση των σκορ σε 30 

ερωτήματα του τεστ έδωσε αποτελέσματα, με βάση τη βασική δομή της κλίμακας και 

τα οποία έχουν δύο βασικές συνιστώσες, από τη μια μεριά, μία επάρκεια για τη 

συνιστώσα του αυτοπροσδιορισμού υπάρχει στα ερωτήματα από 1 έως 18 και από 

την άλλη μεριά, μία ευκαιρία για τη  συνιστώσα του αυτοπροσδιορισμού υπάρχει στα 

ερωτήματα από 19 έως 30. Οι υποομάδες που προέκυψαν από την παραγοντική 

ανάλυση ήταν συναφείς με την επάρκεια (Wolman, Campeu, Dubois, Mithaug, & 

Stolarski, 1994).  

Τα ίδια αποτελέσματα παρουσιάστηκαν και με την υποομάδα της ευκαιρίας, η 

οποία συμπεριλαμβάνει δύο συνιστώσες, του σχολείου (19-24) και σπιτιού (25-30). 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης 

διαφάνηκαν 4 παράγοντες οι οποίοι ερμηνεύουν το 74% της διακύμανσης (α. 

παράγοντας της ικανότητας για αυτοπροσδιορισμό-42.4%, β. παράγοντας σχολείο- 

σπίτι-17.2%, γ. Ο παράγοντας ευκαιρία- 10.3% και δ. παράγοντας γνώση- ικανότητα- 

αντίληψη-4.1%) (Wolman, Campeu, Dubois, Mithaug, & Stolarski, 1994). 

1.2.4.2 Μέθοδοι και στρατηγικές ενίσχυσης αυτοπροσδιορισμού 

Σε γενικές γραμμές, θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάποιες από τις εκπαιδευτικές 

στρατηγικές που μπορούν να αξιοποιηθούν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία με 

σκοπό την ενδυνάμωση των συστατικών στοιχείων του αυτοπροσδιορισμού είναι η 

μίμηση προτύπου, η παροχή ευκαιριών για πραγματοποίηση επιλογών, η αξιολόγηση 

των αποτελεσμάτων, η συνεργατική μάθηση αλλά και η αξιοποίηση κατάλληλων 
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συμπεριφορικών τεχνικών όπως είναι για παράδειγμα η θετική ενίσχυση της αυτό 

προσδιορίζεται συμπεριφοράς (Field, 1996). 

Οι μέθοδοι και οι στρατηγικές που αξιοποιούνται στα προγράμματα που 

σχεδιάζονται για την ενίσχυση του αυτοπροσδιορισμού, σύμφωνα με τους Wehmeyer, 

Agran & Hughes (2000) είναι σε ένα πρώτο επίπεδο, οι στρατηγικές της 

αυτοκαταγραφής και της κατευθυνόμενης στοχοθέτησης οι οποίες παρέχουν τη 

δυνατότητα στους μαθητές να  ολοκληρώνουν περισσότερες εργασίες. Σε ένα δεύτερο 

επίπεδο, είναι η στρατηγική της αυτοπαρακολούθησης, κατά την οποία  οι μαθητές 

διδάσκονται να παρατηρούν κατά πόσο και σε ποιο βαθμό έχουν καταφέρει να 

αποδώσουν σωστά την επιθυμητή συμπεριφορά και σε ποιο βαθμό  έχουν 

ικανοποιηθεί τα προκαθορισμένα κριτήρια (Wehmeyer, Agran & Hughes, 2000) .  

Σε ένα τρίτο επίπεδο, μπορεί να αξιοποιηθεί η στρατηγική της αυτοδιδασκαλίας, 

η οποία είναι μια στρατηγική κατά την οποία ο μαθητής αναπαράγει ο ίδιος λεκτικές 

οδηγίες προς τον εαυτό του για να παρακινήσει να κατευθύνει ή να διατηρήσει μια 

συμπεριφορά έχει χρησιμοποιηθεί. Σε ένα τέταρτο επίπεδο, μια άλλη στρατηγική 

είναι η στρατηγική «παίρνω απόφαση για τον εαυτό μου», η οποία είναι άρρηκτα 

συνυφασμένη με την αυτοπαρακολούθηση και αυτοκαταγραφή, παρέχοντας στους 

μαθητές τη δυνατότητα να συγκρίνουν την απόδοση τους με την επιθυμητή 

συμπεριφορά-στόχο. Τέλος, στις παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί ακόμα, και η 

στρατηγική της αυτοενίσχυσης, η  οποία αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία ο 

μαθητής από μόνος του παρέχει στον εαυτό του τις συνέπειες της συμπεριφοράς του 

(Wehmeyer, Agran & Hughes, 2000). 

1.2.4.3 Μέθοδοι ενδυνάμωσης του αυτοπροσδιορισμού 

Ως προς την ενίσχυση της λήψης αποφάσεων είναι απαραίτητο να γίνει 

αναγνώριση των εναλλακτικών, να εντοπιστούν οι συνέπειες των δράσεων, να 

εκτιμηθούν οι εκάστοτε συνέπειες, να επισημανθεί η σημαντικότητα της κάθε 

συνέπειας και να επιλέγει η πιο αποτελεσματική δράση. Ενώ, για την ανάπτυξη της 

δυνατότητας επιλογής σε άτομα με αναπηρίες προτείνεται να παρέχεται η ευκαιρία τα 

άτομα να επιλέγουν μέσα σε μία δραστηριότητα, να επιλέγουν ανάμεσα σε δύο ή 

περισσότερες δραστηριότητες, να αποφασίζουν πότε θα κάνουμε μία δραστηριότητα, 

να επιλέγουν το άτομο που θα συμμετέχει σε αυτή τη δραστηριότητα, να 

αποφασίζουν τον τόπο υλοποίησης της, να αρνηθούν να πάρω μέρος σε μία 

σχεδιασμένη δραστηριότητα και να αποφασίζουν πότε θα τελειώσουν. Οι παραπάνω 
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στρατηγικές θα πρέπει να ενσωματωθούν στις καθημερινές ρουτίνες στο σπίτι 

προκειμένου να έχουν αποτέλεσμα αυτός το παιδί είναι σε θέση να μάθει καλύτερα 

μέσα από καθημερινές ρουτίνες οι οποίες είναι προβλέψιμες και με νόημα για το 

 παιδί, μέσα από συμμετοχή σε καθημερινές δραστηριότητες, μέσα από ευκαιρίες 

κατανόησης των επικοινωνιακών κρίσεων και ευκαιρίες αλληλεπίδρασης (Wehmeyer 

& Schalock,2001). 

Σύμφωνα με τους Wehmeyer και Schalock (2001) για την ενίσχυση του 

αυτοπροσδιορισμού και πιο συγκεκριμένα για την ανάπτυξη της δυνατότητας 

επίλυσης προβλήματος, αναγνωρίζουν ως ιδιαιτέρα σημαντικό να ακολουθούνται 

τρία βασικά βήματα. Τα βήματα είναι η αναγνώριση του προβλήματος, η ανάλυση 

του προβλήματος και η λύση του. Για να επιτευχθεί αυτό βασική προϋπόθεση είναι το 

περιβάλλον να είναι προσεκτικό ως προς την αναζήτηση, τον πειραματισμό αλλά και 

την ενθάρρυνση για γενίκευση. Ως προς την ενίσχυση της επίλυσης προβλημάτων 

ακολουθούνται παρόμοιες πρακτικές με αυτές που ακολουθούνται για την 

πραγματοποίηση επιλογών και τη λήψη αποφάσεων. Οι μέθοδοι και οι στρατηγικές 

που αξιοποιούνται εμπεριέχουν τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων σύμφωνα με 

την κατανόηση και τη συνειδητοποίηση βασικών κανόνων κοινωνικών καταστάσεων. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ακόμα ότι για την υιοθέτηση της κατάλληλης συμπεριφοράς 

ακολουθούν τέσσερα βασικά βήματα τα οποία είναι η αποκωδικοποίηση, η απόφαση, 

η εκτέλεση και η αξιολόγηση (Wehmeyer & Schalock, 2001
.
 O'Reilly, Lancioni & 

Kierans, 2000). Η εμπλοκή των ατόμων με νοητική αναπηρία σε καταστάσεις 

επίλυσης προβλήματος θα πρέπει να επιτελείται σε φυσικά περιβάλλοντα τα οποία να 

ενθαρρύνουν την αναζήτηση και τη γενίκευση. Για το λόγο αυτό κρίνεται σημαντικό 

κατά την επίλυση προβλήματος να παρέχονται με λεκτικό τρόπο τα βήματα της 

επίλυσης, να πραγματοποιούνται οι απαραίτητες προσαρμογές και το άτομο να 

δέχεται την κατάλληλη στήριξη (Wehmeyer, 1997
.
 Wehmeyer & Schalock, 2001) 

Για την ενίσχυση των δεξιοτήτων στοχοθεσίας και επίτευξης αναγνωρίζεται ως 

ιδιαιτέρα σημαντικό, οι εκπαιδευτικές προσπάθειες να επικεντρώνονται στον 

εντοπισμό αλλά και τη διατύπωση συγκεκριμένων στόχων, την ανάπτυξη σχεδίων και 

δραστηριοτήτων αλλά και τη δράση για την επίτευξή τους. Ο συνδυασμός της 

αυτόκαταγραφής με άλλες  στρατηγικές αυτοδιαχείρισης παρέχει πολλαπλά οφέλη. 

Είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός βοηθάει τους μαθητές να θέτουν στόχους 
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βραχυπρόθεσμος και ρεαλιστικούς οι οποίοι ενδυναμώνει την αυτοπεποίθηση του 

μαθητή (Wehmeyer, 1997
.
  Wehmeyer & Schalock, 2001).  

Η ενίσχυση των δεξιοτήτων ανεξαρτησίας και αυτοσυνηγορίας προϋποθέτουν 

την εκπαίδευση των παιδιών στο τι αλλά και στο πως θα πρέπει να υπερασπίζονται 

για παράδειγμα τις επιθυμίες τους, δίνοντας έμφαση στη θετική διεκδίκηση, στην 

αποτελεσματική επικοινωνία και στη διαπραγμάτευση. Η δυνατότητα για έναν 

μαθητή να ελέγξει ο ίδιος την επίδοση του, αποτελεί ένα φυσιολογικό βήμα ώστε να 

καταστεί ανεξάρτητος. Ο αυτοέλεγχος ορίζεται ως η πρακτική του να παρατηρεί το 

άτομο και να καταγράφει την ακαδημαϊκή του επίδοση όπως και την επίδοση στην 

κοινωνική σου συμπεριφορά. Ο αυτοέλεγχος είναι μια στρατηγική που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με μαθητές όλων των ηλικιών και με διάφορες δυσκολίες 

(Wehmeyer, 1997
.
 Wehmeyer & Schalock, 2001). 

Οι στρατηγικές της αυτοδιαχείρισης και της αυτορύθμισης όπως είναι για 

παράδειγμα η αυτοκαταγραφή, η αυτοαξιολόγηση, η αυτοενίσχυση και η 

αυτοεκπαίδευση μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να διαχειρίζονται και να 

ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους. Για παράδειγμα η χρήση των καρτελών 

αυτοκαταγραφής (Countoons) αναπαριστούν με ευχάριστο τρόπο τη συμπεριφορά 

των μαθητών ενώ, παράλληλα τους βοηθούν να την καταγράψουν, να την 

αξιολογήσουν και να τη βελτιώσουν προάγοντας κατά αυτό τον τρόπο την 

ανεξαρτησία τους (Daly & Ranally, 2003). Επίσης, τα συμβόλαια αυτοπροσδιορισμού 

συνιστούν μία ιδιαίτερα αποτελεσματική στρατηγική για την παροχή ευκαιριών στους 

μαθητές προκειμένου να ρυθμίσουν τη συμπεριφορά τους (Wehmeyer, 1997
.
 

Wehmeyer & Schalock, 2001). 

Οι Mithaug και Mithaug (2003, όπως αναφέρεται στο Martin, Mithaug, Cox, 

Peterson, Van Dycke, & Cash, 2003) προκειμένου να ελέγξουν τις λειτουργίες της 

προσωπικής οργάνωσης του μαθητή, προώθησαν τη διαδικασία της 

αυτοδιαχειριζόμενης μάθησης για παιδιά δημοτικού σχολείου με σοβαρά μαθησιακά 

και συμπεριφορικά προβλήματα, προκειμένου να τα μάθουν να αυτοδιαχειρίζονται 

κατά την εμπλοκή τους σε εργασίες, χωρίς να ελέγχονται από τους δασκάλους. Η 

έρευνα έδειξε, πως όταν οι μαθητές οι οποίοι ελέγχανε τον τρόπο εργασίας τους πριν 

από την εμπλοκή τους σε κάποια ανεξάρτητη δραστηριότητα ήταν πιο πιθανό να 

εμφανίσουν αυτορρυθμιστικές συμπεριφορές κατά τη διάρκεια της εργασίας. 
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Παρόμοια φάνηκαν να είναι και τα αποτελέσματα από την έρευνα των Columbus 

και Mithaug (2003, όπως αναφέρεται στο Martin, Mithaug, Cox, Peterson, Van 

Dycke, & Cash, 2003), οι οποίοι ασχολήθηκαν με μαθητές της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, ώστε να τους μάθουν τεχνικές και στρατηγικές για την επίλυση 

προβλημάτων μέσα από την προσωπική τους δραστηριοποίηση. Μέσα από την 

έρευνα αναδείχθηκε ότι οι μαθητές είχαν πολλαπλά οφέλη αναφορικά με τον έλεγχο 

της προσαρμοστικότητάς τους αλλά και ως προς τα επίπεδα της προσωπικής τους 

αποφασιστικότητας. Μέσα από την παροχή στρατηγικών στους μαθητές, όπως το να 

παρατηρούν και να κρίνουν οι ίδιοι οι μαθητές την αποτελεσματικότητά τους, να 

θέτουν στόχους και να χρησιμοποιούν στρατηγικές μάθησης, να παρακολουθούν οι 

ίδιοι τις όποιες αλλαγές και να προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους μεθόδους, 

καταφέρνουν να αποκτήσουν ανεπτυγμένη αίσθηση του ελέγχου και των κινήτρων 

για μάθηση, υψηλότερα επίπεδα επιτυχίας και μεγαλύτερα επίπεδα ανεξάρτητης 

επίδοσης (Martin, Mithaug, Cox, Peterson, Van Dycke, & Cash, 2003). 

Εν κατακλείδι, από τα παραπάνω καθίσταται εμφανές ότι οι στρατηγικές οι 

οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν σε ένα πρόγραμμα αυτοπροσδιορισμού είναι  ως επί 

το πλείστον οι μαθητοκεντρικές στρατηγικές μάθησης, η αυτοπαρατήρηση και 

αυτοκαταγραφή, αυτοκαθοδήγηση, η αυτοαξιολόγηση ή αυτοκριτική, η  

αυτοενίσχυση, το παιχνίδι ρόλων και η εφαρμογή του εξατομικευμένου 

προγράμματος κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητη (Καρτασίδου, 2009). 

1.2.4.4 Το Εκπαιδευτικό Μοντέλο της Αυτοπροσδιοριζόμενης Μάθησης 

Η ομάδα του Wehmeyer και των συνεργατών του σχεδίασε το Εκπαιδευτικό 

Μοντέλο της Αυτοπροσδιοριζόμενης Μάθησης (The Self Determined Learning 

Model of Instruction). Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό μοντέλο αποτελεί για τους 

εκπαιδευτικούς ένα εργαλείο διδασκαλίας, το οποίο μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές 

να καθοδηγηθούν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία και παράλληλα, δύναται να 

ενδυναμώσει τον αυτοπροσδιορισμό τους. Οι ερευνητές οι οποίοι ανέπτυξαν το 

συγκεκριμένο μοντέλο, πρότειναν ότι μέσα από τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων, 

της ανεξάρτητης δράσης, της αυτοαξιολόγησης και των δεξιοτήτων αυτορρύθμισης, 

παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές να βελτιώσουν την επίδοσή τους σε 

εξωσχολικά περιβάλλοντα. Το μοντέλο ανάπτυξης στηρίζεται στη θεωρία και τις 

έρευνες που διεξήχθησαν σχετικά με την αυτοδιαχείριση και τον αυτοέλεγχο (Agran, 
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Blanchard, & Wehmeyer, 2000
.
 Palmer & Wehmeyer, 2003

.
 Wehmeyer, Palmer, 

Agran, Mithaug, & Martin, 2000). 

Το μοντέλο στηρίζεται στα συστατικά στοιχεία του αυτοπροσδιορισμού, στη 

διαδικασία αυτορυθμιζόμενης επίλυσης προβλημάτων και στην έρευνα σχετικά με 

την μαθητό-καθοδηγούμενη μάθηση. Επίσης, είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο 

ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα μεγάλο φάσμα ηλικιών ενώ, δεν απευθύνεται 

μόνο τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και στους τυπικά 

αναπτυσσόμενοι συμμαθητές, σε ένα ευρύ φάσμα περιοχών της εκπαιδευτικής ύλης. 

Πλεονέκτημα του μοντέλου, συνιστά το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί μέσα από την 

αξιοποίηση του δύναται να καλλιεργήσουν μία σειρά από δεξιότητες στους μαθητές 

οι οποίες αποτελούν τα θεμέλια του αυτοπροσδιορισμού (Agran, Blanchard, & 

Wehmeyer, 2000
.
 Palmer & Wehmeyer, 2003

.
 Wehmeyer, Palmer, Agran, Mithaug, & 

Martin, 2000). 

Οι δεξιότητες που αξιοποιούνται μέσα από το συγκεκριμένο μοντέλο είναι σε 

ένα πρώτο επίπεδο η λήψη αποφάσεων,  κατά την οποία οι μαθητές μαθαίνουν να 

αναγνωρίζουν τις ανάγκες τους, ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους, να σκέφτονται 

με εναλλακτικούς τρόπους και μετά να επιλέγουν το στόχο τους. Σε ένα δεύτερο 

επίπεδο, αξιοποιείται η δεξιότητα της ανεξάρτητης δράσης, κατά την οποία οι 

μαθητές στην επιλογή των στόχων, μαθαίνουν ανεξάρτητα παραμένοντας πιστοί στο 

σχέδιο δράσης τους. Σε αυτή την περίπτωση αξιοποιούνται οι στρατηγικές της 

αυτοδιαχείρισης και της αυτό κατευθυνόμενης μάθησης (Wehmeyer, Palmer, Argan, 

Mithaug & Martin, 2000
.
 Agran, Blanchard, & Wehmeyer, 2000

.
 Palmer & 

Wehmeyer, 2003
.
 Wehmeyer, Palmer, Agran, Mithaug, & Martin, 2000). 

Στα παραπάνω θα πρέπει να σημειωθεί ακόμα ότι αξιοποιείται η 

αυτοαξιολόγηση σε συνδυασμό με το προηγούμενο στάδιο, κατά την οποία οι 

μαθητές μαθαίνουν με ποιο τρόπο να αξιολογούν τους εαυτούς τους, παρατηρώντας 

και ελέγχοντας τα αποτελέσματα των πράξεων τους, ενώ στη συνέχεια συγκρίνουν τα 

αποτελέσματα με τους στόχους και τις προσδοκίες που είχαν θέσει κατά τη φάση του 

σχεδιασμού. Τέλος, σε ένα τρίτο επίπεδο, αξιοποιείται η αυτορρύθμιση κατά την 

οποία οι μαθητές μαθαίνουν να ρυθμίζουν την επιλογή του στόχου τους και τη 

συμπεριφορά τους, συνδέοντας αυτές με τα μελλοντικά του σχέδια αλλά και με τις 

πράξεις του παρελθόντος. Πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία σχεδιασμού ενός σχεδίου 

δράσης ανακεφαλαιώνουν το προηγούμενο σχέδιο και λαμβάνουν για αυτό 
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ανατροφοδότηση (Wehmeyer, Palmer, Argan, Mithaug & Martin, 2000
.
 Agran, 

Blanchard, & Wehmeyer, 2000
.
 Palmer & Wehmeyer, 2003

.
 Wehmeyer, Palmer, 

Agran, Mithaug, & Martin, 2000). 

Με άλλα λόγια, το μοντέλο της αυτοπροσδιορίζομενης μάθησης εμπλέκει 

τους μαθητές και την εκπαιδευτική διαδικασία, σε μία διεργασία αυτορυθμιζόμενης 

επίλυσης προβλήματος, κατά την οποία οι μαθητές θέτουν μόνοι τους στόχους, 

στηριζόμενοι στις προτιμήσεις, στις επιθυμίες και τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Εν 

συνεχεία, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν σχέδια δράσης προκειμένου να επιτευχθούν 

οι στόχοι που έθεσαν οι μαθητές και αυτοαξιολογούν την πρόοδο τους προκειμένου 

να μπορέσουν να ρυθμίσουν την μάθηση τους και να αναθεωρήσουν τους στόχους, 

όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο (Martin, Mithaug, Cox, Peterson, Van Dycke, & Cash, 

2003).  

Η εφαρμογή του μοντέλου επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να διδάξουν στους 

μαθητές με ποιο τρόπο να λύνουν προβλήματα, επιδεικνύοντας αυτορρυθμιστικές 

συμπεριφορές, με ποιο τρόπο να αυτοκατευθύνουν τις πράξεις τους προς ένα 

συγκεκριμένο στόχο που έχουν επιλέξει οι ίδιοι αλλά και με ποιο τρόπο να μπορούν 

να αποκτήσουν μεγαλύτερο επίπεδο του αυτοπροσδιορισμού. Το μοντέλο αυτό είναι 

το μόνο μέχρι στιγμής το οποίο παρέχει σαφείς οδηγίες τους εκπαιδευτικούς 

προκειμένου να καταστήσουν τις μαθητές ικανούς να αποκτήσουν τον έλεγχο της 

ζωής του (Wehmeyer, Palmer, Argan, Mithaug & Martin, 2000
.
 Agran, Blanchard, & 

Wehmeyer, 2000
.
 Palmer & Wehmeyer, 2003

.
 Wehmeyer, Palmer, Agran, Mithaug, & 

Martin, 2000). 

Βασικό χαρακτηριστικό που διέπει το εκπαιδευτικό μοντέλο 

αυτοπροσδιοριζόμενης μάθησης είναι το γεγονός ότι αξιοποιεί προσθετικές 

στρατηγικές στα γενικά αναλυτικά προγράμματα, με απώτερο στόχο την κατάκτηση 

και τη γενίκευση των μεταγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών αλλά και των 

δεξιοτήτων του αναλυτικού προγράμματος. Αξίζει να παρατηρηθεί ότι οι προσθήκες 

που γίνονται δεν μεταβάλλουν το αναλυτικό πρόγραμμα αλλά το εμπλουτίζουν με 

σκοπό την εκπαίδευση στρατηγικών μάθησης, αυτορρύθμιση (Wehmeyer, Shogren, 

Zager, Smith & Simpson, 2012˙ Φέτση, 2008
.
 Δημητριάδου, 2008). 

Το μοντέλο στηρίζεται σε μία διδακτική διαδικασία τριών φάσεων, 

παρουσιάζονται σε κάθε φάση ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί από το μαθητή. Ο 

μαθητής λύνει το πρόβλημα απαντώντας σε μία ακολουθία από τέσσερις ερωτήσεις 
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σε κάθε φάση. Για την κάθε ερώτηση δίνεται στον εκπαιδευτικό και μία σειρά από 

διδακτικούς στόχους, στους οποίους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν 

προκειμένου να βοηθήσουν τους μαθητές να αυτοκαθοδηγηθούν κατά τη μαθησιακή 

διαδικασία. Παράλληλα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε κάθε φάση περιλαμβάνει μία 

λίστα από εκπαιδευτικές πρακτικές,  τις οποίες μπορεί να   αξιοποιήσει ο 

εκπαιδευτικός, προκειμένου να οδηγήσει τον μαθητή στην αυτομάθηση. Δε θα πρέπει 

να παραληφθεί ακόμα, ότι σε  κάθε μία από τις φάσεις, ο μαθητής θα πρέπει να είναι 

ο πρωταρχικός παράγοντας για τις επιλογές, τις αποφάσεις αλλά και τις δράσεις που 

πραγματοποιούνται, ακόμα και αν οι ενδεχόμενες πράξεις καθοδηγούνται από τον 

εκπαιδευτικό (Καρτασίδου, 2015˙ Φέτση, 2008
.
 Δημητριάδου, 2008) 

Σε γενικές γραμμές, οι τρεις φάσεις είναι  α) θέτω ένα στόχο, β) 

δραστηριοποιούμαι και γ) προσαρμόζω το σχέδιο ή το στόχο μου. Τα βήματα και η 

σειρά με την οποία πραγματοποιούνται θεωρείται ο θεμελιώδης σε οποιαδήποτε 

διαδικασία επίλυσης προβλήματος. Αναγνωρίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικό, να 

ακολουθείται μία συγκεκριμένη σειρά στις σκέψεις και στις δράσεις του παιδιού, 

προκειμένου να παραχθούν αποτελέσματα τα οποία να ικανοποιούν τις ανάγκες και 

τα ενδιαφέροντά του (Καρτασίδου, 2015). Στον πίνακα που ακολουθεί, περιγράφεται 

αναλυτικά η κάθε φάση: 

 

1
η
 Φάση: Θέτω ένα στόχο 

«Ποιος είναι ο στόχος μου» 

 

1.Τι θέλω να μάθω; 

 

Στόχος του εκπαιδευτικού είναι να 

εντοπίσουν οι μαθητές συγκεκριμένες 

δυνατότητες και εκπαιδευτικές 

ανάγκες, να εκφράσουν τις επιθυμίες 

και τις προτιμήσεις τους και να θέσουν 

σε προτεραιότητα τις ανάγκες τους 

 

 

Εκπαιδευτική Υποστήριξη 

 

Αυτο-αξιολόγηση 

Εκπαίδευση πραγματοποίησης 

επιλογών 

Εκπαίδευση επίλυσης προβλημάτων 

Εκπαίδευση στοχοθεσίας 

Εκπαίδευση λήψης αποφάσεων 



 
50 

 

2.Τι γνωρίζω αυτή τη στιγμή; 

Στόχος του εκπαιδευτικού είναι να 

αναγνωρίζουν οι μαθητές τις 

εκπαιδευτικές τους ανάγκες, τις 

ευκαιρίες και τους περιορισμούς του 

περιβάλλοντος 

 

 

3.Τι πρέπει να αλλάξει για να το 

μάθω; 

 

Στόχος του εκπαιδευτικού είναι να 

αποφασίζουν οι μαθητές αν θα 

ενισχυθεί η ικανότητα ή θα μεταβληθεί 

το περιβάλλον ή και τα δύο, και σε ένα 

δεύτερο επίπεδο, να γίνει η επιλογή της 

εκπαιδευτικής ανάγκης που πρόκειται 

να αντιμετωπιστεί 

 

4.Τι πρέπει να κάνω για να συμβεί 

αυτό; 

Στόχος του εκπαιδευτικού είναι η 

διδασκαλία της στοχοθεσίας και ο 

προσδιορισμός των κριτηρίων 

επίτευξης 

Πίνακας 4:  1η Φάση Εκπαιδευτικού μοντέλου Αυτοπροσδιοριζόμενης Μάθησης 

 

2
η
 Φάση: Δραστηριοποιούμαι  

 «Τι έχω μαθει» 

 

1.Τι πρέπει να κάνω για να μάθω 

αυτό που δεν ξέρω; 

 

 

Εκπαιδευτική Υποστήριξη 
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Στόχος του εκπαιδευτικού είναι να 

γίνει αυτοαξιολόγηση και διερεύνηση 

της κατάστασης του στόχου 

 

Αυτο-προγραμματισμός 

 

Αυτο-εκπαίδευση 

 

Εκπαίδευση πραγματοποίησης 

επιλογών 

 

Στρατηγικές αυτο-επίτευξης 

Εκπαίδευση επίλυσης προβλημάτων 

 

Εκπαίδευση λήψης αποφάσεων 

 

Εκπαίδευση αυτο-συνηγορία 

 

2.Τι με εμποδίζει από το να δράσω; 

Στόχος του εκπαιδευτικού είναι να 

καθορίσει το πλάνο δράσης για τη 

μείωση του χάσματος ανάμεσα στην 

αυτο-αξιολογημένη τωρινής και 

επιθυμητή κατάσταση του στόχου 

3.Τι μπορώ να κάνω για να άρω τους 

περιορισμούς; 

 

Στόχος του εκπαιδευτικού είναι να 

συνεργαστεί με το μαθητή για την 

επιλογή των κατάλληλων στρατηγικών, 

η διδασκαλία μαθητό-καθοδηγούμενων 

στρατηγικών μάθησης καθώς επίσης, η 

υποστήριξη του μαθητή για την 

εφαρμογή των στρατηγικών 

4.Πότε θα δράσω; 

Στόχος του εκπαιδευτικού είναι να 

καθοριστεί το χρονικό πλάνο, να γίνει 

η εφαρμογή του σχεδίου και η αυτό-

καταγραφή της προόδου 

Πίνακας 5: 2η Φάση Εκπαιδευτικού μοντέλου Αυτοπροσδιοριζόμενης Μάθησης 

3
η
 φάση : Προσαρμόζω το σχέδιο ή το στόχο 

«Τι έχω μάθει» 

 

1.Ποιες  είναι οι πράξεις που έκανα; 

Στόχος του εκπαιδευτικού είναι να 

γίνει αυτοαξιολόγηση της προόδου για 

Εκπαιδευτική Υποστήριξη 

 

Στρατηγικές αυτο-αξιολόγησης 
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το βαθμό επίτευξης του στόχου  

Εκπαίδευση πραγματοποίησης 

επιλογών 

 

Εκπαίδευση επίλυσης προβλημάτων 

 

Εκπαίδευση λήψης αποφάσεων 

 

Εκπαίδευση στοχοθεσίας 

 

Στρατηγικές αυτο-ενίσχυσης 

 

Στρατηγικές αυτο-καταγραφής 

 

2.Ποιοι περιορισμοί έχουν αρθεί; 

Στόχος του εκπαιδευτικού είναι να 

γίνει σύγκριση της προόδου με τα 

επιθυμητά αποτελέσματα 

3.Τι άλλαξες για τα πράγματα που 

δεν ήξερα; 

Στόχος του εκπαιδευτικού είναι να 

γίνει επαναξιολόγηση του στόχου εάν η 

πρόοδος δεν είναι αποτελεσματική, να 

αποφασίσει ο μαθητής εάν ο στόχος 

παραμένει ίδιος ή αλλάζει και να 

αλλάξει ή να προσαρμόσει ο μαθητής 

το σχέδιο εάν αυτό κρίνεται σκόπιμο 

και αναγκαίο 

4.Γνωρίζω αυτά που ήθελα να ξέρω; 

Στόχος του εκπαιδευτικού είναι να 

αποφασίσει ο μαθητής εάν η πρόοδος 

είναι ικανοποιητική και το κατά πόσο 

έχει επιτευχθεί ο στόχος 

 

Πίνακας 6: 3η Φάση Εκπαιδευτικού μοντέλου Αυτοπροσδιοριζόμενης Μάθησης 

(Πηγή: Palmer & Wehmeyer, 2003) 

Οι απαντήσεις του μαθητή στις παραπάνω ερωτήσεις θα πρέπει να του 

παρέχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζει το πρόβλημα, να αναγνωρίζει τις πιθανές 

λύσεις το πρόβλημα, να αναγνωρίζει τα εμπόδια που προκύπτουν για τη λύση του 

προβλήματος και να γνωρίζει τις συνέπειες της κάθε λύσης. Ο τρόπος με τον οποίον 

είναι διατυπωμένες οι ερωτήσεις είναι απλή, γραμμένη σε πρώτο πρόσωπο, με τέτοιο 

τρόπο που να υποδηλώνουν την έναρξη της συζήτησης ανάμεσα στον εκπαιδευτικό 

και μαθητή. Κάποιοι από τους μαθητές θα μάθουν να χρησιμοποιούν τις 12 

ερωτήσεις, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που γράφτηκαν την πρώτη φορά ενώ κάποιοι 

άλλοι, θα χρειαστεί να τις μάθουν παρά πλασμένος εξαιτίας πιθανών γλωσσικών 

δυσκολιών που αντιμετωπίζουν. Θα πρέπει να σημειωθεί ακόμα, ότι οι λύσεις των 
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προβλημάτων, οδηγούν στην τήρηση της σειράς για την επίλυση των προβλημάτων 

στην επόμενη φάση (Καρτασίδου, 2015). 

Η εφαρμογή του μοντέλου παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να μάθουν 

να επιλύουν μία σειρά από προβλήματα προκειμένου να χτίσουν μία αλυσίδα η οποία 

θα τους  μετακίνηση από το σημείο που βρίσκονται στο σημείο που επιθυμούν να 

φτάσουν. Η λειτουργία του αποβλέπει στη μείωση ή την εξαφάνιση των διαφορών 

ανάμεσα στις δύο καταστάσεις. Ο εκπαιδευτικός που εφαρμόζει για πρώτη φορά το 

συγκεκριμένο μοντέλο με το συγκεκριμένο μαθητή, θα πρέπει να διαβάσει αρχικά 

μαζί με τον μαθητή της ερωτήσεις, να συζητήσουμε το νόημά τους και όπου κρίνεται 

απαραίτητο να γίνουν αλλαγές σε κάποιες λέξεις προκειμένου οι ερωτήσεις να είναι 

πλήρως αντιληπτές από τη μεριά του μαθητή. Θα πρέπει να σημειωθεί ακόμα, ότι οι 

στόχοι που θέτει ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να συνδέονται με τρόπο άμεσο με τις 

ερωτήσεις του μαθητή και να λειτουργούν ως ένας χάρτης που θα βοηθήσουν τον 

μαθητή να επιλύσει το πρόβλημα στηριζόμενος στις δικές του ερωτήσεις. 

Προϋπόθεση για αυτό είναι ο μαθητής να αναγνωρίσει και να ιεραρχήσει τις ανάγκες 

του αλλά και τις δυνάμεις του,  να αναγνωρίσει και να ιεραρχήσει τις ανάγκες του και 

τις δυνάμεις του, να αναγνωρίσει και να εκφράσει τις προτιμήσεις και τα 

ενδιαφέροντά του (Καρτασίδου, 2015). 

Για την αξιολόγηση και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του μοντέλου οι 

Agran, Blanchard και Wehmeyer (2000) πραγματοποίησαν έρευνα σε εφήβους με 

σοβαρές αναπηρίες. Τα δεδομένα που συνέλεξαν για την επίτευξη των στόχων 

ανέδειξαν ότι σε ποσοστό 68%  των βαθμολογιών, οι συμμετέχοντες κατάφεραν να 

ξεπεράσουν τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα υπογράμμισαν τις 

σηαμντικές αλλαγές που συντελέστηκαν στην απόδοσή τους κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσής τους οι όποιες αλλαγές διατηρήθηκαν και μετά από την ολοκλήρωση της 

παρέμβασης. Με άλλα λόγια, από τη συγκεκριμένη έρευνα κατέστη εμφανές το 

γεγονός ότι η χρήση του συγκεκριμένου μοντέλου αποδείχτηκε επιτυχημένη, 

επισημαίνοντας ότι ένα άτομο έχει άμεση και ενεργό ρόλο κατά τη μαθησιακή 

διαδικασία αυξάνεται κινητοποιήσεις του. Σε μία άλλη έρευνα, η οποία 

πραγματοποιήθηκε από τους Agran, Blanchard, Wehmeyer και Hughes  το 2002, σε 

νέους με νοητική αναπηρία και αναπτυξιακές διαταραχές οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν 

στη χρήση του συγκεκριμένου μοντέλου, αναδείχθηκε από τα αποτελέσματα ότι το 

σύνολο των συμμετεχόντων κατάφερε να βελτιώσει την απόδοσή του και να 
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διατηρήσει αυτή την απόδοση σε όλη τη διάρκεια της έρευνας (Agran, Blanchard, 

Wehmeyer & Hughes,2002) . 

Ο βαθμός αποτελεσματικότητας αξιοποίησης του μοντέλου διαφαίνεται ακόμα 

τόσο από την έρευνα των Palmer και Wehmeyer (2003) όσο και από την έρευνα των 

Palmer, Wehmeyer, Gipson και Agran (2004). Τα αποτελέσματα της πρώτης έρευνας 

έδειξαν ότι οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες κατάφεραν να ξεπεράσουν τις 

προσδοκίες επίτευξης των στόχων και να παρουσιάζουν σημαντικές βελτιώσεις στις 

δεξιότητες τοποθεσίας (Palmer & Wehmeyer, 2003), ενώ τα αποτελέσματα της 

δεύτερης έρευνας ανέδειξαν ότι η εκπαίδευση μαθητών στον αυτοπροσδιορισμό μέσα 

από τη χρήση του συγκεκριμένου μοντέλου, σε δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων 

και σχεδιασμού παρέχει επιπλέον στρατηγικές συμμαθητές, ενώ παράλληλα, ενισχύει 

τη συμμετοχή και την πρόοδό τους  στο γενικό αναλυτικό πρόγραμμα (Palmer, 

Wehmeyer, Gipson & Agran , 2004).  

1.2.4 Αυτοπροσδιορισμός και μετάβαση στην ενήλικη ζωή  

Η σημαντικότερη μετάβαση των ατόμων με νοητική αναπηρία είναι η 

μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή. Τα άτομα εισέρχονται σε μία νέα κατάσταση και 

προϋποθέτει την υλοποίηση πραγμάτων αντίστοιχα με αυτά που κάνουν οι υπόλοιποι 

ενήλικοι. Τα βασικά ζητήματα που τίθενται είναι ζητήματα που αφορούν τον τόπο 

διαμονής, την κατοικία, την εργασία αλλά και τη συμμετοχή του ατόμου στην 

κοινότητα. Επίσης περιλαμβάνει με ποιο τρόπο θα διαχειριστεί το άτομο στον 

ελεύθερό του χρόνο αλλά και με ποιον τρόπο θα μπορέσει να καλλιεργήσει και να 

διατηρήσει κοινωνικές σχέσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, κρίνεται 

σημαντικό  το άτομο την απαιτούμενη εκπαίδευση που θα καταστήσει ομαλή τη 

μετάβασή του στην ενήλικη ζωή. Στην επεξεργασία ζητημάτων που σχετίζονται με 

τους μελλοντικούς στόχους του ατόμου, τα ενδιαφέροντα, τις δυνατότητές του αλλά 

και τους τρόπους εκείνους με τους οποίους το άτομο μπορεί να οδηγηθεί στην 

επίτευξη των στόχων (McLeod, 1999). Η αναγκαιότητα συμμετοχής σε τέτοιου 

είδους προγράμματα απορρέει από το γεγονός ότι τα άτομα μετά την ολοκλήρωση 

της σχολικής εκπαίδευσης δεν έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για να 

ανταποκριθούν με επάρκεια στις απαιτήσεις της ενήλικης ζωής. 

Μία σημαντική πρόκληση με την οποία έρχονται αντιμέτωποι τα άτομα με 

νοητική αναπηρία είναι το ζήτημα της αυτόνομης διαβίωσης το οποίο είναι άρρηκτα 

συνυφασμένο με το αυτοπροσδιορισμού. Αν το άτομο δεν διαθέτει ένα 
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 ικανοποιητικό επίπεδο αυτοπροσδιορισμού δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις της αυτόνομης διαβίωσης. Μέσα από έρευνες έχει διαφανεί ότι όσο 

μεγαλύτερη είναι η αυτονομία του ατόμου τόσο πιο αυξημένο είναι το επίπεδο 

ανεξαρτησίας του, η ποιότητα ζωής του αλλά και η αλληλεπίδραση με την κοινότητα 

(Wehmeyer & Metzler, 1995
.
 Stancliffe & Abery,1996). Επίσης, θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι η αυτονομία του ατόμου είναι άρρηκτα συνυφασμένη και με την 

προσαρμοστική λειτουργικότητα του. Οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες επιλογών στην 

καθημερινότητα σχετίζονται άμεσα με το βαθμό ανάπτυξης των δεξιοτήτων 

αυτόνομης διαβίωσης. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το στοιχείο που αναδείχθηκε από 

την έρευνα των, σύμφωνα με την οποία τα άτομα με νοητική αναπηρία τα οποία 

ζούσαν σε δομές ημιαυτόνομης διαβίωσης παρουσίασαν υψηλά ποσοστά προσωπικού 

ελέγχου και ανάπτυξης του αυτοπροσδιορισμού σε σύγκριση με τα άτομα εκείνα τα 

οποία διέμεναν σε κοινοτικά σπίτια αυτών διαβίωσης (Stancliffe, Abery & Smith, 

2000). 

Μια πρόκληση με την οποία έρχονται αντιμέτωποι τα άτομα με νοητική 

αναπηρία κατά τη μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή είναι το ζήτημα της 

επαγγελματικής επιλογής. Για να μπορέσει λοιπόν, ένα άτομο με νοητική αναπηρία 

να ενταχθεί ομαλά μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον θα πρέπει να διδαχθεί τους 

ρόλους και τις υποχρεώσεις του,  ενώ παράλληλα θα πρέπει να του παρέχονται 

συστηματικά και επαναλαμβανόμενα ευκαιρίες στις οποίες να εξασκεί τις 

συμπεριφορές του αυτοπροσδιορισμού. Αν το άτομο με νοητική αναπηρία καταφέρει 

να καλλιεργήσει βασικές δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού τότε κατά τη μετάβασή τους 

στην ενήλικη ζωή θα είναι σε θέση να διαμορφώσει ο ίδιος ένα πρόγραμμα για τον 

εαυτό του (Field, Martin,Miller, Ward & Wehmeyer, 1998). 

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι στην ελληνική πραγματικότητα  το 

ποσοστό συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας φαίνεται να 

είναι ιδιαίτερα χαμηλό, οι εργαζόμενοι με αναπηρία έρχονται συχνά αντιμέτωποι με 

τον κίνδυνο της απόλυσης, κατέχουν θέσεις που δεν ανταποκρίνονται στις ικανότητές 

τους οι άνεργοι με αναπηρία έχουν πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες να παραμείνουν 

μακροχρόνια άνεργοι (Φέτση, 2008). Το στοιχείο αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει την 

παρατήρηση του Wehmeyer (1995) ότι οι μαθητές που φοιτούσαν σε δομές της 

ειδικής αγωγής στην πλειοψηφία τους, μετά την ολοκλήρωση της σχολικής φοίτησης 

είτε  υποαπασχολούνται είτε δεν ασχολούνται με κανένα επάγγελμα, δεν επιλέγουν 
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τον τόπο κατοικίας από μόνοι τους, δεν έχουν κάποιο σύντροφο και δεν επιλέγουν 

στην πλειοψηφία τους μόνοι τους τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου.  

Αντίστοιχα με τα στοιχεία που προήλθαν από τον  Wehmeyer (1995) είναι και 

τα δεδομένα των Field, Martin,Miller, Ward και Wehmeyer, (1998) αναφορικά με τη 

μετάβαση από τη σχολική στην ενήλικη ζωή τα οποία επισημαίνουν ότι οι 

περισσότεροι μαθητές δεν επιτυγχάνουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα μετά από 

την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης. Ένα άλλο  στοιχείο είναι και το γεγονός 

ότι τα άτομα με αναπηρία που απασχολούνται στην αγορά εργασίας δεν λαμβάνουν 

μισθό οποίος να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιβίωσης. Οι Σούλης και 

Φλωρίδης (2006), οι οποίοι πραγματοποίησαν παρόμοια έρευνα στα ελληνικά 

δεδομένα παρατήρησαν ότι με ελαφρά νοητική αναπηρία που συμμετείχαν στην 

έρευνα ως επί το πλείστον απασχολούνται σε οικογενειακές επιχειρήσεις. Επίσης, από 

την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι του δείγματος δεν είχαν λάβει την 

απαραίτητη η ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες επαγγελματικής κατάρτισης 

αλλά και γενικότερα δεν ήταν ενημερωμένοι για τα επαγγελματικά ζητήματα. Το 

βασικό συμπέρασμα από την έρευνα αυτή είναι το γεγονός ότι ακόμα και τα άτομα 

που παρουσιάζουν ήπια νοητική αναπηρία, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 

οικογένεια και βιώνουν   τον αποκλεισμό και την απομόνωση από τον κοινωνικό 

περίγυρο. Κατά συνέπεια, καθίσταται εμφανές το γεγονός ότι η εκπαίδευση των 

ατόμων με νοητική αναπηρία στην ελληνική πραγματικότητα όχι μόνο δεν εστιάζει 

στην καλλιέργεια του αυτοπροσδιορισμού αλλά δεν διαμορφώνει τις κατάλληλες 

συνθήκες οι οποίες να διασφαλίσουν την ομαλή ένταξη των ατόμων με νοητική 

αναπηρία στο κοινωνικό σύνολο (Σούλης & Φλωρίδης, 2006). 

Η διαδικασία της μετάβασης από τη σχολική στην ενήλικη ζωή συνιστά μία 

δύσκολη διεργασία για όλα τα άτομα, η οποία όμως είναι ακόμα πιο περίπλοκη στις 

περιπτώσεις των ατόμων με αναπηρία. Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η 

εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία στοχεύουν στην ομαλή μετάβαση. 

Σε αυτό το πλαίσιο αυτοπροσδιορισμός η καλλιέργεια του στα άτομα με αναπηρίες 

δύναται να συμβάλει με καταλυτικό τρόπο στην αντιμετώπιση των αδυναμιών  των 

ατόμων με αναπηρία (Field, Martin,Miller, Ward & Wehmeyer, 1998
.
 Wehmeyer, 

1995). 

Αναφορικά με τα άτομα με νοητική αναπηρία θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 

εμπλοκή τους στο σχεδιασμό της ενήλικης ζωής επιφέρει θετικά αποτελέσματα κατά 
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τη μετάβασή τους σε αυτή. Οι Wehmeyer και Schwart (1997) από τη μεριά τους, 

διερεύνησαν τον αυτοπροσδιορισμό των ατόμων με νοητική αναπηρία κατά την 

τελευταία χρόνια φοίτησης στο σχολείο αλλά και ένα χρόνο μετά την αποφοίτησή 

τους. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών, 

μόλις ολοκλήρωσαν τη σχολική φοίτηση, παρουσίαζαν υψηλά επίπεδα 

αυτοπροσδιορισμού είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να επιθυμούν να ζήσουν σε δικό 

τους χώρο και να εργάζονται. Το ποσοστό του δείγματος που παρουσίαζε υψηλά 

επίπεδα αυτοπροσδιορισμού, ένα χρόνο μετά την αποφοίτησή, εργαζόταν σε κάποιο 

επάγγελμα  και λάμβανε υψηλό μισθό (Wehmeyer & Schwart, 1997).  

Αντίστοιχα με τα παραπάνω αποτελέσματα,  είναι και τα αποτελέσματα τα 

οποία προέκυψαν από την έρευνα των Wehmeyer και Palmer (2003) σύμφωνα με την 

οποία όσα  άτομα παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα αυτοπροσδιορισμού κατοικούσαν σε 

δικό τους χώρο, εργάζονταν  ή είχαν  επαγγελματική επιμόρφωση. Όσοι από το 

δείγμα που συμμετείχε σε αυτή την έρευνα και εργαζόταν, παρουσίαζαν υψηλά 

επίπεδα αυτοπροσδιορισμού είχαν περισσότερες εργασιακές διεκδικήσεις σε 

σύγκριση με τα άτομα εκείνα που παρουσίαζαν χαμηλά επίπεδα αυτοπροσδιορισμού 

(Wehmeyer & Palmer, 2003).  

Σε γενικές γραμμές λοιπόν, παρατηρείται ότι το άτομο με νοητική αναπηρία 

κατά την ενήλικη ζωή διαχωρίζεται από τους υπόλοιπους ανθρώπους (Khan, 1985), 

έχει λιγότερες ευκαιρίες απασχόλησης (White Paper, 2001) και ως εκ τούτου 

μικρότερη οικονομική ευχέρεια (O’Connor, 1992), έχει λιγότερο ικανοποιητικές 

κοινωνικές σχέσεις, και λιγότερες ευκαιρίες αναψυχής στην κοινότητα από τα άτομα 

χωρίς νοητική αναπηρία (Chappell, 1994 ∙ Koller Richardson & Katz, 1988). 

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι εκτός από τη συμβολή των προγραμμάτων 

μετάβασης, δεν θα πρέπει να παραληφθεί ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζει η 

οικογένεια του ατόμου στη διαδικασία της μετάβασης από τη σχολική στην ενήλικη 

ζωή. Η νοοτροπία της οικογένειας το υπόβαθρο της οικονομικό, κοινωνικό, 

μορφωτικό επιδρά με καταλυτικό τρόπο στο βαθμό εμπλοκή σε διαδικασίες 

σχεδιασμού της μετάβασης (Field, Martin, Miller, Ward & Wehmeyer, 1998).  
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1.2.5 Αυτοπροσδιορισμός και ποιότητα ζωής στα άτομα με νοητική αναπηρία 

Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η έννοια της ποιότητας ζωής βρίσκει 

εφαρμογή όλο και περισσότερο στα άτομα με νοητική αναπηρία καθώς 

αναγνωρίζεται ότι η ποιότητα ζωής συνιστά σημαντικό αποτέλεσμα της εκπαίδευσης, 

της υγείας, των κοινωνικών υπηρεσιών αλλά και των προγραμμάτων αποκατάστασης 

(Schalock, 2004
.
 Brown, Brown, Cummins, Felce, Matikka, Keith, Parmenter, 

Schalock, 2000). Η ποιότητα ζωής, συνιστά μία έννοια  για την οποία έχουν 

διατυπωθεί  ποικίλοι ορισμοί, οι οποίοι αναδεικνύουν ότι πρόκειται για μία 

πολυεπίπεδη δομή η οποία δέχεται επιρροές πολιτισμικές, κοινωνικές και πολιτικές. 

Οι περισσότεροι ορισμοί σκιαγραφούν τις διαστάσεις της ποιότητας ζωής τόσο σε 

ατομικό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο. Οι διαστάσεις αυτές αλληλοκαλύπτονται 

και αλληλεπιδρούν οδηγώντας σε μία ποιότητα ζωής η οποία είναι μοναδική για το 

κάθε άτομο. Παράλληλα, μέσα από την περιγραφή της έννοιας επισημαίνονται  η 

κοινωνική ευμάρεια, οι αντικειμενικές και υποκειμενικές όψεις της ζωής, τα 

πολυδιάστατα επίπεδα που εμπερικλείει τη φιλία και την οικογένεια, ικανοποίηση 

των βασικών αναγκών, ικανότητα επίτευξης των προσωπικών στόχων και οι 

συνθήκες ζωής οι οποίες είναι επιθυμητές από το άτομο (Schalock, 2004 ∙Lunsky, 

2006). 

Η ποιότητα ζωής, όπως αυτή έχει οριστεί από τον παγκόσμιο οργανισμό 

υγείας, συνιστά την αντίληψη του ατόμου για τη θέση που καταλαμβάνει στη ζωή 

εντός ενός γενικού πλαισίου πολιτισμικών και αξιακών συστημάτων στο οποίο ζει και 

σε συνάρτηση με τις ανησυχίες, τις προσδοκίες και τους στόχους του. Πρόκειται για 

μία ευρεία έννοια η οποία ενσωματώνει στους κόλπους της τη φυσική υγεία του 

ατόμου, την ψυχολογική κατάσταση, το επίπεδο ανεξαρτησίας, τις κοινωνικές 

σχέσεις, τις προσωπικές του αντιλήψεις αλλά και  τη σχέση τους με τα 

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος. Με άλλα λόγια η ποιότητα ζωής είναι μία 

πολυδιάστατη έννοια η οποία περικλείει την άποψη του ατόμου για τις 

προαναφερθείσες πλευρές της ζωής (Πολυχρονοπούλου, 2012). 

Ο Wehmeyer (2005) σε μία προσπάθεια να αναδείξει τη στενή σύνδεση που 

υπάρχει ανάμεσα στον αυτοπροσδιορισμό και την έννοια της ποιότητας ζωής προέβη 

στην αναδιατύπωση του ορισμού σημειώνοντας ότι η αυτοπροσδιοριζόμενη 

συμπεριφορά είναι άρρηκτα συνυφασμένη με συνειδητές ενέργειες οι οποίες 
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καθιστούν το άτομο ικανό να ενεργεί ως βασικό αιτιακός παράγοντας στη ζωή του 

και να είναι σε θέση να διατηρεί να βελτιώνει την ποιότητα ζωής του (Wehmeyer, 

2005). 

Βασικό στοιχείο το οποίο σχετίζεται με το ζήτημα της ποιότητας ζωής είναι το 

γεγονός ότι η ποιότητα ζωής διακρίνεται για την πολλαπλότητα των διαστάσεων της, 

με την έννοια ότι αυτή έχει μια πολυεπίπεδη δομή που αποτελείται από πολλούς 

τομείς (Petry, Maes, & Vlaska, 2005). Σύμφωνα με το μοντέλο των Felce & Perry 

(1995, όπως αναφέρεται στο Petry, Maes, & Vlaska, 2005) οι τομείς κι οι δείκτες που 

περιλαμβάνει ο εκάστοτε τομέας είναι οι ακόλουθοι: 

 Σωματική ευημερία. Σε αυτό τον τομέα περιλαμβάνονται η υγεία, η 

προσωπική ασφάλεια, η σωματική κατάσταση και η κινητικότητα  

 Υλική ευημερία. Σε αυτό τον τομέα περιλαμβάνονται τα οικονομικά και τα 

εισόδημα, οι συνθήκες στέγασης, οι μεταφορές, η ασφάλεια και η 

σταθερότητα  

 Κοινωνική ευημερία. Σε αυτό τον τομέα περιλαμβάνονται οι προσωπικές 

σχέσεις, η εμπλοκή στη κοινότητας 

 Ανάπτυξη και δραστηριότητα. Σε αυτό τον τομέα περιλαμβάνονται η 

ικανότητα, η παραγωγικότητα, η δραστηριότητα  

 Συναισθηματική ευημερία. Σε αυτό τον τομέα περιλαμβάνονται η θετική 

επίδραση, το άγχος εκπλήρωσης, η ψυχική υγεία, η αυτοεκτίμηση, το 

κοινωνικό στάτους και ο σεβασμός, η πίστη και οι πεποιθήσεις, η 

σεξουαλικότητα.  

Η μετά-ανάλυση 16 δημοσιευμένων ερευνών από τον Schalock (2004) οδήγησε 

στην ανάδειξη 125 τομέων που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής. Οι πρώτοι 8 από 

τους τομείς αυτούς οι οποίοι εμφανίζονται πιο συχνά σε αυτή την μετά-ανάλυση 

αποτέλεσαν τους δείκτες της ποιότητας ζωής στο μοντέλο του Schalock (2004). Εν 

συνεχεία, η επεξεργασία που έγινε από τους Verdugo, Schalock, Keith, & Stancliffe 

(2005) οδήγησε στον προσδιορισμό και στη καταγραφή των τριών δεικτών της 

ποιότητας ζωής που εμφανίζονται πιο συχνά. Οι τομείς της ποιότητας ζωής 

περιλαμβάνουν τα επιμέρους χαρακτηριστικά, τα οποία στο σύνολό τους είναι αυτά 

που συνθέτουν το ευ ζην, ενώ από την άλλη μεριά, οι δείκτες σχετίζονται με τις 

αντιλήψεις, τις συμπεριφορές ή τις συνθήκες βάσει των οποίων αξιολογείται η 

ποιότητα ζωής του ατόμου στον εκάστοτε τομέα. Σύμφωνα με τον Schalock (2004) οι 
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τομείς της ποιότητας ζωής είναι η συναισθηματική ποιότητα ζωής, η διαπροσωπικές 

σχέσεις, η υλική ποιότητα ζωής, η προσωπική ανάπτυξη, η σωματική ποιότητα ζωής, 

ο αυτοπροσδιορισμός, η κοινωνική ένταξη και τα δικαιώματα.  

Το ενδιαφέρον για τη διερεύνηση της ποιότητας ζωής στα άτομα με νοητική 

αναπηρία σχετίζεται με το κατά πόσο επηρεάζει την ικανότητα των ατόμων αυτών να 

αυτό προσδιορίζει τις επιλογές τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα άτομα με 

νοητική αναπηρία έχουν ανάγκη υποστήριξης, η οποία λαμβάνει ποικίλες μορφές. 

Στα παραπάνω θα πρέπει να σημειωθεί ακόμα ότι το ποσοστό της νοητικής 

αναπηρίας  επηρεάζεται από το βαθμό συμμετοχής κοινωνικά δρώμενα, γεγονός που 

σημαίνει ότι υπάρχει ο κίνδυνος αποκλεισμού από μία σειρά δραστηριοτήτων και 

εμπειριών που παρέχονται στο γενικό πληθυσμό. Το στοιχείο αυτό,  ερμηνεύει το 

λόγο για τον οποίο η ποιότητα ζωής τίθεται στο επίκεντρο της κοινωνικής πολιτικής 

και της βελτίωσης του κοινωνικού περιβάλλοντος (Schalock, 2004
.
 Brown, Brown, 

Cummins, Felce, Matikka, Keith, Parmenter, Schalock, 2000) 

Η αξιολόγηση και η μέτρηση της ποιότητας ζωής καθορίζεται από δύο βασικούς 

παράγοντες. Ο πρώτος από αυτούς παράγοντες σχετίζεται με την αποτίμηση των 

αξιών και της ποιότητας των προγραμμάτων, η οποία στηρίζεται στο βαθμό 

ικανοποίησης του αποδέκτη. Από την άλλη μεριά, ο δεύτερος παράγοντας ο οποίος 

επηρεάζει την ποιότητα ζωής σχετίζεται με την ανάπτυξη της έννοιας της ποιότητας 

ζωής μέσα από μοντέλα παρέμβασης και παροχής υπηρεσιών. Στα παραπάνω θα 

πρέπει να σημειωθεί ακόμα ότι έμφαση δίνεται στην ανάγκη για συγχώνευση των 

επιμέρους κοινωνικών συστημάτων, μέσα στα οποία ζουν τα άτομα και τα οποία 

επιδρούν στην ανάπτυξη των αξιών, των πεποιθήσεων και των απόψεων των ατόμων 

(Schalock, 2004). 

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Felce  και τους συνεργάτες του (2004 

όπως αναφέρεται στο Schalock, 2004) συγκεντρώθηκαν μία σειρά από δεδομένα 

σχετίζονται με τις υποκειμενικές και τις αντικειμενικές μετρήσεις τριών βασικών 

παραμέτρων της ποιότητας ζωής. Οι παράμετροι αυτή είναι η επιλογή, η δημιουργική 

δραστηριότητα η κοινωνική σχέση. Στη συγκεκριμένη έρευνα, διερευνήθηκαν ακόμα 

το πότε σχετίζεται υποκειμενική και αντικειμενική μέτρηση με τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά, τα χαρακτηριστικά των δομών υποστήριξης αλλά και το επίπεδο 

εξάρτησης των μεταβλητών ανάμεσα  αντικειμενικά και υποκειμενικά δεδομένα των 

μετρήσεων. Από τα δεδομένα της έρευνας διαφάνηκε ότι η ικανοποίηση είναι 
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άρρηκτα συνυφασμένη σε μικρό βαθμό τους αντικειμενικούς δείκτες, δεν είναι 

προβλέψιμη από τα προσωπικά χαρακτηριστικά καθώς και από τα χαρακτηριστικά 

του περιβάλλοντος  

Η Lunsky (2006) από τη μεριά της, διερεύνησε τη σημασία που έχει ο τρόπος με 

τον οποίο αντιλαμβάνονται τα άτομα με νοητική αναπηρία την υποστήριξη. Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι η παροχή υποστήριξης νοηματοδοτείται από το ίδιο το άτομο 

που τη δέχεται είτε με θετικό είτε με αρνητικό πρόσημο. Στην περίπτωση που το 

άτομο εκλαμβάνει την υποστήριξη με αρνητικό τρόπο αυτό συνδέεται με το γεγονός 

ότι αντιλαμβάνεται την υποστήριξη ως κοινωνική πίεση. Συνέπεια του στοιχείου  

αυτού είναι ότι εν τέλει, τα αποτελέσματα είναι αντίθετα από τα αναμενόμενα και 

προσδοκώμενα. Στα παραπάνω θα πρέπει να σημειωθεί ακόμα, ότι η έλλειψη 

υποστήριξης δεν ευθύνεται πάντοτε για τη μη ικανοποίηση του ατόμου με νοητική 

αναπηρία. Κατ’ επέκταση, θα πρέπει να σημειωθεί ότι υποστήριξη που εκλαμβάνεται 

ως πίεση είναι περισσότερο καθοριστική για την ποιότητα ζωής του ατόμου σε 

σύγκριση με την κοινωνική υποστήριξη (Lunsky, 2006)  . 

Τέλος, θα πρέπει ακόμα ότι αντικειμενική και υποκειμενική αντίληψη της 

υποστήριξης σχετίζεται με την ποιότητα ζωής. Με την πάροδο του χρόνου 

αναδεικνύεται σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό τη σημασία που έχει η υποκειμενική 

διάσταση, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο το ίδιο το άτομο με νοητική αναπηρία 

προσλαμβάνει, αντιλαμβάνεται και αξιολογεί τη ζωή του αλλά και τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες (Brown et al, 2000)  

1.3 Σκοπός και διερευνητικά ερωτήματα 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός 

προγράμματος εκπαίδευσης στον αυτοπροσδιορισμό σε άτομο με νοητική αναπηρία. 

Με βάση το σκοπό της έρευνας τα διερευνητικά ερωτήματα που τίθενται είναι 

τα ακόλουθα: 

1. Πριν και μετά από την εφαρμογή της παρέμβασης εντοπίζονται ποιοτικές 

διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά του 

αυτοπροσδιορισμού, ανάμεσα δηλαδή, στην αυτορρύθμιση, την 

ψυχολογική ενδυνάμωση, την αυτονομία στο άτομο με νοητική αναπηρία, 

και αν ναι, ποιες είναι αυτές; 
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2. Εντοπίζονται διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις εκτιμήσεις του ίδιου του 

ατόμου με νοητική αναπηρία και των κηδεμόνων του για τον 

αυτοπροσδιορισμό πριν και μετά από την υλοποίηση της παρέμβασης; 

3. Ποια τα εμπόδια και τα προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την 

εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος για την ενίσχυση του 

αυτοπροσδιορισμού σε ένα ενήλικο άτομο  με νοητική αναπηρία; 

4. Ποια είναι τα οφέλη εφαρμογής ενός προγράμματος παρέμβασης για την 

ενίσχυση του αυτοπροσδιορισμού σε ένα ενήλικο άτομο με νοητική 

αναπηρία; 
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Κεφάλαιο 2 

Ερευνητικό μέρος 

Μεθοδολογία 

2.1 Μελέτη περίπτωσης 

Η Ελένη (ψευδώνυμο) ηλικίας 22 ετών η οποία έχει διαγνωστεί με μέτρια 

νοητική αναπηρία αποτελεί τη μελέτη περίπτωσης. Η νοητική αναπηρία του παιδιού 

είναι αποτέλεσμα ενός αυτοκινητιστικού ατυχήματος που είχε σε ηλικία 4 ετών, το 

οποίο επέφερε σοβαρές βλάβες στο παιδί, με βασικότερο χαρακτηριστικό το γεγονός 

ότι ανάμεσα στη χρονολογική ηλικία του παιδιού και τη νοητική ηλικία υπήρχε 

μεγάλη απόκλιση. Μετά το ατύχημα ο εγκέφαλος του παιδιού ξεκίνησε να λειτουργεί 

από την αρχή- γυρνώντας το παιδί στο στάδιο του βρέφους. Επί τους πρακτέου, το 

παιδί έμαθε ξανά σε ηλικία 4,5 ετών πλέον, να περπατάει, να τρώει, να μιλάει.  

Το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνει το παιδί είναι ιδιαίτερα 

υποστηρικτικό καθώς από την παιδική ηλικία μέχρι σήμερα καταβάλλονται 

συστηματικές προσπάθειες να αμβλυνθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι αδυναμίες 

και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στη καθημερινότητά της. Παρά το γεγονός ότι 

μεγάλωσε με την απουσία των γονέων, η θεία (κηδεμόνας του παιδιού) προσπαθεί να 

εξασφαλίσει στην Ελένη μια ποιότητα ζωής και ένα επίπεδο ανεξαρτησίας και 

αυτονομίας που θα της δώσουν τη δυνατότητα να ανταποκριθεί με επάρκεια στη 

κάλυψη βασικών αναγκών, περιορίζοντας το βαθμό εξάρτησης από άλλου.  

Η Ελένη έχει παρακολουθήσει προγράμματα λογοθεραπείας και 

εργοθεραπείας (τα οποία συνεχίζει ακόμα και σήμερα). Έχει αποφοιτήσει από  τάξη 

γενικού δημοτικού σχολείου, συνέχισε σε ειδικό γυμνάσιο και έχει πάρει απολυτήριο 

νυχτερινού Λυκείου. Σήμερα, «απασχολείται» κάποιες ώρες σε ένα φροντιστήριο 

ξένων γλωσσών όπου βοηθάει σε κάποιες δουλειές (πχ. βάζει τους μικρούς μαθητές 

στις τάξεις), ενώ στο σπίτι ασχολείται με τη δημιουργία κοσμημάτων με χάντρες. 

2.2 Διαδικασία  

Η διαδικασία της έρευνας έλαβε χώρα κατά τη χρονική περίοδο Μάιος 2016-

Δεκέμβριος 2016, στη Θεσσαλονίκη και στη Φλώρινα, όπου διαμένει το παιδί. Κατ’ 

επέκταση το πρόγραμμα έλαβε χώρα στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού. Αρχικά, θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι η επιλογή του ατόμου για την υλοποίηση του Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος για την Ενίσχυση του Αυτοπροσδιορισμού, έγινε με τη μέθοδο της 
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βολικής δειγματοληψίας. Το συγκεκριμένο παιδί επιλέχθηκε  καθώς το άτομο με 

νοητική αναπηρία προέρχεται από το στενό φιλικό περιβάλλον της ερευνήτριας. Το 

στοιχείο αυτό είναι σημαντικό, καθώς εξασφαλίζει την ύπαρξης  εμπιστοσύνης και 

οικειότητας, το οποίο συνέβαλλε στην εξασφάλιση της άδειας από τη μεριά του 

κηδεμόνα να πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Κατ’ 

επέκταση, πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία και κατ’ ιδίαν συνάντηση με 

την κηδεμόνα. Στη συνάντηση αυτή επισημάνθηκαν λεπτομέρειες οι οποίες 

σχετίζονται με το σκοπό της έρευνας και τον τρόπο υλοποίησης του προγράμματος.  

Κατόπιν ενημέρωσης και συζήτησης με την κηδεμόνα αλλά και με την 

αδερφή του ατόμου, δόθηκε έγκριση να ξεκινήσει η διαδικασία. Για το λόγο αυτό, 

κανονίστηκαν τρεις ξεχωριστές συναντήσεις, μία με το παιδί, μια με την κηδεμόνα 

και μία με την αδερφή προκειμένου να συμπληρωθεί η Κλίμακα Αυτοπροσδιορισμού 

της Arc (Arc’s Self Determination Scale- A.S.D.S), από την οποία θα προέκυπταν τα 

πρώτα στοιχεία σχετικά με τη αξιολόγηση του  αυτοπροσδιορισμού του ατόμου με 

αναπηρία. Κατά την συνάντηση με το παιδί, παρά την οικειότητα που υπήρχε, ένιωθε 

ιδιαίτερο άγχος για τη συμπλήρωση της κλίμακας. Αφού έγινε συζήτηση με το παιδί 

για να ηρεμήσει, δόθηκαν οι απαιτούμενες επεξηγήσεις για τον τρόπο με το οποίο θα 

πρέπει να συμπληρώσει τη κλίμακα. Κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της κλίμακας, 

οι δηλώσεις διαβάζονταν από την ερευνήτρια και δίνονται επιπλέον, εξηγήσεις όταν 

δεν κατανοούσε το παιδί, το νόημα της δήλωσης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλη 

τη διαδικασία της συμπλήρωσης, δε παρευρίσκονταν κανένα άλλο άτομο από το 

οικογενειακό περιβάλλον για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να αποσπαστεί η προσοχή 

του παιδιού. 

Μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης από το παιδί, προχώρησε η 

συμπλήρωση της κλίμακας από την κηδεμόνα και την αδερφή του παιδιού σε 

διαφορετικούς χρόνους. Και στις δύο περιπτώσεις δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τη 

συμπλήρωση, για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο λάθους και αλλοίωσης των 

αποτελεσμάτων. Και στις δύο περιπτώσεις αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία της 

συμπλήρωσης ακολούθησε κουβέντα κατά την οποία, τόσο η θεία του παιδιού όσο 

και η αδερφή του, παρείχε στην ερευνήτρια παραδείγματα από την καθημερινή ζωή 

του παιδιού στις πτυχές εκείνες που περιλαμβάνονται στη Κλίμακα 

Αυτοπροσδιορισμού της Arc. Οι πρόσθετες πληροφορίες καταγράφηκαν σε 
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ημερολόγιο προκειμένου να αξιοποιηθούν κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού του 

εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής και το πέρας δύο μηνών, 

πραγματοποιήθηκαν οι συναντήσεις για τη συμπλήρωση της δεύτερης κλίμακας 

αυτοπροσδιορισμού AIR- Self-Determination Scale (Wolman, Campeu, Dubois, 

Mithaug, & Stolarski, 1994). Στο διάστημα που μεσολάβησε εξήχθησαν τα 

αποτελέσματα από την πρώτη κλίμακα τα οποία δεν ανέδειξαν σημαντικές 

διαφοροποιήσεις ανάμεσα στο άτομο με νοητική αναπηρία και τον κηδεμόνα του 

παιδιού. Ωστόσο, επειδή στην πρώτη κλίμακα η θεία και η αδερφή δε συμπλήρωσαν 

την τρίτη ενότητα, δεν υπήρχε μια ολοκληρωμένη εικόνα του ολικού 

αυτοπροσδιορισμού. Υπό αυτό το πρίσμα, ο στόχος συμπλήρωσης της κλίμακας AIR- 

Self-Determination Scale ήταν να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τη πρώτη και 

να διαμορφωθεί μια πιο σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα του αυτοπροσδιορισμού του 

ατόμου με νοητική αναπηρία. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν όμοια με την 

προηγούμενη. Δηλαδή, ορίστηκε ο τόπος και ο χρόνος συνάντησης και δόθηκαν οι 

απαιτούμενες οδηγίες. Η συμπλήρωση της κλίμακας AIR  και σε αυτή τη περίπτωση 

έγινε ατομικά χωρίς της παρουσία κάποιου άλλου ατόμου, πέραν της ερευνήτριας ενώ 

παράλληλα αξιοποιήθηκε και το ημερολόγιο καταγραφής για τις πρόσθετες 

πληροφορίες. 

Τέλος, μετά από τη ολοκλήρωση και τη δεύτερης διαδικασίας αξιολόγησης, 

εξήχθησαν τα αποτελέσματα, έγινε σύγκριση με τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

από τη Κλίμακα Αυτοπροσδιορισμού της Arc και συνεκτιμήθηκαν οι παρατηρήσεις 

και τα σχόλια που καταγράφηκαν στο ημερολόγιο σχετικά με πτυχές της καθημερινής 

ζωής του ατόμου. Τα στοιχεία που προήλθαν από την αρχική αξιολόγηση οδήγησαν 

στο σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο θα περιγραφεί στο 

κεφάλαιο που ακολουθεί. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται το χρονοδιάγραμμα του ερευνητικού 

προγράμματος:  

 

Ημερομηνία Φάσεις έρευνας 

13/05/2016 Αρχική αξιολόγηση παιδιού με την 

κλίμακα ARC 

15/05/2016 Συμπλήρωση κλίμακας ARC από την 
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κηδεμόνα του παιδιού 

16/05/2016 Συμπλήρωση κλίμακας ARC από την 

αδερφή του παιδιού 

05/06/2016 Εξαγωγή αποτελεσμάτων αρχικής 

αξιολόγησης ( κλίμακα ARC) 

10/06/2016 Αρχική αξιολόγηση παιδιού με την 

κλίμακα ΑIR 

15/06/2016 Συμπλήρωση κλίμακας AIR από την 

κηδεμόνα του παιδιού 

16/06/2016 Συμπλήρωση κλίμακας AIR από την 

αδερφή  του παιδιού 

20/06/2016 Εξαγωγή αποτελεσμάτων αρχικής 

αξιολόγησης (κλίμακα AIR) 

08/2016 Σχεδιασμός προγράμματος  

17/10/2016 Υλοποίηση 1
ης

 ενότητας (Μέρος Α΄) 

19/10/2016 Υλοποίηση 1
ης

 ενότητας (Μέρος Β΄) 

21/10/2016 Υλοποίηση 1
ης

 ενότητας (Μέρος Γ΄) 

24/10/2016 Υλοποίηση 2
ης

 ενότητας (Μέρος Α΄) 

26/10/2016 Υλοποίηση 2 
ης

 ενότητας (Μέρος Β΄) 

29/10/2016 Υλοποίηση 2
ης

 ενότητας (Μέρος Γ΄) 

31/10/2016 Υλοποίηση 3
ης

 ενότητας (Μέρος Α΄) 

2/11/2016 Υλοποίηση 3
ης

 ενότητας (Μέρος Β΄) 

4/11/2016 Υλοποίηση 3
ης

 ενότητας (Μέρος Γ΄) 

7/11/2016 Υλοποίηση 4
ης

 ενότητας (Μέρος Α΄) 

9/11/2016 Υλοποίηση 4
ης

 ενότητας (Μέρος Β΄) 

11/11/2016 Υλοποίηση 4
ης

 ενότητας (Μέρος Γ΄) 

14/11/2016 Υλοποίηση 5
ης

 ενότητας (Μέρος Α΄) 

16/11/2016 Υλοποίηση 5
ης

 ενότητας (Μέρος Β΄) 

18/11/2016 Υλοποίηση 5
ης

 ενότητας (Μέρος Γ΄) 

21/11/2016 Υλοποίηση 6
ης

 ενότητας (Μέρος Α΄) 

23/11/2016 Υλοποίηση 6
ης

 ενότητας (Μέρος Β΄) 

25/11/2016 Υλοποίηση 6
ης

 ενότητας (Μέρος Γ΄) 
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02/12/2016 Τελική αξιολόγηση παιδιού με την 

κλίμακα AIR και την κλίμακα ARC 

03/12/2016 Συμπλήρωση κλίμακας AIR και της 

κλίμακας ARC από την κηδεμόνα του 

παιδιού 

04/12/2016 Συμπλήρωση κλίμακας AIR και της 

κλίμακας ARC από την αδερφή του 

παιδιού 

07-10/12/2016 Εξαγωγή αποτελεσμάτων τελικής 

αξιολόγησης  

15/12/2016 Διεξαγωγή συνέντευξης 

Πίνακας 7: Χρονοδιάγραμμα εκπαιδευτικού/ερευνητικού προγράμματος 

2.3 Εργαλεία συλλογής δεδομένων  

Η αξιολόγηση του ατόμου ως προς τον αυτοπροσδιορισμό έγινε σε ένα πρώτο 

επίπεδο με την Κλίμακα Αυτοπροσδιορισμού της Arc (Arc’s Self Determination 

Scale- A.S.D.S) το οποίο συμπληρώθηκε από το ίδιο το άτομο με νοητική αναπηρία 

με τη βοήθεια της ερευνήτριας. Αν και το παιδί ήταν σε θέση να διαβάσει τις 

δηλώσεις της κλίμακας, δυσκολευόταν να τις κατανοήσει. Για το λόγο αυτό οι 

ερωτήσεις διαβάζονταν από την ερευνήτρια με τη μορφή ερώτησης και δίνονταν οι 

κατάλληλες επεξηγήσεις στις δηλώσεις που δε μπορούσε να κατανοήσει.  

Η κλίμακα αυτή συμπληρώθηκε με στόχο να σκιαγραφηθούν τα 

χαρακτηριστικά του αυτοπροσδιορισμού ενός ενήλικου ατόμου με νοητική αναπηρία. 

Επιπρόσθετα, για να καταστεί εφικτός ο εντοπισμός των διαφοροποιήσεων ανάμεσα 

στις εκτιμήσεις του ίδιου του ατόμου με νοητική αναπηρία και των κηδεμόνων του 

συμπληρώθηκε η Κλίμακα Αυτοπροσδιορισμού της Arc από την αδερφή και τη θεία 

(κηδεμόνας) του ατόμου με νοητική αναπηρία. Για τη συμπλήρωση της Κλίμακας 

από τους κηδεμόνες πραγματοποιήθηκαν τροποποιήσεις των δηλώσεων ως προς τη 

μετατροπή του α΄ ενικού προσώπου σε γ’ ενικό πρόσωπο. Θα πρέπει ακόμα να 

σημειωθεί ότι οι κηδεμόνες συμπλήρωσαν όλες τις ενότητες εκτός από την τρίτη. 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, και συμπληρωματικά προς την κλίμακα της Arc, 

αξιοποιήθηκε το AIR Self-Determination Scale (1994), το οποίο παρέχει πληροφορίες 

αναφορικά με την ικανότητα και τις ευκαιρίες του μαθητή να αυτοπροσδιοριστεί. Η 

εν λόγω κλίμακα βασίζεται σε μια θεωρία του εαυτού η οποία εξηγεί τον τρόπο με 
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τον οποίο τα άτομα αλληλεπιδρούν με τις ευκαιρίες για να βελτιώσουν τις προοπτικές 

του να κατακτήσουν αυτό που χρειάζονται και θέλουν στη ζωή τους. Οι δύο αυτές 

κλίμακες αυτοπροσδιορισμού που αξιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας 

παρά το γεγονός ότι μετράνε τον αυτοπροσδιορισμό και έχουν πολλά κοινά σημεία 

μεταξύ τους, δεν είναι πανομοιότυπες, καθώς έχουν σχεδιαστεί κάτω από 

διαφορετικές θεωρητικές βάσεις 

Τέλος, όσον αφορά στις πληροφορίες για το ολοκληρωμένο σχηματισμό του 

προφίλ του ατόμου με νοητική αναπηρία διεξήχθη ημιδομημένη συνέντευξη η οποία 

κατασκευάστηκε από την ίδια την ερευνήτρια, ώστε να δοθούν περισσότερες 

λεπτομέρειες σε πτυχές που καταγράφονται μέσα στην κλίμακα και να γίνουν 

αναφορές σε συγκεκριμένα παραδείγματα από την καθημερινότητα του παιδιού. 
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Κεφάλαιο 3 

Αποτελέσματα 

3.1 Αρχική αξιολόγηση ατόμου με Νοητική Αναπηρία 

Η συμπλήρωση της κλίμακας αυτοπροσδιορισμού AIR- Self-Determination Scale 

από το ίδιο το άτομο, την κηδεμόνα και την αδερφή ανέδειξε ότι το άτομο με νοητική 

αναπηρία δυσκολεύεται να θέτει ένα στόχο, να οργανώνει το σχέδιο βάσει του οποίου 

θα ενεργήσει προκειμένου να πετύχει το στόχο που έχει θέσει καθώς επίσης, φαίνεται 

να δυσκολεύεται ιδιαίτερα να αποφασίζει τι πρέπει να κάνει και να ελέγχει στη 

συνέχεια αν οι επιλογές και οι ενέργειες οδήγησαν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Με 

άλλα λόγια, η αδυναμία του έγκειται στο γεγονός να προσηλωθεί αφενός σε ένα 

στόχο και αφετέρου να ελέγξει το τελικό αποτέλεσμα.  

3.1.1 Αποτελέσματα αξιολόγησης με την κλίμακα AIR  

Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης 

του παιδιού σε κάθε ενότητα καθώς επίσης, το συνολικό επίπεδο αυτοπροσδιορισμού. 

Αρχικά θα πρέπει να σημειωθεί ότι θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από την αξιολόγηση του παιδιού σε κάθε ενότητα ξεχωριστά. Ειδικότερα, 

από την ενότητα που αφορά στα «πράγματα που κάνω» πρόεκυψε ότι το ποσοστό του 

παιδιού ήταν 20/30 ενώ στην ενότητα «πως αισθάνομαι» ήταν 26/30. Οι δύο πρώτες 

ενότητες αναδεικνύουν ότι ο βαθμός επάρκειας που προκύπτει με μέγιστη 

βαθμολογία το 60 είναι 46. 

Εν συνεχεία, στη τέταρτη ενότητα η οποία διερευνά «τι συμβαίνει στο 

σχολείο» προέκυψε ότι το παιδί συγκέντρωσε 22 βαθμούς στους 30 ενώ στην ενότητα 

«τι συμβαίνει στο σπίτι», η βαθμολογία του φαίνεται να είναι χαμηλότερη, 18/30. Οι 

δύο τελευταίες ενότητας της κλίμακας αναδεικνύουν ότι ο βαθμός ευκαιριών που 

παρέχονται στο παιδί είναι 40 με μέγιστη βαθμολογία το 60.  

Από τη συνεξέταση του βαθμού επάρκειας και του βαθμού ευκαιριών 

προκύπτει το συνολικό επίπεδο του προσδιορισμού, το οποίο σύμφωνα με τις 

απαντήσεις του παιδιού είναι 86/120.  

Η κλίμακα συμπληρώθηκε στη συνέχεια από την κηδεμόνα του παιδιού. Η 

φόρμα του γονέα αποτελείται από τρεις ενότητες σε αντίθεση με τη φόρμα του 

μαθητή η οποία αποτελείται από τέσσερις ενότητες διότι δε συμπεριλαμβάνεται σε 
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αυτή και το πώς αισθάνεται. Εστιάζοντας στο σημείο αυτό στις απαντήσεις που 

δόθηκαν από την κηδεμόνα του παιδιού στην πρώτη ενότητα «πράγματα που κάνει το 

παιδί» διαφάνηκε ότι το ποσοστό ανερχόταν στα 18/30. Στη δεύτερη ενότητα, «τι 

συμβαίνει στο σπίτι» η βαθμολογία των απαντήσεων ήταν 21/30 και στη τρίτη 

ενότητα «τι συμβαίνει στο σχολείο» η βαθμολογία των απαντήσεων ήταν 23/30. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από τις τρεις ενότητες 

της κλίμακας, προκύπτει ότι το συνολικό επίπεδο αυτοπροσδιορισμού του παιδιού 

σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσε η κηδεμόνας είναι 62/90. 

Τέλος, η φόρμα του κηδεμόνα συμπληρώθηκε και από τη αδερφή του παιδιού. 

Στην πρώτη ενότητα «πράγματα που κάνει το παιδί» διαφάνηκε ότι το ποσοστό 

ανερχόταν στα 17/30.  Στη δεύτερη ενότητα, «τι συμβαίνει στο σπίτι» η βαθμολογία 

των απαντήσεων ήταν 23/30 και στη τρίτη ενότητα «τι συμβαίνει στο σχολείο» η 

βαθμολογία των απαντήσεων ήταν 22/30. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα τα 

οποία προέκυψαν από τις τρεις ενότητες της κλίμακας, προκύπτει ότι το συνολικό 

επίπεδο αυτοπροσδιορισμού του παιδιού σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσε η 

αδερφή είναι 63/90. 

Ένα πρώτο στοιχείο το οποίο παρατηρείται μέσα από την εξέταση των 

αποτελεσμάτων του ολικού αυτοπροσδιορισμού ανάμεσα στην κηδεμόνα και τη 

αδερφή είναι το γεγονός ότι δεν εντοπίζονται σοβαρές διαφοροποιήσεις αναφορικά με 

τον τρόπο που εκλαμβάνουν τον αυτοπροσδιορισμό του παιδιού. Ένα δεύτερο 

στοιχείο το οποίο προκύπτει μέσα από τη συγκριτική εξέταση των απαντήσεων που 

δόθηκαν στην κλίμακα τόσο από το ίδιο το παιδί όσο και από την κηδεμόνα και την 

αδερφή του παρατηρείται ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις και 

αποκλίσεις σχετικά με το επίπεδο αυτοπροσδιορισμού. Εξετάζοντας προσεκτικά την 

εκάστοτε ενότητα παρατηρήθηκε ότι το παιδί αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες σε 

επίπεδο στοχοθεσίας. Πιο συγκεκριμένα, αν και σε κάποιες περιπτώσεις το παιδί θέτει 

ένα στόχο, δεν είναι σε θέση να σχεδιάσει την πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσει 

προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί. Εκτός, όμως από τη δυσκολία που 

εντοπίζεται σε επίπεδο σχεδιασμού, το παιδί αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες και 

σε ό,τι αφορά στο έλεγχο του τελικού αποτελέσματος, δηλαδή αν οι επιλογές και οι 

ενέργειες του είναι οι κατάλληλες.  

 



 
71 

 

3.1.2 Αποτελέσματα αξιολόγησης με την κλίμακα ARC  

Η κλίμακα ARC συμπληρώθηκε τόσο από το παιδί όσο και από την κηδεμόνα 

και την αδερφή του. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι στο σημείο αυτό θα γίνει 

αναφορά μόνο στα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις του παιδιού 

καθώς η κηδεμόνας και η αδερφή δε συμπλήρωσαν την ενότητα 2 η οποία σχετίζεται 

με την αυτορρύθμιση. Κατά συνέπεια, δεν ήταν εφικτή η εξαγωγή της ολικής 

βαθμολογίας του αυτοπροσδιορισμού.  

Εστιάζοντας λοιπόν, στα δεδομένα που προέκυψαν από τις απαντήσεις του 

παιδιού, διαφάνηκε ότι η ολική βαθμολογία του παιδιού είναι 79%. Από την 

επεξεργασία των επιμέρους ενοτήτων κατέστη εμφανές ότι ιδιαίτερες δυσκολίες 

παρατηρούνται σε επίπεδο στοχοθέτησης και απόδοσης στην επίτευξη του στόχου, 

στοιχείο το οποίο αναδείχθηκε και από την κλίμακα AIR.  Από τις απαντήσεις που 

δόθηκαν στην ενότητα 2Β ανέδειξαν ότι  αποφεύγει να κάνει σχέδια αλλά ακόμα και 

στην περίπτωση που κάνει οι επιλογές για την επίτευξη του στόχου δεν είναι οι 

κατάλληλες.  

3.1.3 Γενικά συμπεράσματα αρχικής αξιολόγησης  

Πριν τη σχεδίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος, κρίνεται σημαντικό να 

επισημανθούν τα βασικά στοιχεία τα οποία σχετίζονται με τον αυτοπροσδιορισμό του 

παιδιού, όπως αυτά προέκυψαν από την αρχική αξιολόγηση και συνθέτουν το προφίλ 

του. Πιο συγκεκριμένα, διαθέτει ένα σχετικά καλό επίπεδο αυτονομίας σε ό,τι αφορά 

τη λειτουργικότητα μέσα στο σπίτι. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι χρειάζεται 

καθοδήγηση για το τι πρέπει να κάνει και έλεγχο για το αν τελικά αυτό που της 

ανατέθηκε το ολοκλήρωσε. Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί ότι κάνει 

προσωπικές επιλογές τόσο σε επίπεδο σπιτιού όσο και σε επίπεδο διαχείρισης του 

ελευθέρου χρόνου. Πάραυτα οι επιλογές που κάνει δε συνάδουν πάντα με τις 

δυνατότητες της ή μπορεί να μην ανταποκρίνονται στα δεδομένα της 

πραγματικότητας. Ωστόσο, αντιλαμβάνεται ότι οι επιλογές της δεν εκτιμώνται. 

Σημαντικό στοιχείο όμως, είναι το γεγονός ότι υπάρχουν επιλογές που κάνει και οι 

οποίες υποστηρίζονται από τον οικογενειακό και εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Αναφορικά με τις επιλογές οι οποίες σχετίζονται με τον επαγγελματικό σχεδιασμό, θα 

πρέπει να επισημανθεί ότι κάνει επιλογές και εκφράζει τις επιθυμίες της όμως, επί της 

ουσίας οι  επιλογές της δε συνάδουν με την πραγματικότητα. Τέλος, πρόκειται για 
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ένα ιδιαίτερα κοινωνικό παιδί το οποίο επιδιώκει την αλληλεπίδραση με τον 

κοινωνικό περίγυρο αν και αντιλαμβάνεται ότι δυσκολεύεται να κάνει  φίλους. 

3.1.4 Ενότητες προγράμματος  

Η διαμόρφωση των ενοτήτων που συμπεριλήφθηκαν στον εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα απορρέουν από τα δεδομένα που προέκυψαν από την αρχική αξιολόγηση 

καθώς από παρατηρήσεις και επισημάνσεις οι οποίες έγιναν από την κηδεμόνα και 

την αδερφή του παιδιού σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στην 

καθημερινότητά του το παιδί. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι ενότητες που 

διαμορφώθηκε δε βασίζονται σε κάποιο αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά λαμβάνουν 

υπόψη τις ανάγκες του ίδιου του παιδιού και δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην 

καθημερινή ζωή. Κρίθηκε σημαντικό να επιλεγούν ενότητες οι οποίες θα την 

καταστήσουν το παιδί πιο αυτόνομο και ανεξάρτητο στην καθημερινότητά του.  

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι ενότητες που 

συμπεριλήφθηκαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 

 

Ενότητα 1 Μαγειρεύω 

Ενότητα 2 Καθαρίζω το σπίτι 

Ενότητα 3 
Ψώνια στο σουπερ μάρκετ για τις 

ανάγκες της εβδομάδας 

Ενότητα 4 Περιμένοντας φίλους στο σπίτι. 

Ενότητα 5 Επίσκεψη σε φίλους 

Ενότητα 6 
Προσέχω τη διατροφή μου-Ελέγχω το 

βάρος μου 

Πίνακας 8: Ενότητες εκπαιδευτικού προγράμματος 

 

Αναφορικά με την επιλογή των συγκεκριμένων ενοτήτων θα πρέπει να 

σημειωθεί από τη μια μεριά, ότι πρόκειται για συνθήκες και καταστάσεις της 

καθημερινής ζωής στις οποίες καλείται να ανταπεξέλθει. Η επιλογή των τεσσάρων 

πρώτων ενοτήτων έγινε, λαμβάνοντας υπόψη ότι επιδιωκόταν να υπάρχει μια συνοχή 

και αλληλουχία στους στόχους που θα τεθούν από το άτομο και οι οποίοι να 

εντάσσονται σε μια ενιαία θεματική. 



 
73 

 

Το στοιχείο που παρατηρήθηκε και καταγράφηκε από τα όσα επισήμανε η 

κηδεμόνας του παιδιού είναι το γεγονός ότι,  αν και το άτομο έχει την πρόθεση αλλά 

και την επιθυμία για παράδειγμα να μαγειρέψει, δε λειτουργεί βάσει ενός δομημένου 

σχεδίου, δεν κάνει τις απαιτούμενες επιλογές με αποτέλεσμα να μη μπορεί να 

οδηγηθεί στο τελικό της στόχο. Όταν αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει καταφέρει να 

πετύχει αυτό που επιθυμούσε τα παρατάει και απογοητεύεται με τον εαυτός της. 

Μια δεύτερη παρατήρηση αναφορικά με την επιλογή των συγκεκριμένων 

ενοτήτων είναι το γεγονός ότι οι τρεις πρώτες ενότητες θέτουν ένα μικρότερο στόχο, 

προκειμένου στην τέταρτη ενότητα να εμπλακεί σε ένα πιο σύνθετο στόχο, του 

οποίου ο σχεδιασμός προϋποθέτει να υιοθετήσει τα βήματα και τις ενέργειες που 

ακολούθησε στις προηγούμενες ενότητες, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. 

Μια τρίτη παρατήρηση αναφορικά με την επιλογή ενσωμάτωσης στο 

πρόγραμμα της τελευταίας ενότητας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το παιδί παθαίνει 

κρίσεις υπερφαγίας ο οποίες συνοδεύονται από απότομες αυξομειώσεις του βάρους 

της. Οι κρίσεις άγχους και πανικού που παθαίνει συχνά το άτομο, την οδηγούν να 

τρώει ακατάπαυστα και χωρίς έλεγχο. Η κηδεμόνας προσπαθεί να τη μάθει να ελέγχει 

μόνη της τη διατροφή ακολουθώντας ένα ισορροπημένο πρόγραμμα. Για το λόγο 

αυτό κρίθηκε σκόπιμο να συμπεριληφθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

3.2 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Προγράμματος για την ενίσχυση του 

Αυτοπροσδιορισμού 

Με βάση τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν  από την αξιολόγηση που 

έγινε με την κλίμακα Αυτοπροσδιορισμού της Arc σε συνδυασμό με τα 

αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από την κλίμακα Air στην ενότητα αυτή θα 

παρουσιαστεί ο  σχεδιασμός του  δίμηνου εκπαιδευτικού προγράμματος που 

υλοποιήθηκε στο τομέα που παρουσιάζει ελλείμματα και δυσκολίες το άτομο με 

νοητική αναπηρία. Αρχικά, παρουσιάζονται ο μακροπρόθεσμος και οι 

βραχυπρόθεσμοι στόχοι του προγράμματος ενδεικτικές δραστηριότητες οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς και 

στρατηγικές που ακολουθήθηκαν. 
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3.2.1 Στόχος εκπαιδευτικού προγράμματος  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι λαμβάνοντας υπόψη τα 

αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από την αρχική αξιολόγηση καθώς επίσης, τις 

οδηγίες και τις κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες παρέχονται από τον οδηγό της 

κλίμακας αυτοπροσδιορισμού της AIR αποφασίστηκε οι βασικές αρχές και ο γενικός 

σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος να είναι η ενδυνάμωση της ικανότητας του 

ατόμου με νοητική αναπηρία να θέτει στόχους, να σχεδιάζει τον τρόπο με τους 

οποίους θα επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει και να ελέγχει τα αποτελέσματα. 

Πιο συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι οι οποίοι τέθηκαν για το συγκεκριμένο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα με βάση το γενικό σκοπό είναι οι ακόλουθοι: 

1. Να γνωρίζει τον τρόπο με το οποίο θα πρέπει να θέτει ένα στόχο με βάση τις 

ανάγκες, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά της 

2. Να κάνει επιλογές οι οποίες θα τη βοηθήσουν στην επίτευξη του στόχου που 

έχει θέσει. 

3. Να καταστρώνει σχέδιο το οποίο να περιλαμβάνει τις ενέργειες που θα πρέπει 

να ακολουθήσει προκειμένου να πετύχει το στόχο που έχει θέσει  

4. Να γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εκτιμά και να ελέγχει τα 

αποτελέσματα των ενεργειών και των επιλογών που έχει κάνει προκειμένου 

να επιτευχθεί ο στόχος που έχει θέσει 

5. Να κάνει τροποποιήσεις και αλλαγές στο σχέδιο της όταν αυτό είναι 

αναποτελεσματικό 

Εν συνεχεία, λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω βασικές αρχές και στόχους που 

δίνονται από τον οδηγό της κλίμακας αυτοπροσδιορισμού της AIR, εξειδικεύτηκαν 

στους ακόλουθους μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους: 

 

Μακροπρόθεσμος στόχος 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος το άτομο να είναι σε θέση να 

ετοιμάζει αφενός ένα σχέδιο δράσης στις δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης στο οποίο να 

καταγράφεται ο στόχος που θέλει να πετύχει και οι ενέργειες που θα την οδηγήσουν 

στην επίτευξη του στόχου και αφετέρου, να ελέγχει σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκε ο 

στόχος (συμπεριφορά) κατόπιν δικής της πρωτοβουλίας (συνθήκες) χωρίς να 

παραλείψει κανένα από τα βήματα που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου 

(κριτήρια). 
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Βραχυπρόθεσμοι στόχοι 

1. να ετοιμάζει ένα σχέδιο δράσης για την προετοιμασία γεύματος στο οποίο να 

καταγράφεται αφενός ο στόχος που θέλει να πετύχει και οι ενέργειες που θα 

την οδηγήσουν στην επίτευξη του στόχου και αφετέρου, να ελέγχει σε ποιο 

βαθμό επιτεύχθηκε ο στόχος (συμπεριφορά) κατόπιν παρότρυνσης (συνθήκες) 

χωρίς να παραλείψει κανένα από τα βήματα που απαιτούνται για την επίτευξη 

του στόχου (κριτήρια) 

2. να ετοιμάζει ένα σχέδιο δράσης για την καθαριότητα του σπιτιού στο οποίο να 

καταγράφεται αφενός ο στόχος που θέλει να πετύχει και οι ενέργειες που θα 

την οδηγήσουν στην επίτευξη του στόχου και αφετέρου, να ελέγχει σε ποιο 

βαθμό επιτεύχθηκε ο στόχος (συμπεριφορά) κατόπιν παρότρυνσης (συνθήκες) 

χωρίς να παραλείψει κανένα από τα βήματα που απαιτούνται για την επίτευξη 

του στόχου (κριτήρια) 

3. να ετοιμάζει ένα σχέδιο δράσης για τα ψώνια της εβδομάδας στο οποίο να 

καταγράφεται αφενός ο στόχος που θέλει να πετύχει και οι ενέργειες που θα 

την οδηγήσουν στην επίτευξη του στόχου και αφετέρου, να ελέγχει σε ποιο 

βαθμό επιτεύχθηκε ο στόχος (συμπεριφορά) κατόπιν παρότρυνσης (συνθήκες) 

χωρίς να παραλείψει κανένα από τα βήματα που απαιτούνται για την επίτευξη 

του στόχου (κριτήρια) 

4. να ετοιμάζει ένα σχέδιο δράσης για τις ενέργειες που πρέπει να 

πραγματοποιήσει προκειμένου να υποδεχθεί φίλους στο σπίτι και να ελέγχει 

το βαθμό επίτευξης του στόχου(συμπεριφορά) κατόπιν δικής της 

πρωτοβουλίας (συνθήκες) χωρίς να παραλείψει κανένα από τα βήματα που 

απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου (κριτήρια) 

5. να ετοιμάζει ένα σχέδιο δράσης για τις ενέργειες που πρέπει να 

πραγματοποιήσει προκειμένου να επισκεφτεί φίλους και να ελέγχει το βαθμό 

επίτευξης του στόχου(συμπεριφορά) κατόπιν δικής της πρωτοβουλίας 

(συνθήκες) χωρίς να παραλείψει κανένα από τα βήματα που απαιτούνται για 

την επίτευξη του στόχου (κριτήρια) 

6. να ετοιμάζει ένα σχέδιο δράσης για τον έλεγχο της διατροφής και του βάρους 

της στο οποίο να καταγράφεται αφενός ο στόχος που θέλει να πετύχει και οι 

ενέργειες που θα την οδηγήσουν στην επίτευξη του στόχου και αφετέρου, να 

ελέγχει σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκε ο στόχος (συμπεριφορά) κατόπιν δικής της 
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πρωτοβουλίας (συνθήκες) χωρίς να παραλείψει κανένα από τα βήματα που 

απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου (κριτήρια) 

 

3.2.2 Σχεδιασμός προγράμματος 

Στην υποενότητα αυτή παρουσιάζεται ο σχεδιασμός του προγράμματος και οι 

δραστηριότητες που συμπεριλήφθηκαν σε αυτό με σκοπό της επίτευξη των στόχων. 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκε το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίζεται στο Μοντέλο Αυτοπροσδιοριζόμενης μάθησης 

όπως αυτό αναλύθηκε κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπησης.  

Ο τρόπος με τον οποίο δομήθηκαν οι δραστηριότητες, οι οποίες περιλαμβάνονται 

στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εστιάζουν σε πτυχές της 

καθημερινότητας του ατόμου με νοητική αναπηρία. Απώτερος στόχος των 

δραστηριοτήτων είναι να είναι σε θέση το άτομο να θέτει στόχους οι οποίοι 

σχετίζονται με τις καθημερινές της ανάγκες και οι οποίες δύνανται να συμβάλλουν 

στην ενδυνάμωση της αυτονομίας και της αυτοεξυπηρέτησης του ατόμου μέσα και 

έξω από το σπίτι. 

 

1
η
 Ενότητα: Μαγειρεύω 

Η δραστηριότητα η οποία συμπεριλήφθηκε στην 1
η
 ενότητα κατά την πρώτη 

μέρα διεξαγωγής του προγράμματος αφορούσε στο μαγείρεμα και πιο συγκεκριμένα, 

στην προετοιμασία του πρωινού: 

Δραστηριότητα 1 Στρατηγικές Υλικά 

Ετοιμάζω το πρωινό  Επίλυση προβλήματος  

Λήψη απόφασης  

Συζήτηση  

Λίστες  

Κλιμακούμενη καθοδήγηση  

Αυτοέλεγχος-αυτοαξιολόγηση  

Επιβράβευση  

Ψωμί  

Σαλάμι 

Κασέρι 

Πορτοκάλια  

Τοστιέρα 

Στίφτης  

Πίνακας 9:Δραστηριότητα 1, πρώτη ενότητα προγράμματος 

Αφού συμφωνήθηκε ότι πρόκειται να ετοιμάσει το πρωινό της προηγήθηκε 

συζήτηση, η οποία καθοδηγήθηκε από την ερευνήτρια με τη μορφή ερωτημάτων.   
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 Τι θέλω να κάνω:  Να ετοιμάσω τοστ και φυσικό χυμό  

 Τι ξέρω για αυτό: Σε αυτή την ερώτηση το παιδί επισήμανε ότι γνωρίζει ποια 

υλικά χρειάζονται και καταγράφηκαν σε μια λίστα  

 Τι με αποτρέπει να πάρω αυτό που θέλω: Σε αυτή την ερώτηση το παιδί 

επισήμανε ότι δε γνωρίζει αν υπάρχουν αυτά τα υλικά στο σπίτι 

 Τι πρέπει να κάνω: Σε αυτή την ερώτηση το παιδί επισήμανε ότι θα πρέπει να 

ελέγξει στην κουζίνα αν υπάρχουν τα υλικά που χρειάζονται  

 Τι θα με εμποδίσω από το να δράσω: Σε αυτή την ερώτηση το παιδί επισήμανε 

ότι μπορεί να μην υπάρχει κάποιο από τα υλικά και θα πρέπει να το αγοράσει. 

Αλλά επειδή λείπει η κηδεμόνας του παιδιού δεν έχει χρήματα να πάει στο 

σούπερ μάρκετ 

 Πως μπορώ να απαλλαγώ από τα εμπόδια: Το παιδί ζήτησε τη βοήθεια της 

ερευνήτριας  αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα 

Μετά από τη ολοκλήρωση της συζήτησης αποφασίστηκε να διαμορφωθούν τρεις  

λίστες τις οποίες θα συμβουλεύεται για να μπορέσει να επιτευχθεί ο στόχος που 

τέθηκε, δηλαδή να ετοιμάσει το πρωινό της. Η μία λίστα (διαμορφώθηκε με τη 

βοήθεια και την καθοδήγηση της ερευνήτριας) περιελάμβανε τα υλικά που πρέπει να 

έχει στη διάθεσή της, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί: 

 

Λίστα υλικών 

Ψωμί του τοστ  

Κασέρι 

Σαλάμι  

Πορτοκάλια  

 

Πίνακας 10: Ενότητα 1-Λίστα υλικών 

Η δεύτερη λίστα περιελάμβανε τα σκεύη που χρειάζεται να έχει έτοιμα για να 

μπορέσει να κάνει το τοστ και να στύψει το χυμό, όπως φαίνεται στην εικόνα που 

ακολουθεί: 

 

Σκεύη  
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Στίφτης 

Τοστιέρα   

Πιάτο  

Ποτήρι   

 

Πίνακας 11: Ενότητα 1-Σκέυη  

Η τρίτη λίστα περιελάμβανε τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει με τη 

σειρά για να μπορέσει τελικά να ετοιμάσει το πρωινό της: 

 

Βήματα  

1.Ελέγχω αν υπάρχουν τα υλικά 

2.Συγκεντρώνω τα απαιτούμενα σκεύη 

στον πάγκο  

3.ετοιμάζω το τοστ και το βάζω στη 

τοστιέρα 

4. βγάζω το τοστ και το τοποθετώ στο 

πιάτο 

5. στύβω τα πορτοκάλια  

4. βάζω το χυμό στο ποτήρι  

5.στρώνω το τραπέζι και τοποθετώ το 

πιάτο και το ποτήρι για να μπορώ να 

φάω 

Πίνακας 12: Ενότητα 1-Βήματα/ Ενέργειες για επίτευξη στόχου 

Για κάθε βήμα που ολοκλήρωνε τραβούσε μια γραμμή και διέγραφε το 

αντίστοιχο βήμα/ ενέργεια. Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας το παιδί 

συμπλήρωσε το φύλλο αυτοαξιολόγησης (Παράρτημα ΙΙΙ). Κατά τη πρώτη 

συνάντηση το παιδί είχε άγχος και για το λόγο αυτό ο χρόνος για την ολοκλήρωση 

της δραστηριότητας ήταν σχεδόν ο διπλάσιος από τον αναμενόμενο.  

Αντίστοιχη δραστηριότητα με αυτή πραγματοποιήθηκε και στην επόμενη 

συνάντηση που ασχοληθήκαμε με τη συγκεκριμένη ενότητα. Τη δεύτερη μέρα στόχος 

ήταν η προετοιμασία του βραδινού: 
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Δραστηριότητα 2 Στρατηγικές Υλικά 

Ετοιμάζω το βραδινό Επίλυση προβλήματος  

Λήψη απόφασης  

Συζήτηση  

Κλιμακούμενη καθοδήγηση  

Αυτοέλεγχος-αυτοαξιολόγηση  

Επιβράβευση  

Ψωμί  

Αυγά 

Ντομάτα  

Αγγούρι  

Πίνακας 13: Δραστηριότητα 2, πρώτη ενότητα  

Τα βήματα που ακολουθήθηκαν ήταν ίδια ενώ στο τέλος, συμπληρώθηκε το 

φύλλο αξιολόγησης (Παράρτημα ΙΙΙ). Η τρίτη συνάντηση αφορούσε στη συζήτηση 

και την ανατροφοδότηση των δύο πρώτων συναντήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα 

δεδομένα της αυτοαξιολόγησης. 

 

2
η
 Ενότητα: Καθαρίζω το σπίτι  

Στη δεύτερη ενότητα πραγματοποιήθηκαν δύο δραστηριότητες. Η πρώτη 

δραστηριότητα ολοκληρώθηκε κατά τη πρώτη συνάντηση και η δεύτερη κατά τη 

δεύτερη συνάντηση. Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται η περιγραφή των δύο 

δραστηριοτήτων καθώς επίσης, οι στόχοι που τέθηκαν, οι στρατηγικές και τα υλικά 

που αξιοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση τους:  

 

Δραστηριότητες Στόχοι  Στρατηγικές Υλικά 

Δραστηριότητα 1: 

Καθαρίζω το 

δωμάτιο μου   

Σε αυτή τη 

δραστηριότητα στόχος 

ήταν το παιδί να 

ξεσκονίσει το γραφείο 

του, να σφουγγαρίσει το 

πάτωμα  να ξεχωρίσει τα 

ρούχα που είναι άπλυτα 

και να τοποθετήσει τα 

καθαρά ρούχα στη 

ντουλάπα. 

Για την επίτευξη του 

 

 

 

 

Επίλυση προβλήματος 

Λήψη απόφασης 

Συζήτηση 

Λίστες 

Κλιμακούμενη 

καθοδήγηση 

Αυτοέλεγχος-

 

 

Ρούχα 

Ξεσκονόπανο 

Σφουγγαρίστρα   
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στόχου το παιδί κλήθηκε 

να καταγράψει σε λίστα 

τις ενέργειες/βήματα και 

να τις εκτελέσει 

αυτοαξιολόγηση 

Ανατροφοδότηση-

Επιβράβευση 

Δραστηριότητα 2:  

Καθαρίζω την 

κουζίνα  

Σε αυτή τη 

δραστηριότητα στόχος 

ήταν το παιδί να μαζέψει 

το τραπέζι μετά το 

μεσημεριανό φαγητό, να 

τινάξει το 

τραπεζομάντηλο, να 

πλύνει τα πιάτα και να 

τοποθετήσει τα καθαρά 

σερβίτσια στα ντουλάπια 

Για την επίτευξη του 

στόχου το παιδί κλήθηκε 

να καταγράψει σε λίστα 

τις ενέργειες/βήματα και 

να τις εκτελέσει 

Πιάτα  

Ποτήρια  

Μαχαιροπίρουνα 

Απορρυπαντικό 

πιάτων 

Σφουγγάρι  

Πίνακας 14: Δραστηριότητες 2
η
 ενότητας 

Πριν από τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τη 

μορφή ερωταπαντήσεων. Οι ερωτήσεις στις οποίες έπρεπε να απαντήσει το παιδί για 

να σχεδιάσει μετά τα βήματα που έπρεπε να ακολουθήσει ήταν οι εξής: 

 Τι θέλω να κάνω  

 Τι ξέρω για αυτό  

 Τι με αποτρέπει να πάρω αυτό που θέλω 

 Τι πρέπει να κάνω  

 Τι θα με εμποδίσω από το να δράσω 

 Πως μπορώ να απαλλαγώ από τα εμπόδια  

Μετά την ολοκλήρωση της εκάστοτε δραστηριότητας συμπληρώθηκε το φύλλο 

αυτοαξιολόγησης και στη τρίτη συνάντηση έγινε συζήτηση και ανατροφοδότηση της 

δεύτερης ενότητας. 
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3
η
 Ενότητα: Ψώνια στο σουπερ μάρκετ για τις ανάγκες της εβδομάδας 

 

Στην τρίτη ενότητα η παρέμβαση εστίασε σε δραστηριότητες οι οποίες 

απέβλεπαν να μπορέσει το παιδί να πάει στο σούπερ μάρκετ για να ψωνίσει πράγματα 

τα οποία χρειάζονται για να ολοκληρώσει δουλειές του σπιτιού όπως είναι το 

μαγείρεμα και η καθαριότητα. Η ενότητα αυτή συνδέετε με τις προηγούμενες και 

αυτό που επιδιωκόταν κατά την υλοποίηση των ενοτήτων ήταν το να γίνουν πιο 

σύνθετες και το παιδί να συνδυάζει αυτά που είχε μάθει στις προηγούμενες ενότητες. 

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται η περιγραφή των τριών δραστηριοτήτων που 

υλοποιήθηκαν στην εν λόγω ενότητα καθώς επίσης, οι στόχοι που τέθηκαν, οι 

στρατηγικές και τα υλικά που αξιοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση τους:  

 

Δραστηριότητες Στόχοι  Στρατηγικές Υλικά 

Δραστηριότητα 1: 

Ψωνίζω φαγητά   

Σε αυτή τη 

δραστηριότητα στόχος 

ήταν το παιδί να 

ετοιμάσει μια λίστα με τα 

ψώνια που αφορούν σε 

φαγώσιμα είδη. Της είχε 

δοθεί ένα χαρτί με τα 

φαγητά που επρόκειτο να 

μαγειρέψουν για δυο 

μέρες. Με βάση τη λίστα 

αυτή  έπρεπε να ελέγξει 

ποια από αυτά υπάρχουν 

και ποια όχι και εν 

συνεχεία να ετοιμάσει τη 

λίστα του σούπερ 

μάρκετ.  Για την επίτευξη 

του στόχου το παιδί 

κλήθηκε να καταγράψει 

σε λίστα τις 

 

 

 

 

Επίλυση προβλήματος 

Λήψη απόφασης 

Συζήτηση 

Λίστες 

Κλιμακούμενη 

καθοδήγηση 

Αυτοέλεγχος-

αυτοαξιολόγηση 

Ανατροφοδότηση-

Επιβράβευση 

 

 

Μακαρόνια 

Σάλτσα  
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ενέργειες/βήματα και να 

τις εκτελέσει 

Δραστηριότητα 2:  

Ψωνίζω 

απορρυπαντικά και 

είδη καθαριότητας  

Σε αυτή τη 

δραστηριότητα στόχος 

ήταν το παιδί να 

ετοιμάσει μια λίστα με 

απορρυπαντικά και είδη 

καθαριότητας. Το πρώτο 

βήμα ήταν να ελέγξει τι 

λείπει από το σπίτι και εν 

συνεχεία να ετοιμάσει τη 

λίστα του σούπερ 

μάρκετ. Για την επίτευξη 

του στόχου το παιδί 

κλήθηκε να καταγράψει 

σε λίστα τις 

ενέργειες/βήματα και να 

τις εκτελέσει 

Απορρυπαντικό 

πιάτων 

Σφουγγάρι για 

τα πιάτα 

Βετέξ  

Καθαριστικό 

για τα τζάμια  

Δραστηριότητα 3 

Αγοράζω καφέ 

Στόχος της 

δραστηριότητας αυτής 

ήταν να αντιληφθεί το 

παιδί ότι τελείωσε ο 

καφές και δε μπορεί να 

κάνει. Έπρεπε να πάει να 

αγοράσει καφέ από το 

ψιλικατζίδικό και να 

επιστρέψει χωρίς να 

πάρει κάτι άλλο 

  

Καφές  

Πίνακας 15: Δραστηριότητες 3η ενότητας 

 

4
η
 και 5

η
 Ενότητα: Περιμένοντας φίλους στο σπίτι και επίσκεψη σε φίλους  

Σε αυτές τις δύο ενότητες ακολουθήθηκε ο ίδιος προγραμματισμός. Πιο 

συγκεκριμένα, τα δύο βασικά βήματα του προγράμματος ήταν σε ένα πρώτο επίπεδο, 
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να ετοιμαστεί ένα σχέδιο δράσης το οποίο να περιλαμβάνει τα επιμέρους βήματα που 

χρειάζονται προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που τέθηκε. Για το σχέδιο έπρεπε το 

παιδί να λάβει υπόψη τα δεδομένα από τις τρεις προηγούμενες ενότητες, δηλαδή, 

καθαρίζω το σπίτι, ψωνίζω, ετοιμάζω αυτά που θα κεράσω τους καλεσμένους. Το 

καινούργιο στοιχείο το οποίο προστέθηκε σε αυτέ στις ενότητες αφορούσε την 

προσωπική της φροντίδα (επιλογή ρούχων, προσωπική καθαριότητα). Σε ένα δεύτερο 

επίπεδο, το παιδί κλήθηκε να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο που είχε τεθεί και τα 

βήματα που καταγράφηκαν προκειμένου να κάνει τις κατάλληλες προετοιμασίες ώστε 

να είναι έτοιμη να υποδεχτεί φίλους στο σπίτι. Με τον ίδιο τρόπο διαμορφώθηκε και 

η πέμπτη ενότητα, στόχος της οποίας ήταν να ακολουθήσει μιας σειρά από βήματα 

πριν την επίσκεψη σε φίλους όπως για παράδειγμα να πάρει τηλέφωνο για να τους 

ρωτήσει ποια μέρα μπορούν, να αγοράσει γλυκά από το ζαχαροπλαστείο, να επιλέξει 

τα ρούχα που θα φορέσει.  

 

 

6
η
 Ενότητα: Προσέχω τη διατροφή μου-Ελέγχω το βάρος μου 

Η επιλογή της ενότητας αυτής διαφοροποιείται σε σύγκριση με τις 

προηγούμενες του προγράμματος. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο λόγος 

ενασχόλησης με τη διατροφή του παιδιού απορρέει από το γεγονός ότι κατά την 

περίοδο που υλοποιήθηκε το πρόγραμμα το παιδί προσπαθούσε να μάθει να ελέγχει 

τη διατροφή της διότι παρουσιάζει τάσεις βουλιμίας, όταν αισθάνεται άγχος ή όταν 

βιώνει συναισθηματική αστάθεια. Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται η περιγραφή 

των τριών δραστηριοτήτων καθώς επίσης, οι στόχοι που τέθηκαν, οι στρατηγικές και 

τα υλικά που αξιοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση τους:  

 

Δραστηριότητες Στόχοι  Στρατηγικές Υλικά 

Δραστηριότητα 1:  

Πώς να χάσω ένα 

κιλό  

Στόχος της 

δραστηριότητας είναι η 

καταγραφή του 

καθημερινού 

προγράμματος διατροφής 

και η σύγκριση με το 

 

 

 

 

Επίλυση προβλήματος 

Λήψη απόφασης 

 

 

Λίστες 

διατροφής 
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προτεινόμενο από 

διατροφολόγο 

πρόγραμμα. Το παιδί 

έπρεπε να εντοπίσει τις 

διαφορές ανάμεσα στα 

δύο προγράμματα 

διατροφής και να 

καταγράψει τις αλλαγές 

που θα πρέπει να κάνει 

προκειμένου να πετύχει 

το στόχο της   

Συζήτηση 

Λίστες 

Κλιμακούμενη 

καθοδήγηση 

Αυτοέλεγχος-

αυτοαξιολόγηση 

Ανατροφοδότηση-

Επιβράβευση 

Δραστηριότητα 2:  

Ετοιμάζω το 

πρόγραμμα της 

εβδομάδας 

Στόχος μέσα από τη 

δραστηριότητα αυτή 

ήταν να διαμορφώσει για 

κάθε μέρα της εβδομάδας 

τα γεύματα της και να 

ετοιμάσει έναν πίνακα 

προκειμένου να   το 

συμβουλεύεται κάθε 

φορά που πηγαίνει στην 

κουζίνα. Στο τέλος κάθε 

μέρας έπρεπε να ελέγχει 

σε ποιο βαθμό 

ακολούθησε το 

πρόγραμμα  

  

Εβδομαδιαίος 

Πίνακας 

διατροφής 

Δραστηριότητα 3 

Ετοιμάζω τα 

γεύματα της 

ημέρας 

Στόχος μέσα από τη 

δραστηριότητα αυτή 

ήταν να διαμορφώσει τα 

γεύματα της ημέρας 

συμβουλευόμενη τον 

πίνακα που ετοίμασε 

στην προηγούμενη 

δραστηριότητα  
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Πίνακας 16: Δραστηριότητες 6η ενότητας 

3.2.3 Ανατροφοδότηση  

Σε γενικές γραμμές το παιδί κατά την υλοποίηση του προγράμματος το παιδί 

ήταν ιδιαίτερα συνεργάσιμο και ακολουθούσε τα όσα είχαν συμφωνηθεί πριν από την 

έναρξη του προγράμματος. Ένα ζήτημα το οποίο έπρεπε να αποσαφηνιστεί για να 

περιοριστούν οι δυσκολίες κατά τη εφαρμογή του προγράμματος ήταν η οριοθέτηση 

της σχέσης με την ερευνήτρια. Ένα άλλο στοιχείο ήταν το γεγονός ότι το παιδί όταν 

δεν κατανοούσε κάτι ρωτούσε ή ζητούσε βοήθεια. Αξίζει ακόμα, να σημειωθεί ότι 

αφιερωνόταν χρόνος στη συζήτηση μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων της 

κάθε ενότητας με βάση τα στοιχεία της αυτοαξιολόγησης καθώς και προετοιμασία για 

τον τρόπο με τον οποίο επρόκειτο να δουλέψουμε στην επόμενη θεματική ενότητα. 

Στα παραπάνω θα πρέπει να επισημανθεί ότι στις περισσότερες ενότητες δε 

τηρήθηκε ο προβλεπόμενος χρόνος. Ειδικότερα, στην τέταρτη και την πέμπτη 

ενότητα, που ήταν σύνθετες οι δραστηριότητες και το παιδί έπρεπε να συνδυάσει 

πολλά στοιχεία, αφιερώθηκε περισσότερος χρόνος στη συζήτηση και στην κατάρτιση 

του σχεδίου δράσης. Ενώ παράλληλα, δε θα πρέπει να παραληφθεί ότι αυστηρό 

χρονοδιάγραμμα δεν ακολουθήθηκε και στην έκτη ενότητα καθώς τις μέρες που 

υλοποιήθηκε η ενότητα βίωνε υψηλά επίπεδα άγχους και είχε πάθει και δύο κρίσεις 

πανικού λόγω θανάτου της γιαγιάς της. 

Τέλος, αναγνωρίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικό η θετική διάθεση του παιδιού σε 

όλη της διάρκεια του προγράμματος, η επικοινωνία και η συνεργασία που 

αναπτύχθηκε με την ερευνήτρια και οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν από τη μεριά 

του  παιδιού να βελτιωθεί. 

3.3 Τελική Αξιολόγηση  

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος έγινε με τη χρήση του 

εργαλείου που αξιοποιήθηκε για το σχεδιασμό του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, 

αξιοποιήθηκε η κλίμακα αυτοπροσδιορισμού AIR- Self-Determination Scale. 

Παράλληλα, αξιοποιήθηκε κατά την αξιολόγηση το ημερολόγιο  παρατήρησης στο 

οποίο καταγραφόταν σε κάθε συνάντηση ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρινόταν το 

άτομο με νοητική αναπηρία κατά την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος 

καθώς επίσης, τα εμπόδια και οι δυσκολίες που αναδύθηκαν. 



 
86 

 

Αναφορικά με τον έλεγχο του βαθμού αποτελεσματικότητας του 

προγράμματος διερευνήθηκε η οπτική των κηδεμόνων μέσα από τη διεξαγωγή 

συνέντευξης. Η συνέντευξη ήταν δομημένη και σκιαγραφούσε την άποψη των 

κηδεμόνων αναφορικά με το αν διαπιστώνουν διαφοροποιήσεις στη συμπεριφορά του 

ατόμου με νοητική αναπηρία όσον αφορά στον αυτοπροσδιορισμό αλλά και το κατά 

πόσο κρίνουν αναγκαίο να παρακολουθήσει το άτομο με νοητική αναπηρία 

αντίστοιχα προγράμματα. 

3.3.1 Αποτελέσματα τελικής αξιολόγησης με την κλίμακα AIR 

Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης 

του παιδιού σε κάθε ενότητα καθώς επίσης, το συνολικό επίπεδο αυτοπροσδιορισμού. 

Αρχικά θα πρέπει να σημειωθεί ότι θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από την αξιολόγηση του παιδιού σε κάθε ενότητα ξεχωριστά. Ειδικότερα, 

από την ενότητα που αφορά στα «πράγματα που κάνω» πρόεκυψε ότι το ποσοστό του 

παιδιού ήταν 24/30 ενώ στην ενότητα «πως αισθάνομαι» ήταν 28/30. Οι δύο πρώτες 

ενότητες αναδεικνύουν ότι ο βαθμός επάρκειας που προκύπτει με μέγιστη 

βαθμολογία το 60 είναι 52. Συγκρίνοντας το στοιχείο αυτό με το αποτέλεσμα που 

προέκυψε στην αρχική αξιολόγηση (46/60) παρατηρείται βελτίωση μετά από την 

ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής παρέμβασης. 

Εν συνεχεία, στη τέταρτη ενότητα η οποία διερευνά «τι συμβαίνει στο 

σχολείο» προέκυψε ότι το παιδί συγκέντρωσε 22 βαθμούς στους 30, ενώ στην 

ενότητα «τι συμβαίνει στο σπίτι», η βαθμολογία του 22/30. Στην ενότητα λοιπόν, «τι 

συμβαίνει στο σπίτι» παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση σε σύγκριση με την αρχική 

αξιολόγηση όπου η βαθμολογία του παιδιού ήταν 18/30. Οι δύο τελευταίες ενότητας 

της κλίμακας αναδεικνύουν ότι ο βαθμός ευκαιριών που παρέχονται στο παιδί είναι 

44 με μέγιστη βαθμολογία το 60. Συγκρίνοντας το στοιχείο αυτό με το αποτέλεσμα 

που προέκυψε στην αρχική αξιολόγηση (40/60) παρατηρείται βελτίωση μετά από την 

ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής παρέμβασης. 

Από τη συνεξέταση του βαθμού επάρκειας και του βαθμού ευκαιριών 

προκύπτει ότι το συνολικό επίπεδο αυτοπροσδιορισμού του παιδιού μετά την 

ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 96/120. Συγκρίνοντας το 

στοιχείο αυτό με το αποτέλεσμα που προέκυψε στην αρχική αξιολόγηση (86/120) 

παρατηρείται βελτίωση μετά από την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής παρέμβασης. 
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Γράφημα  1: Συγκριτικό γράφημα ολικού αυτοπροσδιορισμού (παιδί) 

 

Η κλίμακα συμπληρώθηκε στη συνέχεια από την κηδεμόνα του παιδιού. Από 

τις απαντήσεις της κηδεμόνος παιδιού στην πρώτη ενότητα «πράγματα που κάνει το 

παιδί» διαφάνηκε ότι το ποσοστό ανερχόταν στα 20/30. Στη δεύτερη ενότητα, «τι 

συμβαίνει στο σπίτι» η βαθμολογία των απαντήσεων ήταν 22/30 και στη τρίτη 

ενότητα «τι συμβαίνει στο σχολείο» η βαθμολογία των απαντήσεων ήταν 23/30. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από τις τρεις 

ενότητες της κλίμακας, προκύπτει ότι το συνολικό επίπεδο αυτοπροσδιορισμού του 

παιδιού σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσε η κηδεμόνας είναι 65/90. 

Παρατηρείται λοιπόν, βελτίωση σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της αρχικής 

αξιολόγησης καθώς το συνολικό επίπεδο αυτοπροσδιορισμού αυξήθηκε από 62/90 σε 

65/90 όπως αυτό αποτυπώνεται και στο συγκριτικό γράφημα που ακολουθεί: 
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Γράφημα  2: Συγκριτικό γράφημα ολικού αυτοπροσδιορισμού (κηδεμόνας) 

Τέλος, η φόρμα του κηδεμόνα συμπληρώθηκε και από τη αδερφή του παιδιού. 

Στην πρώτη ενότητα «πράγματα που κάνει το παιδί» διαφάνηκε ότι το ποσοστό 

ανερχόταν στα 20/30.  Στη δεύτερη ενότητα, «τι συμβαίνει στο σπίτι» η βαθμολογία 

των απαντήσεων ήταν 25/30 και στη τρίτη ενότητα «τι συμβαίνει στο σχολείο» η 

βαθμολογία των απαντήσεων ήταν 22/30.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από τις τρεις 

ενότητες της κλίμακας, προκύπτει ότι το συνολικό επίπεδο αυτοπροσδιορισμού του 

παιδιού σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσε η αδερφή είναι 67/90. Παρατηρείται 

λοιπόν, βελτίωση σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης καθώς 

το συνολικό επίπεδο αυτοπροσδιορισμού αυξήθηκε από 62/90 σε 67/90 όπως αυτό 

αποτυπώνεται και στο συγκριτικό γράφημα που ακολουθεί: 

 

60,5 

61 

61,5 

62 

62,5 

63 

63,5 

64 

64,5 

65 

Αρχική αξιολόγηση  

Τελική αξιολόγηση  



 
89 

 

 

Γράφημα  3: Συγκριτικό γράφημα ολικού αυτοπροσδιορισμού (αδερφή) 

 

3.3.2 Αποτελέσματα τελικής αξιολόγησης με την κλίμακα ARC 

Η κλίμακα ARC συμπληρώθηκε τόσο από το παιδί όσο και από την κηδεμόνα 

και την αδερφή του. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι στο σημείο αυτό θα γίνει 

αναφορά μόνο στα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις του παιδιού 

καθώς η κηδεμόνας και η αδερφή δε συμπλήρωσαν την ενότητα 2 η οποία σχετίζεται 

με την αυτορρύθμιση. Κατά συνέπεια, δεν ήταν εφικτή η εξαγωγή της ολικής 

βαθμολογίας του αυτοπροσδιορισμού.  

Από την επεξεργασία των επιμέρους ενοτήτων κατέστη εμφανές ότι οι 

ιδιαίτερες δυσκολίες που διαφάνηκε να αντιμετωπίζει το παιδί σε επίπεδο 

στοχοθέτησης και απόδοσης στην επίτευξη του στόχου, βελτιώθηκαν μετά την 

ολοκλήρωση του προγράμματος. Εστιάζοντας στις απαντήσεις που δόθηκαν στην 

ενότητα 2Β διαφάνηκε ότι  σε αντίθεση με την αρχική αξιολόγηση όπου το παιδί 

απέφευγε να κάνει σχέδια, μετά την παρέμβαση φαίνεται να καταβάλλει μεγαλύτερη 

προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνουν και άλλα 

βήματα σε αυτή την κατεύθυνση για να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση. Στα 

παραπάνω θα πρέπει να επισημανθεί ακόμα ότι στην αρχική αξιολόγηση που είχε 

γίνει με την κλίμακα ARC, είχε διαφανεί ότι  οι επιλογές που έκανε για την επίτευξη 
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του στόχου δεν ήταν οι κατάλληλες. Ωστόσο, στην τελική αξιολόγηση διαφάνηκε 

βελτίωση και σε αυτό το κομμάτι διότι ήταν πιο προσεκτική στις επιλογές της. 

Εν κατακλείδι, τα δεδομένα που προέκυψαν από τις απαντήσεις του παιδιού, 

ανέδειξαν ότι υπήρχε βελτίωση στην ολική βαθμολογία του αυτοπροσδιορισμού, 

καθώς στην αρχική αξιολόγηση ήταν 79% ενώ στην τελική αξιολόγηση διαφάνηκε 

ότι η ολική βαθμολογία του παιδιού στον αυτοπροσδιορισμό ήταν 82% (γράφημα  

 

Γράφημα  4: Τελική Αξιολόγηση με την κλίμακα ARC 

 

3.3.3Αποτελέσματα συνέντευξης 

Ένα πρώτο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να επισημανθεί σχετικά με την 

συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε με την κηδεμόνα και την αδερφή του παιδιού 

είναι το γεγονός ότι η συνέντευξη έλαβε χώρα τρεις εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση 

του προγράμματος προκειμένου να ελεγχθεί σε ποιο βαθμό το παιδί έθεσε σε 

εφαρμογή στην καθημερινότητά του τον τρόπο στοχοθέτησης και τον έλεγχο 

απόδοσης στην επίτευξη του έργου.  Σε ένα δεύτερο επίπεδο θα πρέπει να 

επισημανθεί ότι η συνέντευξης ήταν δομημένη και περιελάμβανε ερωτήσεις κλειστού 

τύπου. 

Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων της συνέντευξης προέκυψε τόσο από της 

απαντήσεις της κηδεμόνος όσο και από τις απαντήσεις της αδερφή το γεγονός ότι το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα είχε θετική επίδραση στο παιδί. Η κηδεμόνας επισήμανε 
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χαρακτηριστικά ότι πρώτα και κύρια επέδρασε θετικά στη συναισθηματική ισορροπία 

του παιδιού. Επιπρόσθετα, στο παιδί αυξήθηκε ο βαθμός υπευθυνότητας μέσα στο 

σπίτι και προσπαθεί να κάνει όσο γίνεται περισσότερα πράγματα για να φροντίζει τον 

εαυτό της μέσα στο σπίτι. Για παράδειγμα, δε περιμένει από κάποιον άλλον να της 

ετοιμάσει το πρωινό. Με άλλα λόγια, βελτιώθηκε το επίπεδο ανεξαρτησίας του 

παιδιού.  

Στην καθημερινότητά της προσπαθεί να θέσει σε εφαρμογή τα όσα έμαθε από το 

πρόγραμμα όπως για παράδειγμα προσπαθεί να καταγράψει τα βήματα που θέλει να 

ακολουθήσει για να πετύχει το στόχο. Ωστόσο, δε το κάνει πάντα, συνήθως 

περιορίζεται στις ενότητες που εστίασε το πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση μέσα από 

τα δεδομένα των συνεντεύξεων διαφαίνεται ότι βάζει στόχους οι οποίοι είναι εφικτοί  

σε σύγκριση με την κατάσταση που επικρατούσε πριν από την παρέμβαση, καθώς 

επιδίωκε πράγματα ανέφικτα όπως για παράδειγμα να βρει δουλειά στην Αγγλία.  

Έχει βελτιώσει το να θέτει μόνη της ένα στόχο μέσα στο σπίτι όπως για 

παράδειγμα να καθαρίζει το δωμάτιό της χωρίς να της ζητηθεί από την κηδεμόνα και 

έχει μειωθεί σημαντικά η λεκτική καθοδήγηση ως προς τι πρέπει να κάνει για να 

θεωρηθεί ότι πέτυχε το στόχο της και είναι καθαρό το δωμάτιο. Επίσης, μέσα από τις 

συνεντεύξεις αναδύθηκε και το γεγονός ότι προσδιορίζει τις ενέργειες αλλά όταν δεν 

είναι συγκεντρωμένη ή σκέφτεται κάτι άλλο παραλείπει βήματα/ ενέργειες. Αυτό έχει 

σαν αποτέλεσμα όταν αξιολογεί το κατά πόσο πέτυχε το στόχο της να θεωρεί ότι 

ανταποκρίθηκε χωρίς να αναγνωρίζει ότι έχει παραλείψει κάποιες βασικές ενέργειες. 

Αναφορικά με τα στοιχεία τα οποία αναγνωρίζονται ως σημαντικά να 

βελτιωθούν στο παιδί, είναι το ζήτημα της γενίκευσης αυτού τους τρόπου σκέψης και 

σε άλλες καταστάσεις καθώς επίσης, το γεγονός ότι θα πρέπει να μάθει να ελέγχει τα 

συναισθηματικά της ξεσπάσματα και τις κρίσεις άγχους. Σε κάθε περίπτωση, τόσο η 

αδερφή όσο και η κηδεμόνας αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να παρακολουθήσει 

αντίστοιχα προγράμματα τα οποία σχετίζονται με παραμέτρους του 

αυτοπροσδιορισμού, υπογραμμίζοντας ότι καλό θα ήταν αυτό να είχε ξεκινήσει πριν 

από την ενηλικίωσή της. 
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3.4 Κοινωνική εγκυρότητα και Αξιολόγηση του Προγράμματος  

Αρχικά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τη διεξαγωγή της παρέμβασης 

λήφθηκαν υπόψη ζητήματα κοινωνικής εγκυρότητας. Πιο συγκεκριμένα, 

εξασφαλίστηκε ότι ο κηδεμόνας του παιδιού συμφωνεί με τη διαδικασία αλλά και με 

τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν  από αυτή. Οι τρεις παράγοντες που 

σχετίζονται με την κοινωνική εγκυρότητα είναι η κοινωνική αποδοχή της διαδικασίας 

της παρέμβασης, η κοινωνική σημαντικότητα των στόχων της παρέμβασης και η 

σημαντικότητα των αποτελεσμάτων για τους αποδέκτες της παρέμβασης. Για την 

αξιολόγηση της κοινωνικής εγκυρότητας κατασκευάστηκε ένα αυτοσχέδιο εργαλείο 

κοινωνικής εγκυρότητας - ερωτηματολόγιο  

(παράρτημα IV) το οποίο περιλαμβάνει ερωτήσεις που ελέγχουν τη σημαντικότητα 

των αποτελεσμάτων της παρέμβασης αλλά και την ύπαρξη απρόσμενων ή 

ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων, ερωτήσεις που ελέγχουν την κοινωνική 

σημαντικότητα των στόχων του προγράμματος (Scott, 2007). 

Στο σημείο αυτό θα γίνει αναφορά στα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν 

από το ερωτηματολόγιο κοινωνικής εγκυρότητας που συμπληρώθηκε από την 

κηδεμόνα του παιδιού. Πιο συγκεκριμένα, στην ενότητα σχετικά με τη 

σημαντικότητα των αποτελεσμάτων της παρέμβασης και την κοινωνική εγκυρότητα 

των στόχων του προγράμματος διαφάνηκε μέσα από τις απαντήσεις που έδωσε η 

κηδεμόνας ότι το παιδί με εξαίρεση τη πρώτη συνάντηση κατά τη οποία ένιωθε 

ιδιαίτερο άγχος γιατί δεν ήξερε τον τρόπο με τον οποίο η συναντήσεις και τις 

απαιτήσεις που αυτές ενείχαν, κατά τις επόμενες ήταν ιδιαίτερα χαρούμενη και 

περίμενε με ανυπομονησία την κάθε συνάντηση. Η ίδια η κηδεμόνας δήλωσε 

ιδιαίτερη ικανοποίηση ως προς την υποστήριξη που έλαβε το παιδί σε όλους τους 

τομείς καθ’ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος. Ενώ παράλληλα, 

επισήμανε  ότι έχει βελτιωθεί η απόδοση του παιδιού ως προς το να θέτει στόχους οι 

οποίοι να είναι εφικτοί, να σχεδιάζει τα βήματα αλλά και τις επιλογές που κάνει για 

να επιτευχθεί ο στόχος που τέθηκε και να αξιολογεί αν και κατά πόσο εργάστηκε με 

αποτελεσματικό τρόπο και κατά πόσο πέτυχε το στόχο της. Σε κάθε περίπτωση όμως, 

θα πρέπει να γίνουν πολλά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. 

Μέσα από τις απαντήσεις στη τρίτη ενότητα του ερωτηματολογίου διαφάνηκε ότι 

η κηδεμόνας του παιδιού είναι αρκετά ικανοποιημένη από εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
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δίμηνης διάρκειας που παρακολούθησε το παιδί. Επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι 

υπάρχει βελτίωση σε επίπεδο συμπεριφοράς καθώς έχει καταστεί λίγο πιο υπεύθυνη 

και προσεκτική ως προς τη συμπεριφορά της σε δραστηριότητες και ενέργειες μέσα 

στο σπίτι. Για παράδειγμα, φροντίζει να καταγράφει σε ένα χαρτί αυτά που πρέπει να 

κάνει και το σβήνει μόλις ολοκληρώσει την ενέργεια. Τέλος, αναφορικά με τη 

τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου σχετικά με παρατηρήσεις ή προτάσεις 

σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επισημάνθηκε ότι θα ήταν καλό το 

πρόγραμμα να είχε μεγαλύτερη διάρκεια. 
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Κεφάλαιο 4 

Συμπεράσματα - Συζήτηση 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός και η 

υλοποίηση ενός προγράμματος εκπαίδευσης στον αυτοπροσδιορισμό σε άτομο με 

νοητική αναπηρία. Ειδικότερα, επιδιώχθηκε σε ένα πρώτο επίπεδο, να εντοπιστούν 

πριν και μετά την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος ποιοτικές 

διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά του 

αυτοπροσδιορισμού, ανάμεσα δηλαδή, στην αυτορρύθμιση, την ψυχολογική 

ενδυνάμωση, την αυτονομία στο άτομο με νοητική αναπηρία. Σε ένα δεύτερο 

επίπεδο, διερευνήθηκαν πιθανές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις εκτιμήσεις του ίδιου 

του ατόμου με νοητική αναπηρία και των κηδεμόνων του για τον αυτοπροσδιορισμό 

πριν και μετά από την υλοποίηση της παρέμβασης. Σε ένα τρίτο επίπεδο, 

διερευνήθηκαν τα εμπόδια και τα προβλήματα κατά την εφαρμογή του εκπαιδευτικού 

προγράμματος για την ενίσχυση του αυτοπροσδιορισμού σε ένα ενήλικο άτομο  με 

νοητική αναπηρία και τέλος, σε ένα τέταρτο επίπεδο, επιδιώχθηκε να εντοπιστούν τα 

οφέλη εφαρμογής ενός προγράμματος παρέμβασης για την ενίσχυση του 

αυτοπροσδιορισμού σε ένα ενήλικο άτομο με νοητική αναπηρία  

Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος για την 

ενίσχυση του αυτοπροσδιορισμού, λήφθηκε υπόψη ότι ο αυτοπροσδιορισμός συνιστά 

ένα συνδυασμό από δεξιότητες, γνώσεις και πεποιθήσεις που καθιστούν ικανό το 

άτομο να εμπλέκεται σε στοχοκατευθυνόμενη, αυτορυθμιζόμενη, αυτόνομη 

συμπεριφορά (Field, Martin, Miller, Ward & Wehmeyer, 1998). Εστιάζοντας στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας θα 

πρέπει να επισημανθεί ότι απέβλεπε στην ενδυνάμωση της ικανότητας ενός ενήλικου 

ατόμου με νοητική αναπηρία να θέτει στόχους, να σχεδιάζει τον τρόπο με τους 

οποίους θα επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει και να ελέγχει τα αποτελέσματα. 

Ειδικότερα, οι στόχοι που τέθηκαν επιδίωκαν να κατανοήσει το άτομο το τρόπο 

με το οποίο θα πρέπει να θέτει ένα στόχο με βάση τις ανάγκες, τις ικανότητες και τα 

ενδιαφέροντά της, να κάνει επιλογές οι οποίες θα τη βοηθήσουν στην επίτευξη του 

στόχου που έχει θέσει, να καταστρώνει σχέδιο το οποίο να περιλαμβάνει τις ενέργειες 

που θα πρέπει να ακολουθήσει προκειμένου να πετύχει το στόχο που έχει θέσει, να 
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γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εκτιμά και να ελέγχει τα αποτελέσματα 

των ενεργειών και των επιλογών που έχει κάνει προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος 

που έχει θέσει καθώς επίσης, να κάνει τροποποιήσεις και αλλαγές στο σχέδιο της 

όταν αυτό είναι αναποτελεσματικό. 

Πριν από το σχεδιασμό του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε αρχική 

αξιολόγηση κατά την οποία αξιοποιήθηκε αφενός, η κλίμακα αυτοπροσδιορισμού της 

ARC και αφετέρου, η κλίμακα AIR. Αναφορικά με τις συγκεκριμένες κλίμακες που 

αξιοποιήθηκαν θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν έχουν σταθμιστεί στην ελληνική 

πραγματικότητα. Ειδικότερα,  σχετικά με την κλίμακα αυτοπροσδιορισμού της AIR 

δε θα πρέπει να παραληφθεί ότι η κλίμακα αυτή απευθύνεται σε μαθητές οι οποίοι 

φοιτούν σε κάποια εκπαιδευτική μονάδα, ενώ το ηλικιακό εύρος των μαθητών που 

μπορούν συμπληρώσουν τη συγκεκριμένη κλίμακα είναι τα 22 έτη. Στην προκειμένη 

περίπτωση η ενήλικη που συμπλήρωσε την κλίμακα εντασσόταν στο όριο αυτό 

καθώς ήταν 22 ετών, ωστόσο, την περίοδο έγινε η αρχική και τελική αξιολόγηση δε 

φοιτούσε σε κάποια σχολική δομή. Κατ’ επέκταση, αξιοποιήθηκε το εν λόγω 

εργαλείο καθώς δεν υπήρχε κάποιο άλλο διαθέσιμο εργαλείο με τη βοήθεια του 

οποίου να γίνει η αξιολόγηση του επιπέδου αυτοπροσδιορισμού του ατόμου. Ωστόσο, 

λαμβάνεται υπόψη ότι το στοιχείο αυτό συνιστά βασικό περιορισμό στην παρούσα 

έρευνα. 

Απώτερος στόχος της αρχικής αξιολόγησης του παιδιού με τη βοήθεια των 

κλιμάκων αυτοπροσδιορισμού ήταν η διερεύνηση του επιπέδου του 

αυτοπροσδιορισμού, ώστε το πρόγραμμα που επρόκειτο να σχεδιαστεί να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στα χαρακτηριστικά του παιδιού. Είναι σημαντικό 

να σημειωθεί ακόμα, ότι ο λόγος για τον οποίο αξιοποιήθηκαν και οι δύο κλίμακες 

συνδυαστικά απορρέει από το γεγονός ότι οι κλίμακες δε συμπληρώθηκαν μόνο από 

το άτομο με νοητική αναπηρία αλλά και από την κηδεμόνα και την αδερφή του. Κατά 

συνέπεια, η κλίμακα της ARC δεν παρείχε τη δυνατότητα εξαγωγής του συνολικού 

επιπέδου αυτοπροσδιορισμού από την αδερφή και την κηδεμόνα καθώς δε 

μπορούσαν να συμπληρώσουν τη δεύτερη ενότητα.  Κατ’ επέκταση, κρίθηκε σκόπιμο 

να αξιοποιηθεί και η κλίμακα AIR η οποία παρείχε μια συνολική εικόνα του επιπέδου 

αυτοπροσδιορισμού του ατόμου. 

Οι δύο κλίμακες λειτούργησαν συμπληρωματικά και ανέδειξαν ότι το άτομο πριν 

από την εφαρμογή του προγράμματος διέθετε ένα ικανοποιητικό επίπεδο 
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αυτοπροσδιορισμού. Ωστόσο, αναγνωρίστηκε ότι υπήρχαν ποιοτικές διαφοροποιήσεις 

ανάμεσα στα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά του αυτοπροσδιορισμού, ανάμεσα 

δηλαδή, στην αυτορρύθμιση, την ψυχολογική ενδυνάμωση, την αυτονομία στο άτομο 

με νοητική αναπηρία και την συνειδητοποίηση του εαυτού. Τα αποτελέσματα της 

αρχικής αξιολόγησης ανέδειξαν την ανάγκη εφαρμογής ενός εκπαιδευτικού 

προγράμματος το οποίο να εστιάζει στη στοχοθέτηση και στην απόδοση στην 

επίτευξη του στόχου, καθώς οι βαθμολογίες σε αυτό το κομμάτι ήταν ιδιαίτερα 

χαμηλές. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο το οποίο προέκυψε από την αρχική 

αξιολόγηση ήταν το γεγονός ότι δεν υπήρχαν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα 

στις εκτιμήσεις του ίδιου του ατόμου με νοητική αναπηρία και των κηδεμόνων του 

για τον αυτοπροσδιορισμό πριν την υλοποίηση της παρέμβασης. 

Αναφορικά με τις βασικές αρχές του προγράμματος θα πρέπει να επισημανθεί 

ότι λήφθηκαν υπόψη τα βασικά χαρακτηριστικά της αυτοπροσδιορίζομενης 

συμπεριφοράς τα οποία συνιστούν προϊόντα ανάπτυξης συστατικών στοιχείων της 

συμπεριφοράς, όπως είναι για παράδειγμα η δυνατότητα επιλογών, η λήψη 

αποφάσεων, η επίλυση προβλημάτων, ο καθορισμός στόχων, η αυτογνωσία. Σε αυτό 

το πλαίσιο λήφθηκε ακόμα υπόψη το λειτουργικό μοντέλο αυτοπροσδιορισμού όπως 

αυτό αναπτύχθηκε από τον Wehmeyer  και τους συνεργάτες του και το οποίο 

βασίζεται στις αρχές της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής, αναγνωρίζοντας ότι το 

εκάστοτε άτομο έχει το αδιαμφισβήτητο και αναφαίρετο δικαίωμα του 

αυτοκαθορισμού, των επιλογών, των προτιμήσεων αλλά και της εξασφάλισης μιας 

καλύτερης ποιότητας ζωής. Στα παραπάνω θα πρέπει να επισημανθεί ακόμα, ότι το 

λειτουργικό μοντέλο του αυτοπροσδιορισμού εστιάζει σε βασικά συστατικά της 

αυτοπροσδιοριζόμενης συμπεριφοράς τα οποία είναι η αυτονομία, η αυτορρύθμιση η 

ψυχολογική ενδυνάμωση και η συνειδητοποίηση του εαυτού- αυτοπραγμάτωση 

(Wehmeyer, 1999). 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο 

της παρούσας εργασίας, αξιοποίησε μεθόδους και στρατηγικές που αξιοποιούνται στα 

προγράμματα που σχεδιάζονται για την ενίσχυση του αυτοπροσδιορισμού. Σύμφωνα 

με τους Wehmeyer, Agran & Hughes (2000) οι μέθοδοι και οι στρατηγικές που 

αξιοποιούνται στα προγράμματα αυτά είναι οι στρατηγικές της αυτοκαταγραφής 

αυτοκαταγραφής και της κατευθυνόμενης στοχοθέτησης-που αξιοποιήθηκαν και στη 

προκειμένη περίπτωση- καθώς επίσης, η στρατηγική της αυτοπαρακολούθησης, κατά 
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την οποία το άτομο παρατηρεί κατά πόσο και σε ποιο βαθμό έχει καταφέρει να 

αποδώσει σωστά την επιθυμητή συμπεριφορά και σε ποιο βαθμό  έχουν ικανοποιηθεί 

τα προκαθορισμένα κριτήρια. 

Δε θα πρέπει να παραληφθεί ακόμα ότι για την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων 

στοχοθεσίας και επίτευξης που ήταν και το ζητούμενο στο πρόγραμμα αυτό οι 

εκπαιδευτικές προσπάθειες εστίασαν στον εντοπισμό αλλά και τη διατύπωση 

συγκεκριμένων ρεαλιστικών και εφικτών στόχων, την ανάπτυξη σχεδίων και 

δραστηριοτήτων αλλά και τη δράση για την επίτευξή τους (Wehmeyer, 1997
.
 

 Wehmeyer & Schalock, 2001). Οι στόχοι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σχετίζονταν 

με πτυχές της καθημερινότητας του ατόμου και απέβλεπαν στην ενδυνάμωση της 

ανεξαρτησίας του ατόμου αλλά και στην εξασφάλιση της ποιότητας ζωής.  

Στην πράξη ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος 

στηρίχθηκε στο Εκπαιδευτικό μοντέλο της Αυτοπροσδιοριζόμενης Μάθησης (The 

Self Determined Learning Model of Instruction). Το εν λόγω μοντέλο μέσα από τη 

διαδικασία της λήψης αποφάσεων, της ανεξάρτητης δράσης, της αυτοαξιολόγησης 

και των δεξιοτήτων αυτορρύθμισης, παρέχει τη  δυνατότητα στο άτομο με νοητική 

αναπηρία να βελτιώσει την επίδοσή του σε εξωσχολικά περιβάλλοντα (Agran, 

Blanchard, & Wehmeyer, 2000
.
 Palmer & Wehmeyer, 2003

.
 Wehmeyer, Palmer, 

Agran, Mithaug, & Martin, 2000). Τα πλεονεκτήματα που ενέχει το μοντέλο αυτό και 

τα οποία λήφθηκαν υπόψη στην προκειμένη περίπτωση είναι το γεγονός ότι μπορεί 

να εφαρμοστεί σε ένα μεγάλο φάσμα ηλικιών, εμπλέκει τα άτομα σε μία διεργασία 

αυτορυθμιζόμενης επίλυσης προβλήματος, κατά την οποία θέτουν μόνοι τους 

στόχους, στηριζόμενοι στις προτιμήσεις, στις επιθυμίες και τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν σχέδια δράσης προκειμένου να επιτευχθούν 

οι στόχοι που έθεσαν και αυτοαξιολογούν την πρόοδο τους προκειμένου να 

μπορέσουν να ρυθμίσουν την μάθηση τους και να αναθεωρήσουν τους στόχους, όταν 

αυτό κρίνεται αναγκαίο(Martin, Mithaug, Cox, Peterson, Van Dycke, & Cash, 2003)..  

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που προέκυψαν από τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, την αρχική αξιολόγηση και τις ανάγκες του παιδιού επιλέχθηκαν οι 

θεματικές ενότητες του προγράμματος οι οποίες σχετίζονταν με δραστηριότητες 

ανεξάρτητης διαβίωσης. Απώτερος στόχος των δραστηριοτήτων ήταν η ενδυνάμωση 

της ικανότητα του ατόμου να θέτει στόχους οι οποίοι να σχετίζονται με τις 

καθημερινές της ανάγκες καθώς επίσης, η ενδυνάμωση της αυτονομίας και της 
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αυτοεξυπηρέτησης του ατόμου μέσα και έξω από το σπίτι. Η υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του παιδιού στη 

Φλώρινα και τη Θεσσαλονίκη, όπου διαμένει το άτομο, καθώς αναγνωρίζεται ως 

ιδιαίτερα σημαντικό τα προγράμματα αυτοπροσδιορισμού να πραγματοποιούνται στο 

φυσικό περιβάλλον του ατόμου.  

 Αναφορικά με την επιλογή των πέντε ενοτήτων θα πρέπει να επισημανθεί ότι 

έγινε με γνώμονα ότι επιδιωκόταν να υπάρχει μια συνοχή και αλληλουχία στους 

στόχους που θα τεθούν από το άτομο και οι οποίοι να εντάσσονται σε μια ενιαία 

θεματική. Οι δύο από τις πέντε ενότητες (4
η
 και 5

η
 ) απέβλεπαν στην εμπλοκή του 

ατόμου σε πιο σύνθετους στόχους. Ενώ σχετικά με την έκτης ενότητα η οποία 

θεματικά διαφοροποιούνταν επιλέχθηκε, διότι οι κηδεμόνες του ατόμου προσπαθούν 

να μάθουν στο άτομο να ελέγχει τη διατροφή και να αποφεύγει τις κρίσεις 

υπερφαγίας στις οποίες οδηγείται λόγω της συναισθηματική αστάθειας και των 

κρίσεων πανικού που βιώνει.  

 Κατά τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος οι βασικές στρατηγικές 

που αξιοποιήθηκαν ήταν η επίλυση προβλήματος, η λήψη απόφασης, η συζήτηση, οι 

λίστες αυτοκαταγραφής, η κλιμακούμενη καθοδήγηση, η αυτοαξιολόγηση και η 

ανατροφοδότηση. Τα θετικά στοιχεία τα οποία αναδείχθηκαν από την 

ανατροφοδότηση των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν εστίασαν στο γεγονός ότι 

το άτομο ήταν ιδιαίτερα συνεργάσιμο και ακολουθούσε τα όσα είχαν συμφωνηθεί 

πριν από την έναρξη του προγράμματος. Στις περιπτώσεις που δεν κατανοούσε κάτι 

ρωτούσε ή ζητούσε βοήθεια ενώ, αφιερωνόταν χρόνος στη συζήτηση μετά την 

ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων της κάθε ενότητας με βάση τα στοιχεία της 

αυτοαξιολόγησης. Σε γενικές γραμμές, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίηση του 

προγράμματος το άτομο είχε θετική διάθεση.  

Στο σημείο αυτό σχετικά με τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από τη 

συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε με τους κηδεμόνες του ατόμου μετά την 

ολοκλήρωση του προγράμματος αναδείχθηκαν η θετική επίδραση του προγράμματος, 

αυξήθηκε ο βαθμός υπευθυνότητας του ατόμου, κατέβαλλε μεγαλύτερες προσπάθειες 

να φροντίζει τον εαυτό της, βελτιώθηκε  το επίπεδο ανεξαρτησίας της και άρχισε να 

θέτει εφικτούς στόχους και κάνει σχέδια και επιλογές για να τους πετύχει.  Ωστόσο, 

επισημάνθηκε ότι όταν δεν είναι συγκεντρωμένη παραλείπει βήματα και δεν κάνει 

σωστό έλεγχο του αποτελέσματος. Από την άλλη μεριά, μέσα από τον έλεγχο της 
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κοινωνικής εγκυρότητας του προγράμματος, αναδείχθηκε η ικανοποίηση ως προς την 

υποστήριξη που έλαβε το παιδί σε όλους τους τομείς καθ’ όλη τη διάρκεια του 

εκπαιδευτικού προγράμματος. Κρίθηκε όμως, σκόπιμο να γίνουν κι άλλα βήματα 

προς αυτή την κατεύθυνση βελτίωσης της απόδοσης του ατόμου αλλά και η ανάγκη 

υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων μεγαλύτερης διάρκειας. 

Εστιάζοντας στο πρώτο διερευνητικό ερώτημα που τέθηκε αξίζει να σημειωθεί 

ότι εντοπίστηκαν ποιοτικές διαφοροποιήσεις στα τέσσερα βασικά στοιχεία του 

αυτοπροσδιορισμού καθώς ήταν αισθητή η βελτίωση στο συνολικό επίπεδο του 

αυτοπροσδιορισμού. Πιο συγκεκριμένα, ενισχύθηκε η αυτοπεποίθηση του παιδιού 

καθώς κατέστη πιο προσεκτική στους στόχους που θέτει αλλά και στο τρόπο που 

ενεργεί για να τους επιτύχει. Το συγκεκριμένο εύρημα επιβεβαιώνεται και από άλλες 

έρευνες όπως για παράδειγμα η έρευνα των Palmer και Wehmeyer (2003) καθώς και 

η έρευνα των Palmer, Wehmeyer, Gipson και Agran (2004) οι οποίες ανέδειξαν ότι οι 

περισσότεροι από τους συμμετέχοντες κατάφεραν να ξεπεράσουν τις προσδοκίες 

επίτευξης των στόχων και να παρουσιάσουν σημαντικές βελτιώσεις στις δεξιότητες 

σκοποθεσίας (Palmer & Wehmeyer, 2003). Δε θα πρέπει να παραληφθεί ακόμα, 

σχετικά με το δεύτερο διερευνητικό ερώτημα ότι υπήρξε διαφοροποίηση στις 

εκτιμήσεις του παιδιού και των κηδεμόνων για τον αυτοπροσδιορισμό. Η  

διαφοροποίηση αυτή που παρατηρήθηκε κατά την αρχική αξιολόγηση μειώθηκε σε 

σημαντικό βαθμό μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Σχετικά με το τρίτο διερευνητικό ερώτημα το οποίο αφορούσα στα  εμπόδια και 

τα προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την εφαρμογή του εκπαιδευτικού 

προγράμματος είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι δυσκολίες οι οποίες 

παρατηρήθηκαν σχετίζονταν με τη σωστή διαχείριση του χρόνου, καθώς σε κάποιες 

περιπτώσεις δεν ακολουθήθηκε το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Ανασταλτικά σε κάποιες 

περιπτώσεις λειτούργησε και η συναισθηματική ένταση που βίωνε το παιδί ανά 

διαστήματα και η οποία διασπούσε τη προσοχή της. Σε γενικές γραμμές όμως, το 

άτομο κατά την υλοποίηση του προγράμματος ήταν ιδιαίτερα συνεργάσιμο και 

ακολουθούσε τα όσα είχαν συμφωνηθεί πριν από την έναρξη του προγράμματος. 

Αναφορικά με το τέταρτο διερευνητικό ερώτημα για τα οφέλη εφαρμογής ενός 

προγράμματος παρέμβασης για την ενίσχυση του αυτοπροσδιορισμού σε ένα ενήλικο 

άτομο με νοητική αναπηρία, ένα πρώτο στοιχείο το οποίο είναι σημαντικό να 

σημειωθεί  αφορά στο γεγονός ότι οι στρατηγικές που αξιοποιήθηκαν αποδείχθηκαν 
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ιδιαίτερα βοηθητικές για το παιδί. Η πιο σημαντική από όλες η οποία συνέβαλλε στη 

βελτίωση του παιδιού ήταν αυτή της αυτοαξιολόγησης, όπου το παιδί παρατηρούσε 

τον εαυτόν του και έκρινε σε ποιο βαθμό εργάστηκε σωστά. Οι εκτιμήσεις σχετικά με 

το κατά πόσο πέτυχε ή όχι το στόχο που τίθονταν σε κάθε ενότητα, παρουσίαζαν μια 

σταδιακή βελτίωση. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνεται και από άλλες έρευνες όπως για 

παράδειγμα από την έρευνα των Columbus και Mithaug (2003, όπως αναφέρεται στο 

Martin, Mithaug, Cox, Peterson, Van Dycke, & Cash, 2003) η οποία είχε αναδείξει 

ότι η παροχή στρατηγικών στους μαθητές όπως το να παρατηρούν και να κρίνουν οι 

ίδιοι οι μαθητές την αποτελεσματικότητά τους, να θέτουν στόχους και να 

χρησιμοποιούν στρατηγικές μάθησης, να παρακολουθούν οι ίδιοι τις όποιες αλλαγές 

και να προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους μεθόδους, του βοήθησε να αποκτήσουν 

ανεπτυγμένη αίσθηση του ελέγχου και των κινήτρων για μάθηση, υψηλότερα επίπεδα 

επιτυχίας και μεγαλύτερα επίπεδα ανεξάρτητης επίδοσης (Martin, Mithaug, Cox, 

Peterson, Van Dycke, & Cash, 2003). 

Ένα δεύτερο στοιχείο σχετικά με τα οφέλη του εκπαιδευτικού προγράμματος 

είναι το γεγονός ότι το παιδί μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος συνέχισε να 

προσπαθεί να λειτουργεί και να σκέφτεται ακολουθώντας τα όσα έμαθε από το 

πρόγραμμα. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνεται και από άλλες έρευνες όπως για 

παράδειγμα η έρευνα που υλοποιήθηκε από τους Agran, Blanchard και Wehmeyer 

(2000), η οποία ανέδειξε ότι η εφαρμογή του Εκπαιδευτικού μοντέλου της 

Αυτοπροσδιοριζόμενης Μάθησης, συνέβαλλε στην διατήρηση των αλλαγών που 

συντελέστηκαν στους συμμετέχοντες και μετά από την ολοκλήρωση της παρέμβασης. 

Αντίστοιχα ήταν και τα αποτελέσματα της έρευνας των Agran, Blanchard, Wehmeyer 

και Hughes  το 2002, σε νέους με νοητική αναπηρία και αναπτυξιακές διαταραχές οι 

οποίοι εκπαιδεύτηκαν στη χρήση του συγκεκριμένου μοντέλου. Ωστόσο, η μικρή 

χρονική διάρκειά του δεν επέτρεψε τη γενίκευση και σε άλλα περιβάλλοντα και 

συνθήκες πέραν τον θεματικών ενοτήτων στα οποία ενεπλάκη.  

Από τα αποτελέσματα του προγράμματος αναδεικνύεται ακόμα, η 

σημαντικότητα διδασκαλίας των δεξιοτήτων αυτοπροσδιορισμού σε άτομα με 

νοητική αναπηρία καθώς παρέχουν την δυνατότητα και την ευκαιρία στο άτομο με 

νοητική αναπηρία να καλλιεργήσει μια σειρά δεξιοτήτων, γνώσεων και 

χαρακτηριστικών τα οποία παρέχουν στο άτομο την ικανότητα να εξασφαλίσει μια 

ποιότητα ζωής αλλά και να αποκτήσει το έλεγχο σε βασικές πτυχές την 
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καθημερινότητά του. Η Αμερικανική Ένωση για τη νοητική αναπηρία επισημαίνει, 

σχετικά με το ζήτημα του αυτοπροσδιορισμού, ότι συνιστά μια από τις σημαντικές 

διαστάσεις της ποιότητας ζωής για τα άτομα με νοητική αναπηρία (Schalock, 1996) 

καθώς τα άτομα με νοητική αναπηρία μπορούν να ρυθμίσουν η συμπεριφορά τους και 

να γίνουν λιγότερο εξαρτημένα από τους άλλους, να εκφράσουν τις προτιμήσεις τους 

αλλά και να κάνουν προσωπικές επιλογές (Wehmeyer, 1998
.
 Wehmeyer & Schwartz, 

1998). 

Συνοπτικά, κατέστη εμφανές ότι η διαδικασία της αξιολόγησης, του σχεδιασμού 

και της υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος συνέβαλλε στη σύνδεση της 

θεωρίας με την πρακτική εφαρμογή, επέδρασε θετικά σε όλους τους εμπλεκόμενους 

καθώς επίσης, ανέδειξε την αποτελεσματικότητα του προγράμματος και την ανάγκη 

συστηματοποίησης σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για 

τον αυτοπροσδιορισμό από μικρή ηλικία σε άτομα με νοητική αναπηρία προκειμένου 

να διασφαλιστεί η ποιότητα ζωής τους ως ενήλικες. 

Τέλος, αναγνωρίζεται ότι βασικός περιορισμός της συγκεκριμένης έρευνας 

αποτέλεσε το γεγονός ότι πρόκειται για μελέτη περίπτωσης η οποία εστιάζει στα 

χαρακτηριστικά και τις ανάγκες ενός συγκεκριμένου ατόμου. Αυτό σημαίνει ότι τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν δε μπορούν να γενικευτούν σε όλα τα άτομα με 

νοητική αναπηρία. Για να καταστεί εφικτή η γενίκευση προτείνεται στο μέλλον ο 

σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο να εφαρμοστεί σε 

μεγαλύτερο δείγμα ατόμων με νοητική αναπηρία και σε ένα μεγαλύτερο φάσμα 

ηλικιών.  
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Παράρτημα  

 

Ι. Κλίμακα AIR  

 

Κλίμακα Αυτοπροσδιορισμού AIR 
© 

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΑ 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΝΕΙ 

1. Το παιδί μου ξέρει 

τι χρειάζεται, τι του 

/της αρέσει και σε τι 

είναι καλός -η. 

Ποτέ 

 

 

 

1 

Σχεδόν 

ποτέ 

 

 

2 

Μερικές 

φορές 

 

 

3 

Σχεδόν 

πάντα 

 

 

4 

Πάντα 

 

 

 

5 

2. Το παιδί μου θέτει 

μόνο του τους 

στόχους του για να 

ικανοποιήσει τις 

ανάγκες και τις 

επιθυμίες του. 

Λαμβάνει υπόψη τις 

δυνατότητες του/ της 

όταν θέτει στόχους. 

Ποτέ 

 

 

 

1 

Σχεδόν 

ποτέ 

 

 

2 

Μερικές 

φορές 

 

 

3 

Σχεδόν 

πάντα 

 

 

4 

Πάντα 

 

 

 

5 

                            Πράγματα που το παιδί κάνει – Σύνολο ερωτήσεων 1+2:  

3. Το παιδί μου 

γνωρίζει πώς να 

πετυχαίνει μόνος -η 

τους στόχους του/ της. 

Σχεδιάζει και 

αποφασίζει αυτόνομα 

τι να κάνει  .  

Ποτέ 

 

 

 

1 

Σχεδόν 

ποτέ 

 

 

2 

Μερικές 

φορές 

 

 

3 

Σχεδόν 

πάντα 

 

 

4 

Πάντα 

 

 

 

5 

4. Το παιδί μου ξεκινά 

να εργάζεται πάνω σε 

σχέδια  για να πετύχει 

Ποτέ 

 

Σχεδόν 

ποτέ 

Μερικές 

φορές 

Σχεδόν 

πάντα 

Πάντα 
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τους στόχους του όσο 

το δυνατό πιο 

σύντομα.  

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

                             Πράγματα που το παιδί κάνει – Σύνολο ερωτήσεων 3+4:  

5. Το παιδί μου 

ελέγχει μόνο του την 

πρόοδο του αφού 

ολοκληρώσει το 

σχέδιο του. Ρωτά 

την άποψη των 

άλλων για την 

πρόοδο του.  

Ποτέ 

 

 

 

1 

Σχεδόν 

ποτέ 

 

 

2 

Μερικές 

φορές 

 

 

3 

Σχεδόν 

πάντα 

 

 

4 

Πάντα 

 

 

 

5 

6. Αν το σχέδιο 

αποτύχει, το παιδί 

μου δοκιμάζει ένα 

άλλο σχέδιο για να 

πετύχει το στόχο 

του.  

Ποτέ 

 

 

 

1 

Σχεδόν 

ποτέ 

 

 

2 

Μερικές 

φορές 

 

 

3 

Σχεδόν 

πάντα 

 

 

4 

Πάντα 

 

 

 

5 

                             Πράγματα που το παιδί κάνει – Σύνολο ερωτήσεων 5+6:                  

 

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ; 

1. Στο σπίτι 

διάφορα άτομα 

ακούν το παιδί 

μου να μιλά για 

το τι θέλει και σε 

τι είναι καλός -η. 

Ποτέ 

 

 

 

1 

Σχεδόν 

ποτέ 

 

 

2 

Μερικές 

φορές 

 

 

3 

Σχεδόν 

πάντα 

 

 

4 

Πάντα 

 

 

 

5 

2. Στο σπίτι 

διάφορα άτομα 

δείχνουν στο 

παιδί μου ότι 

μπορεί να θέσει 

τους στόχους 

Ποτέ 

 

 

 

Σχεδόν 

ποτέ 

 

 

Μερικές 

φορές 

 

 

Σχεδόν 

πάντα 

 

 

Πάντα 
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του/ της σχετικά 

με το τι θέλει ή τι 

χρειάζεται.  

1 2 3 4 5 

                                    Τι συμβαίνει στο σπίτι – Σύνολο ερωτήσεων 1+2: 

 

 

3. Στο σπίτι το 

παιδί μου έχει 

μάθει πώς να 

κάνει τα σχέδια 

του/ της για να 

εκπληρώσει τους 

στόχους του/ της 

και να αισθάνεται 

ευχαρίστηση.  

Ποτέ 

 

 

 

1 

Σχεδόν 

ποτέ 

 

 

2 

Μερικές 

φορές 

 

 

3 

Σχεδόν 

πάντα 

 

 

4 

Πάντα 

 

 

 

5 

4. Στο σπίτι το 

παιδί μου 

επιτρέπεται να 

εκτελεί τα σχέδια 

του άμεσα. 

Ποτέ 

 

 

 

1 

Σχεδόν 

ποτέ 

 

 

2 

Μερικές 

φορές 

 

 

3 

Σχεδόν 

πάντα 

 

 

4 

Πάντα 

 

 

 

5 

                                    Τι συμβαίνει στο σπίτι – Σύνολο ερωτήσεων 3+4: 

 

 

5. Στο σπίτι το 

παιδί έχει 

κάποιον που θα 

του πει πότε 

εκπλήρωσε τους 

στόχους του/ της. 

 

 

 

 

 

Ποτέ 

 

 

 

1 

Σχεδόν 

ποτέ 

 

 

2 

Μερικές 

φορές 

 

 

3 

Σχεδόν 

πάντα 

 

 

4 

Πάντα 

 

 

 

5 
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6. Στο σπίτι, 

διάφορα άτομα 

καταλαβαίνουν 

όταν το παιδί μου 

χρειάζεται να 

αλλάξει σχέδια 

για να πετύχει το 

στόχο του/της. 

Του προσφέρουν 

συμβουλές και 

ενθάρρυνση. 

Ποτέ 

 

 

 

1 

Σχεδόν 

ποτέ 

 

 

2 

Μερικές 

φορές 

 

 

3 

Σχεδόν 

πάντα 

 

 

4 

Πάντα 

 

 

 

5 

                                   Τι  συμβαίνει στο σπίτι – Σύνολο ερωτήσεων 5+6: 

                 
 

 

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; 

 

1.Στο σχολείο 

διάφορα άτομα 

ακούν το παιδί 

μου να μιλά για το 

τι θέλει και σε τι 

είναι καλός -η. 

Ποτέ 

 

 

 

1 

Σχεδόν 

ποτέ 

 

 

2 

Μερικές 

φορές 

 

 

3 

Σχεδόν 

πάντα 

 

 

4 

Πάντα 

 

 

 

5 

2. Στο σχολείο 

διάφορα άτομα 

δείχνουν στο παιδί 

μου ότι μπορεί να 

θέσει τους 

στόχους του/της 

σχετικά με το τι 

θέλει ή τι 

χρειάζεται. 

Ποτέ 

 

 

 

1 

Σχεδόν 

ποτέ 

 

 

2 

Μερικές 

φορές 

 

 

3 

Σχεδόν 

πάντα 

 

 

4 

Πάντα 

 

 

 

5 

                               Τι συμβαίνει στο σχολείο – Σύνολο ερωτήσεων 1+2: 
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3. Στο σχολείο, το 

παιδί μου έχει 

μάθει πώς να 

κάνει τα σχέδια 

του/της για να 

εκπληρώσει τους 

στόχους του/της 

και να αισθάνεται 

ευχαρίστηση. 

Ποτέ 

 

 

 

1 

Σχεδόν 

ποτέ 

 

 

2 

Μερικές 

φορές 

 

 

3 

Σχεδόν 

πάντα 

 

 

4 

Πάντα 

 

 

 

5 

4. Στο σχολείο, το 

παιδί μου 

επιτρέπεται να 

εκτελεί τα σχέδια 

του άμεσα. 

Ποτέ 

 

 

 

1 

Σχεδόν 

ποτέ 

 

 

2 

Μερικές 

φορές 

 

 

3 

Σχεδόν 

πάντα 

 

 

4 

Πάντα 

 

 

 

5 

                               Τι συμβαίνει στο σχολείο – Σύνολο ερωτήσεων 3+4: 

 

 

5. Στο σχολείο το 

παιδί έχει κάποιον 

που θα του πει 

πότε εκπλήρωσε 

τους στόχους του/ 

της. 

 

 

 

 

 

Ποτέ 

 

 

 

1 

Σχεδόν 

ποτέ 

 

 

2 

Μερικές 

φορές 

 

 

3 

Σχεδόν 

πάντα 

 

 

4 

Πάντα 

 

 

 

5 

6. Στο σχολείο, 

διάφορα άτομα 

καταλαβαίνουν 

όταν το παιδί μου 

χρειάζεται να 

αλλάξει σχέδια για 

να πετύχει το 

Ποτέ 

 

 

 

Σχεδόν 

ποτέ 

 

 

Μερικές 

φορές 

 

 

Σχεδόν 

πάντα 

 

 

Πάντα 
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στόχο του/ της. 

Του προσφέρουν 

συμβουλές και 

ενθάρρυνση.     

1 2 3 4 5 

                              Τι συμβαίνει στο σχολείο – Σύνολο ερωτήσεων 5+6:                  

 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΡΑΨΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Δώστε ένα παράδειγμα ενός στόχου που το παιδί σας ασχολείται αυτό το διάστημα. 

 

 

                                                                                                                                      

 

 

 

2. Τι κάνει το παιδί σας για να πετύχει αυτό το στόχο; 

 

 

                                                                                                                                      

 

 

 

3. Πως τα πάει το παιδί σας  όσον αφορά στην επίτευξη αυτού του στόχου; 
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Κλίμακα Αυτοπροσδιορισμού AIR 
© 

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ 

ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΩ 

 

1. Ξέρω  τι  χρειάζομαι , τι  μου  

αρέσει  και  σε  τι  είμαι  καλός. 

Ποτέ 

 

 

 

 

1 

Μερικές 

Φορές 

 

 

 

3 

Πάντα 

 

 

 

 

5 

2. Βάζω  στόχους  για  να  

κατακτήσω  αυτό  που  

χρειάζομαι  ή θέλω. Σκέφτομαι  

σε  τι  είμαι  καλός  και  πότε  

κάνω  αυτό  στο  οποίο  είμαι  

καλός. 

 

 

Ποτέ 

 

 

 

 

1 

Μερικές 

Φορές 

 

 

 

3 

Πάντα 

 

 

 

 

5 

        Πράγματα που κάνω – Σύνολο ερωτήσεων 1 + 2  

3. Καταλαβαίνω  πως  να  

γνωρίζω  τους  στόχους  μου. 

Κάνω  σχέδια  και  αποφασίζω  τι  

θα  πρέπει  να  κάνω. 

Ποτέ 

 

 

 

 

1 

Μερικές 

Φορές 

 

 

 

3 

Πάντα 

 

 

 

 

5 

4. Ξεκινώ  να  δουλεύω τα  

σχέδια  μου  για  να  γνωρίσω  
Ποτέ Μερικές Πάντα 
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τους  στόχους  μου  όσο  το  

δυνατόν  γρηγορότερο. 

 

 

 

 

1 

Φορές 

 

 

 

3 

 

 

 

 

5 

Πράγματα που κάνω – Σύνολο ερωτήσεων 3 + 4  

5. Ελέγχω  πώς  να  ενεργώ  όταν  

δουλεύω  πάνω  στα  σχέδια  μου.  

Αν  χρειαστεί , ρωτάω  άλλους  

για  το τι  σκέφτονται  σχετικά  

με  αυτό  που  κάνω. 

 

Ποτέ 

 

 

 

 

1 

Μερικές 

Φορές 

 

 

 

3 

Πάντα 

 

 

 

 

5 

6. Αν  το  σχέδιο  μου  δεν  έχει  

αποτέλεσμα / δε  λειτουργεί, 

προσπαθώ  ακόμη  μία  φορά  να  

πετύχω  τους  στόχους  μου. 

Ποτέ 

 

 

 

 

1 

Μερικές 

Φορές 

 

 

 

3 

Πάντα 

 

 

 

 

5 

  Πράγματα που κάνω – Σύνολο ερωτήσεων 5 + 6  

 

ΠΩΣ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ 

1. Αισθάνομαι ωραία για αυτό 

που μ’ αρέσει, για αυτό που θέλω 

και για αυτό που πρέπει να κάνω. 

Ποτέ 

 

 

 

 

1 

Μερικές 

Φορές 

 

 

 

3 

Πάντα 

 

 

 

 

5 

2. Πιστεύω ότι μπορώ να βάζω 

στόχους για να πετυχαίνω αυτό 
Ποτέ 

Μερικές 

Φορές 
Πάντα 
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που θέλω.  

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

 

5 

                Πως αισθάνομαι – Σύνολο ερωτήσεων 1 + 2  

3. Μ’ αρέσει να κάνω σχέδια για 

να πετυχαίνω τους στόχους μου. 

Ποτέ 

 

 

 

 

1 

Μερικές 

Φορές 

 

 

 

3 

Πάντα 

 

 

 

 

5 

4. Μ’ αρέσει να ξεκινώ την 

προσπάθεια για τα σχέδιά μου 

αμέσως. 

Ποτέ 

 

 

 

 

1 

Μερικές 

Φορές 

 

 

 

3 

Πάντα 

 

 

 

 

5 

                Πως αισθάνομαι – Σύνολο ερωτήσεων 3 + 4  

5. Μ’ αρέσει να ελέγχω πόσο 

καλά τα πηγαίνω με τους στόχους 

μου. 

Ποτέ 

 

 

 

 

1 

Μερικές 

Φορές 

 

 

 

3 

Πάντα 

 

 

 

 

5 

6. Αν χρειαστεί δοκιμάζω και μ’ 

άλλο τρόπο για να πετύχω τους 

στόχους μου.  

Ποτέ 

 

 

Μερικές 

Φορές 

 

 

Πάντα 
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1 

 

3 

 

 

5 

                Πως αισθάνομαι – Σύνολο ερωτήσεων 5 + 6  

 

 

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

1. Στο σχολείο με 

προσέχουν όταν λέω τι 

θέλω, τι χρειάζομαι ή σε 

τι είμαι καλός/-η. 

Ποτέ 

 

 

 

 

1 

Μερικές 

Φορές 

 

 

 

3 

Πάντα 

 

 

 

 

5 

2. Στο σχολείο μου λένε 

ότι μπορώ να βάζω τους 

στόχους μου για να 

πετυχαίνω αυτό που 

θέλω ή αυτό που 

χρειάζομαι. 

Ποτέ 

 

 

 

 

1 

Μερικές 

Φορές 

 

 

 

3 

Πάντα 

 

 

 

 

5 

Τι  συμβαίνει στο σχολείο-Σύνολο ερωτήσεων 1+2  

3. Στο σχολείο έμαθα 

πώς να κάνω σχέδια για 

να πετύχω τους στόχους 

μου και να νιώθω καλά 

για αυτούς. 

Ποτέ 

 

 

 

 

1 

Μερικές 

Φορές 

 

 

 

3 

Πάντα 

 

 

 

 

5 

4. Στο σχολείο με 

ενθαρρύνουν να ξεκινώ 

την προσπάθεια για τα 

Ποτέ 
Μερικές 

Φορές 
Πάντα 
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σχέδιά μου αμέσως.  

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

 

5 

Τι  συμβαίνει στο σχολείο-Σύνολο ερωτήσεων 3+4  

5. Υπάρχει κάποιος στο 

σχολείο μου που μπορεί 

να μου πει αν πετυχαίνω 

τους στόχους μου. 

Ποτέ 

 

 

 

 

1 

Μερικές 

Φορές 

 

 

 

3 

Πάντα 

 

 

 

 

5 

6. Στο σχολείο 

καταλαβαίνουν πότε 

πρέπει να αλλάξω 

σχέδια για τους στόχους 

μου. Με συμβουλεύουν 

και με ενθαρρύνουν για 

αυτό. 

Ποτέ 

 

 

 

 

1 

Μερικές 

Φορές 

 

 

 

3 

Πάντα 

 

 

 

 

5 

Τι  συμβαίνει στο σχολείο-Σύνολο ερωτήσεων 5+6  

                                          

TI ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

 

1. Οι δικοί μου με ακούν 

όταν  μιλάω σχετικά με 

αυτά που θέλω, που 

χρειάζομαι ή στα οποία 

είμαι καλός. 

Ποτέ 

 

 

 

1 

 

Μερικές 

Φορές 

 

 

3 

 

Πάντα 

 

 

 

5 
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2. Οι δικοί μου μου 

αφήνουν περιθώρια να 

πιστεύω ότι μπορώ να 

θέτω δικούς μου στόχους 

και να κερδίζω αυτό που 

χρειάζομαι. 

Ποτέ 

 

 

 

1 

 

Μερικές 

Φορές 

 

 

3 

 

Πάντα 

 

 

 

5 

 

 Τι συμβαίνει στο σπίτι – Συνολικά Στοιχεία  1+2  

3. Έμαθα πώς να κάνω 

σχέδια στο σπίτι, ώστε να 

πετυχαίνω τους στόχους 

μου και να νιώθω καλά 

για αυτούς. 

Ποτέ 

 

 

 

1 

 

Μερικές 

Φορές 

 

 

3 

 

Πάντα 

 

 

 

5 

 

4. Οι άνθρωποι στο σπίτι 

με εμψυχώνουν, ώστε να 

αρχίζω άμεσα την 

προσπάθεια  να πετύχω 

τους στόχους μου.  

Ποτέ 

 

 

 

1 

 

Μερικές 

Φορές 

 

 

3 

 

Πάντα 

 

 

 

5 

 

      Τι συμβαίνει στο σπίτι – Συνολικά Στοιχεία  3+4  

5. Έχω κάποιον στο σπίτι, ο 

οποίος μου δίνει (λεκτική) 

ανατροφοδότηση για το αν 

πετυχαίνω τους στόχους 

μου. 

Ποτέ 

 

 

 

1 

 

Μερικές 

Φορές 

 

 

3 

 

Πάντα 

 

 

 

5 

 

6.Οι δικοί μου άνθρωποι  Ποτέ Μερικές Πάντα 
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καταλαβαίνουν πότε πρέπει 

να αλλάξω σχέδια, 

προκειμένου να πετύχω τους 

στόχους μου. Με 

συμβουλεύουν και με 

ενθαρρύνουν όταν το κάνω 

αυτό.  

 

 

 

1 

 

Φορές 

 

 

3 

 

 

 

 

5 

 

     Τι συμβαίνει στο σπίτι – Συνολικά Στοιχεία  5+6  

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΡΑΨΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ… 

 

Δώστε ένα παράδειγμα από έναν στόχο τον οποίο θέλετε να πετύχετε τώρα. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Τι κάνεις για να επιτύχεις αυτόν τον  στόχο; 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Πόσο καλός είσαι στην προσπάθειά σου να πετύχεις αυτόν τον στόχο; 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
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II. Κλίμακα ARC 

 

 

 

 

 

 

Όνομα μαθητή: _____________________________________________________________ 

Ημερομηνία: _______________________Σχολείο:___________________________________ 

Όνομα εκπαιδευτικού: _________________________________________________________ 

TThhee  AArrcc''ss  SSeellff--DDeetteerrmmiinnaattiioonn  SSccaallee 

ΗΗ  ΚΚλλίίμμαακκαα  ΑΑυυττοο--ππρροοσσδδιιοορριισσμμοούύ  ττηηςς  

AArrcc.. 
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Οδηγίες:  

Σημείωσε σε κάθε ερώτηση την απάντηση που λέει με τον καλύτερο τρόπο το πώς ενεργείς σ’ εκείνη την 

κατάσταση. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Σημείωσε μόνο μια απάντηση σε κάθε ερώτηση (Αν η 

αναπηρία σου σε περιορίζει από το να εκτελέσεις τη δραστηριότητα, αλλά έχεις έλεγχο πάνω στη δραστηριότητα 

(όπως για παράδειγμα έναν συνοδό για την προσωπική σου φροντίδα), απάντησε σαν να εκτελούσες/έκανες τη 

δραστηριότητα). 

 

1Α. Ανεξαρτησία: Συνήθης προσωπική φροντίδα και λειτουργίες προσανατολισμένες προς την οικογένεια. 1A. Υποσύνολο_________ 

 

1. Φτιάχνω τα δικά μου γεύματα 

ή το κολατσιό μου. 

 Δεν το κάνω ακόμα κι 

αν έχω την ευκαιρία.  

 Το κάνω μερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά που 

έχω την ευκαιρία. 

2. Φροντίζω για τα δικά μου 

ρούχα. 

 Δεν το κάνω ακόμα κι 

αν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω μερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά που 

έχω την ευκαιρία. 

3. Κάνω μικροδουλειές στο σπίτι 

μου. 

 Δεν το κάνω ακόμα κι 

αν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω μερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά που 

έχω την ευκαιρία.. 

4. Έχω σε τάξη/ σειρά δικά μου 

προσωπικά αντικείμενα. 

 Δεν το κάνω ακόμα κι 

αν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω μερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά που 

έχω την ευκαιρία 

5. Παρέχω απλές πρώτες  Δεν το κάνω ακόμα κι  Το κάνω μερικές φορές  Το κάνω τις περισσότερες  Το κάνω κάθε φορά που 

Ενότητα 
1η 

Αυτονομί
α 



 
125 

 

βοήθειες και ιατρική φροντίδα 

στον εαυτό μου. 

αν έχω την ευκαιρία. όταν έχω την ευκαιρία. φορές που έχω την ευκαιρία. έχω την ευκαιρία. 

6. Διατηρώ καλή προσωπική 

φροντίδα και καλλωπισμό. 

 Δεν το κάνω ακόμα κι 

αν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω μερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά που 

έχω την ευκαιρία. 

 

 

 

 

1Β. Ανεξαρτησία: Αλληλεπίδραση με το περιβάλλον.                                             1Β. Υποσύνολο _______________________ 

 

7. Κάνω φιλίες με άλλα παιδιά 

της ηλικίας μου. 

 Δεν το κάνω ακόμα κι αν 

έχω την ευκαιρία.  

 Το κάνω μερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά 

που έχω την ευκαιρία. 

8. Χρησιμοποιώ το ταχυδρομείο.  Δεν το κάνω ακόμα κι αν 

έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω μερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά 

που έχω την ευκαιρία. 

9. Κρατώ τα ραντεβού μου και 

τις συναντήσεις μου. 

 Δεν το κάνω ακόμα κι αν 

έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω μερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά 

που έχω την ευκαιρία. 

10. Συναλλάσσομαι  με πωλητές 

σε καταστήματα και εστιατόρια. 

 Δεν το κάνω ακόμα κι αν 

έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω μερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά 

που έχω την ευκαιρία. 
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1Γ. Δρώντας με βάση τις προτιμήσεις, τις πεποιθήσεις, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες: Ψυχαγωγικός και ελεύθερος χρόνος.                                                                                                                            

1Γ. Υποσύνολο ________________ 

11. Ασχολούμαι με 

δραστηριότητες ελεύθερου 

χρόνου βασισμένες στα 

ενδιαφέροντα μου. 

 Δεν το κάνω ακόμα κι αν 

έχω την ευκαιρία.  

 Το κάνω μερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά 

που έχω την ευκαιρία. 

12. Σχεδιάζω δραστηριότητες 

για το Σαββατοκύριακο που μου 

αρέσουν να κάνω. 

 Δεν το κάνω ακόμα κι αν 

έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω μερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά 

που έχω την ευκαιρία. 

13. Εμπλέκομαι σε 

δραστηριότητες που σχετίζονται 

με το σχολείο. 

 Δεν το κάνω ακόμα κι αν 

έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω μερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά 

που έχω την ευκαιρία. 

14. Οι φίλοι μου κι εγώ 

επιλέγουμε δραστηριότητες που 

θέλουμε να κάνουμε. 

 Δεν το κάνω ακόμα κι αν 

έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω μερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά 

που έχω την ευκαιρία. 

15. Γράφω γράμματα, 

σημειώματα ή μιλώ στο 

τηλέφωνο σε φίλους και στην 

οικογένεια μου. 

 Δεν το κάνω ακόμα κι αν 

έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω μερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά 

που έχω την ευκαιρία. 

16. Ακούω τη μουσική που μου 

αρέσει. 

 Δεν το κάνω ακόμα κι αν 

έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω μερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά 

που έχω την ευκαιρία. 
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1Δ. Δρώντας με βάση τις προτιμήσεις, τις πεποιθήσεις, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες: Εμπλοκή και αλληλεπίδραση στην κοινότητα.                                                                                                          

1Δ. Υποσύνολο __________________________ 

17. Προσφέρομαι εθελοντικά σε 

πράγματα που με ενδιαφέρουν. 

 Δεν το κάνω ακόμα κι αν 

έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω μερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες φορές 

που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε 

φορά που έχω την 

ευκαιρία. 

18. Πηγαίνω σε εστιατόρια που 

μου αρέσουν. 

 Δεν το κάνω ακόμα κι αν 

έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω μερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες φορές 

που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε 

φορά που έχω την 

ευκαιρία. 

19. Πηγαίνω στον 

κινηματογράφο, σε συναυλίες 

και σε χορούς. 

 Δεν το κάνω ακόμα κι αν 

έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω μερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες φορές 

που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε 

φορά που έχω την 

ευκαιρία. 

20. Πηγαίνω για ψώνια στην 

αγορά ή αφιερώνω χρόνο σε 

εμπορικά κέντρα 

 Δεν το κάνω ακόμα κι αν 

έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω μερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες φορές 

που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε 

φορά που έχω την 

ευκαιρία. 

21. Συμμετέχω σε ομάδες 

νεότητας (όπως κατηχητικό, 

προσκοπισμός, πολιτιστικούς 

συλλόγους) 

 Δεν το κάνω ακόμα κι αν 

έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω μερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες φορές 

που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε 

φορά που έχω την 

ευκαιρία. 

 

 

1Ε. Δρώντας με βάση τις προτιμήσεις, τις πεποιθήσεις, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες: Μετασχολικές κατευθύνσεις. 

1Ε. Υποσύνολο ________________________ 



 
128 

 

22. Ασχολούμαι με σχολικές 

δραστηριότητες και 

δραστηριότητες ελεύθερου 

χρόνου που βασίζονται στα 

επαγγελματικά μου 

ενδιαφέροντα. 

 Δεν το κάνω ακόμα κι αν 

έχω την ευκαιρία.  

 Το κάνω μερικές φορές όταν 

έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά 

που έχω την ευκαιρία. 

23. Εργάζομαι σε σχολικές 

εργασίες που θα βελτιώσουν τις 

ευκαιρίες μου για σταδιοδρομία. 

 Δεν το κάνω ακόμα κι αν 

έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω μερικές φορές όταν 

έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά 

που έχω την ευκαιρία. 

24. Κάνω μακροπρόθεσμα 

σχέδια σταδιοδρομίας. 

 Δεν το κάνω ακόμα κι αν 

έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω μερικές φορές όταν 

έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά 

που έχω την ευκαιρία. 

25. Δουλεύω ή έχω δουλέψει για 

να κερδίσω λεφτά 

 Δεν το κάνω ακόμα κι αν 

έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω μερικές φορές όταν 

έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά 

που έχω την ευκαιρία. 

26. Είμαι ή ήμουν σε τάξεις 

επαγγελματικής εκπαίδευσης ή 

κατάρτισης. 

 Δεν το κάνω ακόμα κι αν 

έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω μερικές φορές όταν 

έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά 

που έχω την ευκαιρία. 

27. Έχω διερευνήσει τα 

επαγγελματικά μου 

ενδιαφέροντα κάνοντας 

επισκέψεις σε επαγγελματικούς 

χώρους ή μιλώντας με άτομα σ’ 

αυτό το επάγγελμα. 

 Δεν το κάνω ακόμα κι αν 

έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω μερικές φορές όταν 

έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά 

που έχω την ευκαιρία. 

 



 
129 

 

 

1ΣΤ. Δρώντας με βάση τις προτιμήσεις, τις πεποιθήσεις, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες: Προσωπική έκφραση. 

1ΣΤ. Υποσύνολο ____________ 

28. Επιλέγω τα ρούχα μου και 

τα προσωπικά αντικείμενα 

που χρησιμοποιώ κάθε μέρα. 

 Δεν το κάνω ακόμα κι αν 

έχω την ευκαιρία.  

 Το κάνω μερικές φορές όταν 

έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες φορές 

που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε 

φορά που έχω την 

ευκαιρία. 

29. Διαλέγω το δικό μου στυλ 

μαλλιών. 

 Δεν το κάνω ακόμα κι αν 

έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω μερικές φορές όταν 

έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες φορές 

που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε 

φορά που έχω την 

ευκαιρία. 

30. Επιλέγω τα δώρα που θα 

δώσω στην οικογένεια και 

στους φίλους. 

 

 Δεν το κάνω ακόμα κι αν 

έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω μερικές φορές όταν 

έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες φορές 

που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε 

φορά που έχω την 

ευκαιρία. 

31. Διακοσμώ το δικό μου 

δωμάτιο. 

 Δεν το κάνω ακόμα κι αν 

έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω μερικές φορές όταν 

έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες φορές 

που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε 

φορά που έχω την 

ευκαιρία. 

32. Επιλέγω πως θα ξοδέψω τα 

δικά μου χρήματα. 

 Δεν το κάνω ακόμα κι αν 

έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω μερικές φορές όταν 

έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες φορές 

που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε 

φορά που έχω την 

ευκαιρία. 

 

Παρακαλώ, ελέγξτε την 1
η
 Ενότητα, από το Α μέχρι το ΣΤ, για να διαπιστωθεί ότι υπάρχει μία μόνο απάντηση για κάθε ερώτηση. 
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Οδηγίες: Κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις διηγούνται την αρχή μιας ιστορίας και πως τελειώνει η ιστορία. Η 

δουλειά σου είναι να διηγηθείς τι συνέβη στη μέση της ιστορίας, να συνδέσεις/ενώσεις την αρχή με το τέλος. 

Διάβασε την αρχή και το τέλος για κάθε ερώτηση, έπειτα συμπλήρωσε με την πιο καλή απάντηση για τη μέση της 

ιστορίας. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Να θυμάσαι, συμπλήρωσε με τη μία απάντηση που νομίζεις 

ότι ολοκληρώνει με τον καλύτερο τρόπο την ιστορία. 

 

2Α. Επίλυση διαπροσωπικών γνωστικών προβλημάτων. 

33. Αρχή: Κάθεσαι σε μια συνάντηση προγραμματισμού με τους γονείς και 
τους δασκάλους σου. Θέλεις να πάρεις ένα μάθημα όπου μπορείς να μάθεις 
να δουλεύεις σαν ταμίας σε ένα κατάστημα. Οι γονείς σου θέλουν να πάρεις 
το μάθημα της «Οικογένειας και της Φροντίδας Παιδιών». Μπορείς να πάρεις 
μόνο ένα από τα μαθήματα. 

Μέση:_________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Τέλος: Η ιστορία τελειώνει με σένα να παίρνεις ένα επαγγελματικό μάθημα 

όπου θα μάθεις να είσαι ταμίας. 

Βαθμολογία ιστορίας__________________ 

 

34. Αρχή: Ακούς έναν φίλο να μιλάει για μια νέα θέση εργασίας που ανοίγει 
στο τοπικό βιβλιοπωλείο. Αγαπάς τα βιβλία και θέλεις μια δουλειά. 
Αποφασίζεις ότι θα σου άρεσε να δουλέψεις στο βιβλιοπωλείο. 

Μέση:_________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Τέλος: Η ιστορία τελειώνει με σένα να δουλεύεις στο βιβλιοπωλείο. 

Βαθμολογία ιστορίας ______________ 

  

 

  

Ενότητα 2η 

Αυτορρύθμι
ση 
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35. Αρχή: Οι φίλοι σου συμπεριφέρονται σαν να είναι θυμωμένοι μαζί σου. 

Είσαι αναστατωμένος γι’ αυτό. 

Μέση:_________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Τέλος: Η ιστορία τελειώνει με σένα και τους φίλους σου να τα πηγαίνετε μια 

χαρά.  

           

Βαθμολογία ιστορίας______________ 

 

 

36. Αρχή: Πηγαίνεις στο μάθημα της Γλώσσας ένα πρωί και ανακαλύπτεις ότι 
το βιβλίο της Γλώσσας σου δεν είναι μέσα στη τσάντα σου. Αναστατώνεσαι 
γιατί χρειάζεσαι αυτό το βιβλίο για να κάνεις την εργασία σου. 

Μέση:_________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Τέλος: Η ιστορία τελειώνει με σένα να χρησιμοποιείς το βιβλίο της Γλώσσας 

σου για την εργασία. 

Βαθμολογία ιστορίας____________ 

 

 

37. Αρχή: Είσαι σε ένα σύλλογο στο σχολείο. Ο σύμβουλος του συλλόγου 
ανακοινώνει ότι τα μέλη του συλλόγου θα χρειαστεί να εκλέξουν καινούριους 
διοικητικούς  στην επόμενη συνάντηση. Θέλεις να είσαι ο πρόεδρος του 
συλλόγου. 

Μέση:_________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Τέλος: Η ιστορία τελειώνει με σένα να έχεις εκλεγεί πρόεδρος του συλλόγου. 

Βαθμολογία ιστορίας____________ 

 

 

38. Αρχή: Είσαι σε ένα καινούριο σχολείο και δεν ξέρεις κανέναν. Θέλεις να 
έχεις φίλους/ -ες.  

Μέση:_________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Τέλος: Η ιστορία τελειώνει με σένα να έχεις πολλούς φίλους/ -ες στο 
καινούριο σχολείο. 

Βαθμολογία ιστορίας__________________ 
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2A. Υποσύνολο __________________ 

 

 

2Β. Στοχοθέτηση και απόδοση στην επίτευξη του στόχου. 

Οδηγίες: Οι επόμενες τρεις ερωτήσεις ρωτούν για τα σχέδια σου για το 

μέλλον. Και πάλι, δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Για κάθε 

ερώτηση πες εάν έχεις κάνει σχέδια για αυτό το αποτέλεσμα και, εάν ναι, ποια 

είναι αυτά τα σχέδια και πώς θα τα πραγματοποιήσεις. 

 

39. Που θέλεις να ζήσεις αφού αποφοιτήσεις; 

 Δεν έχω σχεδιάσει για αυτό ακόμα. 

 Θέλω να ζήσω____________________________________ 

_________________________________________________ 

Να καταγράψεις τέσσερα πράγματα που θα πρέπει να κάνεις για να επιτύχεις 

αυτό το στόχο: 

1.  ___________________________________________ 

2.  ___________________________________________ 

3.  ___________________________________________ 

4. ____________________________________________ 

40. Που θέλεις να δουλέψεις αφού αποφοιτήσεις; 

 Δεν έχω σχεδιάσει για αυτό ακόμα. 

 Θέλω να δουλέψω_________________________________ 

Να καταγράψεις τέσσερα πράγματα που θα πρέπει να κάνεις για να επιτύχεις 

αυτό το στόχο: 

1. _________________________________________ 

2. _________________________________________ 

3. _________________________________________ 

4. _________________________________________ 

_________________________________________________ 

41. Τι μεταφορικό μέσο σχεδιάζεις να χρησιμοποιήσεις μετά την αποφοίτηση; 

 Δεν έχω σχεδιάσει για αυτό ακόμα. 

 Σχεδιάζω να χρησιμοποιήσω________________________ 

Να καταγράψεις τέσσερα πράγματα που πρέπει να κάνεις για να επιτύχεις 

αυτόν τον στόχο: 

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

3. ______________________________________________ 

4. ______________________________________________ 

2Β Υποσύνολο _______________________ 
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Οδηγίες:Σημειώστε την απάντηση που σας περιγράφει καλύτερα. Επιλέξτε μία μόνο απάντηση για κάθε ερώτηση. Δεν 

υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις.

42.  Συνήθως κάνω αυτό που θέλουν οι φίλοι μου…ή 

       Λέω στους φίλους μου αν κάνουν κάτι που δε θέλω να το κάνω. 

_____________________________________________________________________________________________________________  

43.  Λέω στους άλλους όταν έχω καινούριες ή διαφορετικές ιδέες ή απόψεις…ή 

       Συνήθως συμφωνώ με τις απόψεις ή τις ιδέες άλλων ανθρώπων. 

44.  Συνήθως συμφωνώ με τους ανθρώπους όταν μου λένε ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι…ή 

       Λέω στους ανθρώπους όταν νομίζω ότι μπορώ να κάνω κάτι το οποίο μου λένε ότι δεν μπορώ να κάνω. 

45.  Λέω στους ανθρώπους όταν έχουν πληγώσει τα αισθήματα μου…ή 

       Φοβάμαι να το πω στους ανθρώπους όταν έχουν πληγώσει τα αισθήματα μου. 

46.  Μπορώ να παίρνω τις δικές μου αποφάσεις…ή 

       Άλλοι άνθρωποι παίρνουν αποφάσεις για μένα. 

47.  Το να προσπαθώ σκληρά στο σχολείο δεν μου κάνει πολύ καλό…ή 

Ενότητα 3η 

Ψυχολογική 
Ενδυνάμωση 
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       Το να προσπαθώ πολύ στο σχολείο θα με βοηθήσει να πιάσω μια καλή δουλειά. 

48.  Μπορώ να αποκτήσω αυτό που θέλω δουλεύοντας σκληρά…ή 

       Χρειάζομαι καλή τύχη για να πάρω αυτό που θέλω. 

49.  Δεν ωφελεί να συνεχίσω να προσπαθώ γιατί αυτό δεν θα αλλάξει τα πράγματα…ή 

       Συνεχίζω να προσπαθώ ακόμα και αφού κάνω κάτι λάθος. 

50.  Έχω την ικανότητα να κάνω τη δουλειά που θέλω…ή 

       Δεν μπορώ να κάνω αυτό που χρειάζεται για να κάνω τη δουλειά που θέλω. 

51.  Δεν ξέρω πώς να κάνω φίλους…ή 

       Ξέρω πώς να κάνω φίλους. 

52.  Είμαι ικανός/ή να δουλέψω με άλλους…ή 

       Δεν μπορώ να δουλέψω καλά με άλλους. 

53.  Δεν κάνω καλές επιλογές…ή 

       Μπορώ να κάνω καλές επιλογές. 

54.  Εάν έχω την ικανότητα, θα μπορέσω να πιάσω τη δουλειά που θέλω…ή 

       Πιθανόν να μην πιάσω τη δουλειά που θέλω ακόμα και αν έχω την ικανότητα. 

55.  Θα δυσκολευτώ να κάνω καινούριους φίλους…ή 
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       Θα μπορέσω να κάνω φίλους σε νέες καταστάσεις. 

56.  Θα μπορέσω να δουλέψω με άλλους εάν πρέπει…ή 

       Δε θα μπορέσω να δουλέψω με άλλους εάν πρέπει. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

57.  Οι επιλογές μου δεν θα εκτιμώνται…ή 

       Θα μπορέσω να κάνω επιλογές που είναι σημαντικές για μένα. 

Ενότητα 3: Υποσύνολο____________________ 
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Οδηγίες:Πες αν νομίζεις ότι κάθε μια από αυτές τις δηλώσεις περιγράφει το πώς νιώθεις για τον εαυτό σου ή όχι. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος 

απαντήσεις. Διάλεξε μόνο εκείνη την απάντηση που σου ταιριάζει καλύτερα. 

58. Δεν ντρέπομαι για κανένα από τα 

συναισθήματα μου. 

 

Συμφωνώ 

 

Δε συμφωνώ 

66. Δεν δέχομαι τους  

περιορισμούς/ τις αδυναμίες 

μου. 

 

Συμφωνώ 

 

Δε συμφωνώ 

59. Νιώθω ελεύθερος/η να είμαι 

θυμωμένος/ η με ανθρώπους για τους 

οποίους νοιάζομαι. 

 

Συμφωνώ 

 

Δε συμφωνώ 

67. Νιώθω ότι δεν μπορώ 

 να κάνω πολλά πράγματα. 

 

Συμφωνώ 

 

Δε συμφωνώ 

60. Μπορώ να δείξω τα αισθήματα μου  

ακόμα κι όταν υπάρχει περίπτωση ο 

κόσμος να με δει. 

 

Συμφωνώ 

 

Δε συμφωνώ 

68. Μου αρέσει ο εαυτός μου.  

Συμφωνώ 

 

Δε συμφωνώ 

61. Μπορώ να συμπαθώ ανθρώπους 

 ακόμα κι όταν δε συμφωνώ μαζί τους. 

 

Συμφωνώ 

 

Δε συμφωνώ 

69. Δεν είμαι ένας σημαντικός 

άνθρωπος. 

 

Συμφωνώ 

 

Δε συμφωνώ 

62. Φοβάμαι μην κάνω λάθος τα   70. Ξέρω πώς να αντισταθμίζω   

Ενότητα 4η 

Συνειδητοποί
ηση του 
Εαυτού 
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πράγματα. Συμφωνώ Δε συμφωνώ τους 

περιορισμούς/ τις αδυναμίες 

μου. 

Συμφωνώ Δε συμφωνώ 

63. Είναι καλύτερο να είσαι ο εαυτός 

 σου από το να είσαι δημοφιλής. 

 

Συμφωνώ 

 

Δε συμφωνώ 

71. Αρέσω στους άλλους 

ανθρώπους. 

 

Συμφωνώ 

 

Δε συμφωνώ 

64. Αγαπιέμαι γιατί δίνω αγάπη.  

Συμφωνώ 

 

Δε συμφωνώ 

72. Έχω εμπιστοσύνη  

στις ικανότητες μου. 

 

Συμφωνώ 

 

Δε συμφωνώ 

65. Ξέρω σε τι είμαι πολύ καλός.  

Συμφωνώ 

 

Δε συμφωνώ 
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III. Φύλλο Καταγραφής-Αυτοαξιολόγησης  

 

ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ)  

«Πράγματα που κάνω σε δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης» 

Ξεκίνησα στην ώρα μου; Ναι Όχι 

Έκανα σωστές επιλογές; Ναι Όχι 

Κατέγραψα ορθά τα 

βήματα/ενέργειες που 

χρειάζονται  για την 

επίτευξη του στόχου; 

Ναι Όχι 

Ολοκλήρωσα τον αριθμό 

των ενεργειών/βημάτων; 

Ναι Όχι 

Ολοκλήρωσα σωστά τον 

αριθμό των 

ενεργειών/βημάτων που 

είχα σχεδιάσει; 

Ναι Όχι 

Παρέλειψα κάποιο 

βήμα/ενέργεια; 

Ναι Όχι 

Δυσκολεύτηκα; Ναι Όχι 

Ζήτησα βοήθεια; Ναι Όχι 

Πέτυχα το στόχο μου; Ναι Όχι 
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ΙV. Ερωτηματολόγιο κοινωνικής εγκυρότητας 

1.Σημαντικότητα αποτελεσμάτων παρέμβασης 

 Πως θα χαρακτηρίζατε το παιδί σας όταν ολοκλήρωνε τις συναντήσεις σε 

κάθε ενότητα κατά τη διάρκεια υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος 

(συναισθήματα χαρούμενη, λυπημένη, αγχωμένη κτλ); 

 Πόσο ικανοποιημένη είστε από την υποστήριξη του παιδιού σας; 

 Έχει βελτιωθεί η απόδοση του παιδιού σας από τον Οκτώβριο που ξεκίνησε 

το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέμβασης στον αυτοπροσδιορισμό μέχρι το 

Δεκέμβριο που ολοκληρώθηκε; 

2. Κοινωνική σημαντικότητα στόχων προγράμματος 

 Έχει βελτιωθεί ο βαθμός ανεξαρτησίας του παιδιού; 

 Έχει βελτιωθεί το παιδί ως προς τους στόχους που θέτει; 

 Έχει βελτιωθεί το παιδί σε επίπεδο σχεδιασμού των βημάτων που απαιτούνται 

για την επίτευξη ενός στόχου; 

 Έχει βελτιωθεί το παιδί ως προς των έλεγχο του αποτελέσματος κατά την 

επίτευξη ενός στόχου; 

3. Παράγοντες κοινωνικής εγκυρότητας 

 Σας προβληματίζει κάτι σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 

παρακολούθησε το παιδί; 

 Έχετε κάποιες παρατηρήσεις ή προτάσεις που έχετε να κάνετε σχετικά με το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα; 
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V. Ερωτηματολόγιο συνέντευξης τελικής αξιολόγησης 
1.Θεωρείται ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρακολούθησε είχε θετική ή 

αρνητική επίδραση; Σε ποιους τομείς; 

2.Στην καθημερινότητά της θέτει σε εφαρμογή τα όσα έμαθε μέσα από το 

πρόγραμμα; 

3.Ποιες ποιοτικές διαφορές εντοπίζεται σε ζητήματα στοχοθέτησης και απόδοσης 

στην επίτευξη στόχου; 

 Βάζει στόχους και προσπαθεί να τους κατακτήσει; 

 Οι στόχοι που θέτει είναι εφικτοί; 

 Έμαθε να κάνει σχέδια στο σπίτι και να πετυχαίνει το στόχο της; 

 Προσδιορίζει τις ενέργειες/ βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει 

προκειμένου να πετύχει τους στόχους της; 

 Μειώθηκε ο βαθμός λεκτικής καθοδήγησης που λαμβάνει για την επίτευξη 

ενός στόχου; 

 Αξιολογεί μόνη της τα αποτελέσματα των ενεργειών της;  

4.Ποια στοιχεία πιστεύεται ότι θα πρέπει να βελτιωθούν; 

5. Κρίνεται αναγκαίο να παρακολουθήσει το παιδί αντίστοιχα προγράμματα τα οποία 

σχετίζονται με παραμέτρους του αυτοπροσδιορισμού; 

 


