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Περύληψη
Κεληξηθφ ζέκα ηεο εξγαζία είλαη ε αλάδεημε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ ζηε δσή ησλ παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε
ηνπ ζέκαηνο, πξψηηζην κέιεκα απνηειεί ν πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο ησλ
θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ζηελ ηδέα ηεο νπνίαο δνκείηαη νιφθιεξε ε αλαζθφπεζε ηεο
εξγαζίαο. Δίλαη αλαγθαίν λα νξηνζεηεζεί, ην ηη είλαη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, πσο
απνθηψληαη θαη γηαηί είλαη ζπνπδαίεο ζηε δσή ηνπ θάζε αλζξψπνπ. Αθνχ, γίλεη απηή
ε επηζήκαλζε ηφηε κφλν είλαη ζσζηή ε ζχγθξηζε θαη ε κεηάβαζε απφ ηνλ ηππηθφ
πιεζπζκφ ζηνλ πιεζπζκφ κε νπηηθή αλαπεξία. Δπνκέλσο, ηα ζπζηαηηθά ησλ
θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ζα κειεηεζνχλ θαη ζα αλαιπζνχλ θαη ζηα άηνκα κε νπηηθή
αλαπεξία θαη ζα αλαδεηεζεί ν ηξφπνο πξφζιεςεο ηνπο απφ ηα παηδηά κε νπηηθή
αλαπεξία. Δπίζεο, ζα επηζεκαλζεί γηαηί πξέπεη λα δηδάζθνληαη νη θνηλσληθέο
δεμηφηεηεο, ψζηε λα απνθηήζνπλ ηα παηδηά πγηείο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο γηα κηα
επηηπρεκέλε θνηλσληθή δσή. πλνςίδνληαο φια ηα παξαπάλσ ε εξγαζία είλαη
ρσξηζκέλε ζε επηά ελφηεηεο. ηελ πξψηε ελφηεηα αλαθέξνληαη νη ζηφρνη πνπ
ηέζεθαλ γηα ηελ ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο θαη ν ηξφπνο πνπ αλαδεηήζεθαλ νη
εξεπλεηηθέο πεγέο γηα ηε ζπιινγή άξζξσλ θαη δεδνκέλσλ. ηε δεχηεξε ελφηεηα
πξνζδηνξίδνληαη νη έλλνηεο νπηηθή αλαπεξία θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. ηελ ηξίηε
αλαθέξνληαη παξάγνληεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ, ελψ ε ηέηαξηε εζηηάδεη ζηηο επηπηψζεηο πνπ επηθέξεη ε απνπζία ησλ
θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζηε ζρνιηθή θαη θνηλσληθή δσή ηνπ παηδηνχ. Ζ πέκπηε
ελφηεηα νξηνζεηεί ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ σο παξάγνληαο πξνψζεζεο ησλ θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ θαη ηεο θνηλσληθνπνίεζεο. Ζ έθηε ελφηεηα εζηηάδεη ζην ζπνπδαίν ξφιν
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ηνπ δαζθάινπ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Καη ηέινο, ε έβδνκε
ελφηεηα πξνηείλεη έλα πξφγξακκα γηα ηελ πξνψζεζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ.

Abstract
The central theme of the paper is to highlight the importance of social skills in
children living with visual impairment. To better understand the issue, the prime
concern is the definition of the concept of social skills, the idea of which the whole
work review is built on. It is necessary to define, what the social skills that are
acquired are and why they are important in the life of every person. Only after the
making of this remark, is the comparison correct and the switching from the standard
population in the population with visual disabilities. Therefore, the components of
social skills will be studied and analyzed in people with visual disabilities and the way
of acquisition of children with visual disabilities will be searched for. Also, it will be
noted why social skills should be taught to get kids to have healthy social interactions
for a successful social life. Summarizing all the above, the work is divided into six
sections. The first section identifies the concepts of visual impairment and social
skills. The second is about factors that hinder the development of social skills, while
the third focuses on the effects brought about by the absence of social skills in school
and social life of the child. The fourth section defines the role of school as a factor of
promoting social skills and socialization. The fifth section focuses on the important
role of the teacher in promoting social skills. Finally, the sixth section proposes a
program for the promotion of social skills.
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Πρόλογοσ
Σελ αηηία γηα λα γλσξίζσ ηνλ άγλσζην, κέρξη πξηλ ηξία ρξφληα ζε έκελα, ρψξν
ηεο ηχθισζεο ππξνδφηεζε ε γλσξηκία κνπ κε έλαλ καζεηή (πξψηεο δεκνηηθνχ ηφηε)
κε νπηηθή αλαπεξία. Ζ θαζεκεξηλή επαθή πνπ έρσ απφ ηφηε κε ην ζπγθεθξηκέλν
παηδί, θαη νη ειιείςεηο πνπ δηαπηζηψλσ ζην θνκκάηη ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ηνπ
παηδηνχ κνχ θέληξηζαλ ην ελδηαθέξνλ θαη κε ψζεζαλ ζηε κειέηε ησλ «Κνηλσληθψλ
Γεμηνηήησλ Παηδηψλ κε Οπηηθή Αλαπεξία». Ζ εξγαζία απηή απεπζχλεηαη ζε θνηηεηέο
ηκεκάησλ Δηδηθήο Αγσγήο, ζηνπο γνλείο πνπ ην παηδί ηνπο έρεη πξφβιεκα φξαζεο,
αιιά θαη ζηα ίδηα ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία.
Σέινο, απφ ηε ζέζε απηή αηζζάλνκαη ηελ ππνρξέσζε λα επραξηζηήζσ ζεξκά
ηνλ θ. Κσλζηαληίλν Παπαδφπνπιν επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο εξγαζίαο, γηα ηελ
άξηζηε ζπλεξγαζία πνπ είρακε θαη γηα ηηο πνιχηηκεο ππνδείμεηο ηνπ, θαζψο θαη ηνπο
επφπηεο θαζεγεηέο γηα ην ρξφλν πνπ δηέζεζαλ λα κε παξαθνινπζήζνπλ ζηελ
παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο κνπ. Δπίζεο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ θίιν κνπ Βαζίιε
Υαξηδφπνπιν γηα ηηο εχζηνρεο παξαηεξήζεηο ηνπ θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο
ηεο δηπισκαηηθήο κνπ δηαηξηβήο.
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Ειςαγωγό
Ζ ζεκειηψδεο αξρή ηεο έληαμεο γηα ηνπνζέηεζε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο
ζε θαλνληθέο ηάμεηο, φπνηε απηφ είλαη εθηθηφ θαη γηα ίζε κεηαρείξηζε ησλ παηδηψλ κε
θαη ρσξίο αλαπεξίεο (Celeste, 2006) νδήγεζε πνιινχο επηζηήκνλεο ζηε κειέηε ησλ
βαζηθψλ δεμηνηήησλ πνπ πξέπεη λα θαηέρνπλ ηα παηδηά γηα λα κπνξέζνπλ λα
αληαπεμέιζνπλ ζην εληαμηαθφ πεξηβάιινλ. Αξθεηέο κειέηεο, εζηίαζαλ ζηηο αλάγθεο
θαη ζηηο ειιείςεηο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία θαη άιιεο ζηελ παξνρή επθαηξηψλ θαη
πξνγξακκάησλ πνπ πξέπεη λα ηνπο δνζνχλ, ψζηε λα απνηειέζνπλ αλαπφζπαζηα
κέιε ηεο θνηλσλίαο, αθνχ ε αλαπεξία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζρνιηθή, νηθνγελεηαθή
θαη θνηλσληθή απνκφλσζε (Kef & Dekovic, 2004).
Κάλνληαο κία γξήγνξε ηζηνξηθή αλαδξνκή δηαπηζηψλνπκε πσο, ε αληίιεςε
γηα θνηλή εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε θαη δίρσο νπηηθή αλαπεξία μεθηλάεη απφ ηηο
αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, κφιηο ην 1929. Σφληζε ηελ αλάγθε ελζσκάησζεο ησλ παηδηψλ
κε

πξνβιήκαηα

φξαζεο

ζηα

δεκφζηα

ζρνιεία,

ππνζηεξίδνληαο

πσο

ε

ζπλεθπαίδεπζε ζα βνεζνχζε ζηελ νκαιή θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδί (Sacks,
Kekelis, & Gaylord-Ross, 2001).
Ζ έληαμε ησλ παηδηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζε γεληθά ζρνιεία
απαζρφιεζε θαη πάιη ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970,
φηαλ κεηά απφ ηελ απνθνίηεζε ησλ πξψησλ καζεηψλ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ
πσο κε έλα θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηα παηδηά κπνξνχζαλ λα
παξαθνινπζήζνπλ κε επηηπρία ζηα γεληθά ζρνιεία (McCall, 2011). Βξέζεθε, πσο νη
καζεηέο είραλ απνθηήζεη αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο, σζηφζν δελ είραλ ιάβεη ηηο
απαξαίηεηεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο βνεζνχζαλ λα πεηχρνπλ κία
νινθιεξσκέλε θαη αλεμάξηεηε δσή (Sacks, 2001). Πεξλψληαο ζην ειιεληθφ
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εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ε είζνδνο ηνπ 21νπ αηψλα βξήθε ηελ εθπαίδεπζε ζηε ρψξα
καο λα επηδέρεηαη θαζνξηζηηθέο αιιαγέο θαη ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε λα βξίζθεηαη ζην
πξνζθήλην. Γηα πξψηε θνξά ην 1981 ηδξχνληαη κε βάζε ηνλ πξψην εηδηθφ Νφκν
1143/81 ηκήκαηα έληαμεο πνπ δέρνληαη ζηα γεληθά ζρνιεία καζεηέο κε αλαπεξίεο
(Εψληνπ- ηδέξε, 2011). Σν ζρνιείν αλνίγεη ηηο αγθάιεο ηνπ θαη καζεηέο κε θαη ρσξίο
αλαπεξία θνηηνχλ ζηνλ ίδην ρψξν θαη θνηλή πξννπηηθή ηνπ απνηειεί ε εθπαίδεπζε
φισλ ησλ παηδηψλ κε παξφκνην ηξφπν θαη ρσξίο δηαθξίζεηο (Sacks, et. al., 2001).
Γηα λα επηηεπρζεί φκσο ε ζρνιηθή έληαμε, ε νπνία ζα απνηειέζεη θαη ηνλ
πξνζάιακν ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία, απαηηείηαη ε
θαηνρή ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ απφ πιεπξάο παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία. Αλ νη
καζεηέο κε νπηηθή αλαπεξία δπζθνιεχνληαη λα ηηο απνθηήζνπλ ή δελ ηνπο παξέρεηαη
ην θαηάιιειν πξφγξακκα εθκάζεζεο απηψλ ησλ δεμηνηήησλ, ιφγσ ηεο απνπζίαο ησλ
νπηηθψλ ζπλζεκάησλ, ζίγνπξα ζα νδεγεζνχλ ζε πξψηα ζρνιηθή θαη έπεηηα
θνηλσληθή απνκφλσζε. Ζ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ηφζν ζηε κάζεζε φζν θαη ζηε
ρξήζε νπηηθψλ ζπλζεκάησλ κπνξεί λα παξαηεξεζεί φηη κεηψλνπλ ηελ θνηλσληθή
αλάπηπμε ησλ παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία απφ πνιχ κηθξή ειηθία. Δπνκέλσο,
θαηάιιειε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ θνηλσληθή
απνδνρή. Αλεπηηπρείο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζε άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία,
ζρεηίδεηαη κε ηελ αδπλακία ηνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο νπηηθέο ελδείμεηο, νη νπνίεο ζε
κεγάιν βαζκφ επεξεάδνπλ ηελ απφθηεζε ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ζηα άηνκα
απηά (Van Hasselt, Kazdin, Hersen, Simon, & Mastantuono, 1985β).
Γηα έλα άηνκν κε νπηηθή αλαπεξία, ε δσή είλαη δπζθνιφηεξε ζπγθξηηηθά κε
ηνπο βιέπνληεο. Ζ εθηέιεζε θάπνησλ εξγαζηψλ γίλεηαη δπζθνιφηεξε γηα ηα άηνκα κε
νπηηθή αλαπεξία, ελψ γηα έλαλ βιέπνληα κπνξεί λα είλαη θάηη ζχλεζεο. Γηα
παξάδεηγκα ε εθηέιεζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κπνξεί λα είλαη δχζθνιεο ζηελ
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εθηέιεζή ηνπο (Frame, 2000). Σα πξνβιήκαηα ζηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή, ζηελ
θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ζηελ θνηλσληθή έληαμε είλαη πην εκθαλή ζηα παηδηά κε
νπηηθή αλαπεξία (MacCuspie, 2001˙ Van Hasselt, Hersen, & Kazdin, 1985α), θαζψο
αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία δηαηήξεζεο ησλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ (Buhrow,
Hartshorne, & Johnson, 1998˙ Celeste, 2006), ιφγσ αλαθξηβή ζρνιίσλ πνπ
ιακβάλνπλ ζρεηηθά κε ηηο δηαπξνζσπηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ πεξηβάιινληνο (Van
Hasselt, 1983).
Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο θνηλσληθήο έληαμεο
ησλ παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία επηηαθηηθή αλάγθε απνηειεί ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ
εαπηνχ ηνπο θαη ε αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κέζα απφ κηα πνηθηιία
εκπεηξηψλ.

Δπθαηξίεο

λα

αιιειεπηδξνχλ

κε

ηνπο

άιινπο

ζα

πξέπεη

λα

ελζσκαησζνχλ ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο φιεο ηεο ηάμεο, αιιά θαη ζηελ
νηθνγέλεηα (Roe, 2008). Σα άηνκα φκσο κε νπηηθή αλαπεξία πζηεξνχλ ζε απηφλ ηνλ
ηνκέα. Ζ απνπζία νπηηθψλ ελδείμεσλ πεξηνξίδεη ηελ δηαπξνζσπηθή ηνπο επηθνηλσλία
κε άιινπο αλζξψπνπο (Jindal-Snape, 2005) θαη πνιιέο θνξέο δελ αληηιακβάλνληαη
ηα πξαγκαηηθά κελχκαηα κηαο ζπδήηεζεο, δίλνληαο ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο (Yildiz
& Duy, 2013). Δπηπιένλ, δπζθνιεχνληαη λα εθθξάζνπλ ηηο πξνζέζεηο ηνπο, ηηο
ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο κε κε ιεθηηθέο λχμεηο. Αλέθδνηεο παξαηεξήζεηο ζε
παηδηά θαη ελήιηθεο κε νπηηθή αλαπεξία δείρλνπλ φηη, ηα άηνκα απηά κπνξεί λα είλαη
ζε κεηνλεθηηθή ζέζε, φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζπδήηεζε, επεηδή δελ είλαη ζε ζέζε
λα έρνπλ πξφζβαζε ζε κε ιεθηηθή κελχκαηα (Sak- Wernicka, 2014).
Ζ αλάπηπμε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ λνπ, ζα βνεζήζεη ηα παηδηά λα κελ
απνθιίλνπλ ηα πξψηα ρξφληα ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη ζα ηνπο βνεζήζεη ζηε
βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ζηελ απφθηεζε θαιχηεξσλ θνηλσληθψλ
ζρέζεσλ (McAlpine & Moore, 1995). Κνηλσληθή θαηαλφεζε είλαη ε γλψζε πνπ
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επηηξέπεη ζε έλα άηνκν λα θαηαλνήζεη, λα εξκελεχζεη θαη λα ιάβεη ηα θαηάιιεια
κέηξα ζρεηηθά κε δηάθνξεο θνηλσληθέο ξπζκίζεηο θαη πξνζσπηθέο θαηαζηάζεηο (Pring,
Dewart, & Brockbank, 1998). Έλαο αθφκε παξάγνληαο θαιήο θνηλσληθήο
πξνζαξκνγήο είλαη ε θηλεηηθφηεηα θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο. Ζ αλάπηπμε ηεο θίλεζεο
απνηειεί

αλαπφζπαζην

κέξνο

ηεο

ζπλνιηθήο

αλζξψπηλεο

αλάπηπμεο

(Sleeuwenhock, Boter, & Vermeer, 1995).
Οη επθαηξίεο γηα αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ παηδηψλ, πνπ πξνζθέξνληαη ζηα
γεληθά ζρνιεία είλαη έλα απφ ηα θχξηα θίλεηξα ησλ γνλέσλ γηα ηελ απνζηνιή ηνπ
παηδηνχ ηνπο κε αλαπεξία ζε έλα γεληθφ ζρνιείν (Koster, Nakken, Pijl, & Houten,
2009). Όηαλ ηα παηδηά είλαη εμνηθεησκέλα ην έλα κε ην άιιν αλαπηχζζνπλ πην εχθνια
ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη δελ δπζθνιεχνληαη λα δηαηεξήζνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο
ζρέζεηο (Celeste, 2006). Δπηζπκία ησλ γνλέσλ είλαη ην παηδί ηνπο λα κεγαιψζεη ζε
φζν ην δπλαηφλ πην θπζηνινγηθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ ζα πξνζθέξνληαη
επαθέο κε ηνπο ηππηθνχο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ζα αλαπηχμνπλ ηελ επηθνηλσλία. Γηα
ην ιφγν απηφ, πνιιέο θνξέο επηιέγνπλ ην ζρνιείν ηεο γεηηνληάο ηνπο. Ωζηφζν,
απφςεηο άιισλ γνλέσλ απνδεηθλχνπλ πσο ε απφ θνηλνχ θνίηεζε ησλ παηδηψλ έρεη
ζεηηθέο ζπλέπεηεο θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο. Πηζηεχνπλ πσο θαη ηα ηππηθά παηδηά ζα
επσθειεζνχλ απφ ηελ θνηλή εθπαίδεπζε, θαζψο ζα κάζνπλ απφ πνιχ λσξίο γηα ηελ
αλαπεξία θαη ζα απνθηήζνπλ απηναληίιεςε. Απην-αληίιεςε νξίδεηαη σο ε ηηκή πνπ
έλα άηνκν είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδεη

ηα δηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, ηδηφηεηεο,

ηθαλφηεηεο θαη δξάζεηο (Wagner, 2004). Σα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία έρνπλ
αληίιεςε ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη ζρεηηθά κε ην επίπεδν ηεο απηνπεπνίζεζεο
θαηαηάζζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζε έλα κέζν επίπεδν (Kim, 2003). Απηή ε θαηάθηεζε
ζα ηνπο βνεζήζεη λα απνδερηνχλ θαη λα ζεβαζηνχλ ηελ αλαπεξία, επελδχνληαο απφ
λσξίο ζηε δφκεζε κίαο πγηνχο θνηλσλίαο (Koster, et. al., 2009).
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Κεφϊλαιο πρώτο: Στοχεύςεισ, Ερευνητικϋσ πηγϋσ,
Μεθοδολογύα
Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο απνηεινχλ ηνλ ζηπινβάηε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ
πνπ νδεγνχλ ζηελ νκαιή θνηλσληθή έληαμε. Ύζηεξα, απφ κειέηε ηεο βαζηθήο
βηβιηνγξαθίαο δηαπηζηψζεθε ε ζπνπδαηφηεηα θαη ε αλαγθαηφηεηα θαζηέξσζεο απηψλ
ησλ δεμηνηήησλ ζηε δσή ηνπ παηδηνχ κε πξνβιήκαηα φξαζεο. Δπηπιένλ, ε
βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε κειεηά ηηο επηπηψζεηο ηεο κε θαηνρήο ησλ θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ απφ ηα πξνζρνιηθά θαη ηα ζρνιηθά ρξφληα ηνπ πιεζπζκνχ κε
πξνβιήκαηα φξαζεο. Καη απηφ ζπλέβε δηφηη, φπσο απεδείρζε ζηηο παξαθάησ
έξεπλεο, νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο είλαη έλα αιιειέλδεην θνκκάηη ζηε δσή ηνπ θάζε
αλζξψπνπ. Καη αλ δελ απνθηεζνχλ απφ ηα πξψηα ρξφληα δσήο, ζηελ πνξεία ην
άηνκν ζα αληηκεησπίζεη δπζθνιίεο θνηλσληθέο πξνζαξκνγήο. Βαζηζκέλε ζηελ
παξαπάλσ αληίιεςε θαη εξεπλψληαο ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ην Διιεληθφ
Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ γηα καζεηέο κε νπηηθή αλαπεξία δηαπηζηψζεθε έλα
θελφ θαη κία αληίθαζε. Γελ εληάζζεηαη πνπζελά ε δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ ζηε ζρνιηθή θνηλσλία. Ζ κειέηε ηνπ θνηλσληθνχ απηνχ ζέκαηνο
δηεξεπλήζεθε ζε βάζνο, ζίγνπξα φκσο δελ εμάληιεζε ην ζέκα.
Δπνκέλσο, πεξλψληαο ζηνπο ζηφρνπο, ε παξνχζα εξγαζία ζθνπεχεη αξρηθά
λα αλαδείμεη, κέζα απφ ηεθκεξησκέλεο απφςεηο εξεπλεηψλ πάλσ ζην ζέκα ησλ
θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ηε ζπνπδαηφηεηα θαζηέξσζεο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ
ζηε δσή ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία θαη πσο νη ειιείςεηο ηνπο επεξεάδνπλ ηελ
θνηλσληθή θαη ζρνιηθή έληαμε απηψλ ησλ παηδηψλ. Γεχηεξνλ, λα ελεκεξψζεη ην
ειιεληθφ θνηλφ γη’ απηφ ην ζέκα, δηφηη φπσο απνδείρζεθε απφ ηελ βηβιηνγξαθία, γηα
ηνπο πεξηζζφηεξνπο απνηειεί έλα άγλσζην ζέκα. Σξίηνλ, λα δηαλνίμεη λένπο δξφκνπο
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ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Διιάδαο γηα ηνπο καζεηέο κε νπηηθή
αλαπεξία θαζηεξψλνληαο ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο σο βαζηθφ κάζεκα ζηελ ειιεληθή
ζρνιηθή δσή. Σέηαξηνλ, λα ελεξγνπνηήζεη ηελ έξεπλα ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν θαη ζην
δεκφζην δηάινγν ησλ Διιήλσλ επηζηεκφλσλ. Σέινο, ζα πξνηαζεί έλα πξφγξακκα
παξέκβαζεο πάλσ ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ην νπνίν απνηειεί κία αξρηθή
πξφηαζε, ε νπνία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη πηινηηθά θαη ζηε ζπλέρεηα λα έρεη ηε
δπλαηφηεηα αλαηξνθνδφηεζεο θαη βειηίσζεο ησλ ζεκείσλ πνπ δελ επδνθίκεζαλ.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, χζηεξα απφ κειέηε πνιιψλ άξζξσλ, ζηελ παξνχζα
εξγαζία ζα αλαθέξεηαη ν φξνο «παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία» ή «παηδηά κε
πξνβιήκαηα φξαζεο», φπνπ κέζα ζε απηνχο ηνπο φξνπο ζα πεξηιακβάλνληαη ηφζν
ηα παηδηά κε ηχθισζε φζν θαη ηα παηδηά κε κεησκέλε φξαζε, πεξηγξάθνληαο ηε
γεληθή απψιεηα ηεο φξαζεο. Δπηπιένλ, ε εξγαζία εμέηαζε πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ
είραλ κφλν πξνβιήκαηα φξαζεο θαη φρη θάπνηα επηπιένλ επηπξφζζεηε αλαπεξία.
Σέινο, ε εξγαζία απηή πηνζεηεί ηελ άπνςε φηη ηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία έρνπλ ην
δηθαίσκα γηα ίζε ζρνιηθή θαη θνηλσληθή έληαμε. Ζ απαξαίηεηε νδφο γηα ηελ νκαιή
θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο απνηειεί ε θαηνρή ησλ
θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ.
Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απηήο ηεο εξγαζίαο, αξρηθά επηζθέθηεθα ηε
βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, φπνπ θαη δαλείζηεθα ηέζζεξα βηβιία
ζρεηηθά κε ην ζέκα πνπ κειεηψ. Σν επφκελν βήκα πνπ αθνινχζεζα γηα ηε ζπιινγή
ζεσξεηηθψλ κνληέισλ θαη απφςεσλ έγηλε κέζσ δηαδηθηχνπ. Μέζα απφ ηε βάζε
δεδνκέλσλ ηεο ERIC νδεγήζεθα ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά επξέσο γλσζηά. Απφ ηα
πεξηνδηθά «Journal of Visual Impairment & Blindness» θαη «The British Journal of
Visual Impairment», ζπλέιεμα ηα πεξηζζφηεξα άξζξα ηεο εξγαζίαο. Υξεζηκνπνίεζα
81 άξζξα θαη 16 βηβιία. Διιεληθά άξζξα θαη βηβιία πνπ λα αζρνινχληαη κε ηνλ ηνκέα
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ησλ Κνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία ζηελ Διιάδα δελ
βξέζεθαλ, γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ ειιηπή έξεπλα πάλσ ζε απηφ ην ζέκα θαη
θαζίζηαηαη

επηηαθηηθφηεξε

ε

αλάγθε

γηα

έξεπλα

απηνχ

ηνπ

πεδίνπ.

Γελ

πξαγκαηνπνίεζα θάπνηα έξεπλα, αιιά εξεχλεζα θαη κειέηεζα ηα ζεσξεηηθά κνληέια
θαη ηηο απφςεηο ησλ μέλσλ εξεπλεηψλ θαη ζηεξίρηεθα ζηα δηθά ηνπο ζηαηηζηηθά
εκπεηξηθά δεδνκέλα.
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Κεφϊλαιο δεύτερο: Οι κοινωνικϋσ δεξιότητεσ ςτα
παιδιϊ με οπτικό αναπηρύα
2.1 Οπτική αναπηρία: Επιχειρώντασ την οριοθέτηςη
Θα ήηαλ παξάδνμν θαη ζα εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ην ζθνπφ ηεο εξγαζίαο, λα
κελ αλαθεξζνχκε ζηνλ νξηζκφ ηεο νπηηθήο αλαπεξίαο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ
θαηαλνεηέο νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία ζην
θνκκάηη ηεο κάζεζεο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ θνηλσληθψλ
ζρέζεσλ. Δπνκέλσο, ζα παξνπζηαζηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο φξαζεο, άιια θαη ηα
αίηηα ηεο απψιεηά ηεο.
Ζ αληίιεςε είλαη ε παξαηήξεζε ηνπ θφζκνπ πνπ καο πεξηβάιιεη, πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ αηζζήζεσλ (φξαζε, αθνή, γεχζε, φζθξεζε, θαη ηελ
αθή). Μέζσ ηεο φξαζεο φκσο, ν άλζξσπνο ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην
ζρήκα, ην ρξψκα, ην κέγεζνο ησλ εηθφλσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ, ηηο ζρέζεηο, ηηο
ρσξηθέο έλλνηεο. Βνεζάεη θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο ηζνξξνπίαο. Οη άλζξσπνη
παξαηεξνχλ ην πεξηβάιινλ ηνπο κε απνηέιεζκα λα κπνξνχλ λα ην κηκεζνχλ. Οχηε ε
αίζζεζε ηεο αθήο, αιιά νχηε θαη ηεο αθνήο κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηελ
αίζζεζε ηεο φξαζεο. Μφλν ε φξαζε κπνξεί λα δψζεη ζηνλ εγθέθαιν ην εχξνο ηεο
πνηθηιίαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ππάξρνπλ γχξσ ζην πεξηβάιινλ. Ζ νπηηθή εκπεηξία
θαη ε νπηηθή κλήκε εδξαηψλνπλ ηελ πιεξνθνξία (Bishop, 2004) θαη παίδεη
θαζνζηηζηηθφ ξφιν θαη ζηελ εδξαίσζε ηνπ παηρληδηνχ (Webster & Roe, 1998). Σέινο,
παξάγνληεο πνπ, ζε ακνηβαία αιιειεμάξηεζε ηνπο, παίδνπλ ξφιν ζηελ φξαζεο είλαη
νμχηεηα ηεο φξαζεο, ην εχξνο ηεο φξαζεο, ηελ αίζζεζε ηνπ ρξψκαηνο, πξνζαξκνγή
ζην θσο θαη ην ζθνηάδη, επαηζζεζία ζηελ αληίζεζε, θαη ηηο θηλήζεηο ησλ καηηψλ
(Sleeuwenhock, et. al., 1995, ζει. 361).
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Σν κάηη είλαη ην θνηλσληθφ φξγαλν πνπ θέξλεη ηνλ άλζξσπν ζε επαθή κε ηνλ
πεξηβάιινληα ρψξν (Rodney, 2003˙ Yildiz & Duy, 2013). Οπνηαδήπνηε βιάβε ηνπ
καηηνχ ή κηα απψιεηα ηεο φξαζεο κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ πξφζβαζε ζην
πεξηβάιινλ θαη ζηηο νπηηθέο νδεγίεο θαη εθηελέζηεξα κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε άιινπο αλζξψπνπο (Frame,
2000). χκθσλα κε απηήλ ηελ θαηάζηαζε, ε αλαπεξία νξίδεηαη σο κία αηνκηθή
απφθιηζε, αηνκηθφ κνληέιν. Με βάζε ην κνληέιν απηφ, ε νπηηθή αλαπεξία είλαη κηα
απφθιηζε απφ ην ηππηθέο ηθαλφηεηεο ησλ αηφκσλ θαη πεξηνξίδεη ηελ εθηέιεζε
θπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Terzi, 2004).
Δζθαικέλα έρεη ζρεκαηηζηεί ζηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο ε εληχπσζε,
πσο ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία, είλαη κφλν ηα άηνκα κε ηχθισζε. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία ζεσξνχληαη ηφζν ηα άηνκα κε νιηθή
ηχθισζε, απνπζία νξάκαηνο (Rodney, 2003) ή θνληά ζηελ νιηθή ηχθισζε (Huurre,
2000), ή νπηηθή νμχηεηα κηθξφηεξε απφ 1/20 ηεο θπζηνινγηθήο- φζν θαη ηα άηνκα κε
κεησκέλε φξαζε -νπηηθή νμχηεηα κηθξφηεξε απφ 6/18, αιιά ίζε ή θαη θαιχηεξε απφ
3/60 ηεο θπζηνινγηθήο- (Mason, 2011).
Ζ πξψηε δηάγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ φξαζεο κπνξεί λα γίλεη απφ ηηο πξψηεο
ψξεο δσήο ηνπ λενγλνχ ή λα εληνπηζηνχλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο ζηελ πνξεία
ηεο εμέιημεο ηνπ παηδηνχ. Δπνκέλσο, ην πξφβιεκα φξαζεο κπνξεί λα πξνυπάξρεη ή
λα αλαπηπρζεί θαηά ηε βξεθηθή ή παηδηθή ειηθία (Mason, 2011 Salleh & Alia, 2010).
Σα αίηηα ηεο απψιεηαο ηεο φξαζεο είλαη πνιιά θαη εμαξηψληαη απφ πνηθίινπο
παξάγνληεο. Οθείινληαη θπξίσο ζε βηνινγηθνχο αηνκηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη
απνθιίλνπλ απφ ηελ θαλνληθή αλζξψπηλε ιεηηνπξγία θαη πεξηνξίδεη ηελ εθηέιεζε
θαζεκεξηλψλ θαζεθφλησλ (Terzi, 2004). Δπηπιένλ, κπνξεί ζπρλά λα πξνέξρνληαη
απφ ηελ απψιεηα/βιάβε ηεο νπηηθήο νμχηεηαο ή ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ, απφ ζχλδξνκα
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ή θιεξνλνκηθέο παζήζεηο ησλ καηηψλ ή απφ κεηαγελλεηηθνχο παξάγνληεο (Salleh &
Alia, 2010). Έρεη παξαηεξεζεί φηη, κεηά απφ επεκβάζεηο θαη δηνξζψζεηο, κεξηθά
πξνβιήκαηα φξαζεο κπνξνχλ θαη λα βειηησζνχλ ή λα παξακείλνπλ ην ίδην (Salleh &
Alia, 2010).

2.2. Οπτική αναπηρία και οι επιπτώςεισ τησ
Όπσο απνδεηθλχεηαη παξαθάησ, ε νπηηθή αλαπεξία έρεη δπλεηηθέο επηπηψζεηο
ζε πνιινχο ηνκείο, παξεκπνδίδνληαο ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ (Dale &
Salt, 2008).
Αξρηθά, ε νπηηθή θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ θαίλεηαη πσο είλαη έλαο βαζηθφο
παξάγνληαο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζηε ζχλαςε θνηλσληθψλ
ζρέζεσλ. Ζ φξαζε δηαδξακαηίδεη θαίξην ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο
ζπκπεξηθνξάο. Ζ ζεκαζία ηεο νπηηθήο πιεξνθνξίαο είλαη ζπνπδαία ζηελ αλάπηπμε
ζρέζεσλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ (Kekelis & Prinz, 1996˙ MacCuspie, 2001). Καζψο ην
παηδί κεγαιψλεη, ρξεηάδεηαη λα αλαπηχμεη θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο
απνθηψληαη κέζσ νπηηθψλ εξεζηζκάησλ θαη κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζην θνηλσληθφ
παηρλίδη (McGaha & Farran, 2001).
Γπζηπρψο φκσο ηα πξνβιήκαηα φξαζεο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ
ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνπο αλζξψπνπο. Ζ νπηηθή αλαπεξία δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα
ζπκπεξηθνξάο (Salleh & Zainal, 2010) θαη ζέηεη εκπφδηα ζηε δεκηνπξγία θνηλσληθψλ
αιιειεπηδξάζεσλ (Gold, Shaw, & Wolffe, 2010). Δπηπιένλ, ν βαζκφο ηεο απψιεηαο
ηεο φξαζεο επεξεάδεη ηα επίπεδα ηεο θαηαλφεζεο ησλ παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία
(McAlpine & Moore, 1995˙ Pring, et. al., 1998). Ζ απνπζία νπηηθψλ ελδείμεσλ είλαη
έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ ηειεηνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ πνπ
ζπκβάινπλ

ζηε

ζχλαςε

θνηλσληθψλ
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ζρέζεσλ.

Δπηπιένλ,

πεξηνξίδεη

ηε

δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία, θαζψο ηα παηδηά δελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηα
νπηηθά ζπλζήκαηα, λα ιάβνπλ ηα κελχκαηα πνπ απνζηέιινληαη απφ άιινπο θαη λα
θαηαθηήζνπλ ηελ νπηηθή πιεξνθνξία πνπ ππάξρεη ζην πεξηβάιινλ (McAlpine &
Moore, 1995˙ Sacks & Wolffe, 2006). Υσξίο φξαζε ηα παηδηά ράλνπλ έλα θνηλσληθφ
ηκήκα (Van Hasselt, 1983). Δδψ αθξηβψο εζηηάδεη θαη ην θνηλσληθφ κνληέιν
αληίιεςεο ηεο αλαπεξίαο. Δμεηάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ αλαπεξίαο ζε ζρέζε κε ηελ
θνηλσλίαο. Πξνζπαζεί λα αλαιχζεη γηαηί νη άλζξσπνη κε αλαπεξίεο απνθιείνληαη απφ
νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο δνκέο (νχιεο, 2008). Δπνκέλσο, ε νπηηθή αλαπεξία
είλαη κία βηνινγηθή αηνκηθή απφθιηζε απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο (Terzi, 2004), ε νπνία
ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θνηλσλία θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θνηλσληθφ απνθιεηζκφ
(νχιεο, 2008).
Πεξλψληαο, ζηνλ ηνκέα ηεο κάζεζεο, ν ξφινο ηεο φξαζεο εμαθνινπζεί λα
είλαη θαη ν πην θαζνξηζηηθφο ( i hop, 2004 Salleh & Zainal, 2010). Πεξίπνπ 80-85%
ηεο απφθηεζεο ηεο γλψζεο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο φξαζεο θαη έηζη θαζηεξψλεηαη
σο ε βαζηθή αίζζεζε ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο (Dale & Salt, 2008˙ Khadka, Ryan,
Margrain, & Woodhouse, 2012). Οη νπηηθέο απαηηήζεηο σζηφζν, απμάλνληαη
ζεκαληηθά θαζψο ηα παηδηά πξνρσξνχλ ζην ζρνιείν. Δθεί, ηα παηδηά κε νπηηθή
αλαπεξία ζπλαληνχλ επηπιένλ δπζθνιίεο, ιφγσ ησλ απμεκέλσλ εξγαζηψλ θαη ηνπ
κεγέζνπο εθηχπσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε ηππηθνχο
καζεηέο (Khadka, et. al., 2012). Καηά ζπλέπεηα αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ
δπζθνιίαο

ζηελ

νινθιήξσζε

θαζεκεξηλψλ

εξγαζηψλ

ρσξίο

εμεηδηθεπκέλεο

πξνζαξκνγέο θαη ρξεηάδνληαη επηπιένλ βνήζεηα γηα λα πεηχρνπλ ζην ζρνιείν (Salleh
& Alia, 2010). Αθφκα φκσο, θαη αλ έρεη γίλεη θάπνηα δηφξζσζε ζην πξφβιεκα
φξαζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Layton θαη Lock (2001), ε εθπαηδεπηηθή επίδνζε ελφο
καζεηή κε νπηηθή αλαπεξία ζα επεξεαζηεί (Layton & Lock 2001, φπσο αλαθέξνληαη
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ζην Salleh & Alia, 2010). Δπνκέλσο, ε δπζθνιία πξφζβαζεο ζηελ κάζεζε επεξεάδεη
θαη ηελ θαηάθηεζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Μάζεζε θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο
είλαη αιιειέλδεηεο έλλνηεο. Λφγσ ηνπ βαζκνχ ηεο νπηηθήο αλαπεξίαο, ε κάζεζε
παξεκπνδίδεηαη κε απνηέιεζκα λα παξεκπνδίδεηαη θαη ε αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ. Ζ απφθηεζε ηνπο δελ απνηειεί θπζηθή δηαδηθαζία, κέζσ ηεο
παξαηήξεζεο νπηηθψλ ζπλζεκάησλ, αιιά απαηηεί εθπαίδεπζε θαη θξνληίδα ζε φια
ηα εθπαηδεπηηθά ρξφληα (Sacks & Silberman, 2000˙ MacCuspie, 2001). Ωζηφζν, νη
δπζθνιίεο ζην λα ιακβάλνπλ νπηηθά ζπλζήκαηα απφ ην πεξηβάιινλ νθείιεηαη ελ
κέξεη ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζε πεξηβάιινληα πνπ απαηηνχλ αηζζεηήξηα θαλάιηα
αλαηξνθνδφηεζεο (Van Hasselt, et. al., 1985β).
Λφγσ ηεο απψιεηαο ή ηεο κεησκέλεο φξαζεο ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία
δπζθνιεχνληαη ζηελ εθηέιεζε θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ενχκε ζε έλα νπηηθφ
πεξηβάιινλ φπνπ, φιεο νη θαηεπζπληήξηεο ηερληθέο είλαη ζρεδηαζκέλεο βάζεη ηεο
φξαζεο (Bishop, 2004). Γηα παξάδεηγκα, αλάγλσζε ραξηψλ, δξνκνινγίσλ
ιεσθνξείσλ θαη ηξέλσλ, παηρλίδηα κε κπάια, παηρλίδηα φπνπ απαηηνχλ θηλεηηθφηεηα
θαη πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηξέμηκν ζε άγλσζηα κέξε δπζθνιεχνπλ ηα παηδηά κε νπηηθή
αλαπεξία (Khadka, et. al., 2012). Δπίζεο, ηα πξνβιήκαηα φξαζεο απνηεινχλ
αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζην θνηλσληθφ παηρλίδη
(Celeste,

2006˙

Warren,

1984).

Λφγσ

ησλ

πξνβιεκάησλ

φξαζεο,

ίζσο

δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ νη ζπλνκήιηθνί ηνπο εληάζζνληαη ζην
παηρλίδη θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζπλάπηνπλ θνηλσληθέο ζρέζεηο (Celeste, 2006).
Σα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία έρνπλ αλαπηπρζεί θαη καζαίλνπλ κε
δηαθνξεηηθφ ηξφπν απ’ φηη καζαίλνπλ νη βιέπνληεο καζεηέο θαη ε αλάπηπμε ηνπο έρεη
ιάβεη ρψξα κέζσ δηαθνξεηηθψλ νξγάλσλ θαη αηζζεηεξηαθψλ θαλαιηψλ (Rodney,
2003˙ Wolffe et al., 2002). Πξνο αληηζηάζκηζε ηεο παξαπάλσ απψιεηαο, ην θαιχηεξν
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είλαη λα εληζρπζνχλ πεξηζζφηεξν νη αηζζήζεηο ηεο αθήο θαη ηεο αθνήο, γηα λα
θαηαθέξεη ν καζεηήο λα θαηαθηήζεη επθνιφηεξα ηε γλψζε θαη λα πξνζιάβεη
νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία (Ely, 2014˙ Mirdehghan, Dehghan, Mohammadpour,
Heidari, & Khosravi, 2005).
πκπεξαζκαηηθά, ε απνηπρία πνιιψλ παηδηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο λα
απνθηήζνπλ έλα κεγάιν θάζκα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ
κε ηελ αδπλακία ηνπο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νπηηθέο ελδείμεηο (Ha

elt, 1983). Ζ

απνπζία ηεο φξαζεο πξνθαιεί ειιείκκαηα ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη θαη’
επέθηαζε ζηηο δεμηφηεηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ησλ παηδηψλ κε νπηηθή
αλαπεξία μεθηλψληαο απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη αλ δελ δνζεί έλα θαηάιιειν
πξφγξακκα παξέκβαζεο ηνχο αθνινπζεί ζε νιφθιεξε ηε δσή ηνπο (McGaha &
Farran, 2001). Σα πξνβιήκαηα φξαζεο ζηα παηδηά πεξηνξίδνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα
απνθηήζνπλ έλα ξεπεξηφξην ησλ θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ επηηξέπεη ηελ
αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο (Sacks & Gaylord- Ross, 1989).
Δπηπιένλ, ζπκβάιινλ αξλεηηθά θαη ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ παηδηψλ, δεκηνπξγψληαο
ρακειή απηνεθηίκεζε θαη πνιιέο αλαζθάιεηεο (Kirkwood, 2011), θαη κε αλάπηπμε
ηεο ελζπλαίζζεζεο (Dale & Salt, 2008) κε απνηέιεζκα ηα παηδηά λα έρνπλ θαθή
θνηλσληθή πξνζαξκνγή (Van Hasselt, 1983) θαη λα αδπλαηνχλ λα εληαρζνχλ ζην
παηρλίδη (Celeste, 2006). Ζ ζχλνςε ησλ παξαπάλσ απνηειεζκάησλ παξέρεη ηζρπξή
απφδεημε γηα ην ξφιν πνπ παίδεη ε φξαζε ζηελ θαηάθηεζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ,
ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο κάζεζεο.
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2.3 Η προςέγγιςη των κοινωνικών δεξιοτήτων
Ζ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ είλαη έλα πεξίπινθν δήηεκα κε
πνιιέο πηπρέο πνπ πξέπεη λα κειεηεζεί. Οη πξψηεο έξεπλεο ησλ δηαπξνζσπηθψλ
ειιεηκκάησλ ηπθιψλ παηδηψλ έρνπλ αλαθεξζεί ζρεδφλ πξηλ απφ κηζφ αηψλα απφ ηνλ
McKay (1936) θαη Bradway (1937). Απηνί νη εξεπλεηέο έδεημαλ ζεκαληηθή ρξνληθή
πζηέξεζε ζηελ θνηλσληθή σξηκφηεηα ζηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία (φπσο
αλαθέξεηαη ζην Van Hasselt, et. al., 1985α). Οη ειιείςεηο ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο
ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία ζπλέρηζε λα απαζρνιεί ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα
θαη έθαλε κία κεγάιε νκάδα εξεπλεηψλ λα κειεηήζνπλ απηφ ην ζέκα ηα ηειεπηαία 30
ρξφληα. Με κέζα αμηνιφγεζεο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο
αλαπεξία, αζρνινχληαη ηφζν νη ςπρνιφγνη, φζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί (Matson &
Wilkins, 2009).
Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο ζα θάλνπλ απνδεθηφ ην έλα παηδί κε ην
άιιν δελ είλαη πάληα παξνχζεο ζηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία θαη πξέπεη λα ηνπο
δηδαρζνχλ ζπζηεκαηηθά απφ πνιχ κηθξή ειηθία (Bishop, 2004). Ζ θαηνρή θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ νκαιή θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, ηελ απνδνρή
απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε καδί ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ νκαιή
έληαμε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (Buhrow, et, al., 1998). χκθσλα κε ηηο Heiman &
Margalit (1998), ηα άηνκα πνπ θαηέρνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο θνηλσληθέο
δεμηφηεηεο ηνχο επηηξέπεηαη πην εχθνια λα θαηαλνήζνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο
άιισλ αλζξψπσλ θαη λα εληαρζνχλ νκαιφηεξα ζηελ θνηλσλία. Γηα ηνλ παξαπάλσ
ιφγν, νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε αλαθέξνληαη ζηε
βηβιηνγξαθία σο δχν έλλνηεο άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο (Wolffe & Kelly,
2011). Απηφ ζεκαίλεη φηη, φπνηνο θαηέρεη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, θαηαλνεί θαιχηεξα
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ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ, κε απνηέιεζκα λα επηθνηλσλεί απνηειεζκαηηθά (Salleh &
Zainal, 2010).
Ζ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία
βξίζθνληαη ζε κία κεηνλεθηηθή ζέζε. Οπνηαδήπνηε βιάβε ή θαηαζηξνθή ηεο νπηηθήο
νδνχ κπνξεί λα αλαζηείιεη ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ηνπ αηφκνπ.
Λφγσ ηνπ βαζκνχ ηεο νπηηθήο αλαπεξίαο, ε αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ
είλαη πεξηνξηζκέλε θαη ε απφθηεζε ηνπο δελ απνηειεί θπζηθή δηαδηθαζία, κέζσ ηεο
παξαηήξεζεο νπηηθψλ ζπλζεκάησλ, αιιά απαηηεί εθπαίδεπζε θαη θξνληίδα ζε φια
ηα εθπαηδεπηηθά ρξφληα (Sacks & Silberman, 2000˙ MacCuspie, 2001). Αθφκε θαη αλ
ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία, έρνπλ απνθηήζεη σο έλα ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο
θνηλσληθέο δεμηφηεηεο δπζθνιεχνληαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά ζε
πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλσληθψλ ζπλαλαζηξνθψλ.
Γπζηπρψο, ε παξαπάλσ δηαπίζησζε επηβαξχλεηαη θαη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη
ζπλαλαζηξνθέο

πεξηνξίδνληαη,

φηαλ

νη

βιέπνληεο

παξέρνπλ

αλεηιηθξηλή

αλαηξνθνδφηεζε θαη θξαηνχλ αξλεηηθή ζηάζε θαη αθαηάιιειε ζπκπεξηθνξά
απέλαληη ζηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία (Kim, 2003).
Σα παηδηά πνπ δελ έρνπλ ιάβεη θάπνηα κνξθή παξέκβαζεο ζηηο θνηλσληθέο
δεμηφηεηεο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ εκπεηξία φηη έρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ
θνηλσληθή πξνζαξκνγή θαη αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θνηλσληθνπνίεζεο (Van
Hasselt, et. al., 1985β). Απαξαίηεηε θξίλεηαη ινηπφλ, ε έγθαηξε αμηνιφγεζε γηα ηελ
εχξεζε ησλ ειιεηκκάησλ κε ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειιεηκκάησλ ζηηο
θνηλσληθέο δεμηνηήηεο θαη ε αλάπηπμε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ απφ πνιχ κηθξή ειηθία
γηα ηα παηδηά κε πξνβιήκαηα φξαζεο. Πνιιά παηδηά είλαη πηζαλφλ λα ρξεηαζηνχλ
πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα κάζνπλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ
ζηηο νπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη πνπ θαίλεηαη λα είλαη «ζε θίλδπλν» ζηελ θαηάθηεζε ηεο
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θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο (Roe, 2008˙ Salleh & Zainal, 2010). Ζ απφθηεζε ησλ
θαηάιιεισλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ απφ ηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία είλαη κηα
ζπλερήο δηαδηθαζία, θαζφινπ εχθνιε, ε νπνία κπνξεί λα δηαξθέζεη γηα νιφθιεξε ηε
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ (Sacks, et. al., 2001).
Σα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία πξέπεη λα βειηηψζνπλ ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο
κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο (Roe, 2008). Ζ δηδαζθαιία
ηνπο είλαη ζεκαληηθή, θαζψο ζπκβάιιεη θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνπεπνίζεζεο ηνπο
(Wagner, 2004˙ Yildiz & Duy, 2013). Ζ αλαγθαηφηεηα αλάπηπμεο ησλ θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ επηβάιιεηαη, φπσο αθξηβψο επηβάιιεηαη θαη ε αλάπηπμε άιισλ
δεμηνηήησλ θαη νη δεμηφηεηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο αλαθέξνληαη ηφζν
ζεκαληηθέο ζηε βηβιηνγξαθία φζν θαη νη δεμηφηεηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο γηα κηα
νινθιεξσκέλε, αλεμάξηεηε θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή δσή. Διάρηζηνη φκσο
δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ παξαπάλσ αλάγθε (Hatlen, 2004). Καη νη δάζθαινη ησλ
καζεηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο θαίλεηαη λα κελ ην ιακβάλνπλ ππφςε αθνχ,
εκθαλίδνληαη λα δαπαλνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ρξφλνπ,
εζηηάδνληαο ζε γεληθέο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο, παξά ζε άιιεο απαξαίηεηεο γηα ηε
δσή ησλ παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία, δεμηφηεηεο πνπ ζα πξνσζήζνπλ ηελ θνηλσληθή
έληαμε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν (Wolffe, et. al., 2002).
Οη ελήιηθεο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε δηεπθφιπλζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο,
παξέρνληαο ζηα παηδηά επθαηξίεο αιιειεπίδξαζεο γηα ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ (Roe, 2008). Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη επηηαθηηθή αλάγθε φηη νη δάζθαινη ησλ
καζεηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο νθείινπλ λα δηδάμνπλ έλα δηεπξπκέλν πξφγξακκα
ζπνπδψλ, ην νπνίν λα επηθεληξψλεηαη ζηηο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη ηα παηδηά κε
νπηηθή αλαπεξία. Έηζη, θαίλεηαη λα ππάξρεη αλάγθε γηα ηελ εθπαίδεπζε θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ ζε ζρνιηθά πεξηβάιινληα πνπ ζρεηίδνληαη εθεί (Jindal-Snape, 2005a).
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Σα παδηά κε θαιή ζπκπεξηθνξά πξνζδνθάηαη φηη είλαη ηθαλά ζηηο θνηλσληθέο
δεμηφηεηεο, βνεζψληαο ηα λα αλαπηχμνπλ θηιίεο θαη ζρέζεηο κε άιινπο αλζξψπνπο
ηεο θνηλφηεηαο (Salleh & Zainal, 2010). Παξά απηήλ ηελ θαηλνκεληθή δηαπίζησζε, ε
αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ πξέπεη λα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα αθφκα θαη
ζηα παηδηά πνπ δείρλνπλ λα θαηαθέξλνπλ λα αλαπηχμνπλ θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη
αιιειεπηδξάζεηο κε ζπλνκειίθνπο θαη πνπ δείρλνπλ λα έρνπλ πγηείο θνηλσληθέο
ζρέζεηο (Celeste, 2006 ˙ Sacks, Kekelis, & Gaylord-Ross, 2001). Ωζηφζν, ηα παηδηά
κε πξνβιήκαηα φξαζεο κπνξεί λα λνκίδνπλ φηη έρνπλ απνθηήζεη ηηο θνηλσληθέο
δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα αιιειεπηδξνχλ, αιιά λα κελ ηηο έρνπλ
θαηαθηήζεη θαη λα ρξεηάδνληαη απαξαίηεηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο (Shapiro, Moffett,
Lieberman, & Dummer, 2005). Αλ ηα παηδηά δελ αλαπηχμνπλ κηα βάζε δεμηνηήησλ
θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπο, κπνξεί λα ηα
θξαηήζεη απνκνλσκέλα ζηελ ηάμε, λα κελ ηνπο επηηξέςεη ηε ζρνιηθή έληαμε
(McGaha & Farran, 2001) θαη απηφ ζα επεξεάζεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα πεηχρνπλ
ζαλ ελήιηθεο, κία πγηή θνηλσληθή έληαμε (Sacks & Wolffe, 2006). Οη δπζθνιίεο πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ θαηνρή θησρψλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ επηδεηλψλνληαη ζηελ
εθεβεία, φηαλ νη λένη πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα φξαζεο πξέπεη λα αληηκεησπίζεη φρη
κφλν ηηο ζπλήζεηο πξνθιήζεηο ηεο δσήο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ ην αλαπηπμηαθφ
ζηάδην, αιιά επηπιένλ πξνθιήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηα πξνβιήκαηα φξαζεο ηνπο
(Gold, et. al., 2010). Τπάξρνπλ θαη παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία πνπ έρνπλ δερζεί
παξεκβάζεηο θαη έρνπλ κάζεη λα αλαπηχζζνπλ ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, δελ έρνπλ
κάζεη φκσο ηξφπνπο γελίθεπζεο ή δηαηήξεζεο απηψλ ησλ δεμηνηήησλ (Greasham,
1981 Jindal & Kato, 1994, φπσο αλαθέξεηαη ζην Jindal-Snape, Kato, & Maekawa,
1998). Καη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία παηδηψλ πξέπεη λα δνζεί ζεκαζία, έκθαζε θαη
ππνζηήξημε. Γηα λα γεληθεχζνπλ θάπνηεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ηα παηδηά πνπ έρνπλ
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πξνβιήκαηα φξαζεο είλαη απαξαίηεηε ε ζσζηή θαη θαηάιιειε αλαηξνθνδφηεζε απφ
ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, καδί κε ηε δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο (Jindal-Snape,
2005β).
Με βάζε φια ηα παξαπάλσ, νη «θνηλσληθέο δεμηφηεηεο» νξίδνληαη σο ηα
ραξαθηεξηζηηθά, νη ηθαλφηεηεο ή νη ζηξαηεγηθέο, πνπ επηηξέπνπλ ζηα άηνκα λα
αιιειεπηδξνχλ, λα επηθνηλσλνχλ θαη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ελεξγά κε άιια άηνκα
ηεο θνηλσλίαο (Botsford, 2013). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζπζηαηηθά ησλ θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ είλαη:
«νη ιεθηηθέο δεμηόηεηεο, ν ηόλνο ηεο θσλήο, ε γιώζζα ηνπ ζώκαηνο-ην
ρακόγειν, ην θνύλεκα ησλ ρεξηώλ, ε δεκηνπξγία λεπκάησλ δειώλνληαο ην
αληίν, ην θνύλεκα ηνπ θεθαιηνύ ή ησλ ώκσλ εθθξάδνληαο λαη ή όρη ή δελ μέξσ
ε επαθή κε ηα κάηηα- ,ην παηρλίδη, ε ζπλεξγαζία θαη ε αλαγλώξηζε ησλ
ζπλαηζζεκάησλ θαη ε εθκάζεζε θαιώλ ηξόπσλ ζπκπεξηθνξάο, όπσο: ε
απαγόξεπζε ηεο ρξήζεο ηνπ δαρηύινπ ζηε κύηε, ε θάιπςε ηνπ ζηόκαηνο όηαλ
ραζκνπξηέηαη ή όηαλ θηαξλίδεηαη, θαζώο θαη ε κε δηαθνπή ζπδεηήζεσλ.»
(Bishop, 2004, ζ. 71˙ Caballo & Verdugo, 2007˙ Salleh & Zainal, 2010).
Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία είλαη ίδηεο κε ηηο
θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία. ηελ έξεπλα ησλ Buhrow, et, al.,
(1998), φπνπ εμεηάζηεθαλ νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία
ζπγθξηηηθά κε ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ησλ βιεπφλησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο βξέζεθε
πσο, νη καζεηέο κε νπηηθή αλαπεξία είραλ παξφκνηεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο κε ηνπο
βιέπνληεο ζπκκαζεηέο ηνπο (Ely, 2014). Με απνηέιεζκα ηα παηδηά λα έρνπλ ηηο ίδηεο
αλάγθεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κε ηα βιέπνληα παηδηά (Hatlen, 2004). ε απηφ
πνπ δηαθέξνπλ νη δπν νκάδεο, είλαη ν ηξφπνο πξφζιεςεο θαη αλάπηπμήο ηνπο θαη ν
ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηηο ρξεζηκνπνηνχλ.
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Παξαηεξψληαο ζε θαζεκεξηλή βάζε, εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, αιιά θαη ηε
γιψζζα ηνπ ζψκαηνο πνπ θάλεη ν θάζε άλζξσπνο, ηα βιέπνληα παηδηά απνθηνχλ ηηο
θνηλσληθέο

δεμηφηεηεο

απφ

κηθξή

ειηθία

(Bishop,

2004).

Οη

βιέπνληεο

ρξεζηκνπνηνχκε ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο καδί κε άιινπο αλζξψπνπο. Σηο
πξνζαξκφδνπκε

αλαιφγσο

ζην

άηνκν

θαη

ζην

πεξηβάιινλ

κε

ην

νπνίν

ζπλαλαζηξεθφκαζηε. Οη βιέπνληεο είκαζηε θνηλσληθά έκπεηξνη, αιιά θαη θνηλσληθά
επέιηθηνη (Hatlen, 1980, φπσο αλαθέξεηαη ζην Sacks, et. al., 2001). Δίλαη θαλεξφ
πσο ην παηδί ηππηθήο αλάπηπμεο ιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ πεξηβάιινληνο, κέζσ
ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο κίκεζεο πξνηχπσλ θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ άιισλ (Salleh
&

Zainal, 2010) δηδάζθνληαη

κέζα

απφ

δηαδηθαζίεο πνπ ζπλεπάγεηαη ηε

κνληεινπνίεζε θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε (Van Hasselt, 1983). Δπνκέλσο, ε
πξφζιεςε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζηα παηδηά απηά, γίλεηαη κε έλαλ ηξφπν
θπζηθφ θαη αβίαζην. Ζ παξαηήξεζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ εθκάζεζε ησλ
κε ιεθηηθέο θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ, φπσο ην ρακφγειν θαη νη ρεηξνλνκίεο.
Ζ αδπλακία ησλ παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία λα κάζνπλ κέζσ ηεο κίκεζεο
ηεο ζπκπεξηθνξάο επεξεάδεη θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα (Salleh & Zainal,
2010˙ Warren, 1984). Σα πξνβιήκαηα φξαζεο δπζρεξαίλνπλ ηελ απφθηεζε ησλ
θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο (Skellenger & Hill, 1994). Θεηηθφ
φκσο ζπκπέξαζκα είλαη πσο ηα κηθξά παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία εκθαλίδνπλ
επειημία ζηελ πξφζιεςε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ε θαηάθηεζή ηνπο κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε θνηλσληθή αλεμαξηεζία, αθνχ ρηίδνληαη πγηείο θνηλσληθέο ζρέζεηο
(Celeste, 2006). Κάπνηα παηδηά φκσο, έρνπλ ηελ αλάγθε ππνζηήξημεο θαη αλάπηπμεο
ησλ θνηλσληθψλ ηνπο δεμηνηήησλ θαη ζηα εθεβηθά ρξφληα, θαζψο δελ έρνπλ
νινθιεξψζεη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο ζηα πξνεθεβηθα ρξφληα (Zebehazy
& Smith, 2011).
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Σέινο, ππάξρεη θαη έλαο πην πξνεγκέλνο ηξφπνο πξφζιεςεο ησλ θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ. Μέζσ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Σν δηαδίθηπν είλαη έλα κέζν, ην νπνίν
πξνζθέξεη ζηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία δηεμφδνπο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο.
Δίλαη έλα κέζν, φπνπ ηα παηδηά κπνξνχλ πην εχθνια λα αιιειεπηδξάζνπλ, θαζψο
δελ απαηηείηαη ε εξκελεία κε ιεθηηθψλ ζπλζεκάησλ θ.ά (Gold, et. al., 2010).
Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ ιακβάλνληαη κέζσ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ κπνξνχλ λα
βνεζήζνπλ ζηελ πξαγκάησζε θνηλσληθήο θαη αθαδεκατθήο επηηπρίαο. Ζ ρξήζε ησλ
θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κέζσ ηεο ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο κπνξεί λα βνεζήζεη
πνιχ ηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία λα αληηκεησπίζνπλ ειιείκκαηα ζηνλ ηνκέα ησλ
θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, θαζψο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θίινπο θαη λα
ζπλνκηινχλ κέζσ ηνπ ππνινγηζηή. Σα θνηλσληθά δίθηπα βνεζνχλ ηα παηδηά κε νπηηθή
αλαπεξία

λα

βξίζθνληαη

ζε

επαθή

κε

άιινπο

αλζξψπνπο

θαη

λα

κελ

πεξηζσξηνπνηνχληαη. (Kelly & Smith, 2008).
Έρνληαο

ππφςε

ηε

ζπνπδαηφηεηα

ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ πνπ

παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ, είλαη ινγηθφ λα ζπκπεξάλνπκε φηη ππάξρεη πξαγκαηηθή
αλάγθε γηα δηδαζθαιία απηψλ ησλ δεμηνηήησλ ζηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία. Γη’
απηφ νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πξέπεη λα δηδάζθνληαη θαη λα πεξηιακβάλνληαη ζε φια
ηα θαζεκεξηλά πξνγξάκκαηα (Salleh & Zainal, 2010), ψζηε λα εκπεδσζεί ζην
έπαθξνλ ε ζσζηή ρξήζε ηνπο, λα απμεζνχλ νη πεξηνξηζκέλεο

επθαηξίεο

αιιειεπίδξαζεο κε άιινπο αλζξψπνπο, (Hodges & Keller, 1999) θαη λα κεησζνχλ ηα
αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα εληζρχνληαο ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ αηφκσλ κε νπηηθή
αλαπεξία (Kim, 2003).
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Κεφϊλαιο τρύτο: Παρϊγοντεσ που δυςχεραύνουν την
ανϊπτυξη των κοινωνικών δεξιοτότων
Οη άλζξσπνη είλαη θνηλσληθά φληα θαη έρνπλ ηελ αλάγθε λα δήζνπλ κε άιινπο
αλζξψπνπο. Γηα λα επηηεπρζεί ε ζπκβίσζε είλαη απαξαίηεηε ε επηθνηλσλία, θαζψο
κέζσ απηήο γίλεηαη ελεξγφ κέινο ηεο θνηλσλίαο, κε αλεπηπγκέλν αίζζεκα
απηνεθηίκεζεο θαη απηνζεβαζκνχ (Hendrickson, 2011). Δπνκέλσο, επηθνηλσλία
νξίδεηαη σο κηα ζηαζεξή ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ
(Duquette, 2008). Ο ξφινο ηεο επηθνηλσλίαο είλαη δηηηφο. Αθνξά ηφζν ηελ θαηαλφεζε
φζν

θαη

ηελ

παξαγσγή

κελπκάησλ

(Sak-Wernicka,

2014).

Δπηθνηλσλία

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ ιεθηηθψλ θαη κε ιεθηηθψλ ζπλζεκάησλ θαη κέζσ απηψλ
ιακβάλνπκε πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηβάιινλ (Hendrickson, 2011). Ζ αλζξψπηλε
επηθνηλσλία κπνξεί λα επηηεπρζεί πξσηίζησο κέζσ ηεο γιψζζαο, θαζψο ε γιψζζα
αλαπηχρζεθε θαη πξνζαξκφζηεθε γηα λα ππεξεηεί ηηο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο καο
(James & Stojanovik, 2006).
Γηα λα επηηεπρζεί ε επηθνηλσλία, ζηε ζρνιηθή θαη ζηελ θνηλσληθή δσή
απαηηείηαη ε θαηνρή θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Ζ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε είλαη ην
βαζηθφ ζπζηαηηθφ πνπ ππνζηεξίδεη θαη δηαηεξεί ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Οη
θνηλσληθέο ζρέζεηο απνηεινχλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή έληαμε ησλ
αηφκσλ ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο θνηλσλίαο (Nakken & Pijl, 2002). Γηα νκαιή θνηλσληθή
αιιειεπίδξαζε ησλ λέσλ, απαηηείηαη σο βαζηθφ ππφβαζξν ε θαηάθηεζε ησλ
θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, αθνχ νη θνηλσληθέο ζρέζεηο πεγάδνπλ κέζσ ηεο θαηνρήο ησλ
θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (Wolffe & Kelly, 2011). Πνηα είλαη φκσο ηα εκπφδηα πνπ ηα
παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία νθείινπλ λα ππεξληθήζνπλ; Πνηεο είλαη νη ειιείςεηο πνπ
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ηνπο δπζθνιεχνπλ λα εληαρζνχλ επθνιφηεξα ζηελ θνηλσλία; Τπάξρνπλ πνηθίινη θαη
ζεκαληηθνί πεξηνξηζκνί πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ εθηελέζηεξα.

3.1 Γλώςςα και κοινωνικεσ δεξιότητεσ
Αο εμεηάζνπκε ηελ αλάπηπμε ηεο γιψζζαο. Ζ γιψζζα πεξηιακβάλεη έλα πινχζην
δίθηπν ιεηηνπξγηψλ θαη δεμηνηήησλ πνπ παξέρνπλ δνκηθά ζηνηρεία γηα ηελ
επηθνηλσληαθή θαη θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε (Tadić, et. al., 2010). Ο ιφγνο είλαη έλα
απφ ηα πην ηζρπξά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη άλζξσπνη γηα λα πξννδεχζνπλ
αλαπηπμηαθά (Elliott, Kratochwill, Littlefield Cook, & Travers, 2008). Μέζσ ηνπ ιφγνπ,
νη γνλείο θαηαλννχλ ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζέισ ησλ παηδηψλ ηνπο, επηηπγράλνληαο ηελ
επηθνηλσλία (Webster & Roe, 1998).
Οη ιεθηηθέο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ην παηδί κε νπηηθή
αλαπεξία λα νινθιεξσζεί θνηλσληθά, θαζψο είλαη ρξήζηκεο ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε
ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Wagner, 2004). Πηζηεχεηαη φηη πξνζθέξνπλ κία
ηεξάζηηα επθαηξία ζηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία, θαζψο ηνπο βνεζά λα ζπιιέμνπλ
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πξφζσπα, ηα αληηθείκελα, ηηο ρσξηθέο ηδηφηεηεο, θαη κε
γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ γχξσ ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηηο ππφινηπεο αηζζήζεηο
ηνπο (Brambring, 2007).
Ζ έξεπλα γηα ην γισζζηθφ ζχζηεκα ησλ παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία μεθηλάεη
πνιιέο δεθαεηίεο πξηλ, ην 1942 φηαλ νη Maxfield & Field (1942), δηαπίζησζαλ
δηαθνξέο ζην γισζζηθφ ζχζηεκα ησλ παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία ζε ζρέζε κε ηα
βιέπνληα παηδηά, εζηηάδνληαο ζην πινπζηφηεξν ιεμηιφγην θαη ζηηο καθξνζθειείο
πξνηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ (φπσο αλαθέξεηαη ζην Van Hasselt, et. al., 1985β).
Ζ αλάπηπμε ηεο γιψζζαο ζηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία, δχλαηαη λα θαζπζηεξήζεη
ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ νπηηθψλ ζπλζεκάησλ θαη εκπεηξηψλ (Brambring, 2007),
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αθνχ ε αθνπζηηθή θαη ε απηηθή αίζζεζε δελ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηελ
παξαπάλσ αλαπεξία (Harley, Truan, & Sanford, 1997). Ή αληηζέησο, ε αλάπηπμεο
ηεο, ζηα παηδηά απαηηεί πεξηζζφηεξν ρξφλν ζε ζρέζε κε ηα βιέπνληα θαη επεξεάδεηαη
ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην εθάζηνηε πξφβιεκα ηεο φξαζεο (Kekelis & Prinz, 1996).
Καζψο θαζπζηεξεί ε αλάπηπμε ηεο γιψζζαο/ιφγνπ ζην παηδί, ή ρξεζηκνπνηείηαη κε
δηαθνξεηηθφ ηξφπν, εκθαλίδνληαη νξηζκέλεο δηαηαξαρέο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ηνπ
παηδηνχ (Guralnick, 1990). Ζ θαζπζηέξεζε ζηε γισζζηθή πεξηνρή έρεη αληίθηππν
ζηελ θαζπζηεξεκέλε αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ηνπ παηδηνχ (Guralnick,
1990). Γηα παξάδεηγκα, ηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία πνπ εκθαλίδνπλ ζεκαληηθά
θησρφηεξεο θνηλσληθφ-επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηα βιέπνληα παηδηά,
παξαηεξείηαη φηη δπζθνιεχνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε γιψζζα γηα πξαθηηθνχο θαη
θνηλσληθνχο ζθνπνχο (Tadić, Pring, & Dale, 2010). Ωζηφζν, έρεη απνδεηρζεί πσο ε
γισζζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ δελ επεξεάδεηαη απφ ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο
κεηέξαο ηνπο (Ophir-Cohen, Ashkenazy, Cohen, & Tirosh, 2005).
Βάζεη ησλ εξεπλψλ, ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γιψζζαο ησλ παηδηψλ κε νπηηθή
αλαπεξία νξίδνληαη σο εμήο:


Γπζθνιία ζην λα παξάγνπλ κε ιεθηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη αθφκε πην
δχζθνιν λα αληηθαηαζηήζνπλ ιεθηηθέο ζπκπεξηθνξέο ρξεζηκπνηψληαο
νπηηθά ζπλζήκαηα ή εθθξάζεηο πξνζψπνπ (Van Hasselt et. al, 1985β).



Δκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε δηάξθεηα νκηιίαο ζε ζρέζε κε ηνπο βιέπνληεο
(Van Hasselt, et. al.,1985α).



Γηαθνξεηηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο. Σα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία ηε
ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν γηα λα πεξηγξάςνπλ πξνζσπηθά βηψκαηα θαη
φρη γηα λα πεξηγξάςνπλ ηη ζπκβαίλεη ή ηη ππάξρεη ζην πεξηβάιινλ πνπ ηνπο
πεξηθιείεη (Sacks & Wolffe, 2006).
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Υξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα γηα λα απνθηήζνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα
θαηαλνήζνπλ ηα γεγνλφηα, ζε αληίζεζε κε ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα γηα λα αθεγεζνχλ ηζηνξίεο ηνπ παξφληνο
θαη ηνπ παξειζφλ, θαζψο θαη γηα ην παηρλίδη θαληαζίαο (Erin, 1990, φπσο
αλαθέξεηαη ζην Ely, 2014).



Γπζθνιία έλαξμεο, δηαηήξεζεο ή δηαθνπήο ελφο δηαιφγνπ ή κίαο ζπδήηεζε
ζε ζχγθξηζε κε ηνπο βιέπνληεο ζπλνκήιηθνχο ηνπο (McGaha & Farran,
2001). Λφγσ ηεο έιιεηςεο νπζηαζηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο άηνκα κε
πξνβιήκαηα φξαζεο κπνξεί λα είλαη δχζθνιν λα θαηαλνήζεη κηα
ζπδήηεζε (D'Allura, 2002 McGaha & Farran, 2001) θαη θαηά θαηξνχο,
κπνξεί λα ζηακαηήζνπλ λα ζπλνκηινχλ.



Δπαλάιεςε πνιιψλ εξσηήζεσλ εξσηήζεηο, πξάγκα πνπ θνπξάδεη ηα
βιέπνληα παηδηά, κε απνηέιεζκα απηφ λα είλαη έλαο αλαζηαιηηθφο
παξάγνληαο εηζφδνπ ησλ παηδηψλ ζε παξέεο ζπλνκειίθσλ (Kekelis,
2001). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ηα παηδηά κε νπηηθή
αλαπεξία δπζθνιεχνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε γιψζζα ζσζηά (Tadić,
et. al., 2010). ε αληίζεζε κε απηήλ ηελ άπνςε, αληηπαξαβάιιεηαη κία
πξνγελέζηεξε έξεπλα ηνπ Warren (1984), ε νπνία ππνζηεξίδεη πσο ε
γιψζζα ησλ παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία δηαθέξεη πνιχ ιίγν απφ ηα
βιέπνληα παηδηά θαη φηη ε ρξήζε ηνπ ιεμηινγίνπ γίλεηαη θαη απφ ηηο δχν
νκάδεο κε παξφκνην ηξφπν θαη ζθνπφ.



Δγσθεληξηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο, πνιιέο θνξέο ρσξίο ζαθήλεηα γηα ηνλ
ζπλνκηιεηή ηνπο θαη ρσξίο λα γίλεηαη πξνζπάζεηα απφ ηελ πιεπξά ησλ
παηδηψλ λα επηηχρνπλ έλα δηάινγν (Harley, et. al., 1997).
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Ζ γισζζηθή πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία θξίλεηαη απαξαίηεηε,
κε ζηφρν ζσζηή ρξήζε ηεο γιψζζαο, ψζηε λα θαηαθηεζνχλ απφ ηα παηδηά ζεηηθέο
θνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο. (Guralnick, 1990). Γη απηφ θξίλεηαη
επηηαθηηθή ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο πξνγξάκκαηνο πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηηο
ηθαλφηεηεο αιιειεπίδξαζεο (Ely, 2014). Παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ
πξνο ηεο ζεηηθή αλάπηπμε ηεο γιψζζαο είλαη νη εμήο: Πξψηνλ, ε αιιειεπίδξαζε ηνπ
παηδηνχ κε ηνπο γνλείο (Kekelis & Prinz, 1996). Σν παηδί αξρίδεη λα έρεη θνηλσληθέο
αιιειεπηδξάζεηο

απφ

ηνπο

πξψηνπο

κήλεο

ηεο

δσήο

ηνπ.

Γεχηεξνλ,

ε

αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηψλ κε ζπλνκειίθνπο. Καηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπλνκηιίαο, έλα
άηνκν κε νπηηθή αλαπεξία δελ κπνξεί λα δεη ή αληηιακβάλεηαη ειάρηζηα ηνλ
ζπλνκηιεηή (Frame, 2000). Απηφ ην πξφηππν αληαλαθιά θνηλσληθφ άγρνο ζηα άηνκα
κε νπηηθή αλαπεξία (Van Hasselt, et. al., 1985β). Σξίηνλ, ε ιεθηηθή αλαηξνθνδφηεζε
ζηνπο καζεηέο κε νπηηθή αλαπεξία δηεπθνιχλεη ηελ απηναμηνιφγεζε θαη ηξνπνπνηεί
ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχλ νπηηθέο ελδείμεηο (Jindal-Snape, 2005β).
Γίλεηαη θαηαλνεηφ ινηπφλ πσο, νη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ε
θαζπζηεξεκέλε αλάπηπμε ηεο γιψζζαο, δπζρεξαίλνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηηο
θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο, κε απνηέιεζκα λα είλαη δχζθνιε ε είζνδνο ησλ παηδηψλ
απηψλ ζηηο θνηλσληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο νκάδεο. Δπεηδή, ε γισζζηθή επάξθεηα
επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θξίλεηαη αλαγθαία ε δεκηνπξγία
πξνγξάκκαηνο πξνο ελίζρπζε θαη αλάπηπμε ηεο γιψζζαο.

33

3.2 Μη λεκτική ςυμπεριφορά και κοινωνικέσ δεξιότητεσ
Ζ γιψζζα είλαη ε κία πιεπξά ηεο επηθνηλσλίαο. Ζ κε ιεθηηθή επηθνηλσλία (
γιψζζα ηνπ ζψκαηνο), απνηεινχλ ηελ άιιε κνξθή επηθνηλσλίαο, εμαξηψληαη απφ
ηελ φξαζε θαη πξέπεη λα δηδαρζνχλ (Bishop, 2004). Φαληάδεη εμαηξεηηθά απιντθφ λα
πνχκε φηη νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζπλδένληαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα γίλνληαη
θαηαλνεηέο απφ ηα βιέπνληα παηδηά, εθφζνλ καζαίλνληαη κέξα κε ηε κέξα κέζσ
παξαηήξεζεο (MacCuspie, 2001). Μπνξεί φκσο λα ζπκβεί ην ίδην θαη κε ηα παηδηά
πνπ έρνπλ νπηηθή αλαπεξία; Μπνξνχλ δειαδή λα ζπλδέζνπλ ηηο εθθξάζεηο ηνπ
πξνζψπνπ ηνπο κε ηα ζπλαηζζήκαηα; Μπνξνχλ δειαδή λα θαηαλνήζνπλ φηη ε
γιψζζα ηνπ ζψκαηνο απνηειεί έλα κε ιεθηηθφ κέζν επηθνηλσλίαο, κε ην νπνίν
εθθξάδνπκε αλ καο ελδηαθέξεη θάηη, ή καο θαίλεηαη βαξεηφ, αλ ζπκθσλνχκε ή
δηαθσλνχκε, αλ βξηζθφκαζηε ζε επράξηζηε ζέζε ή αλ είκαζηε ζπκσκέλνη. Σν
ρακφγειν, ην βιέκκα νη ρεηξνλνκίεο (θαη αλ πξνζζέζνπκε θαη ην θιάκα ηνπ) είλαη κία
κνξθή κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηαπηφρξνλα έλαο ηξφπνο επηθνηλσλίαο κε ηνπο
γνλείο ηνπο. Γεληθψο, ηα νπηηθά ζήκαηα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο γνλείο λα
θαηαλνήζνπλ απφ λσξίο ηηο πξνζπάζεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο γηα επηθνηλσλία. Με ηελ
θαηεχζπλζε ηνπ βιέκκαηνο, ηα παηδηά κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ ηελ επηθνηλσλία, αιιά
λα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή ησλ γνληψλ ηνπο, ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν πνπ
επεμεξγάδνληαη. Σν βιέκκα ελφο γνλέα κπνξεί λα ζεκαίλεη φρη, θαη αλάπνδα έλα
ρακφγειν λα ζεκαίλεη φηη είκαη ραξνχκελνο γηα ζέλα (Bishop, 2004). Μπνξνχλ
δειαδή, λα θαηαλνήζνπλ φηη ε πξνθνξηθή επηθνηλσλία κπνξεί λα ζπλδπάδεηαη κε
κνξθή κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο; Καη ην θνκκάηη απηφ είλαη έλα ηζρπξφ θνκκάηη
εθφζνλ, κέζσ απηψλ ησλ ζπλζεκάησλ κεηαθέξνληαη πιεξνθνξίεο πνπ δελ
ππάξρνπλ ζηελ νκηιία (Sak- Wernicka, 2014). Απνηειεί ηελ ηθαλφηεηα λα
αληηιακβάλνληαη θαη λα θαηαλννχλ ηηο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο, ηηο ζθέςεηο θαη ηα
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ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ πνπ θξχβνληαη θάησ απφ φ, ηη θάλνπλ νη άλζξσπνη (JindalSnape, et. al., 1998˙ Pring, et, al., 1998).
Ζ κε ιεθηηθέο δεμηφηεηεο θπξηαξρνχληαη απφ νπηηθή εκπεηξία. Οη πξψηεο
νπηηθέο ζπκπεξηθνξέο (ε επαθή κε ηα κάηηα, ην βιέκκα) πνπ θάλνπλ ηα βιέπνληα
κσξά θαη νη ζπλαθείο αιιειεπηδξάζεηο θαίλεηαη λα ζέηνπλ ηα ζεκέιηα γηα ηελ
θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθά αλάπηπμε. Γεκηνπξγνχλ κηα θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε
θαη καζαίλνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο πξνζέζεηο ησλ άιισλ, ηδηαίηεξα θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πξν-γισζζηθήο πεξηφδνπ (Dale & Salt, 2008).
Ζ κε ιεθηηθή επηθνηλσλία είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δπλακηθήο
επηθνηλσλίαο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Δπηθνηλσλνχκε κέζσ ησλ
εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ, ηεο ζηάζεο ηνπ ζψκαηνο, ησλ ρεηξνλνκηψλ, ησλ
θσλεηηθψλ ζπλζεκάησλ, ησλ λεπκάησλ θ.ά,(Hasselt, et, al., 1985α Hasselt, et, al.,
1985β˙ Jindal-Snape, 2004). Απνηειεί κία θπζηθή δηαδηθαζία γηα ηα βιέπνληα παηδηά,
ελ αληηζέζεη κε ηα παηδηά κε πξνβιήκαηα φξαζεο πνπ απνηειεί κηα δηαδηθαζία πνπ
πξέπεη λα ηνπο δηδαρζεί (Jindal-Snape, 2004).
Σν λα ρακνγειάο θαη λα εζηηάδεηο πξνο ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο, λα θάλεηο
ρεηξνλνκίεο ή λεχκαηα είλαη απζφξκεηεο θαη θπζηθέο ελέξγεηεο ησλ βιεπφλησλ
παηδηψλ πνπ απνπζηάδνπλ φκσο απφ ηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία, ιφγσ ηνπ
πξνβιήκαηνο ηεο φξαζεο (Jindal-Snape, 2004˙ Warren, 1984). Σα παηδηά δελ
κπνξνχλ λα δηαβάδνπλ κε ιεθηηθά ζπλζήκαηα επηθνηλσλίαο, επεηδή δελ κπνξνχλ λα
θαηεπζχλνπλ ην βιέκκα ηνπο θαη λα ξπζκίδνπλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο (Kekelis, 2001).
Γχζθνια

κπνξνχλ λα

κηκεζνχλ ρακφγεια

θπζηθέο

ρεηξνλνκίεο, εθθξάζεηο

πξνζψπνπ ή λα απνζηείινπλ ή λα παξαιάβνπλ ζπλζήκαηα κε ηελ έλαξμε ή κε ην
ηέινο κηαο ζπλνκηιίαο (Van Hasselt, et al. 1985β). Σα παηδηά ζε απηφ ην ζηάδην
αζθνχλ ιηγφηεξν έιεγρν πάλσ ζηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπο ζε ζρέζε κε ηα
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βιέπνληα παηδηά (Galati, Sini, Schmidt, & Tinti, 2003). Έλα παηδί πνπ έρεη
πξνβιήκαηα φξαζεο απφ ηε γέλλεζή ηνπ (δειαδή, είλαη εθ γελεηήο ηπθιφο) ζα
δπζθνιεπηεί ή δελ ζα κάζεη πνηέ λα ρξεζηκνπνηεί ζσζηά ηηο ρεηξνλνκίεο, ψζηε λα
επηηχρεη ηελ επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία. Αληίζεηα, έλα παηδί πνπ έραζε ζηαδηαθά ηελ
φξαζε ηνπ, ίζσο θαηαθέξεη θαη κάζεη λα ρξεζηκνπνηεί θάπνηεο ρεηξνλνκίεο (Frame,
2000). Οη δπζθνιίεο απηέο, ππάξρνπλ ιφγσ ηεο αδπλακίαο ηνπο λα παξαηεξνχλ ηηο
εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ θαη ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο θαη δελ κπνξεί λα είλαη
ελήκεξνη φηαλ άιινη άλζξσπνη ηνπο ςάρλνπλ, ρακνγειψληαο πξνο απηνχο (SakWernicka, 2014).
Σα θνηλσληθά ζπλζήκαηα φπσο νη ρεηξνλνκίεο, νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ,
λεχκαηα κε ηα κάηηα θαη θηλήζεηο ηνπ ζηφκαηνο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο
θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο θαη επηπιένλ κεηαθέξνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
κε ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο πξνζέζεηο ησλ νκηιεηψλ, είλαη ζπλήζσο απξφζηηεο γηα ηα
παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία, απηά ηα ζπλζήκαηα ζεσξνχληαη αλαπνηειεζκαηηθφ κέζν
επηθνηλσλίαο (Pring, et. al., 1998). Ωζηφζν, ε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία, εηδηθά νη
ρεηξνλνκίεο, έρνπλ ηε δχλακε λα επεξεάζνπλ ηελ θαξδηά θαη ην κπαιφ, ζε
κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηα ιφγηα (Frame, 2000). Όκσο, ηα παηδηά κε
πξνβιήκαηα φξαζεο δελ έρνπλ ηηο θαηάιιειεο θπζηθέο ρεηξνλνκίεο (ρηχπεκα ρεξηψλ)
θάλνπλ ζηεξενηππηθέο ζπκπεξηθνξέο, φπσο ζσκαηηθφ ιίθληζκα, θνχλεκα ηνπ
θεθαιηνχ θαη έρνπλ θαθή ζηάζε ηνπ ζψκαηνο (Van Hasselt, et. al., 1985β).
Γηα ηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αλαπνηειεζκαηηθά ηηο
ρεηξνλνκίεο πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα είδνο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα λα
ηνπο βνεζήζεη λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ρεηξνλνκίεο πην απνηειεζκαηηθά.
Πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ γηα λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά ηηο ρεηξνλνκίεο
(Frame, 2000). Σν παηδί κε νπηηθή αλαπεξία κπνξεί λα γλσξίδεη πνηεο είλαη νη
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θαηάιιειεο ρεηξνλνκίεο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε φηαλ ζπλαλαζηξεθφκαζηε κε
άιινπο, απηφ πνπ δελ κπνξεί λα γλσξίδεη είλαη νη αληηδξάζεηο ησλ βιεπφλησλ, θαζψο
δελ κπνξνχλ λα ηηο δνπλ (Frame, 2000). Γηα παξάδεηγκα θάπνηνο ν νπνίνο κπνξεί λα
δεη ηηο θηλήζεηο θαη ηηο ρεηξνλνκίεο, κπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε λα δεη εθθξάζεηο
πξνζψπνπ ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ ή ηελ νπηηθή επαθή (Frame, 2000). Δπνκέλσο, ηα κε
ιεθηηθά ζπλζήκαηα είλαη κέξνο ηεο επηθνηλσλίαο θαη φπνηνο αγλνεί απηφ ην θνκκάηη,
αγλνεί θαη κεγάιν κέξνο ηεο ζπλνκηιίαο, θαζηζηψληαο ηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή
αιιειεπίδξαζε δχζθνιε (Bishop, 2004).
Οη άλζξσπνη πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα φξαζεο ζπάληα ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά
κε ηηο θηλήζεηο θαη ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ πνπ εκθαλίδεηαη απφ άιινπο θαηά ηε
δηάξθεηα κηαο ζπλνκηιίαο, θαη ράλνπλ ηελ κεγάιε πνζφηεηα ησλ ηπραίσλ
πιεξνθνξηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο. Ζ πξφζβαζε
ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζηελ κε ιεθηηθή επηθνηλσλία πεξηνξίδεηαη ζε φ, ηη
κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ κέζσ ησλ ππφινηπσλ αηζζήζεσλ, εθηφο ηεο φξαζεο.
Αθνπζηηθά εξεζίζκαηα (φπσο ν ηφλνο ηεο θσλήο ηνπ νκηιεηή) δελ πηζηεχεηαη φηη
κεηαθέξεη αθξηβψο ηα ίδηα ζηνηρεία κε ηηο ρεηξνλνκίεο θαη ηηο εθθξάζεηο ηνπ
πξνζψπνπ (Sak-Wernicka, 2014). Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο απηνχ, ηα παηδηά κε νπηηθή
αλαπεξία δελ κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ αλζξψπσλ λα
επηθνηλσλήζνπλ καδί ηνπο (Levy, 2009). Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν, ζεκαληηθφ ξφιν
ζηε δηαηήξεζε ησλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ δηαδξακαηίδεη, ε αλαηξνθνδφηεζε
κε ιεθηηθψλ ζπλζεκάησλ απφ ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο. Ζ ιεθηηθή αλαηξνθνδφηεζε
απφ ην πεξηβάιινλ είλαη ηδηαίηεξα απαξαίηεηε θαη ζεκαληηθή δηαδηθαζία πνπ παξέρεη
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ θαη ηηο νπηηθέο ελδείμεηο. Όηαλ πιεξνθνξίεο
δελ είλαη εκθαλείο, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ
αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο πνπ απαηηνχλ φξακα, αλ θαη ε αλαηξνθνδφηεζε απφ
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ην πεξηβάιινλ είλαη πεξηνξηζκέλε, ηφηε πεξηνξίδεηαη θαη ε απφθηεζε ησλ θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ (Jindal-Snape, 2005β). Γηα ην ιφγν απηφ, ε αλαηξνθνδφηεζε θξίλεηαη
αλαγθαία θαη απαξαίηεηε ζηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία, θαζψο ζπκβάιιεη ζηε
βειηίσζε ηεο θαηεχζπλζεο ηνπ βιέκκαηνο, ζηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη
ζηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαζψο
γεληθεχνπλ θαη δηαηεξνχλ ηε ζπκπεξηθνξά, αθφκε θαη ρσξίο απηνχο (Jindal-Snape,
2004).
Ζ αλαηξνθνδφηεζε πξέπεη λα παξέρεηαη κε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα (Jindal-Snape,
2005β). ε πξνεγνχκελε έξεπλα βξέζεθε πσο ε αλαθξηβή αλαηξνθνδφηεζε απφ ην
πεξηβάιινλ θαζηζηά δχζθνιε ηελ εθκάζεζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζηα παηδηά
κε νπηηθή αλαπεξία (Van Hasselt, 1983). Έρεη παξαηεξεζεί φηη αλ ν πεξίγπξνο ησλ
παηδηψλ πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο θαζεγεηέο, ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηελ νηθνγέλεηα,
αλ δελ παξάζρνπλ αλαηξνθνδφηεζε πνπ λα έρεη λφεκα γηα ηα παηδηά κε νπηηθή
αλαπεξία, (Jindal-Snape, 2004) βάδεη ηα παηδηά ζε κεηνλεθηηθή ζέζε σο πξνο ηελ
απφθηεζε ηελ θαηάιιεισλ ζπκπεξηθνξψλ (MacCuspie, 1996). Ζ αλαηξνθνδφηεζε,
είλαη εμσηεξηθή ελίζρπζε θαη ιεηηνπξγεί σο εληζρπηηθφ γηα ηα άηνκα κε νπηηθή
αλαπεξία έηζη ψζηε λα απμήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ κία θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά
θαζψο θαη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (Jindal-Snape, et. al., 1998).
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Κεφϊλαιο Τϋταρτο: Η διατϊραξη τησ
κοινωνικόσ ζωόσ από την ϋλλειψη
κοινωνικών δεξιοτότων
4.1 Κρίςη ςτο κοινωνικό παιχνίδι και ςτη ςυνεργαςία
Σν παηρλίδη είλαη κία δηαξθήο θαηάζηαζε, ε νπνία εμειίζζεηαη

θαζ’ φιε ηελ

παηδηθή ειηθία θαη επηηξέπεη ζηα παηδηά λα εμεξεπλήζνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπο
(Celeste, 2006). Σα ζηάδηα ηνπ παηρληδηνχ γίλνληαη εμειηθηηθά, απφ ην κνλαρηθφ ζην
θνηλσληθφ παηρλίδη. Σν κνλαρηθφ παηρλίδη είλαη ηδηαίηεξα εχθνιν, θαζψο ην παηδί
απαζρνιείηαη κφλν ηνπ, πξάγκα πνπ δελ απαηηεί ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο. ε αληίζεζε
έξρεηαη ην θνηλσληθφ παηρλίδη, πνπ ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ
αιιειεπηδξάζεσλ, ζηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ, ζηελ δηεθδίθεζε ξφισλ θαη ελ ηέιεη
ζηελ θνηλσληθνπνηήζε ηνπ παηδηνχ (Celeste, 2006). Δπνκέλσο, ην θνηλσληθφ παηρλίδη
ηνλίδεη ηε ζπλεξγαηηθή θχζε ηνπ παηρληδηνχ, γεγνλφο πνπ δειψλεη απηέο νη
θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (φπσο γισζζηθέο θαη θηλεηηθέο δεμηφηεηεο) δελ εκθαλίδνληαη
απιψο, αιιά κπνξνχλ λα αζθεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ λα θαηαθηεζνχλ
απφ ηα παηδηά, πξνσζψληαο ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ ζε κηα θνηλσληθή νκάδα (Rettig,
1994). Μέζα απφ ην παηρλίδη, ηα παηδηά δηδάζθνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ θνηλσληθέο
δεμηφηεηεο θαη πξνζθέξνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ (Schleien, Green, & Stone,
2003).
Κάζε παηδί είλαη κία κνλαδηθή θαη μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα. πκπεξηθέξεηαη θαη
αιιειεπηδξά κε μερσξηζηφ ηξφπν πνπ εμαξηάηαη απφ ηηο εκπεηξίεο πνπ θαηέρεη
(Webster & Roe, 1998). Σα παηδηά κε πξνβιήκαηα φξαζεο αληηκεησπίδνπλ πνιιέο
πξνθιήζεηο ζε πνιιέο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο. Μία ζπλεζηζκέλε θνηλσληθή
θαηάζηαζε είλαη ην παηρλίδη. Σν παηρλίδη ην παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία δηαθέξεη ζε
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ζρέζε κε ην παηρλίδη ησλ βιεπφλησλ (Rettig, 1994). Σα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία
πεξλνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο, ζε αηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
ζε αληίζεζε κε ηα βιέπνληα παηδηά πνπ πξνηηκνχλ νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο
(Khadka, et. al., 2012). Έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε απηά ηα παηδηά, έδεημαλ
δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο παηρληδηψλ κε
ζπλνκειίθνπο θαη αδπλακία ζπκκεηνρήο ζε θνηλσληθφ παηρλίδη, επηιέγνληαο ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο ην κνλαρηθφ-ζηεξενηππηθφ παηρλίδη, ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνχλ
ηδηαίηεξα ηε θαληαζία ηνπο θαη ηε δεκηνπξγεθφηεηα ηνπο θαη ρσξίο λα αλαιακβάλνπλ
ηδηαίηεξνπο ξφινπο απαιάζζνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνπο εαπηνχο ηνπο απφ ηηο
θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο κε ζπλνκηιήθνπο (Celeste, 2006˙ Warren, 1984). Ζ
παξαπάλσ δηαπίζησζε μεθηλάεη θαη απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία. πκπεξηθνξέο
παηδηψλ λεπηαθήο ειηθίαο κε νπηηθή αλαπεξία ζε επίπεδα παηρληδηνχ εκθαλίζηεθαλ
ρακειφηεξα απφ ηηο αλακελφκελεο γηα ηελ ειηθία ηνπο ζπκπεξηθνξέο, επηιέγνληαο θαη
απηά ην κνλαρηθφ παηρλίδη (Skellenger, Rosenblum, & Jager, 1997).
Ο Guralnick (1990) είρε αλαθεξζεί πην εμεηδηθεπκέλα ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ
ζπλνκειίθσλ. Σφληζε ηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα κπνξνχλ λα πεηπραίλνπλ
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε άιια παηδηά, θαζηζηψληαο ηνπο ελεξγά κέιε ζηα δηάθνξα
παηρλίδηα ηεο ειηθίαο ηνπο. Σα παηδηά κε πξνβιήκαηα φξαζεο, αθφκε θαη αλ
βξίζθνληαη θνληά κε άιια παηδηά ζπάληα ζα εκπιαθνχλ ζηελ νκάδα ηνπο (Ely, 2014).
Αθηεξψλνπλ

πεξηζζφηεξν

ρξφλν

ζε

δξαζηεξηφηεηεο

εθηφο

παηρληδηνχ

θαη

πεξηζζφηεξν ρξφλν θνληά ζηνπο δαζθάινπο ηνπο (McGaha & Farran, 2001).
Ζ δπζθνιία ζπλαλαζηξνθήο κε ζπλνκειίθνπο κέζσ ηνπ παηρληδηνχ, κπνξνχλ λα
επηβεβαηψζνπλ ηελ παξαηήξεζε ηεο Tait (1972), πνπ έγηλε πνιιά ρξφληα λσξίηεξα,
θαη παξαηήξεζε φηη ηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία πξνηηκνχλ λα ζπλαλαζηξέθνληαη
κε ελήιηθα άηνκα, ζε ζρέζε κε ηα βιέπνληα παηδηά (Tait, 1972, φπσο αλαθέξεηαη ζε
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D'Allura, 2002 ˙ Warren, 1994) θαη απαηηνχλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο λα δψζνπλ
λφεκα ζην παηρλίδη ηνπο (Rettig, 1994˙ Skellenger & Hill, 1994). Ζ ζπλαλαζηξνθή
ελφο παηδηνχ θαη ελφο ελήιηθα επηηπγράλεηαη επθνιφηεξα θαη ζεσξείηαη απφ ηα παηδηά
πην νπζηαζηηθή, δηφηη νη ελήιηθεο αληηζηαζκίδνπλ ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ δελ
αλέπηπμαλ ηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία (Skellenger & Hill, 1994).
Ζ αληθαλφηεηα ηνπο λα αλαγλσξίδνπλ πξφζσπα ζεσξήζεθε σο έλαο απφ ηνπο
θχξηνπο ιφγνπο πνπ παξεκπνδίδεη ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή θαη ηελ αιιειεπίδξαζε
κε βιέπνληεο ζπκκαζεηέο (Khadka, et. al., 2012). Δπηπιένλ ηα παηδηά απηήο ηεο
ειηθίαο ρξεηάδνληαη επθαηξίεο λα θάλνπλ πξάγκαηα κφλνη ηνπο, φπσο λα ηξέμνπλ ζε
κία παηδηθή ραξά. Ωζηφζν, νη δπλαηφηεηεο αιιειεπίδξαζεο ζηελ παηδηθή ραξά είλαη
πην πεξηνξηζκέλεο γηα ηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία, ιφγσ ηνπ κεγάινπ ρψξνπ θαη
ηεο πεξηνξηζκέλεο θηλεηηθφηεηαο ησλ παηδηψλ (McGaha & Farran, 2001), ζηεξψληαο
απφ ηα παηδηά ην θνηλφ παηρλίδη κε ηνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπο. Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο
θαη εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ κία ακνηβαία ζρέζε. Σα παηδηά πνπ έρνπλ
αλαπηχμεη θαιέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο κπνξνχλ πην εχθνια λα ζπκκεηάζρνπλ ζε
εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ην αληίζηξνθν. Καη αληίζηξνθα. Σα παηδηά πνπ
επηζπκνχλ λα παίξλνπλ κέξνο ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ πην εχθνια
λα αλαπηχμνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο, κέζσ ηεο θνηλσληθήο ηνπο
αιιειεπίδξαζεο κε άιινπο. Γηα ην ιφγν απηφ γνλείο θαη δάζθαινη, νθείινπλ λα είλαη
νη βαζηθνί ππνζηεξηθηέο ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο (Zebehazy & Smith, 2011).
Δπεηδή ην παηρλίδη ησλ παηδηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο επεξεάδεηαη απφ ηα
ειιείκκαηα άιισλ αλαπηπμηαθψλ πεξηνρψλ, φπσο ε γιψζζα θαη νη γλσζηηθέο
δεμηφηεηεο, νη παξεκβάζεηο ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζε απηνχο ηνπο ηνκείο, ζε κηα
πξνζπάζεηα λα εληζρχζεη ηηο ζπλνιηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηα παηδηά (Rettig, 1994). Σα
παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν λα κελ δηαηεξήζνπλ
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αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο θίινπο ηνπο (Celeste, 2006) θαη έρνπλ πηζαλφηεηεο λα
απνηχρνπλ ζην θνηλσληθφ παηρλίδη. Ο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα επέκβεη ζηνλ ηνκέα
ηνπ παηρληδηνχ θαη λα δηδάμεη ζην παηδί πψο λα παίδεη, πψο λα πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ
θαη πψο λα ζπλαλαζηξέθεηαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (Kekelis, 2001) Ζ δηδαζθαιία
ησλ δεμηνηήησλ ηνπ παηρληδηνχ ζα πξέπεη λα είλαη κηα θπζηθή επέθηαζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα βξέθε θαη κηθξά παηδηά κε πξνβιήκαηα φξαζεο θαη
πξέπεη λα μεθηλήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ έηνπο ηεο δσήο (Rettig, 1994).

4.2 Επακόλουθη κρίςη ςτο κομμάτι τησ φιλίασ
Ζ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ είλαη έλα πνιχπινθν δήηεκα, ην νπνίν
πξέπεη λα κειεηεζεί απφ πνιιέο πιεπξέο. ε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα ζρνιηάζνπκε ην
θνκκάηη ηεο θηιίαο πσο επεξεάδεηαη ζηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία. Πφζν καθξηά
αηζζάλνληαη ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο απφ ηνπο θίινπο ηνπο; Ση ηνπο
εκπνδίδνπλ ζην λα ζπλάςνπλ ζρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο ηνπο;
Ζ θηιία είλαη ζπνπδαίν θνκκάηη γηα ηελ αλζξψπηλε αλάπηπμε. Σν λα έρεηο θνληά
ζνπ θίινπο ζεκαίλεη ζπλαηζζεκαηηθή ηζνξξνπία θαη επεμία, ζηήξηγκα γηα λα
αληηκεησπίζεηο ηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο (Duvdevany, et. al., 2007˙ Roe, 2008). Ζ θηιία
δίλεη ζηα παηδηά επθαηξίεο θαηαλφεζεο ηνπ άιινπ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ
αλαγθψλ (Roe, 2008). Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ φηη ε θηιία είλαη κία
κνλαδηθή, πςεινχ επηπέδνπ θνηλσληθή ζρέζε θαη απνηειεί ην θιεηδί γηα κηα πνηνηηθή
δσή, δηαδξακαηίδνληαο αλαπφζπαζην ξφιν ζηελ πνηφηεηα ηεο δσήο θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηεο. Σα άηνκα κε θαη ρσξίο αλαπεξία έρνπλ παξφκνηεο αλάγθεο θαη
επηζπκίεο γηα λα αλαπηχμνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ θηιίεο (Schleien, et. al., 2003).
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Σν θνκκάηη ηεο θηιίαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζρέζεο πιήηηεηαη ηδηαίηεξα ζηα παηδηά κε
νπηηθή αλαπεξία. Σα παηδηά, ιφγσ ηεο παξαπάλσ έιιεηςεο, δπζθνιεχνληαη λα
ηνπνζεηήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα ζηελ θνηλσληθή νκάδα, κε απνηέιεζκα λα κελ
γίλνληαη εχθνια απνδεθηά θαη λα αγλννχληαη απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο (Celeste,
2006). ε έλα θνηλφ πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο βξέζεθε, φηη ηα παηδηά κε νπηηθή
αλαπεξία ηείλνπλ λα θάλνπλ παξέα κε ζπλνκηιήθνπο πνπ έρνπλ θάπνηα κνξθή
αλαπεξίαο θαη ηα βιέπνληα παηδηά αιιειεπηδξνχλ πεξηζζφηεξν κε βιέπνληα παηδηά.
Σα βιέπνληα παηδηά αιιειεπηδξνχλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απ’ φηη ηα παηδηά κε
νπηηθή αλαπεξία (McGaha & Farran, 2001). Δπηπιένλ, έρνπλ ιηγφηεξνπο θίινπο ζε
ζρέζε κε ηνπο βιέπνληεο. Ξνδεχνπλ ρξφλν κφλνη ηνπο θαη βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξν
θίλδπλν απφ θάζε άιιε νκάδα παηδηψλ γηα πεξηζσξηνπνίεζε απφ ηνπο ζπκκαζεηέο
ηνπο (Cochrane, Lamoureux, & Keeffe, 2008). Ωζηφζν βξέζεθε φηη ηα παηδηά κε
νπηηθή αλαπεξία, αλ θαη βξίζθνληαη ζε απνκφλσζε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο,
εθηηκνχλ ζεηηθά ηελ αμία ηεο θηιίαο (Hatlen, 2004˙ Rosenblum, 2000).
Σα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία έρνπλ αλάγθεο φπσο φια ηα παηδηά. Έρνπλ ηελ
αλάγθε λα παίμνπλ, λα εμεξεπλήζνπλ ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο λα αιιειεπηδξάζνπλ κε
ηα παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπο. Σν θιεηδί γηα ηε δεκηνπξγία κηαο επηηπρεκέλεο θηιίαο είλαη
ε ζπκκεηνρή παηδηψλ κε θαη ρσξίο πξνβιήκαηα φξαζεο ζε θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο
(Rosenblum, 2000), αθνχ φια ηα παηδηά πξέπεη λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα επηιέμνπλ
ηνπο ζπκκαζεηέο γηα κεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Roe, 2008). Βαζηθφο παξάγνληαο πνπ
αλαζηέιιεη ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε θαη ην ζρεκαηηζκφ θηιίαο ζηα παηδηά κε νπηηθή
αλαπεξία είλαη ε έιιεηςε νπηηθψλ ελδείμεσλ (Jindal-Snape, 2005β). Δπηπιένλ, ηα
παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία δελ ιακβάλνπλ πάληα ηελ θαηάιιειε αλαηξνθνδφηεζε
απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπλ ηνλ θφζκν γχξσ
ηνπο (MacCuspie, 2001). Γπζθνιεχνληαη πνιχ λα θαηαλνήζνπλ έλα παηρλίδη ή ηνπο
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ξφινπο πνπ αλαιακβάλεη ν θάζε παίρηεο ζε απηφ (Harley, et. al., 1997). Σν ζεκείν
απηφ απνηειεί ζεκείν αληηπαξάζεζεο δηφηη, θάησ απφ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο ην
θνηλσληθφ παηρλίδη κπνξεί λα πεηχρεη ηα αθξηβψο αληίζεηα απφ ηα επηζπκεηά
απνηειέζκαηα, δειαδή απνγνήηεπζε θαη απνκφλσζε (Celeste, 2006).
Δίλαη ζεκαληηθφ νη ελήιηθεο λα παξέρνπλ έλα αζθαιέο θαη ππνζηεξηθηηθφ
πεξηβάιινλ γηα λα παίδνπλ ηα παηδηά (Rettig, 1994). ηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία
πξέπεη λα ηνπο δηδαρζεί λα αθνχλε πνηνο παίδεη, πνπ θαη ηη παίδεη (Ely, 2014), δηφηη
δπζθνιεχνληαη λα εληνπίζνπλ ηνπο θίινπο ηνπο ζην ζρνιείν (MacCuspie, 2001).
Δπηπιένλ, πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα πεξηζζφηεξε επαθή κε ζπλνκειίθνπο
θαη ηδηαίηεξα κε ζπλνκειίθνπο ρσξίο νπηηθή αλαπεξία (Kef & Dekovic, 2004). Ζ θχζε
ηνπ

θνηλσληθνχ

πεξηβάιινληνο

θαη

ε

ζπκπεξηθνξά

ησλ

ζπκκεηερφλησλ

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλνκειίθσλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ)
δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ηελ έληαμε ησλ
παηδηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο (MacCuspie, 1996). Ωο εθ ηνχηνπ, ε νηθνγέλεηα θαη
νη δάζθαινη πξέπεη λα εξγαζηνχλ κε κηθξά παηδηά κε πξνβιήκαηα φξαζεο γηα λα
ηνπο βνεζήζνπλ λα εμεξεπλήζνπλ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα αλαπηχμνπλ
δεμηφηεηεο. Έηζη, ηα παηδηά ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα νκάδα,
αλαπηχζζνληαο

θηιία

(Rosenblum,

2000),

δεκηνπξγψληαο

πγηείο

θνηλσληθέο

αιιειεπηδξάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο αιεζηλήο θηιίαο (Ely, 2014).
Σν λα ηνπνζεηεζνχλ φκσο, φια ηα παηδηά καδί ζε κηα θνηλή αίζνπζα, απηφ δελ
νδεγεί απηνκάησο θαη ζε αιιειεπίδξαζε (McGaha & Farran, 2001). Γηα λα
δεκηνπξγεζεί κία πγηήο δηαπξνζσπηθή ζρέζε θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζεηηθέο
θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο απαηηείηαη λα δεκηνπξγεζεί έλα πξφγξακκα εθκάζεζεο
ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ απφ κηθξή ειηθία (D'Allura, 2002˙ MacCuspie, 2001).
Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή κπνξεί λα ζπκβάιιεη θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ
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ελειίθσλ θαη ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ παηδηνχ ζε φιν ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη πξέπεη
λα απνηειεί κέξνο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο (Roe, 2008). Ζ ππνζηήξημε απφ
ηνπο ζπλνκειίθνπο θξίλεηαη πην ζπνπδαία αθφκε θαη απφ ηελ γνληθή ππνζηήξημε (Kef
& Dekovic, 2004).
Έρνληαο ππφςε απηά ηα επξήκαηα πξέπεη λα απμεζνχλ νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο
ζηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία, ψζηε λα βειηηψζνπλ ηηο ζρέζεηο κε ηνπο θίινπο ηνπο
θαη λα πεηχρνπλ κία θαιχηεξε θνηλσληθή δσή (Kef & Dekovic, 2004). Ζ απμεκέλε
παξνρή επθαηξηψλ αιιειεπίδξαζεο παηδηψλ κε θαη δίρσο νπηηθή αλαπεξία, κπνξεί
λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε πςειψλ επηπέδσλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (JindalSnape, 2004). Xσξίο ηηο επαξθείο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ηα παηδηά δελ κπνξνχλ λα
απνθηήζνπλ θαιή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, κε απνηέιεζκα λα απνθιεηζηνχλ θαη λα
απνκνλσζνχλ απφ ηηο θνηλσληθέο νκάδεο ζπλνκειίθσλ (Salleh & Zainal, 2010).
Πξέπεη λα παξέρνληαη απηέο νη επθαηξίεο ζηα παηδηά κε πξνβιήκαηα φξαζεο, δηφηη
έηζη ζα θαηαθέξνπλ λα ρηίζνπλ κφλνη ηνπο ηε θηιία ηνπο (Roe, 2008). Οη δεμηφηεηεο
πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνδφκεζε θαη εδξαίσζε ζρέζεσλ είλαη ην θιεηδί γηα ηελ
επηηπρή έληαμε ησλ κηθξψλ παηδηψλ θαη γηα ηελ επηηπρία ζηε δηαηήξεζε ηεο θηιίαο
πνπ ζα έρεη αληίθηππν ζηελ εθεβεία θαη ζηελ κεηέπεηηα ελήιηθε δσή (Ely, 2014). Ζ
επηρείξεζε αλάπηπμεο θηιίαο θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ γίλνληαη πην θξίζηκε γηα ηνπο
εθήβνπο κε πξνβιήκαηα φξαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ ηεο εθεβείαο (Yildiz &
Duy, 2013).
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4.3 Δυςκολία αναγνώριςησ ςυναιςθήματοσ
«Η ηθαλόηεηα λα εθδειώλεη θαλείο ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ κε θνηλσληθά απνδεθηό
ηξόπν απαηηεί ξύζκηζε ηεο έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ ληώζεη» (Cole & Cole,
2001, ζει.252). «Η απηνεθηίκεζε κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία
ηα άηνκα νξίδνπλ ηνλ εαπηό ηνπο, αληηιακβάλνληαη θαη εθηηκνύλ ηε δηθή ηνπο αμία,
αλαγλσξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, σο πξόζσπν, έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα
επηηύρνπλ απηόλ ηνλ ζεβαζκό» (Bowen, 2010). Ζ απηνεθηίκεζε είλαη έλα θνκκάηη ηεο
δσήο ηνπ αηφκνπ πνπ επεξεάδεη φιεο ηηο ειηθίεο, αιιά θπξίσο ηελ πεξίνδν ηεο
εθεβείαο (Bowen, 2010).
Σα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία είλαη πην εζσζηξεθή, λεπξσηηθά, κε ιηγφηεξε
απηνπεπνίζεζε θαη κεγαιχηεξε αλάγθε θνηλσληθνπνίεζεο (Van Hasselt, 1983). Σα
παηδηά γηα λα είλαη θνηλσληθά επηηπρεκέλα πξέπεη λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηηο
ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. Ζ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε νπηηθέο
πιεξνθνξίεο είλαη έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο
θαηαλφεζεο (Dyck, Farrugia, Shochet, & Holmes Brown, 2004). Αλ ηα παηδηά κε
πξνβιήκαηα φξαζεο απνθηήζνπλ απηνεθηίκεζε, κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα
ην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη ηηο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ αηφκνπ,
επηηπγράλνληαο έηζη ζεηηθή απνδνρή απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο (Bowen, 2010). ε
ζχγθξηζε φκσο κε ηα παηδηά πνπ δελ έρνπλ αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο, κπνξνχλ
επίζεο λα έρνπλ πξνβιήκαηα κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ
αλζξψπσλ (φπσο πεξηθξφλεζε, έθπιεμε, θφβν, ή ζιίςε) ζε επηθνηλσληαθέο
θαηαζηάζεηο (Dyck, et. al., 2004). Σα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία παξνπζηάδνπλ
δπζθνιίεο ζηνλ ηνκέα απηφ. Γηα λα αληηζηαζκίζνπλ απηήλ ηελ έιιεηςε, πξέπεη λα
βαζίδνληαη ζε άιιεο αηζζήζεηο θαη λα δίλνπλ έκθαζε ζε άιιεο ελδείμεηο, φπσο ηνλ
ηφλν ηεο θσλήο - γηα λα δηαβάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ αλζξψπσλ (Roe,
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2008). Ωζηφζν, ππάξρνπλ θαη αληίζεηεο απφςεηο. Παηδηά κε ζνβαξά πξνβιήκαηα
φξαζεο ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ απνρξψζεηο ησλ
ζπλαηζζεκάησλ κε ηε ρξήζε αθνπζηηθψλ ζπλζήκαηα θαη ρσξίο νπηηθή ελδείμεηο, γηαηί
ζεσξνχλ φηη, νη νπηηθέο ελδείμεηο δελ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πιήξε επηθνηλσλία,
θαζψο νη αθνπζηηθέο πιεξνθνξίεο είλαη θαηάιιειεο γηα ηε κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ
(Sak-Wernicka, 2014).
Οπφηε ε θαηνρή θαη ε αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θξίλνληαη
απαξαίηεηεο θαη γηα ηελ πγηή αλάπηπμε ζπλαηζζεκάησλ, επεηδή ηα παηδηά κε
πξνβιήκαηα

φξαζεο

ηείλνπλ

λα

ζπκπεξηθέξνληαη

παζεηηθά

ζε

θνηλσληθέο

θαηαζηάζεηο (Kim, 2003). Σν πςειφ επίπεδν απηνεθηίκεζεο ζπλδέεηαη άκεζα κε
επθνιφηεξε θνηλσληθνπνίεζε ησλ αηφκσλ, κε αθαδεκατθή επηηπρία, ηζζνξνπεκέλε
ζπλαηζζεκαηηθή δσή, θαζψο απνηξέπεη απφ βιαβεξέο ζπλήζεηεο, φπσο λαξθσηηθά,
αιθνφι θ.ά, αθνχ ηα παδηά κπνξνχλ λα επηηχρνπλ αξθεηφ ζπλαηζζεκαηηθφ απηφέιεγρν, δηαδξακαηίδνληαο ζπνπδαίν ξφιν ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ (Kim, 2003). Έλα
δνκεκέλν πξφγξακκα παξέκβαζεο, ην νπνίν δελ πξέπεη λα είλαη άθακπην θαη
ακεηάβιεην, αιιά λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε νπηηθή αλαπεξία
πνπ δελ θαηέρνπλ δεμηφηεηεο απηνπεπνίζεζεο, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεηηθά πξνο
απηήλ ηελ θαηεχζπλζε εληζρχνληαο απηφ ην θνκκάηη (Bowen, 2010˙ Wagner, 2004).
Ηδαληθά, γηα ηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία, ε πςειή απηνεθηίκεζε κπνξεί λα ηα
βνεζήζεη εληαρζνχλ επθνιφηεξα ζην εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθφ γηγλεζζαη (Bowen,
2010). Έρεη δηαπηζησζεί φηη, ηα θνξίηζηα έρνπλ πςειφηεξα επίπεδα απηνεθηίκεζεο ζε
ζρέζε κε ηα αγφξηα (Bowen, 2010) θαη επηπιένλ ηα θνξίηζηα ιακβάλνπλ κεγαιχηεξε
θνηλσληθή ππνζηήξημε απφ ζπλνκειίθνπο ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα (Kef & Dekovic,
2004).
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Αιιά θαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο βαζηθφ ξφιν παίδεη θαη ε ελεξγή
ππνζηήξημε ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πνπ ρσξίο απηνχο δχζθνια ζα
κπνξέζεη έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ λα εθαξκνζηεί (Wagner, 2004). Απηή ε
θνηλσληθή θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο
απμάλεηαη θαη απφ ηελ ππνζηήξημε ησλ θίισλ (Kef & Dekovic, 2004).

Οη θίινη

παίδνπλ ην ξφιν ηνπο ζηε δφκεζε ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ παηδηψλ. Ηζρπξέο ζρέζεηο
κε γνλείο θαη θίινπο, νδεγνχλ ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία ζε πςειφηεξν
απηνζεβαζκφ (Huurre, et. al., 1999˙ Kef & Dekovic, 2004). Ζ θνηλσληθή ππνζηήξημε
είλαη αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ. Δίλαη κία βνήζεηα ε νπνία, βειηηψλεη ηελ ςπρνινγηθή θαη
ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε (αγάπε, ζάξξνο), αιιά πξνιακβάλεη θαη αληηκεησπίδεη
αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα (θφβν, ιχπε, ζηελνρψξηα) (Huey Chang & Schaller, 2000).
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Κεφϊλαιο Πϋμπτο: Η ϋνταξη των μαθητών με οπτικό
αναπηρύα ςτα γενικϊ ςχολεύα. Προωθώντασ τισ
κοινωνικϋσ δεξιότητεσ
5.1. Τι είναι ένταξη;
Ζ επνρή καο, ραξαθηεξίδεηαη απφ αιιαγέο ζε φια ηα επίπεδα ηεο θνηλσληθήο
δσήο. Σν πλεχκα απηφ, αθνινπζεί θαη ε ειιεληθή θνηλσλία, ε νπνία έρεη αλνίμεη ηηο
πχιεο ηεο θαη ραξαθηεξίδεηαη σο πνιππνιηηηζκηθή θαη εηεξνγελήο θνηλσλία
(Νηθνιάνπ, 2011). ε απηήλ ηελ θνηλσλία εληάζζνληαη θαη ηα άηνκα κε αλαπεξία. Ζ
έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξίεο ζε γεληθφ
ζρνιείν είλαη έλα πνιπζπδεηεκέλν ζέκα ζε φιν ηνλ θφζκν. Ζ αληίιεςε ηεο
απνζηνιήο απηψλ ησλ καζεηψλ ζε μερσξηζηά εηδηθά ζρνιεία έρεη αιιάμεη. Οη
καζεηέο απηνί ζηέθνληαη αμηνπξεπψο θαη ζην γεληθφ ζρνιείν (Koster, et. al., 2009).
Γηα ηελ ζρνιηθή θαη θνηλσληθή έληαμε, έρνπλ ιεθζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα εθπαηδεπηηθά
κέηξα πνπ ζπκβάιινπλ ηδηαίηεξα ζηελ εθπαίδεπζε θαη θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ
κε αλαπεξία (νχιεο, 2008). Ζ έληαμε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο ζηα γεληθά ζρνιεία
κπνξεί λα δηακνξθψζεη επθαηξίεο θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηνπο καζεηέο
ρσξίο αλαπεξία (Nakken & Pijl, 2002), θαη είλαη έλαο ζεκαληηθφο ζηφρνο πνπ αλ
θαηαθηήζνπλ ηα παηδηά ζα θηάζνπλ ζηελ θνηλσληθή αλεμαξηεζία (Sleeuwenhock, et.
al., 1995).
Ση ελλννχκε φκσο, κε ηνλ φξν έληαμε; Καηά ηε Εψληνπ- ηδέξε (2011), ην
πεξηερφκελν ηεο έληαμεο νξίδεηαη « σο ε εθπαίδεπζε θαη ε δηδαζθαιία παηδηώλ από
εηεξνγελείο νκάδεο, ηάμεηο θαη καζεζηαθά επίπεδα, […..] γηα ηζόηηκε ζπκκεηνρή όισλ
ησλ κειώλ κηαο θνηλσλίαο ζηα πνιηηηζκηθά δξώκελα», (ζ. 33). Ζ έληαμε πξέπεη λα
ρηηζηεί πάλσ ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Θεσξείηαη σο κηα ζχλζεηε
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δηαδηθαζία πνπ απαηηεί κηα θνηλσληθή άπνςε ηεο αλαπεξίαο θαη ηελ απνδφκεζε ησλ
«εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ», θαζψο θαη ηελ αλαδηάξζξσζε θαη ηελ
αλαδηνξγάλσζε ησλ ζρνιείσλ γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη δνκψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ θαη ηεο δηαρείξηζήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη κηα θνπιηνχξα θαη κηα
πξαθηηθή ζηελ νπνία κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ θαη λα απνκαθξπλζνχλ φια ηα
εκπφδηα (Zoniou‐Sideri & Vlachou, 2006, ζει. 379). Ζ έληαμε ζηεξίδεηαη φηη δελ
ππάξρεη θακία δηαθνξά κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ κε
αλαπεξία θαη ηα άιια παηδηά. Έρνπλ έλα θνηλφ ζηφρν: ηελ θνηλσληθή έληαμε. Δίλαη
απαξαίηεην γηα ηελ αλάπηπμε ελφο παηδηνχ λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε δεκηνπξγία ηεο
θνηλσληθήο δσήο ηνπ γχξσ πεξηβάιινληνο (Rodney, 2003). εκαληηθέο πηπρέο ηεο
έληαμεο είλαη νη αιιειεπηδξάζεηο-ζρέζεηο ησλ καζεηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία, ε
δεκηνπξγία θηιίαο θαη ζρέζεσλ θαη ε απνδνρή καζεηή κε αλαπεξία απφ ηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπ (Koster, et. al., 2009). Καη ιφγσ ηεο ζχλδεζεο ηεο έληαμεο κε ηελ
θνηλσληθή δσή, νη Koster, et. al., (2009) ζεσξνχλ θαηαιιειφηεξε έλλνηα ηελ
θνηλσληθή ζπκκεηνρή.
Παξαηεξψληαο, ηε κεγάιε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο έληαμεο παηδηψλ
θαη ελειίθσλ κε αλαπεξία, ζην ζρνιείν θαη ζηελ θνηλσλία αληίζηνηρα, ηα άηνκα κε
αλαπεξία αξρίδνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην ειιεληθφ γίγλεζζαη (νχιεο, 2006).
Απηφ γίλεηαη εκθαλέο θαη ζηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία. Οη πξαθηηθέο ηεο έληαμεο
έρνπλ νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξεο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο θαη γηα ηα παηδηά κε
πξνβιήκαηα φξαζεο (Peavey & Leff, 2002). Σα παηδηά απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζην
γεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πάλσ απφ 50 ρξφληα (Sacks & Gaylord- Ross, 1989).
Οη καζεηέο κε πξνβιήκαηα φξαζεο ηνπνζεηνχληαη ηφζν ζηα εηδηθά ζρνιεία γηα άηνκα
κε πξνβιήκαηα φξαζεο, θαζψο θαη ζηα πξνγξάκκαηα έληαμεο ζηα γεληθά ζρνιεία
(Salleh & Alia, 2010).
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Ζ ζρνιηθή ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο είλαη κία ζεηηθή
δηαπίζησζε θαζψο, ηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία δέρνληαη ιηγφηεξεο θνηλσληθέο
αιιειεπηδξάζεηο ζε ζρέζε κε ηα βιέπνληα (D'Allura, 2002˙ McGaha & Farran, 2001).
Πνιιά παηδηά κε πξνβιήκαηα φξαζεο πξνηνχ εληαρζνχλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ
είραλ ειάρηζηε επαθή κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, αιιά θαη ε αιιειεπίδξαζε ηνπο
ήηαλ εγσθεληξηθή (Harley, et. al.,1997), θάηη πνπ κπνξεί εχθνια λα νδεγήζεη ηα
παηδηά ζε θνηλσληθή απνκφλσζε (Hatlen, 2004). Μειέηεο έρνπλ δείμεη πσο ε
ζπλαλαζηξνθή κε άιια παηδηά, βνεζάεη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ελζαξξχλεη ηα
παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ ηάμε. Σα παηδηά πνπ έρνπλ θνηλσληθή απνδνρή
είλαη ζίγνπξν φηη ζα αλαπηχμνπλ κία ζεηηθή απηφ-αληίιεςε θαη ζα εληζρχζνπλ ηελ
απηνεθηίκεζε (Roe, 2008), απνηξέπνληαο ηα απφ ζέκαηα θαηάζιηςεο (Khadka, et.
al., 2012). Δπνκέλσο ζηφρνο ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ, πέξα απφ ηε ζρνιηθή έληαμε ησλ
καζεηψλ κε νπηηθή αλαπεξία, πξέπεη λα είλαη θαη ε θνηλσληθή έληαμε ησλ καζεηψλ
ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη δηαθξίζεηο. Σν ζρνιείν, αθφκε θαη αλ δελ είλαη ην κφλν
πεξηβάιινλ έληαμεο ζπληζηά έλα νπζηψδεο ρψξν θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη
θνηλσληθνπνίεζεο κεηαμχ ησλ παηδηψλ, αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Duquette,
2008).
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5.2. Αποτελέςματα τησ ένταξησ
Παξά ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία έρνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν
ελζσκαησζεί ζε γεληθά ζρνιεία (Sacks & Gaylord- Ross, 1989), ε έληαμε απφ κφλε
ηεο δελ νδεγεί απηφκαηα ζε πεξηζζφηεξεο θνηλσληθέο επαθέο θαη θηιίεο κε παηδηά
ρσξίο αλαπεξία. Σν γεγνλφο φηη νη καζεηέο κε ή ρσξίο νπηηθή αλαπεξία
ηνπνζεηνχληαη ζηελ ίδηα ηάμε, απηφ δελ ζεκαίλεη απηνκάησο φηη εληζρχεη ηελ
αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο ή φηη εληζρχεη ηνλ απηνζεβαζκφ ησλ αηφκσλ κε
πξνβιήκαηα φξαζεο (Huurre, et. al., 1999 ˙ Korir, 2015).
Σν κέγεζνο ηεο ηάμεο απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα νκαιή έληαμε ησλ
καζεηψλ κε ή δίρσο αλαπεξία (Avramidis & Norwich, 2002). Σα παηδηά φκσο,
ρξεηάδνληαη επθαηξίεο γηα λα αιιειεπηδξνχλ κε έλα επξχ θάζκα ζπλνκειίθσλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ έρνπλ πνιχ θαιέο θνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο
δεμηφηεηεο (Korir, 2015). Ζ νηθεηφηεηα, απνηειεί έλαλ ζεηηθφ παξάγνληα γηα ηελ
γξεγνξφηεξε ζχλαςε ζρέζεσλ κεηαμχ ζπλνκειίθσλ (Ely, 2014). Απηφ είλαη πηζαλφ
λα έρεη ζεηηθά πξφηππα θαη λα αληηζηαζκίζεη κεξηθέο απφ ηηο πξνθιήζεηο πνπ
δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε νπηηθέο πιεξνθνξίεο (Roe,
2008).
Ζ ηνπνζέηεζε παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία ζε θαλνληθέο ηάμεηο επεξεάδεη ηηο
θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη φρη ηηο αθαδεκατθέο γλψζεηο (MacCuspie, 2001) θαη κπνξεί
λα δεκηνπξγήζεη ηφζν ζεηηθέο φζν θαη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηνπο καζεηέο
(Guralnick, Connor, Hammond, Gottman, & Kinnish, 1995). πρλά, νη άλζξσπνη πνπ
έρνπλ έλα πξφβιεκα φξαζεο είλαη πνιχ πην πηζαλφ λα ηαιαλίδνληαη απφ ηα αίζζεκα
ηεο θνηλσληθήο απνκφλσζεο απφ ηνλ ηππηθφ πιεζπζκφ (Bruce, Harrow, &
Obolenskaya, 2007˙ McAlpine & Moore, 1995). Καη απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη ζην
ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Έξεπλεο έδεημαλ φηη, ηα παηδηά πεξηγξάθνπλ ην ζρνιείν ηνπο σο
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αθηιφμελν θαη κέξνο φπνπ βηψλνπλ εγθαηάιεηςε, κνλαμηά, θνηλσληθή απνκφλσζε θαη
ζπλαηζζεκαηηθφ πφλν. Καη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ηα παηδηά έρνπλ αλεπαξθείο
δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο θαη δελ έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο γηα λα
μεθηλήζνπλ κία ζπλνκηιία, λα παίμνπλ απνηειεζκαηηθά παηρλίδηα, θαη λα εληαρζνχλ ζε
κηα νκάδα αηζζαλφκελνη κέξνο ηεο (αθνχ δελ κπνξνχλ λα δνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ
νπηηθέο ελδείμεηο) (D'Allura, 2002˙ Huurre, et. al., 1999˙ Korir, 2015

MacCuspie,

2001 Nikolaraizi & De Reybekiel, 2001). Ζ απνκφλσζε ησλ παηδηψλ κε πξνβιήκαηα
φξαζεο απφ ηνπο βιέπνληεο ζπλνκήιηθεο ζα κπνξνχζε λα έρεη εθηεηακέλεο
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, πεξηνξίδνληαο ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηηο θνηλσληθέο
αιιειεπηδξάζεηο. Ζ απνκφλσζε ζην ζρνιείν, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνκφλσζε
θαη απφ ηε δσή, κε απνηέιεζκα ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία λα νδεγεζνχλ ζε
ρακειή απηνεθηίκεζε (Khadka, et. al., 2012).
Σα παηδηά πεξλνχλ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κε ηα άιια παηδηά θαη ε πνηφηεηα
ησλ ζρέζεσλ ηνπο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πνηφηεηα
ηεο δσήο ηνπο. (Roe, 2008). Απνδείρζεθε φηη νη καζεηέο ρσξίο αλαπεξία πξνηηκνχλ
λα ζπλαλαζηξέθνληαη κε καζεηέο ίδησλ θπζηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη βηνινγηθψλ
ιεηηνπξγηψλ, δειαδή κε καζεηέο ρσξίο αλαπεξία (Guralnick et al. 1995). Τπάξρεη
σζηφζν πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ κε νπηηθή
αλαπεξία λα αιιειεπηδξνχλ απνηειεζκαηηθά κε ηνπο ζπκκαζεηέο. Αλαγλσξίδεηαη φηη
νη θαιχηεξεο θνηλσληθέο εκπεηξίεο γηα ζρεδφλ φινπο ηνπο καζεηέο κε νπηηθή
αλαπεξία είλαη ν ρξφλνο πνπ πεξλνχλ κε άιινπο ζπκκαζεηέο κε πξνβιήκαηα
φξαζεο (Hatlen, 2004). Σα παηδηά κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζπάληα εκπιέθνληαλ κε
επηηπρία ζηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο θαη δπζθνιεχνληαη ζηε ζχλαςε
θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο (Roe, 2008).
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Σα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία επηζπκνχλ λα είλαη αλεμάξηεηνη, φπσο αθξηβψο
θαη ηα βιέπνληα παηδηά. Ζ ππνζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ απφ ην ζρνιείν είλαη κέγηζηε
θαη ηελ αλαγλσξίδνπλ θαη ηα ίδηα ηα παηδηά. Ωζηφζν, κεξηθνί καζεηέο εθθξάδνπλ ηελ
δπζαξέζθεηα ηνπο ζρεηηθά κε ηηο δηαθξίζεηο πνπ γίλνληαη ζε θάπνηα καζήκαηα ζε
βάξνπο ηνπο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο. Οξηζκέλνη κάιηζηα, εμέθξαζαλ ηελ
ακεραλία ηνπο λα ζπλνδεχνληαη φιε ηελ ψξα απφ θάπνηνλ δάζθαιν, γηαηί ληψζνπλ
πσο μερψξηδαλ θαη πσο δελ ήηαλ αλεμάξηεηνη λα δεκηνπξγήζνπλ θνηλσληθέο ζρέζεηο
κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Θεσξνχλ φηη ε εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε ηνχο πεξηνξίδεηαη
κεξηθέο θνξέο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο (Khadka, et. al., 2012). Μαζεηέο κε
πξνβιήκαηα φξαζεο είλαη απνγνεηεπκέλνη απφ ηελ αληηκεηψπηζή ησλ δαζθάισλ
πξνο απηνχο κε απνηέιεζκα λα είλαη ζπκσκέλνη κε ην πξφβιεκα φξαζεο ηνπο
(Rosenblum, 2000). Άιινη πάιη αλαθέξνπλ φηη νη δάζθαινη γεληθήο εθπαίδεπζεο ηνχο
αληηκεησπίδνπλ ζαλ λα είλαη λεφηεξνη απφ ηνπο ρξνλνινγηθή ειηθία (Rosenblum,
2000). Ζ παξνπζία ηνπ δαζθάινπ κπνξεί λα παξεκπνδίζεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ
παηδηψλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο (Khadka, et. al., 2012). Ωζηφζν, ε θνηλσληθή
απνκφλσζε απφ ζπλνκειίθνπο, πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί, δηφηη απηή ε θαηάζηαζε
ζα ηνπο επεξεάζεη ζηε κεηέπεηηα πνξεία ηεο δσήο ηνπο σο ελήιηθεο (Salleh & Zainal,
2010).
Δπνκέλσο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παξαπάλσ δηαπίζησζεο θαη γηα θαιχηεξε
θαη απνηειεζκαηηθφηεξε έληαμε ησλ παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία ζε ηππηθέο ηάμεηο,
πξέπεη λα δίλεηαη έλα κεγάιν θάζκα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, γηα λα κπνξνχλ λα
αιιειεπηδξνχλ απνηειεζκαηηθά κε καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο (Cele te, 2006).
ηφρνο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο πξέπεη λα είλαη ε
αχμεζε ηνπ επηπέδνπ κάζεζεο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ κε νπηηθή
αλαπεξία. Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ζπλδένληαη άκεζα.
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Γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ δεπηέξνπ, απαηηείηαη ε θαηάθηεζε ηνπ πξψηνπ. Αιιηψο νη
καζεηέο κε νπηηθή αλαπεξία νδεγνχληαη ζε απνκφλσζε απφ ηνπο ζπλνκηιήθνπο
(Sacks, et. al., 2001˙ Sacks & Wolffe, 2006). Ζ θαηάθηεζε ηεο θνηλσληθήο
ζπκπεξηθνξάο ζα ηνπο βνεζήζεη λα αηζζάλνληαη ζίγνπξνη, αλεμάξηεηνη θαη επηηπρείο
ζην βιέπνλ πεξηβάιινλ γχξσ ηνπο (Salleh & Zainal, 2010).

5.3. Η υποςτήριξη των κοινωνικών δεξιοτήτων μέςω
εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Σα παηδηά κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζπρλά ρξεηάδνληαη ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία γηα
ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ επηηπρία ζηηο αίζνπζεο
δηδαζθαιίαο (McGaha & Farran, 2001). Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη λα
εθαξκνζηνχλ κε ζχκκαρν ηελ νηθνγέλεηα, απφ έλα πξψηκν ζηάδην ειηθίαο, θαζψο ε
ζηάζε ηεο νηθνγέλεηαο πξνο ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζπκβάιιεη ζεκαληηθά
ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ (Rosenblum, 2000).
Οη καζεηέο καζαίλνπλ δεμηφηεηεο θαη απνθηνχλ ηελ επάξθεηά ηνπο φηαλ ηνπο δνζεί
ην θαηάιιειν πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη φηαλ ην δηδάμνπλ νη αξκφδηνη εθπαηδεπηηθνί
(Gold, et. al., 2010). Γη’ απηφ, ε δεκηνπξγία ελφο εληζρπκέλνπ θαη εμεηδηθεπκέλνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία ελφο παηδηνχ κε νπηηθή αλαπεξία είλαη
δσηηθήο ζεκαζίαο. Αθφκε θαη αλ ε ηχθισζε κπνξεί λα έρεη κηα βηνινγηθή αηηία, ε
εθπαίδεπζε δελ πξέπεη λα ζηαζεί ζην ηαηξηθφ θνκκάηη ηεο ηχθισζεο, αιιά κάιινλ ζα
πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηηο θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ηεο ηχθισζεο ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο
πεξηπηψζεηο (Rodney, 2003). Σν άηνκν πνπ έρεη νπηηθή αλαπεξία δελ ζεκαίλεη πσο
έρεη θάπνηνλ λνεηηθφ πεξηνξηζκφ. Γη’ απηφ, ε εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ πξέπεη λα
ζηνρεχζεη ζηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ (Yildiz &
Duy, 2013). Ζ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζα πξέπεη επίζεο
λα βαζίδεηαη ζε θνηλσληθέο παξακέηξνπο, δηφηη ηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία δελ
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εληάζζνληαη απηφκαηα ζηελ θνηλσληθή δσή. Ζ θνηλσληθή έληαμε είλαη ην πην δχζθνιν
θνκκάηη ηεο έληαμεο (Rodney, 2003). Σα παηδηά κε πξνβιήκαηα φξαζεο πξέπεη λα
δηδάζθνληαη δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο γηα λα απνθηήζνπλ απηνπεπνίζεζε, έηζη
ψζηε λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ αξλεηηθέο εκπεηξίεο θαη πεηξάγκαηα πνπ
ιακβάλνπλ ρψξα ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ (Rosenblum, 2000). Καη απηφ γηαηί,
ηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία αλαπηχζζνπλ εχθνια αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ηα
νπνία παξεκπνδίδνπλ ηα άηνκα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο
(Kim, 2003).
Σν πξφγξακκα νθείιεη λα ζηνρεχεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν πνπ λα
θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Γηα παξάδεηγκα θχξηα καζήκαηα πξέπεη λα είλαη
ε γξαθή ηεο Braille, καζήκαηα θηλεηηθφηεηαο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ, αιιά θαη
καζήκαηα θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο (Wolffe, et. al., 2002). Δπηπιένλ, ηα εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα πνπ ζα παξέρνληαη ζηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία, νθείινπλ: λα
πξνάγνπλ ηε δηδαζθαιία θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (Celeste, 2006˙ Wolffe, et. al.,
2002), νη νπνίεο ζα πξέπεη λα απνηεινχλ ηελ πξνηεξαηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ
(Celeste, 2006), πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ νη θνηλσληθέο ζρέζεηο γηα λα
απνθεπρζεί ε θνηλσληθή απνκφλσζε απηψλ ησλ αηφκσλ (Caballo & Verdugo, 2007)
θαη λα ηνπο παξέρνπλ επθαηξίεο λα αζθνχλ ηηο δεμηφηεηεο ζε πξαθηηθέο θαηαζηάζεηο
πνπ απαηηνχλ θξηηηθή ζθέςε θαη ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Σα παηδηά κε
πξνβιήκαηα φξαζεο φκσο καζαίλνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη αληηκεησπίδνπλ
δηαθνξεηηθά ηηο αιιειεπηδξάζεηο απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν. Γηα απηφ απηέο νη
ζπλζήθεο, ζέηνπλ θάπνηα εκπφδηα ζηα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο ησλ θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ (Hatlen, 2004).
Παξεκβάζεηο, ζηηο θνηλσληθέο δεμηνηήηεο είλαη απαξαίηεηεο (Huurre, et. al.1999),
γηαηί ηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία δελ κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ζσζηά ζηελ
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θαζεκεξηλή ηνπο δσή ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Ζ δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ νθείιεη λα απνηειεί βαζηθφ κάζεκα γηα ηνπο καζεηέο κε νπηηθή αλαπεξία
(Wagner, 2004˙ Yildiz & Duy, 2013). Γη’ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλάγθε
δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ αθνχ, νη επθαηξίεο πνπ ζα δνζνχλ ζηνπο
καζεηέο κε νπηηθή αλαπεξία γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κέζσ ηεο
έληαμεο εμαξηάηαη απφ ηελ θαηάιιειε δηακφξθσζε πξνγξακκάησλ (Ely, 2014˙
Salleh & Zainal, 2010) θαη απφ ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Avramidis & Norwich,
2002), ψζηε λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά γηα
κηα επηηπρεκέλε θνηλσληθή δσή (Kim, 2003), θαζψο ε έιιεηςε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ
επεξεάδεη ηελ ζπλαλαζηξνθή κε ην πεξηβάιινλ ηνπο (MacCuspie, 2001). Δίλαη
ζεκαληηθφ λα δίλεηαη πεξηζζφηεξε πξνζνρή πξνο ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ πνπ πξνσζνχλ ηελ θνηλσληθή αξκνδηφηεηα. Υσξίο απηέο ηηο δεμηφηεηεο ηα
παηδηά δχζθνια εκπιέθνληαη ζε νκάδεο θαη ζπρλά πεξηζσξηνπνηνχληαη (McGaha &
Farran, 2001). Καη γηα έλα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία, ε θνηλσληθή απνδνρή θαη ε
θνηλσληθή επάξθεηα απνηεινχλ βαζηθά ζπζηαηηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο απηφαληίιεςεο, ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηελ απνδνρή ηεο αλαπεξίαο ηνπ. Ζ απηφ-αληίιεςε
είλαη κηα ζεκαληηθή έλλνηα ηεο αλάπηπμεο θάζε παηδηνχ. Καζψο ηα παηδηά
πξνζπαζνχλ λα αλαπηχμνπλ κηα αίζζεζε ηνπ εαπηνχ ηνπο, αιιειεπηδξνχλ θαη
απνθηνχλ εκπεηξία ηνπ θφζκνπ (Wagner, 2004). Δπηπιένλ, ζπλεξγαηηθέο ζηξαηεγηθέο
κάζεζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απηνεθηίκεζεο, ησλ
θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ζεηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ (D'Allura, 2002). Όηαλ, ε δσή
ησλ παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία ζα εκπινπηηζηεί ζε κεγάιν βαζκφ κέζα απφ
εληαηηθή εθπαίδεπζε δεμηνηήησλ θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, ηφηε ζα πξέπεη λα
επαλαπξνζδηνξίζνπκε ηηο πξνηεξαηφηεηεο καο.
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θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ γηα ηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία ζα πξέπεη λα δψζνπλ
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ παξνρή ιεθηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
παηρληδηνχ, δίλνληαο πεξηζζφηεξεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο (Jindal-Snape, et. al.,
1998). Δπηπιένλ, νη κε ιεθηηθέο δεμηφηεηεο κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ απνηειεζκαηηθά
απφ ηνπο δαζθάινπο, φηη ρξεζηκεχνπλ γηα επηθνηλσληαθφ ζθνπφ (Frame, 2000). Σν
γεληθφ ζρνιηθφ ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε γηα ηνπο καζεηέο λα επηδείμνπλ θνηλσληθή
επάξθεηα, εθηφο απφ αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα επηηχρνπλ ηνπο
ζηφρνπο ηνπο ζην ζρνιείν, ζηε κειινληηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία, ζηελ πξνζσπηθή ηνπο
δσή, θαη ζηηο ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Sacks & Silberman, 2000).
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Κεφϊλαιο Έκτο: Ο εκπαιδευτικόσ ωσ κεντρικόσ
φορϋασ υλοπούηςησ των κοινωνικών δεξιοτότων και
κοινωνικών αλληλεπιδρϊςεων
6.1. Απαραίτητη κατάρτιςη
Πνιινί εθπαηδεπηηθνί είλαη πηζαλφλ λα έρνπλ ζηελ ηάμε ηνπο παηδηά πνπ έρνπλ
πξνβιήκαηα φξαζεο (Sacks, et al., 2001). Αθφκε θαη ζε εμεηδηθεπκέλα ζρνιεία φκσο,
ιίγνη δάζθαινη έρνπλ εηδηθά πξνζφληα γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ κε νπηηθή
αλαπεξία. Ζ έληαμε ελφο καζεηή κε νπηηθή αλαπεξία κπνξεί ζπρλά λα είλαη κηα
δχζθνιε εκπεηξία θαη απνηειεί κία πξφθιεζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην γεληθφ
ζρνιείν, θαζψο δελ έρνπλ επαξθή θαηάξηηζε ή πξνζφληα ζηνλ ηνκέα απηφ (Porter &
Lacey, 2008). Παξά ηελ αλάγθε δηδαζθαιίαο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζηνπο
καζεηέο κε νπηηθή αλαπεξία, θαη δεδνκέλνπ φηη ηα παηδηά κε πξνβιήκαηα φξαζεο
έρνπλ ειιείκκαηα ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (Jindal-Snape, et. al., 1998), νη
εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα κελ είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζνπλ έλα δεκηνπξγηθφ θαη
απνηειεζκαηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ πάλσ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα (Sacks, et al.,
2001), δηφηη δελ έρνπλ επαξθή θαηάξηηζε πάλσ ζην ζέκα ησλ θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ. Όκσο, ν δάζθαινο ησλ καζεηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο νθείιεη λα ηνπο
δηδάμεη ηηο δεμηφηεηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, λα πξνάγεη ηηο θνηλσληθέο
δεμηφηεηεο θαη λα ζηεξίμεη έλα πξφγξακκα παξέκβαζεο, αιιηψο ηα παηδηά δελ ζα
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κάζνπλ απηέο ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο (Dale & Salt, 2008˙
Hatlen, 2004). Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδνληαη αμηφπηζηεο θαη έγθπξεο δηαδηθαζίεο γηα
ηελ αμηνιφγεζε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ (Sharma, Sigafoos, & Carroll, 2000). Αθφκε,
νη δάζθαινη πξέπεη λα δηδάζθνληαη θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο παξέκβαζεο, ψζηε λα
κελ θέξλνπλ ζε δχζθνιε ζέζε ηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία ζρεηηθά κε ηελ
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αλαπεξία ηνπο (Rosenblum, 2000) θαη λα βνεζήζνπλ θαη ηνπο βιέπνληεο καζεηέο λα
απνδερηνχλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο κε νπηηθή αλαπεξία (Zoniou‐Sideri & Vlachou,
2006). Δάλ νη βιέπνληεο παξαπιεξνθνξνχληαη ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα φξαζεο ή
θνβνχληαη ή νηθηίξνπλ έλαλ καζεηή κε νπηηθή αλαπεξία, ηφηε ν καζεηήο ζα είλαη
δχζθνιν λα γίλεη απνδεθηφο θαη εθηηκεζεί απφ απηνχο (Peavey & Leff, 2002).
Δπνκέλσο, θξίλεηαη απαξαίηεηε αλάγθε ε θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ
πξνζσπηθνχ, ψζηε λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηελ νπηηθή αλαπεξία θαη λα
βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηε ζχλαςε θνηλσληθψλ
ζρέζεσλ, πεηπραίλνληαο κία πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή αλεμαξηεζία (Duquette,
2008).
ε πνιιέο ρψξεο, ιακβάλνπλ κέξηκλα γηα θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε
λα κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ απνδνηηθά ζηα πιάζηα ηεο ζρνιηθήο έληαμεο (Pijl,
Meijer, & Hegarty, 1997). Έρεη απνδεηρζεί φηη νη ζεηηθέο ζηάζεηο ησλ δαζθάισλ
απέλαληη ζηελ έληαμε ζπλδέεηαη κε πςειά επίπεδα απνηειεζκαηηθφηεηαο κέζα ζε
ηάμεηο ζπκκεηνρηθήο εθπαίδεπζεο (Zoniou‐Sideri & Vlachou, 2006). Γηα νκαιφηεξε
έληαμε ζην γεληθφ ζρνιείν ηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία επσθεινχληαη απφ ηελ
ππνζηήξημε ελφο δαζθάινπ παξάιιειεο ζηήξημεο (Duquette, 2008).

6.2. Αξίεσ του εκπαιδευτικού για να επιτελέςει ςωςτά το
έργο του
Ο δάζθαινο νθείιεη λα πξνζπαζεί λα ελζσκαηψζεη φια ηα παηδηά ζην γεληθφ
ζρνιείν πξέπεη λα δηαθαηέρεηαη απφ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: λα είλαη αλνηρηφο ζηε
δηαθνξεηηθφηεηα, επέιηθηνο θαη ηθαλφο λα εμεγήζεη φ,ηη ρξεηαζηεί θαη λα απνδερηεί ηελ
δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ ηνπ. Να είλαη δίθαηνο. Καη ην λα είζαη δίθαηνο δελ
ζεκαίλεη φηη πάληνηε πξέπεη λα ιεηηνπξγείο κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο ζε φινπο ηνπο
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καζεηέο (Duquette, 2008). Ζ ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα είλαη ακεξφιεπηε θαη
πξνζεισκέλε ζην δηδαθηηθφ έξγν θαη λα αληηκεησπίδεη ην καζεηή σο κέινο κηαο
επξχηεξεο θνηλφηεηαο. Να κελ επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ ηε θχζε ηεο αλαπεξίαο ηνπ
καζεηή (Avramidis & Norwich, 2002). Ωζηφζν, ππάξρνπλ κειέηεο πνπ αλαθέξνπλ
πσο νη δάζθαινη καζεηψλ κε νπηηθή αλαπεξία δελ ηνπο αληηκεησπίδνπλ ηζφηηκα θαη
έρνπλ ρακειφηεξε ζπλεξγαζία ζε ζρέζε κε ηα ηππηθψο αλαπηπζζφκελα παηδηά
(Zebehazy & Smith, 2011).
Ο δάζθαινο αξρηθά ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ηε θχζε ηεο φξαζεο θαη ηη ζεκαίλεη
λα έρεη έλαο άλζξσπνο πξνβιήκαηα φξαζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα εμεγήζεη ζηα
βιέπνληα παηδηά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε πξνβιήκαηα
φξαζεο θαη ζα ηα ελζαξξχλεη ψζηε λα ηα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζην παηρλίδη ηνπο
(Rettig, 1994). Πξνηεξαηφηεηα φκσο, απνηειεί φηη νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα
πξνβιήκαηα φξαζεο ζα γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο δαζθάινπο. Καη νη βιέπνληεο
καζεηέο πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ θαη λα ηνπο γίλεη θαηαλνεηφ γηα πνην ιφγν νη
καζεηέο κε νπηηθή αλαπεξία δελ ρξεζηκνπνηνχλ νπηηθέο ελδείμεηο. Θα πξέπεη λα
γλσξίδνπλ φηη παηδηά κε πξνβιήκαηα φξαζεο δίλνπλ πξνζνρή ζηελ γιψζζα, ηνλ
ηφλν ηεο θσλήο θαη ζηελ επαθή κε ηνλ ζπλνκηιεηή (Jindal-Snape, 2005α).
Να αληηκεησπίζεη ην ζέκα ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ηζφηηκα κε ηηο
αθαδεκατθέο θαη πξνζαξκνζηηθέο δεμηφηεηεο. Να αθηεξψλνπλ ρξφλν θαη ππνκνλή,
ψζηε ηα παηδηά λα εθηεινχλ απηέο ηηο δεμηφηεηεο κε επηηπρία. Γηφηη, έρεη απνδεηρζεί
πσο, νη εθπαηδεπηηθνί αθηεξψλνπλ ην δηδαθηηθφ ηνπο ρξφλν (Sacks, et. al., 2001),
δίλνληαο έκθαζε ζηε δηδαζθαιία γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, νη νπνίεο ζα
ρξεζηκεχζνπλ ηνλ καζεηή ζηελ κεηέπεηηα αθαδεκατθή ηνπ θαξηέξα αγλνψληαο ηε
ζπνπδαηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (Cele te, 2006˙ Hatlen,
2004). Γηα ηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία ε δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ
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είλαη πξσηαξρηθφ κέιεκα θαη είλαη ηφζν ζεκαληηθή θαη απαξαίηεηε, φζν απαξαίηεηε
είλαη θαη ε εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο (Hatlen, 2004). Δπνκέλσο, ν
εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα είλαη επαξθψο θαηαξηηζκέλνο πάλσ ζην ζέκα ησλ
θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ζηελ έληαμε ησλ καζεηψλ κε νπηηθή αλαπεξία ζηα γεληθά
ζρνιεία (Avramidis & Norwich, 2002), ψζηε ηα παηδηά απηά λα κελ απνηεινχλ
πξφθιεζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ «θαλνληθψλ ζρνιείσλ».
Να δνπιεχεη βάζεη ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο κέζα ζηελ ηάμε, θέξλνληαο
ηνπο καζεηέο ζε ζπλερή αιιειεπίδξαζε. Έηζη, εμνηθεηψλνπλ ηνλ έλαλ κε ηνλ άιιν θαη
νη καζεηέο καζαίλνπλ λα αιιειεπηδξνχλ ρσξίο πξνθαηάιεςε, δεκηνπξγψληαο πγηείο
θνηλσληθέο ζρέζεηο. Καη απηφ έρεη επηηπρία ζηνπο καζεηέο κε νπηηθή αλαπεξία, θαζψο
φπσο απνδείρζεθε ζε κία έξεπλα, κε ηελ νινθιήξσζε ελφο πξνγξάκκαηνο, νη
καζεηέο άξρηζαλ λα δαπαλνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηνπο
ζπλνκειίθνπο ηνπο (Ely, 2014). Ωζηφζν, νη καζεηέο κε νπηηθή αλαπεξία δελ
κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ πιήξσο απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο,
εμαηηίαο ησλ πξνβιεκάησλ φξαζεο. Ο δάζθαινο, νη ζπκκαζεηέο θαη ην πεξηβάιινλ
πξέπεη λα παξέρνπλ ρξήζηκεο ιεθηηθέο θαη κε ιεθηηθέο λχμεηο (εθθξάζεηο πξνζψπνπ,
γιψζζα ζψκαηνο, ρεηξνλνκίεο) ζηνπο καζεηέο κε νπηηθή αλαπεξία, ψζηε λα
δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία (Jindal-Snape, 2005α).
Πξέπεη λα παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο αλαηξνθνδφηεζεο θαη
πιεξνθνξηψλ ζηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία, έηζη ψζηε ηα βιέπνληα παηδηά ηεο
ηάμεο λα κπνξέζνπλ λα κηκεζνχλ ην δάζθαιφ ηνπο θαη λα αξρίζνπλ λα παξάζρνπλ
πιεξνθνξίεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρσξίο θακία επίζεκε θαηάξηηζε (Jindal-Snape,
2005α). Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ ζηελ παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο είλαη ζεκαληηθφο,
γηαηί βνεζά ν ίδηνο ηνπο καζεηέο κε νπηηθή αλαπεξία λα απνθηήζνπλ πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηνλ πεξίγπξν. Καη νη βιέπνληεο καζεηέο επσθεινχληαη πψο λα παξέρνπλ
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αλαηξνθνδφηεζε, φηαλ παξαηεξνχλ ζε θαζεκεξηλή βάζε ην δάζθαιφ ηνπο. Απηφ έρεη
ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο κε πξνβιήκαηα φξαζεο
ζηελ ηαρχηεξε θαη θπζηθφηεξε αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ηελ αχμεζε
ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο (Jindal-Snape, 2005β). Ζ απνκφλσζε πνπ βηψλνπλ
πνιιέο θνξέο νη καζεηέο κε νπηηθή αλαπεξία, κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ηελ
ειιεηπή ελεκέξσζε ησλ ηππηθψλ καζεηψλ ζην ζέκα ηεο νπηηθή αλαπεξίαο. Απηφ
ζπλεπάγεηαη θφβν ή νίθην ησλ καζεηψλ κε απνηέιεζκα λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε
δπζθνιία νη θνηλσληθέο ζρέζεηο. Ωζηφζν, νη καζεηέο κε νπηηθή αλαπεξία
επσθεινχληαη φηαλ πεξηθιείνληαη κέζα ζε νκάδεο θαη αλαπηχζζνπλ πην εχθνια ηηο
απαξαίηεηεο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο (Peavey & Leff, 2002).

6.3. Συνεργαςία οικογένειασ-εκπαιδευτικού: Πλαίςιο
προώθηςησ των κοινωνικών δεξιοτήτων
Ζ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ εμαξηάηαη απφ ηνπο παξάγνληεο, ζρνιείν, θίινη θαη ε
νηθνγέλεηα. Απηνί νη παξάγνληεο είλαη δπλάκεηο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ θαη ην
παηδί κε νπηηθή αλαπεξία λα πξνζαξκνζηεί ζηνπο θαλφλεο θαη ηνπο θαλνληζκνχο
πνπ ην ελζαξξχλνπλ λα δηαηεξεί ηθαλνπνηεηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο θαη λα
ιεηηνπξγεί νκαιά ζηελ θνηλσλία. Οη δχν πξψηνη παξάγνληεο κειεηήζεθαλ πην πάλσ.
Αο θξίλνπκε ηνλ παξάγνληα νηθνγέλεηα σο παξάγνληα πξνψζεζεο ησλ θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ ζηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία.
Οη γνλείο ζεσξείηαη φηη είλαη νη πην ζπλεπείο ππνζηεξηθηέο ζηε δσή ησλ παηδηψλ
κε πξνβιήκαηα φξαζεο (Huurre, Komulainen, & Aro, 1999). Σα πξφβιεκα φξαζεο
σζηφζν, απνηεινχλ έλαλ αξλεηηθφ παξάγνληα πνπ κπνξεί λα δηαηαξάμεη ηελ εξεκία
θαη ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο (Kef & Dekovic, 2004). Γη απηφ νη
γνλείο πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηελ νπηηθή αλαπεξία γηα λα θαηαθέξνπλ
λα απνδερηνχλ ην πξφβιεκα. Ζ απνδνρή ηνπ πξνβιήκαηνο φξαζεο απφ θάπνηνπο
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γνλείο κπνξεί λα γίλεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (Ware, 1981, φπσο αλαθέξεηαη ζην
Huey Chang & Schaller, 2000). Όζν δνπλ κε ηελ αλαπεξία εμνηθεηψλνληαη θαη ηελ
απνδέρνληαη. Όηαλ είλαη ελεκεξσκέλνη θαη έρνπλ απνδερηεί ηελ αλαπεξία, κπνξνχλ
λα δψζνπλ αγάπε θαη ε θξνληίδα ζην παηδί βνεζψληαο ην λα αληηζηαζκίζεη ηελ
απψιεηα ηεο νπηηθήο αίζζεζεο. Πξνο επίξξσζε απηήο ηεο άπνςεο, βξέζεθε ζε
έξεπλα φηη ηα παηδηά έλησζαλ αγάπε θαη ππνζηήξημε απφ ηνπο γνλείο ηνπο,
ζεσξψληαο ηνπο πνιχ ζπνπδαίν θεθάιαην ζηε δσή ηνπο (Huey Chang & Schaller,
2000).
Αληηζέησο, φηαλ δελ γλσξίδνπλ πνιιά ζηνηρεία γχξσ απφ ηελ αλαπεξία ηνπ
παηδηνχ ηνπο, δελ θαηαθέξλνπλ λα ζηεξίμνπλ ηα παηδηά ηνπο, θαη απηφ κπνξεί λα έρεη
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ην κέιινλ νδεγψληαο ηνπο ζε έληνλα ζπλαηζζήκαηα
θαηάζιηςεο, απνκφλσζεο θαη απνγνήηεπζεο (Huey Chang & Schaller, 2000). ε κία
έξεπλα πνπ ξσηήζεθαλ ηα παηδηά ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε απφ ηνπο γνλείο ηνπο,
ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεσξνχλ φηη νη γνλείο ηνπο ηνχο αληηκεησπίδνληαη
δηαθνξεηηθά απφ ηα ππφινηπα αδέιθηα ηνπο (Rosenblum, 2000). Δπηπιένλ ζε άιιε
έξεπλα, βξέζεθε φηη ηα παηδηά ρσξίο θακία αλαπεξία ιακβάλνπλ κεγαιχηεξε
ππνζηήξημε απφ γνλείο θαη θίινπο ζε ζρέζε κε παηδηά νπηηθήο αλαπεξίαο, γεγνλφο
πνπ κπνξεί λα ηνπο νδεγήζεη επθνιφηεξα ζε επεκεξία (Kef & Dekovic, 2004). Σα
παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία πηζηεχνπλ φηη, ε ππεξπξνζηαζία ησλ γνλέσλ κπνξεί λα
πεξηνξίζεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, αθνχ ηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία πξνζπαζνχλ
λα ζπκκεηέρνπλ ζε νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά νη γνλείο ηνπο πνιιέο θνξέο
ηνπο πεξηνξίδνπλ. Καη γη απηφ ίζσο νη γνλείο δελ έρνπλ πιήξε εκπηζηνζχλε ζηα
παηδηά ηνπο φηη κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο κφλνη ηνπο
(Khadka, et. al., 2012). Δπηπξφζζεηα, ε ζηάζε ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ απέλαληη ζην
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πξφβιεκα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλαπεξίαο (Kef &
Dekovic, 2004).
Ζ κειέηε ησλ Huey Chang & Schaller (2000) έδεημε φηη, νη γνλείο έρνπλ νη ίδηνη ηελ
αλάγθε ππνζηήξημεο απφ επαγγεικαηίεο πάλσ ζην ζέκα ηεο αλαπεξίαο θαη έπεηηα
αθνχ απνδερζνχλ ην πξφβιεκα παξέρνπλ απηνί ζηα παηδηά ηνπο θνηλσληθή
ππνζηήξημε. Καη απηφ είλαη πην εχθνιν γηα ηνπο επαγγεικαηίεο θαη δπζθνιφηεξν γηα
ηνπο γνλείο γηαηί, νη επαγγεικαηίεο είλαη επηινγή ηνπο λα δνπιεχνπλ κε παηδηά πνπ
έρνπλ θάπνηα αλαπεξία, ζε αληίζεζε κε ηνπο πνπ δελ ην επέιεμαλ ηελ αλαπεξία ζην
παηδί ηνπο, αιιά απνηέιεζε ηπραίν γεγνλφο (Ferrell, 1986, φπσο αλαθέξεηαη ζην
Huey Chang & Schaller, 2000).
Ο ηξφπνο πνπ νη γνλείο αλαηξέθνπλ ηα παηδηά ηνπο παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ
ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα αλαπηχμνπλ κηα πγηή θνηλσληθή δσή, γεκάηε θηιίεο
(Duvdevany, Moin, & Yahav, 2007˙ Schleien, et. al., 2003). Έρεη απνδεηρζεί πσο, ε
ππεξπξνζηαζία ησλ παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία απφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζα
κπνξνχζε λα ζπκβάιεη αξλεηηθά ζην ζέκα ηεο πξνψζεζεο ησλ θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ, θαη ζηελ ππαλάπηπμε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ, κε ζπλέπεηα ηα παηδηά λα
κελ απνθηήζνπλ ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ ζα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ αλεμαξηεζία
ηνπο ζηα ρξφληα ηεο ελειηθίσζεο (McBroom, 1997). Παξάιιεια γηα λα είλαη
απνηειεζκαηηθέο, νη φπνηεο πξνζπάζεηεο γηα πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο απφ
ηνπο ελήιηθεο (Roe, 2008), νη δάζθαινη, νη γνλείο θαη νη θίινη ρξεηάδνληαη εθπαίδεπζε
πσο λα αλαγλσξίδνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ παηδηψλ κε
πξνβιήκαηα φξαζεο γηα θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε (Cele te & Grum, 2010).
Έρεη απνδεηρζεί πσο νη γνλείο εκπιέθνληαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο
(Celeste, 2007). Δπεηδή, νη γνλείο θξίλνπλ δηαθνξεηηθά απφ ηνπο δαζθάινπο ηηο
θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη βαζκνινγνχλ ηα παηδηά κε πςειφηεξεο θνηλσληθέο
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δεμηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηηο βαζκνινγίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Kim, 2003), βαζηθή
απαίηεζε ησλ γνλέσλ απφ ην ζρνιείν πξέπεη λα είλαη ε θαηάθηεζε ησλ θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ ησλ παηδηά γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο. Παξάιιεια, ε
ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο «ζρνιείν»-«νηθνγέλεηα» απνηειεί βαζηθή
πξνυπφζεζε γηα ηελ ζρνιηθή επηηπρία ησλ καζεηψλ θαζψο πθίζηαηαη άξξεθηνο
δεζκφο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπο (νχιεο, 2008). Ζ ζηάζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε
εκπινθή ηεο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο, νθείιεη λα είλαη
πνιχ πξνζεθηηθή κε ζηφρν λα πεηχρεη πνιιαπιά νθέιε. Ζ εκπινθή ησλ γνλέσλ
ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο, πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε πνηνηηθή
ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη κε εηδηθνχο δαζθάινπο γηα κεγάιν ρξνληθφ
δηάζηεκα θαη φρη κφλν ζε δηάζηεκα κηαο ρξνληάο, κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ησλ
θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (Celeste, 2007).
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Κεφϊλαιο ϋβδομο: Η διδαςκαλύα των κοινωνικών
δεξιοτότων
7.1. Η προετοιμαςύα του προγρϊμματοσ για την προώθηςη των
κοινωνικών δεξιοτότων
Δίλαη ζεκαληηθφ φηη ε παξέκβαζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ πξέπεη λα
εθαξκνζηεί φζν ην δπλαηφλ λσξίηεξα, απφ ηα πξνζρνιηθά ρξφληα. Σα παηδηά κε
νπηηθή αλαπεξία πνπ θαηέρνπλ ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο κπνξνχλ επθνιφηεξα λα
εηζαρζνχλ ζηηο θνηλσληθέο νκάδεο θαη λα αλαπηχμνπλ θνηλσληθέο ζρέζεηο (Celeste &
Grum, 2010). Έρνπλ γίλεη κειέηεο ζε πνιιέο ρψξεο γηα ηελ αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ (Kim, 2003 Jindal-Snape, 2004). Ο ζρεδηαζκφο ελφο πξνγξάκκαηνο
παξέκβαζεο πξέπεη λα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα ην παηδί κε νπηηθή αλαπεξία. Σα
παηδηά πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ ζηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ πξνηνχ ηνπο
παξαρζεί έλα δνκεκέλν πξφγξακκα παξέκβαζεο. Σν πξφγξακκα παξέκβαζεο
πξέπεη λα έρεη καθξνπξφζεζκν ραξαθηήξα θαη ζηφρν. ε αληίζεηε πεξίπησζε ελφο
βξαρππξφζεζκνπ πξνγξάκκαηνο ηα απνηειέζκαηα, γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ
θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, δελ ζα είλαη ζεηηθά (Sacks, et al., 2001).
Ωζηφζν, κειεηψληαο ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ καζεηψλ κε νπηηθή
αλαπεξία ζηελ Διιάδα, δηαπηζηψλνπκε πσο δίλεη έκθαζε ζηηο δεμηφηεηεο
θηλεηηθφηεηαο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ, ζηηο δεμηφηεηεο θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο θαη ζηηο
αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο, αιιά δελ εζηηάδεη ζηε δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ

(Τπνπξγείν

Δζληθήο

Παηδείαο

θαη

Θξεζθεπκάησλ-Παηδαγσγηθφ

Ηλζηηηνχην, 2004). ε απηήλ ηελ έιιεηςε ζα εζηηάζεη θαη ην παξαθάησ πξφγξακκα,
πξνηείλνληαο αζθήζεηο γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Άιισζηε, ν
ρψξνο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο
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επάξθεηαο ζηνπο καζεηέο κε νπηηθή αλαπεξία, γη’ απηφ επηβάιιεηαη ε αλάγθε
δεκηνπξγίαο ελφο εμεηδηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (Wagner, 2004).
Γεδνκέλεο ηεο ζπνπδαηφηεηαο πνπ θαηέρνπλ νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζηε δσή
ηνπ αηφκνπ κε νπηηθή αλαπεξία, δελ ζεσξείηαη αμηνπεξίεξγν πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί
πξνγξάκκαηα γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα βειηηψζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο.
ην πέξαζκα ησλ δεθαεηηψλ θαη ζε πνιιέο ρψξεο δεκηνπξγήζεθαλ πνιιά
πξνγξάκκαηα γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ κε νπηηθή
αλαπεξία, αιιά ηα πεξηζζφηεξα ήηαλ παξεκβάζεηο κηθξήο δηάξθεηαο (Wagner, 2004).
Πξφγξακκα παξέκβαζεο ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία
είρε δνκεζεί ην 1985 απφ ηνπο Jones and Chiba (φπσο αλαθέξεηαη ζην Kekelis,
2001). ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπο ήηαλ λα εληζρχζνπλ φιν ην θάζκα ησλ
θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία, ρξεζηκνπνηψληαο σο
επνπηηθφ κέζν βηληενθαζέηεο. Γειαδή ηα παηδηά άθνπγαλ ηηο θαζέηεο θαη
πξνζπαζνχζαλ λα εθηειέζνπλ ηηο εληνιέο. Απνδείρηεθε πσο κέζσ απηνχ ηνπ
πξνγξάκκαηνο ηα παηδηά δελ είραλ θακία βειηίσζε. εκαληηθή δηαθνξά δηαπίζησζαλ
φηαλ ηα παηδηά ρσξίο θάπνηα αλαπεξία κάζαηλαλ ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζηα παηδηά
κε νπηηθή αλαπεξία. Ζ επαθή ησλ παηδηψλ είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα ηελ
πξνψζεζε θαη θαηάθηεζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Άιια πξνγξάκκαηα
παξέκβαζεο πξνηάζεθαλ απφ ηνπο Jindal-Snape 2005˙ 2004 & Jindal-Snape, Kato
& Maekawa 1998. Μειεηψληαο ηηο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ κε νπηηθή
αλαπεξία δηαπίζησζαλ ειιείκκαηα ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ θαη ζηηο
ηθαλφηεηεο νκηιίαο. Γειαδή, ηα παηδηά δελ είραλ ηελ θαηάιιειε ζηάζε ζψκαηνο θαη
δελ είραλ θαηεχζπλζε ηνπ θεθαιηνχ πξνο ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπο, ηελ ψξα πνπ
κηινχζαλ. Απηφ δεκηνπξγνχζε παξεμεγήζεηο κε βιέπνληεο αλζξψπνπο, δηφηη δελ

68

αληηιακβάλνληαλ πσο ην παηδί κε νπηηθή αλαπεξία απεπζχλνληαλ πξνο απηνχο. Μία
άιιε ζεκαληηθή δηαπίζησζε ήηαλ ε αδπλακία ζπκκεηνρήο ζε ζπδεηήζεηο θαη ε
αδπλακία έληαμεο ζε νκάδεο παηρληδηψλ. Γειαδή, ηα παηδηά δελ απαληνχζαλ φηαλ
έπξεπε ή δηέθνπηαλ ζπδεηήζεηο. Σα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο πνπ ζρεδηάζηεθαλ
έζεζαλ σο ζηφρνπο ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο θαηεχζπλζεο ηνπ βιέκκαηνο θαη ηελ
αχμεζε ηηο ηθαλφηεηεο ζπλνκηιίαο. Ζ δηδαζθαιία ησλ παξαπάλσ δεμηνηήησλ έγηλε
κέζα απφ παηρλίδηα ξφισλ αλάκεζα ζην παηδί κε νπηηθή αλαπεξία θαη ηνπο
ζπλνκειίθνπο ηνπο. Δπηπιένλ, ην παηδί κε νπηηθή αλαπεξία ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα αμηνινγνχζε ηνλ εαπηφ, ζρεηηθά κε ηελ θαηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ.
Σν πξφγξακκα πνπ πξνηείλεηαη παξαθάησ ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί κέζσ
ειεθηξνληθψλ κέζσλ, δεδνκέλεο φκσο ηεο δηαπίζησζεο φηη ηα παηδηά απνθηνχλ
θαιχηεξα ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο φηαλ ηηο δηδάζθνληαη απφ ην άκεζν πεξηβάιινλ
ηνπο, πξνηηκήζεθε ε πξνψζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δηα δψζεο. Σν παξαθάησ
πξφγξακκα παξέκβαζεο δεκηνπξγήζεθε κε βάζε ηηο παξαπάλσ ζεσξίεο θαη ησλ
ειιείςεσλ πνπ απηέο εληφπηζαλ ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ κε νπηηθή
αλαπεξία. Σν πξφγξακκα δελ δηεθδηθεί αμηψζεηο, αιιά ζην κνλαδηθφ ην νπνίν κπνξεί
λα ζηνρεχζεη είλαη λα ιεηηνπξγήζεη πηινηηθά σο έλα πξφγξακκα εθκάζεζεο ησλ
θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ γηα ηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία ζηελ Διιάδα. Θα ήηαλ
θαιφ φκσο απηή ε πξνεηνηκαζία λα γίλεη εθηφο απφ ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο δαζθάινπο,
θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο. Έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο ησλ θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ πξνζθέξεη έλα ρξήζηκν ξφιν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο έληαμεο
θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ κε πξνβιήκαηα
φξαζεο (Sacks & Gaylord- Ross, 1989). Πνιιαπιά επξήκαηα απέδεημαλ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ γηα καζεηέο δεκνηηθνχ
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κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζε έλα νινθιεξσκέλν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (Sacks &
Gaylord- Ross, 1989).

7.1.1. Αςκήςεισ για την προώθηςη των κοινωνικών
δεξιοτήτων
ηόρνο
Δπηδηψθεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ην παηδί λα είλαη ζε ζέζε γηα
λα εθαξκφζεη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Πξψηνλ, λα βειηηψζεη ηελ θαηεχζπλζε
βιέκκαηνο (δειαδή, ζσζηή ζηάζε ζψκαηνο θαη θαηεχζπλζε θεθαιηνχ πξνο ην
ζπλνκηιεηή ηνπ, ηε ζηηγκή πνπ ηνπ απεπζχλεη ηνλ ιφγν). Γεχηεξνλ, λα απμήζεη ηηο
δεμηφηεηεο νκηιίαο. Γειαδή, λα κελ δηαθφπηεη ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ, λα κελ θάλεη
κνλφινγν, λα αληαπνθξίλεηαη ζε εξσηήζεηο θαη λα μεθηλάεη θαη ν ίδηνο κία ζπδήηεζε.
Καη νη δχν παξάπαλσ ζηφρνη είλαη απαξαίηεηνη λα θαηαθηεζνχλ απφ ην παηδί κε
νπηηθή αλαπεξία απφ κηθξή θηφιαο ειηθία, γηαηί ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα εληαρζεί πην
εχθνια ζην ζρνιηθφ θαη ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ.
Βαζηθή αξρή
Πξνψζεζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κέζσ παηρλίδη ξφισλ.
Απαηηνύκελεο πξνϋπνζέζεηο
Θα πξέπεη ην παηδί λα κελ παξνπζηάδεη επηπξφζζεηεο αλαπεξίεο, πέξαλ ηεο νπηηθήο
αλαπεξίαο.
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Σχεδιαζμός προγράμμαηος
Βαζηθέο αξρέο
Οη ζηξαηεγηθέο πεξέκβαζεο πνπ πξνηείλνληαη ζην παξαθάηω πξόγξακκα
βαζίδνληαη ζηηο βαζηθέο αξρέο:
Πξνζδηνξηζκόο ζπκπεξηθνξάο ζηόρνπ.
Δθινγή ελίζρπζεο.
Δπαλεηιεκκέλε δηόξζωζε ηεο κε θαλνληθήο ζπκπεξηθνξάο.
Δλίζρπζε πνπ παξέρεηαη ζην ζπίηη. (Σξηιηαλφο, 2008).
1. Σν πξφγξακκα ζα πξαγκαηνπνηεζεί δηα δψζεο. Δπίζεο, πξέπεη λα
επαλαιακβάλεηαη ζε θαζεκεξηλέο πελζήκεξεο ζπλεδξίεο γηα δηάζηεκα
πεξίπνπ δχν κελψλ. Ζ πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ πξέπεη λα επαλαιακβάλνληαη
ελαιιάμ.
2. Πξνηνχ, έξζεη ην παηδί κε νπηηθή αλαπεξία ζε επαθή κε ηνπο ζπλνκειίθνπο
ηνπ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί λα εμεηαζηεί εάλ ηα βιέπνληα παηδηά
κπνξνχλ λα παξάζρνπλ πιεξνθνξίεο ζην παηδί κε νπηηθή αλαπεξία, ζρεηηθά
κε ην πεξηβάιινλ ηνπο, ρσξίο ππφδεημε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Γειαδή, ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ θάπνηεο ζπλεδξίεο, (ην πφζεο ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηνλ
εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφ θαη απφ ηνπο εθάζηνηε καζεηέο), ψζηε ν εθπαηδεπηηθφο
λα δεηήζεη απφ ηα παηδηά λα ηνπ δψζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζρνιηθφ,
ην νηθνγελεηαθφ αιιά θαη ην θηιηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα
θαηαγξάςεη ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ. ηε ζπλέρεηα, ζα πξνγξακκαηηζηνχλ
θαη άιιεο ζπλεδξίεο (θαη πάιη ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηνλ εθάζηνηε εθπαδεπηηθφ
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θαη απφ ηνπο εθάζηνηε καζεηέο), κε ζηφρν λα εθπαηδεχζεη ηα παηδηά, ψζηε λα
παξάζρνπλ θαηάιιειε αλαηξνθνδφηεζε, φηαλ απηφο ζα ηνπο θάλεη λεχκα λα
δψζνπλ αλαηξνθνδφηεζε.

Πξώηνο ηόρνο: Βειηίσζε ηεο ζηάζεο ζψκαηνο θαη ηεο θαηεχζπλζεο ηνπ θεθαιηνχ,
θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπδήηεζεο.
Δθηέιεζε
Σν πξφγξακκα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 2 θάζεηο: Σε θάζε ηεο
απηναμηνιφγεζεο κφλν θαη ηε θάζε ηεο απηναμηνιφγεζεο θαη ηεο εμσηεξηθήο
αλαηξνθνδφηεζεο απφ ην δάζθαιν.
Βήκα 1ν: Οδεγήζηε ηα παηδηά λα θαζίζνπλ θαη ηα ηξία ζε έλα ηξαπέδη. Σνπνζεηήζηε
ηα βιέπνληα παηδηά δεμηά θαη αξηζηεξά απφ ην παηδί κε νπηηθή αλαπεξία. Γψζηε ζηα
παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα παίμνπλ παηρλίδη γλψζεσλ κε θάξηεο. Απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε νη θάξηεο λα είλαη γξακκέλεο θαη ζε Braille έηζη ψζηε λα κπνξέζεη ην
παηδί νπηηθή αλαπεξία λα ηηο δηαβάδεη. Κάζε θνξά ην παηδί πνπ έρεη ζεηξά λα ζέζεη
εξσηήζεηο ζεθψλεη κία θάξηα θαη απεχζπλεη εξψηεζε κία ζην βιέπνλ παηδί θαη κία
ζην παηδί κε νπηηθή αλαπεξία. Απηφ πξαγκαηνπνηείηαη θπθιηθά. Κάζε ζσζηή
απάληεζε παίξλεη θαη έλαλ πφλην. Οη απαληήζεηο ζεκεηψλνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ
θαη φπνην παηδί έρεη καδέςεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο πφληνπο θεξδίδεη.
Βήκα 2ν: Εεηείηαη απφ ην ίδην ην παηδί ζην ηέινο ηνπ παηρληδηνχ λα απαληήζεη ιεθηηθά
αλ πηζηεχεη φηη αληηθξίδεη ην άηνκν ζην νπνίν κηινχζε. Αλ ην παηδί έρεη αμηνινγήζεη
ζσζηά ηνλ εαπηφ ηνπ επαηλέζηε ην θαη ηειεηψζηε ηε ζπλεδξία. Αλ ην παηδί έρεη θάλεη
ιάζνο επαλαιάβεηε κία αθφκε θνξά ην παηρλίδη, δίλνληάο ηνλ νη ζπκκκαζεηέο ηνπ
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νδεγίεο θαηεχζπλζεο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ π.ρ Μελ κνπ κηιάο κε γπξηζκέλε πιάηε.
Γχξηζε ην θεθάιη ζνπ πξνο εκέλα. Δθεί πνπ κηιάο είλαη ν ηνίρνο θ.ά.
Βήκα 3ν: Αλαηξνθνδφηεζε απφ ην δάζθαιν. Όηαλ ην παηδί κε νπηηθή αλαπεξία
κηιάεη ζηνπο ζπκπαίθηεο ηνπ, ν εθπαηδεπηηθφο ζα ρηππήζεη παιακάθηα θαη ηφηε ην
παηδί θαιέηηαη λα απαληήζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ αλ πηζηεχεη φηη ηελ ψξα
πνπ κηιάεη έρεη θαηεχζπλζε πξνο ηνπο ζπκπαίθηεο ηνπ.
Αλ ην παηδί θαηαθέξεη λα έρεη ζσζηή ζηάζε ζψκαηνο θαη θεθαιηνχ ζπλερίζηε ην
παηρλίδη. ε αληίζεζε πεξίπησζε δεηήζηε απφ ηα βιέπνληα παηδηά λα ηνπ
ππελζπκίδνπλ ηε ζσζηή θαηεχζπλζε φηαλ ράλεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ή ηνπο κηιά
κε γπξηζκέλε πιάηε. Μελ μερλάηε λα επαηλείηαη ην παηδί.

Γεύηεξνο ζηόρνο: Γεκηνπξγία παηρληδηνχ ξφισλ πνπ ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ησλ
ηθαλνηήησλ νκηιίαο.
Δθηέιεζε
Πξνηνχ εθηειεζηεί ην παηρλίδη ζέηνληαη «νη βαζηθνί θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ».
Πξψηνλ: Γελ δηαθφπησ ην ζπκκαζεηή κνπ. Πεξηκέλσ ηε ζεηξά κνπ γηα λα κηιήζσ.
Γεχηεξνλ: Γελ πεηάγνκαη. Εεηψ ην ιφγν ζεθψλνληαο ην ρέξη κνπ.
Σξίηνλ: Όηαλ έξρεηαη ε ζεηξά κνπ απαληάσ ζηηο εξσηήζεηο αθφκε θαη αλ δελ είκαη
ζίγνπξνο.
Σν παηδί πξέπεη λα κηκεζεί ξφινπο, θαηαζηάζεηο θαη πξφζσπα πνπ ζπκβαίλνπλ ζην
θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Βάιηε ηα παηδηά λα παίμνπλ ην παηρλίδη «ζρνιείν». Έλα
βιέπνλ παηδί ζα ππνδχεηαη ην δάζθαιν ηεο ηάμεο θαη ηα 2 βιέπνληα καδί κε ην παηδί
κε νπηηθή αλαπεξία ζα είλαη νη καζεηέο. Ο «δάζθαινο» ηνπ παηρληδηνχ ζα θάλεη
εξσηήζεηο, νη νπνίεο ζα είλαη γξακκέλεο θαη πξνζαξκνζκέλεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ
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πνπ παξαηεξεί ην παηρλίδη. Π.ρ πνηνη είλαη νη θίινη ζαο; Με πνηνπο ζέιεηε λα παίδεηε;
Πνην είλαη ην αγαπεκέλν ζαο κάζεκα; Γηαηί πξέπεη λα πεγαίλνπκε ζρνιείν;
ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη ν εθπαηδεπηηθφο ειέγρεη αλ ην παηδί πεξηκέλεη ηε
ζεηξά γηα λα απαληήζεη ρσξίο λα δηαθφπηεη ηνπο ζπκπαίθηεο ηνπ, αλ απαληάεη φηαλ ην
ξσηάλε, αλ είλαη πξφζπκν λα απαληήζεη αλ ζεθψλεη ρέξη γηα λα απαληήζεη θαη αλ ε
ζηάζε ηνπ ζψκαηφο ηνπ φηαλ κηιάεη εάλ είλαη πξνο ηνλ ζπλνκειηηή ηνπ. Όηαλ ην παηδί
εθηειεί ην παηρλίδη ζσζηά επαηλέζηε ην θαη εμεγείζηε ηνπ ηη έπξαμε ζσζηά ζηε
ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξία. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα παξέκβεη
κε ζηφρν ηε δηφξζσζε ηεο κε θαλνληθήο ζπκπεξηθνξάο. Έηζη, ζα αληηθαηαζηήζεη ηηο
ιαλζαζκέλεο αληηδξάζεηο κε ηηο ζσζηέο ζπκπεξηθνξέο ζέηνληαο ζηνλ παηδί εκ νπηηθή
αλαπεξία ηηο εμήο δχν εξσηήζεηο; «Ση είλαη απηφ πνπ θάλεηο ιάζνο;» «Δίλαη ε
ζπκπεξηθνξά ζνπ ζχκθσλε κε ηνπο θαλφλεο πνπ ζέζακε;» Σέινο, κέζα απφ ην
δηάινγν γηα ηελ επαλάιεςε εδξαηψλνληαη νη ζσζηέο ζπκπεξηθνξέο.
Αλ ζην δηάζηεκα πνπ πξνθαζνξίδεηαη ην παηδί θαηαθέξεη λα απνθηήζεη
θνηλσληθέο δεμηφηεηεο νκηιίαο, ζηακαηήζηε ηηο ζπλεδξίεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην
πξφγξακκα πξέπεη λα ζπλερηζηεί.
Ζ ηερληθή ηεο ελίζρπζεο απφ ην ζπίηη είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη κπνξεί λα
ζπκβάιεη ζηελ απφθηεζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Ο εθπαηδεπηηθφο γλσζηνπνηεί
ζηνπο γνλείο ην πξφγξακκα θαη ηνπο δίλεη νδεγίεο γηα ηε ζσζηή εθηέιεζή ηνπ. Με ηελ
ηερληθή απηή ζπνπδαίν πιενλέθηεκα απνηειεί θαη ην γεγνλφο φηη δεκηνπξγείηαη ζηελή
ζπλεξγαζία κεηαμχ γνληψλ θαη ζρνιείνπ. (Σξηιηαλφο, 2008).
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Συζότηςη
Ζ κειέηε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζηελ παξνχζα εξγαζία, έγηλε κε ζηφρν
λα αλαδεηρζεί ε ζεκαζία ηνπο, θαζψο θαη ε ζπνπδαηφηεηα θαζηέξσζήο ηνπο ζηε δσή
ησλ παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία. Μεηά ηελ κειέηε θαη παξνπζίαζε πνιιψλ άξζξσλ
θαη βηβιίσλ πάλσ ζην ζέκα ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ νδεγεζήθακε ζην
ζπκπέξαζκα ηεο απαξαίηεηεο δηδαζθαιίαο κε ζηφρν ηελ εδξαίσζε ησλ θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ ζηε δσή ηνπ παηδηνχ κε νπηηθή αλαπεξία. Αλαθνξηθά κε ηα παξαπάλσ, νη
ειιείςεηο ζηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ, επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε ζρνιηθή θαη θαη’
επέθηαζε ηελ θνηλσληθή δσή ησλ παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία (MacCuspie, 2001).
Μειεηψληαο ηε βηβιηνγξαθία, απνδείρζεθε πσο ην ζέκα ησλ θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ απαζρνιεί ηελ επηζηεκνληθή θαη εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, φκσο ζεσξείηαη
φιν θαη πην απαξαίηεηε κηα ηέηνηα κειέηε, εηδηθφηεξα γηα ηελ ειιεληθή επηζηεκνληθή
θνηλφηεηα, δηφηη δελ ηπγράλεη ηεο ίδηαο πξνζνρήο. ην δηάζηεκα πνπ κειεηήζεθε ε
παξνχζα εξγαζία δελ βξέζεθε ειιεληθή αξζξνγξαθία πνπ λα εζηηάδεη ζην
ζπγθεθξηκέλν δήηεκα θαη λα πξνηείλεη ιχζεηο γηα ηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία ζηνλ
ειιαδηθφ ρψξν.
Καη ε παξαπάλσ άπνςε επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην ειιεληθφ Αλαιπηηθφ
Πξφγξακκα πνπδψλ γηα καζεηέο κε νπηηθή αλαπεξία. Δμεηάδνληαο ην ηειεπηαίν
απνδείρζεθε πσο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα ηεο ρψξαο καο, δίλεηαη έκθαζε ζηηο
αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο, ζηηο δεμηφηεηεο θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο θαη θηλεηηθφηεηαο θαη
πξνζαλαηνιηζκνχ. Πνπζελά φκσο, δελ εληάζζεηαη ζαλ κάζεκα ε δηδαζθαιία ησλ
θνηλσληθψλ

δεμηνηήησλ

(Τπνπξγείν

Δζληθήο

Παηδείαο

θαη

Θξεζθεπκάησλ-

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην 2004), ε απφθηεζε ησλ νπνίσλ είλαη κηα ζπλερήο θαη
δχζθνιε δηαδηθαζία (Sacks, et. al., 2001). Αλ ζηαζνχκε ζην γεγνλφο φηη ε θαηάθηεζε
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ησλ δεμηνηήησλ γίλεηαη απφ κηθξή ειηθία (Bishop, 2004), έηζη ψζηε ηα παηδηά κε
νπηηθή αλαπεξία λα εληαρζνχλ πην νκαιά ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, ε ειιεληθή
πξαγκαηηθφηεηα βξίζθεηαη αληηκέησπε κε έλα θελφ.
Σα νθέιε πνπ παξέρνπλ νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζηα παηδηά πνπ ηηο θαηέρνπλ
απνδείρζεθαλ πσο είλαη αξθεηά. Αξρηθά, ε θαηνρή ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ βνεζά
ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηνλ εαπηφ ηνπο, αιιά θαη ηηο αλάγθεο θαη ηηο
επηζπκίεο ησλ άιισλ αλζξψπσλ. Έηζη, ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ακεζφηεξε θαη
απνηειεζκαηηθφηεξε επηθνηλσλία (Salleh & Zainal, 2010), απνδνρή απφ ηνπο
ζπλνκειίθνπο θαη νκαιφηεξε ζρνιηθή έληαμε (Buhrow, et, al., 1998). πλνςίδνληαο
φια ηα παξαπάλσ νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο είλαη εθείλεο νη δεμηφηεηεο, νη ηθαλφηεηεο ή
νη ζηξαηεγηθέο, ε θαηνρή ησλ νπνίσλ, επηηξέπεη ζηα άηνκα λα αιιειεπηδξνχλ, λα
επηθνηλσλνχλ θαη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ελεξγά κε άιια άηνκα ηεο θνηλσλίαο
(Botsford, 2013).

Συμπερϊςματα και προτϊςεισ για μελλοντικό ϋρευνα
Ζ παξνχζα εξγαζία εθπιήξσζε ηνλ αξρηθφ ηεο ζηφρν, δειαδή λα
παξνπζηαζηνχλ ηεθκεξησκέλεο απφςεηο πάλσ ζην ζέκα ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ.
Παξνπζηάδνληαη φιεο κε κηα ζεηξά, ε νπνία εμππεξεηεί ηε δνκή ησλ θεθαιαίσλ.
Γεχηεξνλ κε ηηο θαηάιιειεο θάζε θνξά αλαθνξέο ζηνλ εξεπλεηή ηεο θάζε έξεπλαο
δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο θαη γηα πην ιφγν είλαη ρξήζηκεο ζηε δσή ησλ παηδηψλ
κε νπηηθή αλαπεξία, ε θαηνρή ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, θαζψο θαη πψο
επεξεάδνπλ ηε δσή ε κε θαηνρή ηνπο. Σξίηνλ, επεηδή ε ειιεληθή βηβιηνγξαθία θαη
αξζξνγξαθία δελ έρεη αζρνιεζεί ζεκαληηθά κε απηφ ην ζέκα, ε παξνπζίαζε απηψλ
ησλ απνηειεζκάησλ ζα ελεκεξψζεη ηελ ειιεληθή θνηλφηεηα. Δπίζεο, επειπηζηψ ε
παξνχζα εξγαζία λα απνηειέζεη ηελ αθνξκή γηα πεξαηηέξσ έξεπλα θαη λα θεληξίζεη
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ην ελδηαθέξνλ ησλ Διιήλσλ επηζηεκφλσλ, αιιά θαη ηελ επξχηεξε επηζηεκνληθή
θνηλφηεηα, λα αζρνιεζνχλ πην ζνβαξά θαη κε κεγαιχηεξν δήιν κε ην ζέκα ησλ
θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία. Σέινο, κειεηήζεθε θαη ην
ειιεληθφ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ θαη βξέζεθε ην θελφ πάλσ ζην ζέκα ησλ
θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Καη ζε απηφ ην θελφ ζηνρεχεη ε πξφηαζε ελφο δνκεκέλνπ
πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο πάλσ ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο.
Ξεθηλψληαο, απφ ηνλ ηξφπν πξφζιεςεο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ
δηαπηζηψζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία θαη κε.
Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο απνθηψληαη απφ ηα βιέπνληα παηδηά απφ κηθξή ειηθία.
Παξαηεξνχλ ζε θαζεκεξηλή βάζε, εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, αιιά θαη ηε γιψζζα
ηνπ ζψκαηνο πνπ θάλεη ν θάζε άλζξσπνο θαη έηζη θαηαθηνχλ απηέο ηηο δεμηφηεηεο
αβίαζηα (Bishop, 2004). Τπνζηεξίδεηαη πσο ηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία δελ
ιακβάλνπλ κε θπζηθφ ηξφπν κέζσ ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο κίκεζεο πξνηχπσλ ηηο
απαξαίηεηεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο θάλνπλ απνδεθηνχο ζηνπο άιινπο,
αιιά θαη ν ηξφπνο πνπ καζαίλνπλ ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπλ ηα
βιέπνληα παηδηά είλαη δηαθνξεηηθφο. Απνδείρζεθε επηπιένλ, πσο αθφκε θαη ηα παηδηά
κε νπηηθή αλαπεξία, πνπ έρνπλ απνθηήζεη σο έλα ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο
θνηλσληθέο δεμηφηεηεο δπζθνιεχνληαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά ζε
πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλσληθψλ ζπλαλαζηξνθψλ
(Kim, 2003), θαη φια απηά θάλνπλ ηελ παξέκβαζε ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο
επηηαθηηθή αλάγθε (MacCuspie, 2001˙ Sacks & Silberman, 2000). Καη πάλσ ζε απηέο
ηηο δηαθνξέο, ηηο αλάγθεο θαη ηηο ειιείςεηο πξέπεη λα δνκεζεί έλα πξφγξακκα
ζπνπδψλ πνπ λα πξνάγεη θαη λα θαζηεξψλεη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζηε δσή ηνπ
θάζε παηδηνχ κε νπηηθή αλαπεξία.
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Ο πην ζεκαληηθφο επηβαξπληηθφο παξάγνληαο πνπ βξέζεθε πσο πεξηνξίδεη ηελ
θπζηθή θαηάθηεζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ είλαη ε απψιεηα ηεο φξαζεο.
Οπνηαδήπνηε βιάβε ή θαηαζηξνθή ηεο νπηηθήο νδνχ κπνξεί λα αλαζηείιεη ηελ
αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ηνπ αηφκνπ. Δπνκέλσο, ε φξαζε παίδεη
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηάθηεζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ησλ θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ θαη ηεο κάζεζεο. Γη’ απηφ ηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία πνπ αδπλαηνχλ
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νπηηθέο ελδείμεηο (Ha

elt, 1983), αδπλαηνχλ θαη λα

θαηαθηήζνπλ εχθνια ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Μία αδπλακία πνπ αλ δελ πξνιεθζή
απφ κηθξή ειηθία ζα αθνινπζεί ηα παηδηά γηα κηα νιφθιεξε δσή (McGaha & Farran,
2001). Καη ν παξάγνληαο φξαζε, πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε, φηαλ ζρεδηαζηεί
έλα θαηάιιειν πξφγξακκα παξέκβαζεο.
ηελ παξνχζα εξγαζία αλαδεηήζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ θαη ηα ζπζηαηηθά ηα
νπνία δνκνχλ ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ιεθηηθέο δεμηφηεηεο, κε
ιεθηηθέο δεμηφηεηεο (γιψζζα ηνπ ζψκαηνο), ην παηρλίδη- ε ζπλεξγαζία, ε έθθξαζε θαη
ε αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, απνηεινχλ ζπζηαηηθά ησλ θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ πνηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ
ησλ παηδηψλ.
Σν θνκκάηη ησλ ιεθηηθψλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο, θξίζεθε ζεκαληηθφ δηφηη
κπνξεί λα βνεζήζεη ην παηδί κε νπηηθή αλαπεξία λα νινθιεξσζεί θνηλσληθά θαη λα
ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ (Wagner, 2004˙ Brambring,
2007). Όζνλ αθνξά ηηο ιεθηηθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία
δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: Γπζθνιεχνληαη λα παξάγνπλ κε ιεθηηθέο ζπκπεξηθνξέο (Van
Hasselt et. al, 1985β). Δκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε δηάξθεηα νκηιίαο ζε ζρέζε κε ηνπο
βιέπνληεο (Van Hasselt, et. al.,1985α). Υξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα γηα λα
πεξηγξάςνπλ πξνζσπηθά βηψκαηα, γηα λα απνθηήζνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα
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θαηαλνήζνπλ γεγνλφηα θαη φρη γηα λα πεξηγξάςνπλ ηη ζπκβαίλεη ή ηη ππάξρεη ζην
πεξηβάιινλ πνπ ηνπο πεξηθιείεη (Sacks & Wolffe, 2006). Δπίζεο, ρξεζηκνπνηνχλ κε
εγσθεληξηθφ ηξφπν ηε γιψζζα (Harley, et. al., 1997).

Σέινο, δπζθνιεχνληαη λα

μεθηλήζνπλ, λα δηαηεξήζνπλ ή λα ζηακαηήζνπλ κία ζπδήηεζε (McGaha & Farran,
2001) θαη ζπρλά επαλαιακβάλνπλ πνιιέο εξσηήζεηο, πξάγκα πνπ θνπξάδεη ηα
βιέπνληα παηδηά. Όιεο απηέο νη ειιείςεηο, θαζψο θαη ε δηαθνξεηηθή ρξήζε ηεο
γιψζζαο κπνξνχλ λα θαζπζηεξήζνπλ ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ κε
νπηηθή αλαπεξία (Guralnick, 1990).
Γηα ην ιφγν απηφ ε γισζζηθή πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία,
θξίλεηαη απαξαίηεηε, κε ζηφρν ηε ζσζηή ρξήζε ηεο γιψζζαο, ψζηε λα θαηαθηεζνχλ
απφ ηα παηδηά ζεηηθέο θνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο. (Guralnick, 1990). Ζ
ηζρπξέο θνηλσληθέο ζρέζεηο αλαθέξνληαη ζηελ εξγαζία πσο δεκηνπξγνχληαη κέζσ
ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ. Καη πξνο αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο βνεζνχλ
νη αιιειεπηδξάζεηο ηνπ παηδηνχ κε ηνπο γνλείο, ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ηνπο
ζπκκαζεηέο (Van Hasselt, et. al., 1985β˙ Kekelis & Prinz, 1996˙

Jindal-Snape,

2005β). Δπνκέλσο, ζην πξφγξακκα παξέκβαζεο πξέπεη λα εληζρχεηαη θαη ε
αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ε θαηάθηεζε ηεο νπνίαο ζα
πξνάγεη ηηο ηθαλφηεηεο αιιειεπίδξαζεο (Ely, 2014) .
Σν δεχηεξν ζπζηαηηθφ θνκκάηη ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ πνπ αλαιχζεθε
ζηελ εξγαζία είλαη ε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία. Γηαπηζηψζεθε πσο θαη απηφ ην θνκκάηη
ηεο επηθνηλσλίαο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ κε ην θνκκάηη ηεο ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο,
θαζψο νη άλζξσπνη επηθνηλσλνχκε θαη κέζσ ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ, ηεο
ζηάζεο ηνπ ζψκαηνο, ησλ ρεηξνλνκηψλ, ησλ λεπκάησλ θ.ά. (Hasselt, et, al., 1985α
Hasselt, et, al., 1985β˙ Jindal-Snape, 2004). Όια ηα παξαπάλσ θνηλσληθά
ζπλζήκαηα δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο, αθνχ
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κεηαθέξνπλ θάπνηα κελχκαηα απφ ηνλ ζπλνκηιεηή (Pring, et. al., 1998). Γηα ηα παηδηά
φκσο, κε νπηηθή αλαπεξία είλαη άγλσζην απηφ ην θνκκάηη ηεο επηθνηλσλίαο, ζε ζρέζε
κε ηα βιέπνληα παηδηά, ζηα νπνία απνηειεί θπζηθή δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο. Καη εδψ
έγθεηηαη θαη πάιη ε αλάγθε δηδαζθαιίαο απηψλ ησλ δεμηνηήησλ. Γηφηη, γίλεηαη
θαηαλνεηφ πσο αλ ηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία ράλνπλ απηφ ην θνκκάηη ηεο
επηθνηλσλίαο, ζα ράζνπλ θαη έλα κεγάιν κέξνο ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο,
εθφζνλ ε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία ζα γίλεηαη θαηαλνεηή κφλν απφ ηε κία πιεπξά, απηή
ησλ βιεπφλησλ παηδηψλ.
Άιιε ζεκαληηθή πηπρή γηα ηε δσή ηνπ θάζε παηδηνχ απνηειεί ην θνκκάηη ηνπ
παηρληδηνχ. Καη ην παηρλίδη, αιιά θαη νη θηιίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη κέζσ απηνχ,
πιήηηνληαη ιφγσ ηεο έιιεηςεο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ απφ ηα παηδηά κε νπηηθή
αλαπεξία (Celeste, 2006). Λφγσ απηήο ηεο δηαπίζησζεο γίλεηαη θαηαλνεηφ γηαηί ηα
παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν ην κνλαρηθφ παηρλίδη θαη δελ
επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε έλα θνηλσληθφ παηρλίδη, πνπ απαηηείηαη ζπλεξγαηηθφ
πλεχκα. Δπίζεο, ηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία ιφγσ ηεο έιιεηςεο θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ δπζθνιεχνληαη λα ηνπνζεηήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο κέζα ζην θνηλσληθφ
ζχλνιν θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο έρνπλ ιηγφηεξνπο θίινπο. Δπνκέλσο, πξνηηκνχλ
λα ζπλαλαζηξέθνληαη κε κεγαιχηεξνπο αλζξψπνπο, γηα λα δίλνπλ λφεκα ζην
παηρλίδη ηνπο. Έηζη, ε θαηάθηεζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ επηηείλεηαη αθφκε
πεξηζζφηεξν θαη γηα ηνλ ιφγν ηεο θαηάθηεζεο ηνπ παηρληδηνχ. Γειαδή, πην
ζπγθεθξηκέλα, γηα ηε ζχλαςε ζρέζεσλ θαη θηιίαο ησλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο νπηηθή
αλαπεξία. Καη ε ζχλαςε θηιίαο επεξεάδεη ζεκαληηθά θαη ην θνκκάηη ησλ
ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο απηνεθηίκεζεο. Σα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία ηείλνπλ λα
ζπκπεξηθέξνληαη παζεηηθά (Kim, 2003). Οη παξαπάλσ έξεπλεο έδεημαλ φηη ε
αλάπηπμε ζπλαηζζεκάησλ θαη απηνεθηίκεζεο ζπλδένληαη ζεκαληηθά κε ηελ θαηνρή
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θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Γειαδή, αλ θάπνηνο θαηέρεη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο
θαηαλνήζεη ηνλ θφζκν θαιχηεξα θαη κπνξεί λα αλαπηχμεη πγηή ζπλαηζζήκαηα θαη
πςειή απηνεθηίκεζε. Καη ε απηνεθηίκεζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επθνιφηεξε
θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ. Όπσο δηαπηζηψλεηαη απ’ φια ηα παξαπάλσ ε θαηνρή
ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ είλαη κία νκπξέια πνπ πεξηθιείεη ην κεγαιχηεξν κέξνο
ηεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο ηνπ αηφκνπ.
Ζ θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία γίλεηαη κέζσ ηεο
ζπλερνχο έληαμε ησλ καζεηψλ κε νπηηθή αλαπεξία ζε φιν ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη.
Δπηπιένλ, ε απμαλφκελε έληαμε ζηα γεληθά ζρνιεία δεκηνπξγεί θάπνηεο απαηηήζεηο
πνπ πξέπεη λα θαιχςνπλ απηνί νη καζεηέο, ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ ζην εληαμηαθφ
πεξηβάιινλ. Γηα λα θαξπσζνχλ νη καζεηέο ηα πιενλεθηήκαηα ηεο έληαμεο πξέπεη λα
θαηέρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο.
Μειεηψληαο θαη ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ κε νπηηθή αλαπεξία, νη θνηλσληθέο
δεμηφηεηεο θξίζεθαλ απαξαίηεηεο, αθνχ απηέο απνηεινχλ ηελ νδφ πξνο ηελ
θνηλσληθνπνίεζε, ηελ θνηλσληθή απνδνρή θαη θαη’ επέθηαζε ηελ αλάπηπμε ηεο
ζεηηθήο απηναληίιεςεο. Γηαπηζηψζεθε φηη αλ νη καζεηέο κε νπηηθή αλαπεξία
θαηέρνπλ

ζε

ηθαλνπνηεηηθφ

βαζκφ

ηηο

θνηλσληθέο

δεμηφηεηεο,

κπνξνχλ

λα

αιιειεπηδξνχλ ζεηηθά κε ηνπο βιέπνληεο ζπκκαζεηέο ηνπο (Celeste, 2006).
Γπζηπρψο φκσο, νη εθπαηδεπηηθνί δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηε δηδαζθαιία ησλ
αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ, θαη φρη ζηε δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, νη
νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ζην ρψξν ηνπ
ζρνιείνπ, ζηεξψληαο απφ ηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηάθνξεο
δξαζηεξηφηεηεο. Πέξα απφ ηηο αθαδεκατθέο γλψζεηο, αλάγλσζε θαη γξαθή Braille,
καζεκαηηθά θαη ηηο δεμηφηεηεο θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε
δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζηνπο καζεηέο κε νπηηθή αλαπεξία (Celeste,
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2006), έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ελζσκαησζνχλ απηφλνκα θαη ελεξγά ζηελ
θνηλσλία ησλ βιεπφλησλ θαη λα αηζζάλνληαη ζίγνπξνη θαη άλεηνη ζε θνηλσληθέο
θαηαζηάζεηο.
Οη

θνηλσληθέο

δεμηφηεηεο

κπνξνχλ

λα

δηδαρζνχλ

κε

επηηπρία

απφ

εθπαηδεπηηθνχο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο (Wagner, 2004). Απνδείρζεθε φκσο,
πσο ε έληαμε ελφο καζεηή κε νπηηθή αλαπεξία ζπρλά είκαη κία δχζθνιή εκπεηξία γηα
ην εθπαηδεπηηθφ ηεο γεληθήο ηάμεο, δηφηη δελ έρεη ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο γηα λα
κπνξέζεη λα ηνλ βνεζήζεη θαηαιιήισο (Porter & Lacey, 2008). Οη εθπαηδεπηηθνί δελ
είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζνπλ έλα δεκηνπξγηθφ πξφγξακκα παξά ηελ αλαγθαηφηεηα
ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (Sacks, et. al., 2001). Ο εθπαηδεπηηθφο
είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηδάμεη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζηα παηδηά κε νπηηθή
αλαπεξία, φκσο δελ θαηέρεη ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο (Dale & Salt, 2008). Γη’ απηφ
θξίλεηαη απαξαίηεηε ε θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ ζσζηή πξνψζεζε ησλ
θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Γηφηη, ν ξφινο ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ηνπ δαζθάινπ ζηνπο
καζεηέο κε νπηηθή αλαπεξία, είλαη ζεκαληηθφο, θαζψο ηνπο βνεζά λα απνθηήζνπλ
επθνφηεξα πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πεξίγπξν (Jindal-Snape, 2005β). εκαληηθφο
παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πξνψζεζε
ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ είλαη νη γνλείο, νη νπνίνη απνηεινχλ ην πην ζεκαληηθφ
θεθάιαην ηε δσή φισλ ησλ παηδηψλ (Huurre, Komulainen, & Aro, 1999). Γνλείο θαη
εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ. Απαίηεζε ησλ γνληψλ λα είλαη ε πξνψζεζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ
ζην ζρνιείν.
Σέινο, ζηελ παξνχζα εξγαζία πξνηείλεηαη έλα πξφγξακκα παξέκβαζεο πνπ
ζρεδηάζηεθε θαη απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζε παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία ρσξίο
θακία επηπξφζζεηε αλαπεξία ρσξίο λα ζηνρεχεη ζε θακία αμίσζε. Ο ζρεδηαζκφο
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απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο βαζίζηεθε πάλσ

ζε έλα παξφκνην πξφγξακκα

παξέκβαζεο πνπ ζρεδηάζηεθε απφ ηνπο Jindal-Snape 2005˙ 2004 & Jindal-Snape,
Kato & Maekawa 1998, νη νπνίνη πξνζπάζεζαλ λα δηδάμνπλ ηηο θνηλσληθέο
δεμηφηεηεο. Δπηπιένλ, ην παξφλ πξφγξακκα παξέκβαζεο δελ πξαγκαηνπνηείηαη κε
ειεθηξνληθά κέζα, ιφγσ ηεο δηαπίζησζεε φηη ηα παηδηά καζαίλνπλ θαιχηεξα δηα
δψζεο. Θα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί πηινηηθά θαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο δαζθάινπο,
αιιά θαη απφ γνλείο. Μεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηδηψθεηαη ε θαηάθηεζε
δεμηνηήησλ νκηιίαο, ε ζσζηή ζηάζε ζψκαηνο θαη ε ζσζηή θαηεχζπλζε ηνπ θεθαιηνχ
πξνο ηνλ ζπλνκηιεηή.
Κιείλνληαο απηήλ ηελ εξγαζία, πηζηεχεηαη πσο ζα αλνίμεη κία «πφξηα» γηα
κειινληηθή έξεπλα. Απηή ε έξεπλα, ζα κπνξνχζε λα κειεηήζεη έλα δείγκα Διιήλσλ
καζεηψλ κε νπηηθή αλαπεξία θαη λα εζηηάζεη αθξηβψο ζηηο ειιείςεηο ησλ θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ θαη αλαγθψλ απηψλ ησλ καζεηψλ. Δπηπιένλ, δεδνκέλνπ φηη ε θαηνρή
θνηλσληθψλ

δεμηνηήησλ

ζπκβάιιεη

ζηελ

θνηλσληθνπνίεζε

ηνπ

αηφκνπ,

λα

αλαζπληάμνπλ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηεο Διιάδαο γηα καζεηέο κε νπηηθή
αλαπεξία, εληάζζνληαο σο βαζηθφ κάζεκα θαη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Γειαδή λα
δεκηνπξγεζεί έλα δνκεκέλν πξφγξακκα φπνπ ζα πξνσζεί ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο
θαη ζα βνεζά ηνπο καζεηέο λα ηηο θαηαθηήζνπλ θαη λα εληαρζνχλ νκαιά ζην ειιεληθφ
θαη εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθφ γίγλεζζαη.

83

Βηβιηνγξαθία
Al-Zyoudi, M. (2007). Gender differences in self-concept among adolescents with low
vision. International Journal of special education , 22 (1), ζζ. 132-136.
Avramidis,

E.,

&

Norwich,

.

(2002).

Teacher ’

attitude

toward

integration/inclusion: a review of the literature. European Journal of Special Needs
Education , 17 (2), ζζ. 129-147.
Bishop, V. E. (2004). How does a visual impairment affect early development? ην V.
E. Bishop, Teaching visually impaired children. U.S.A: Charles Thomas.
Bishop, V. E. (2004). The expanded core curriculum: The specid skills needed by a
visually impaired students. ην V. E. Bishop, Teaching Visually impaired children.
U.S.A: Charles Thomas.
Bishop, V. E. (2004). What is vision and how does it work? ην V. E. Bishop,
Teaching Visually Impaired Children. U.S.A: Charles Thomas.
Botsford, K. (2013). Social Skills for Youths with Visual Impairments: A MetaAnalysis. Journal of Visual Impairment & Blindness , ζζ. 497-508.
Bowen, J. (2010). Visual impairment and its impact on self-esteem. THE BRITISH
JOURNAL OF VISUAL IMPAIRMENT , 28 (1), ζζ. 47–56.
Brambring, M. (2007). Divergent Development of Verbal Skills in Children Who Are
Blind or Sighted. Journal of Visual Impairmnent & Blindness , 101 (12), ζζ. 749-762.
ruce, I., Harrow, J., & Obolen kaya, P. (2007).

lind and partially ighted people’

perceptions of their inclusion by family and friends. The British Journal of Visual
Impairment , 25 (1), ζζ. 68–85.

84

Buhrow, M. M., Hartshorne, T. S., & Johnson, S. B. (1998). Parents' and Teachers'
Ratings of the Social Skills of Elementary-Age Who Are Blind. Journal of Visual
Impairment & Blindness , 92 (7), ζζ. 503-511.
Caballo, C., & Verdugo, M. A. (2007). Social skills assessment of children and
adolescents with visual impairment: identifying relevant skills to improve quality of
social relationships. Psychological Reports , 100, ζζ. 1101-1106.
Celeste, M. (2006). Play Behaviors and Social Interactions of a Child Who Is Blind: In
Theory and Practice. Journal of Visual Impairment & Blindness , 100 (2), ζζ. 75-90.
Celeste, M. (2007). Social Skills Intervention for a Child Who Is Blind. Journal of
Visual Impairment & Blindness , ζζ. 521-533.
Celeste, M., & Grum, D. K. (2010). Social integration of children with visual
impairment: A developmental model. Elementary Education Online , 9 (1), ζζ. 11-22.
Cochrane, G., Lamoureux, E., & Keeffe, J. (2008). Defining the Content for a New
Quality of Life Questionnaire for Students with Low Vision (The Impact of Vision
Impairment on Children: IVI_C). Ophthalmic Epidemiology, , 15, ζζ. 114–120.
Cole, M., & Cole, S. (2001). Ζ θνηλσληθή Αλάπηπμε ζηε Μέζε Παηδηθή Ζιηθία. ην M.
Cole, S. Cole, & Ε. ΜΠΑΜΠΛΔΚΟΤ (Δπηκ.), Η αλάπηπμε ησλ παηδηώλ. Γλσζηηθή θαη
Ψπρνθνηλσληθή Αλάπηπμε θαηά ηε Νεπηαθή θαη Μέζε Παηδηθή Ηιηθία (Μ. ΟΛΜΑΝ,
Μεηαθξ., Σφκ. Β', ζ. 487). Αζήλα: ΣΤΠΩΘΖΣΩ- ΓΗΩΡΓΟ ΓΑΡΓΑΝΟ.
Dale, N., & Salt, A. (2008). Social identity, autism and visual impairment (VI) in the
early years. The British Journal of Visual Impairment , 26 (2), ζζ. 135–146.

85

D'Allura, T. (2002). Enhancing the Social Interaction Skills of Preschoolers with
Visual Impairments. Journal of Visual Impairments & Blindness , 96 (8), ζζ. 576-584.
Duquette, J. (2008). Integration of students with a visual impairment in mainstream
vs specialized schools: advantages and disadvantages. Institut Nazareth et LouisBraille.
Duvdevany, I., Moin, V., & Yahav, R. (2007). The Social Life and Emotional State of
Adolescent Children of Parents Who Are Blind and Sighted: A Pilot Study. Journal of
Visual Impairment & Blindness , 101 (3), ζζ. 160-171.
Dyck, M. J., Farrugia, C., Shochet, I. M., & Holmes-Brown, M. (2004). Emotion
recognition/understanding ability in hearing or vision-impaired children: do sounds,
sights, or words make the difference? The journal of child psychology and spychiatry
, 45 (4), ζζ. 798-800.
Elliott, S. N., Kratochwill, T. R., Littlefield Cook, J., & Travers, J. F. (2008). Γλσζηηθή
θαη Γισζζηθή Αλάπηπμε. ην S. N. Elliott, T. R. Kratochwill, J. Littlefield Cook, & J. F.
Travers, Δθπαηδεπηηθή ςπρνινγία. Απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία. Απνηειεζκαηηθή
κάζεζε. Αζήλα: Gutenberg.
Ely, M. S. (2014). Effective Strategies for Preschool Peer Group Entry: Considered
Applications for Children with Visual Impairments. Journal of Visual Impairments &
Blindness , 108 (4), ζζ. 287-297.
Farmer, T. W., & Rodkin, P. C. (1996). Antisocial and Prosocial Correlates of
Classroom Social Positions: The Social Network Centrality Perspective. Social
Development , 5:, ζζ. 174-188.

86

Frame, M. J. (2000). The Relationship Between Visual Impairment and Gestures.
Journal of Visual Impairments & Blindness , 94 (3), ζζ. 155-171.
Galati, D., Sini, B., Schmidt, S., & Tinti, C. (2003). Spontaneous Facial Expressions
in Congenitally Blind and Sighted Children Aged 8-11. Journal of Visual Impairment &
Blindness , 97 (7), ζζ. 418-128.
Gold, D., Shaw, A., & Wolffe, K. (2010). The Social Lives of Canadian Youths with
Visual Impairments. Journal of Visual Impairment & Blindness , 104 (7), ζζ. 431-443.
Gumpel, T. P., & Am, H. N.-A. (2001). Evaluation of a Technology for Teaching
Complex Social Skills to Young Adults with Visual and Cognitive Impairments.
Journal of Visual Impairment & Blindness , 95 (2), ζζ. 95-107.
Guralnick, M. J., Connor, R. T., Hammond, M., Gottman, J. M., & Kinnish, K. (1995).
ImmediImmediate effects of mainstreamed settings on social interactions and social
integration of pre-school children. American Journal on Mental Retardation , 100 (4),
ζζ. 359-377.
Guralnick, M. (1990). Peer interactions and the development of handicapped
children's social and communicative competence. ην H. Foot, M. Morgan, & R.
Shute, Children helping children (ζζ. 275-305). England: Wiley.
Harley, R. K., Truan, M. B., & Sanford, L. D. (1997). ην R. K. Harley, M. B. Truan, &
L. D. Sanford, Communication Skills For Visually Impairmed Learners. Braille, Print
and Listening Skills for Students Who Are Visually Impaired. U.S.A: Charles C
Thomas.
Hatlen, P. (2004). Is social isolation a predictable outcome of inclusive education?
Journal of Visual Impairment and Blindness , 98 (11), ζζ. 289-292.
87

Hendrickson, H. (2011). Ζ εμέιημε ηεο πξψηκεο επηθνηλσλίαο. ην H. Ma on, S.
McCall, Α. Εψηληνπ-ηδέξε, & Δ. Νηεξνπνχινπ-Νηέξνπ (Δπηκ.), Παηδηά θαη λένη κε
πξνβιήκαηα όξαζεο. Η πξόζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε. Αζήλα: Πεδίν.
Hodges, J., & Keller, M. J. (1999). Visually impaired students' perceptions of their
social integration in college. Journal Of Visually Impairment & Blindness , 3, ζζ. 153165.
Huey Chang, S. C., & Schaller, J. (2000). Perspectives of Adolescents with Visual
Impairments on Social Support from Their Parents. Journal of Visual Impairment &
Blindness , 94 (2), ζζ. 69-84.
Huurre, T. M., Komulainen, E. J., & Aro, H. M. (1999). Social Support and Selfesteem
Adolescents with Visual Impairments. Journal of Visual Impairment & Blindness , 93
(1), ζζ. 26-37.
Huurre, T. (2000). Psychosocial development and social support among adolescents
with visual impairment. Finland.
James, D., & Stojanovik, V. (2006). Communication skills in blind children: a
preliminary investigation. Child: care, health and development , 33 (1), ζζ. 4-10.
Jindal-Snape, D. (2004). Generalization and Maintenance of Social Skills of Children
with Visual Impairments: Self-evaluation and the Role of. Journal of Visual
Impairment & Blindness , 98 (8).
Jindal-Snape, D. (2005). Self-evaluation and Recruitment of Feedback for Enhanced
Social Interaction by a Student with Visual Impairment. Journal of Visual Impairment
& Blindness , 99 (8), ζζ. 486-498.

88

Jindal-Snape, D. (2005). Use of Feedback from Sighted Peers in Promoting Social
Interaction Skills. Journal of Visual Impairment & Blindness , 99 (7), ζζ. 1-16.
Jindal-Snape, D., Kato, M., & Maekawa, H. (1998). Using Self-Evaluation Procedures
to Maintain Social Skills in a Child Who Is Blind. Journal of Visual Impairment &
Blindness , 92 (5), ζζ. 362-366.
Kef, S., & Dekovic, M. (2004). The role of parental and peer support in adolescents
well-being: a comparison of adolescents with and without a visual impairment.
Journal of Adolescence , 27, ζζ. 453–466.
Kekelis, L. S. (2001). Peer Interactions in Childhood: The impact of Visual
Impairment. ην S. Z. Sacks, L. S. Kekelis, & R. Gaylord-Ross, The development of
social skills by blind and visually impaired students (ζζ. 13- 35). New York, AFB
Press.
Kekelis, L. S., & Prinz, P. (1996). Blind and Sighted Children with Their Mothers: The
Development of Discourse Skills. Journal of Visual Impairment & Blindness , 90 (5),
ζζ. 423-436.
Kelly, S. M., & Smith, T. J. (2008). The Digital Social Interactions of Students with
Visual Impairments: Findings from Two National Surveys. Journal of Visual
Impairment & Blindness , 102 (9), ζζ. 528-539.
Khadka, J., Ryan, B., Margrain, T. H., & Woodhouse, J. M. (2012). Listening to
voices of children with a visual impairment: A focus group study. The British Journal
of Visual Impairment , 30 (3), ζζ. 182–196.

89

Kim, Y.-i. (2003). The Effects of Assertiveness Training on Enhancing the Social
Skills of Adolescents with Visual Impairments. Journal of Visual Impairment &
Blindness , 97 (5), ζζ. 285-297.
Kirkwood, R. (2011). Ο έθεβνο. ην H. Ma on, S. McCall, Α. Εψληνπ- ηδέξε, & Δ.
Νηεξνπνχινπ-Νηέξνπ (Δπηκ.), Παηδηά θαη λένη κε πξνβιήκαηα όξαζεο. Η πξόζβαζε
ζηελ εθπαίδεπζε. Αζήλα: Πεδίν.
Korir, B. C. (2015). The Perception of Students and Teachers on the Integration
Programme of Students with Visual Impairment in Secondary Schools: A Case of
Ainamoi Sub County, Kericho County, Kenya. Journal of Education and Practice , 6
(12), ζζ. 6-12.
Koster, M., Nakken, H., Pijl, S. J., & Houten, E. v. (2009). Being part of the peer
group: a literature study focusing on the social dimension of inclusion in education.
International Journal of Inclusive Education , 13 (2), ζζ. 117–140.
Levy, G. (2009). Sight is might: Vision and vision impairment in people with profound
intellectual and multiple disabilities. ην J. Pawlyn, & S. Carnaby, Profound
Intellectual and Multiple Disabilities: Nursing Complex Needs (ζζ. 147-167). Oxford:
Blackwell.
MacCuspie, P. A. (2001). The social acceptance and interaction of visually impaired
children integrating setting. ην S. Z. Sacks, L. Kekelis, & R. Gaylord-Ross, The
development of social skills by blind and visually impaired student: Exploratory
studies and strategies (ζζ. 83-102). New York:: AFB Press, American Foundation for
the Blind.

90

Mason, H. (2011). Αμηνιφγεζε ηεο φξαζεο. ην H. Ma on, S. McCall, Α. Εψληνπηδέξε, & Δ. Νηεξνπνχινπ-Νηέξνπ (Δπηκ.), Παηδηά θαη λένη κε πξνβιήκαηα όξαζεο. Η
πξόζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε. Αζήλα: Πεδίν.
Matson, J. L., & Wilkins, J. (2009). P ychometric te ting method for children’

ocial

skills. Research in Developmental Disabilities , 30, ζζ. 249–274.
McAlpine, L., & Moore, C. (1995). The Development of Social Understanding in
Children with Visual Impairments. Journal of Visual Impairment & Blindness , 89 (4),
ζζ. 349-358.
McAlpine, L., & Moore, C. (1995). The Development of Social Understanding in
Children with Visual Impairments. Journal of Visual Impairments & Blindness , 89 (4),
ζζ. 349-358.
McBroom, L. (1997). Making the Grade: College Students with Visual Impairments.
Journal of Visual Impairments & Blindness , 91 (3), ζζ. 261-270.
McCall, S. (2011). Ηζηνξηθέο πξννπηηθέο. ην H. Ma on, S. McCall, Α. Εψληνπηδέξε, & Δ. Νηεξνπνχινπ-Νηέξνπ (Δπηκ.), Παηδηά θαη λένη κε πξνβιήκαηα όξαζεο. Η
πξόζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε (ζζ. 47-48). Αζήλα: Πεδίν.
McGaha, C. G., & Farran, D. C. (2001). Interactions in an Inclusive Classroom: The
Effects of Visual Status and Setting. Journal of Visual Impairment & Blindness , 95
(2), ζζ. 80-94.
Mirdehghan, S. A., Dehghan, M. H., Mohammadpour, M., Heidari, K., & Khosravi, M.
(2005). Causes of severe visual impairment and blindness in schools for visually
handicapped children in Iran. The British journal of ophthalmology , 89 (5), ζζ. 612–
614.
91

Moore, V., & McConachie, H. (1994). Communication between blind and severely
visually impaired children and their parents. British Journal of Developmental
Psychology , 12, ζζ. 491-502.
Nakken, H., & Pijl, S. J. (2002). Getting along with classmates in regular schools:a
review of the effects of integration on the development of social relationships.
International Journal of Inclusive Education , 6 (1), ζζ. 47-61.
Nikolaraizi, M., & De Reybekiel, N. (2001). A comparative tudy of children’ attitude
towards deaf children, children in wheelchairs and blind children in Greece and in the
UK. European Journal of Special Needs Education , 16 (2), ζζ. 167–182.
Ophir-Cohen, M., Ashkenazy, E., Cohen, A., & Tirosh, E. (2005). Emotional Status
and Development in Children Who Are Visually Impaired. Journal of Visual
Impairments & Blindness , 99 (8), ζζ. 478-485.
Peavey, K. O., & Leff, D. (2002). Social Acceptance of Adolescent Mainstreamed
Students with Visual Impairments. Journal of Visual Impairment & Blindness , 96
(11), ζζ. 808-811.
Pijl, S. J., Meijer, ,. C., & Hegarty, S. (1997). Inclusive Education: A Global Agenda.
London: Routledge.
Porter, J., & Lacey, P. (2008). Safeguarding the needs of children with a visual
impairment in non-VI special schools. British Journal of Visual Impairment , 26 (1),
ζζ. 50–62.
Pring, L., Dewart, H., & Brockbank, M. (1998). Social Cognition in Children with
Visual Impairments. Journal of Visual Impairment & Blindness , 92 (11), ζζ. 754-768.

92

Rettig, M. (1994). The Play of Young Children with Visual Impairments:
Characteristics and Interventions. Journal of Visual Impairment & Blindness , 88 (5),
ζζ. 410-420.
Rodney, P. (2003). The psychological aspect of visual impairment as a central
understanding in the development of inclusion. British Journal of Visual Impairment ,
21 (1), ζζ. 19-24.
Roe, J. (2008). Social inclusion: meeting the socio-emotional needs of children with
vision needs. British Journal of Visual Impairment , 26 (2), ζζ. 147-158.
Rosenblum, L. P. (2000). Perceptions of the Impact of Visual Impairment on the
Lives of Adolescents. Journal of Visual Impairment & Blindness , 94 (7), ζζ. 434-445.
Sacks, S. Z. (2001). The social Development of Visuall Impaired Children: A
Theoretical Perspective. ην S. Z. Sacks, L. S. Kekelis, & R. J. Gaylord- Ross, The
Development of Social Skills by Blind and Visually Impaired students. New York: AFB
Press.
Sacks, S. Z., & Silberman, R. K. (2000). Social skills. ην A. J. Koenig, & M. C.
Holbrook, Foundations of education (Second edition εθδ., Σφκ. 2, ζζ. 616-652). New
York: American Foundation for the Blind.
Sacks, S. Z., Kekelis, L. S., & Gaylord- Ross, R. J. ην S. Z. Sacks, L. S. Kekelis, &
R. J. Gaylord-Ross, The development of social skills.
Sacks, S. Z., Kekelis, L. S., & Gaylord-Ross, R. (2001). The development of social
skills by blind and visually impaired students. New York: AFB Press.

93

Sacks, S., & Gaylord- Ross, R. (1989). Peer-Mediated and Teacher-Directed Social
Skills Training for Visually Impaired Students. Behavior Therapy , 20 (4), ζζ. 619638.
Sacks, S., & Wolffe, K. (2006). Teaching social skills to students with visual
impairments: From theory to practice. New York: AFB Press.
Sak- Wernicka, J. (2014). The Effect of Nonverbal Cues on the Interpretation of
Utterances by People with Visual Impairments. Journal of Visual Impairment &
Blindness , 108 (2), ζζ. 133-144.
Salleh, N. M., & Alia, M. M. (2010). Students with Visual Impairments and Additional
Disabilities. Procedia Social and Behavioral Sciences , 7, ζζ. 714–719.
Salleh, N., & Zainal, K. (2010). How and why the visually impaired students socially
behave the way they do. Procedia Social and Behavioral Sciences , 9, ζζ. 859-863.
Schleien, S., Green, F., & Stone, C. (2003). Making friends within inclusive
community recreation programs. American Journal of Recreation Therapy , 2 (1), ζζ.
7-16.
Shapiro, D. R., Moffett, A., Lieberman, L., & Dummer, G. M. (2005). Perceived
Competence of Children with Visual Impairments. Journal of Visual Impairment &
Blindness , 99 (1), ζζ. 15-25.
Sharma, S., Sigafoos, J., & Carroll, A. (2000). Social Skills Assessment of Indian
Children with Visual Impairments. Journal of Visual Impairment & Blindness , 94 (3),
ζζ. 172-176.

94

Skellenger, A., & Hill, E. (1994). Effects of a shared teacher-child play intervention on
the play skills of three young children who are blind. Journal of Visual Impairment &
Blindness , 88, ζζ. 433–445.
Skellenger, A., Rosenblum, L., & Jager, B. (1997). Behaviors of Preschoolers with
Visual Impairments in Indoor Play Settings. Journal of Visual Impairments &
Blindness , 91 (6), ζζ. 519-530.
Sleeuwenhock, H., Boter, R., & Vermeer, A. (1995). Perceptual-Motor Performance
and the Social Development of Visually Impaired Children. Journal of Visual
Impairment & Blindness , 89 (4), ζζ. 359-367.
Tadić, V., Pring, L., & Dale, N. (2010). Are language and ocial communication intact
in children with congenital visual impairment at school age? Journal of Child
Psychology and Psychiatry , 51 (6), ζζ. 696–705.
Terzi, L. (2004). The Social Model of Disability: A Philosophical Critique. Journal of
Applied Philosophy , 21 (2), ζζ. 141-157.
Van Hasselt, V. B. (1983). Social adaption in the blind. Clinical Psychology Review ,
3 (1), ζζ. 87-102.
Van Hasselt, V. B., Hersen, M., & Kazdin, A. E. (1985). Assessement of social skills
in Visually- Handicapped adolescents. Behaviour Research and Therapy , 3 (1), ζζ.
53-63.
Van Hasselt, V. B., Kazdin, A. E., Hersen, M., Simon, J., & Mastantuono, A. K.
(1985). A behavioral- analytic model fow assessing social skills in blind adolescents.
Behaviour Research Therapy , 23 (4), ζζ. 395-405.

95

Wagner, E. (2004). Development and Implementation of a Curriculum to Develop
Social Competence for Students with Visual Impairments in Germany. Journal of
Visual Impairment & Blindness , 98 (11), ζζ. 703-709.
Warren, D. H. (1994). Blindness and children: An individual differences approach.
New York : Cambridge University Press.
Warren, D. H. (1984). Blindness and early childhood. New York: American
Foundation for the Blind.
Webster, A., & Roe, J. (1998). Developmental processes. ην A. Webster, & J. Roe,
Children with Visual Impairments. Social interaction, language and learning. London
and New York: Routledge.
Wolffe, K. E., Sacks, S. Z., Corn, A. L., Erin, J. N., Huebner, K. M., & Lewis, S.
(2002). Teachers of Students with Visual Impairments: What Are They Teaching?
Journal of Visual Impairment & Blindness , 96 (5), ζζ. 293-304.
Wolffe, K., & Kelly, S. (2011). Instruction in areas of the expanded core curriculum
linked to transition outcomes for students with visual impairments. Journal of Visual
Impairment & Blindness , 105, ζζ. 340-349.
Wolffe, K., & Sacks, S. (1997). The Lifestyles of Blind, Low Vision, and Sighted
Youths: A Quantitative Comparison. Journal of Visual Impairment & Blindness , 91
(3), ζζ. 245-257.
Yildiz, M. A., & Duy, B. (2013). Improving Empathy and Communication Skills of
Visually Impaired Early Adolescents through a Psycho-education Program.
Educational sciences: Theory & Practice , 13 (3), ζζ. 1470-1476.

96

Zebehazy, K. T., & Smith, T. J. (2011). An Examination of Characteristics Related to
the Social Skills of Youths with Visual Impairments. Journal of Visual Impairments &
Blindness , 105 (2), ζζ. 84-95.
Zoniou‐Sideri, A., & Vlachou, A. (2006). Greek teacher ’ belief

y tem

about

disability and inclusive education. International Journal of Inclusive Education , 10 (45), ζζ. 379–394.
Εψληνπ- ηδέξε, Α. (2011). Ζ εθπαηδεπηηθή έληαμε ζηελ Διιάδα: κηα πνξεία είθνζη
εηψλ. ην Α. Εψληνπ- ηδέξε, & Ζ. παλδάγνπ (Δπηκ.), Δθπαίδεπζε & Τύθισζε.
Σύγρξνλεο ηάζεηο θαη πξννπηηθέο (ζ. 33). Αζήλα: Πεδίν.
Νηθνιάνπ, Γ. (2011). Γηαπνιηηηζκηθή δηδαθηηθή. Τν λέν πεξηβάιινλ-Βαζηθέο αξρέο.
Αζήλα: Πεδίν.
νχιεο, . Γ. (2008). Έλα ζρνιείν γηα όινπο. Από ηελ έξεπλα ζηελ πξάμε.
Παηδαγσγηθή ηεο έληαμεο (Σφκ. β). Αζήλα: Gutenberg.
νχιεο, . Γ. (2006). Παηδαγσγηθή ηεο έληαμεο. Από ην "ζρνιείν ηνπ δηαρσξηζκνύ" ζε
έλα "ζρνιείν γηα όινπο" (Σφκ. α). Αζήλα: Σππσζήησ- Γηψξγνο Γαξδαλφο.
Σξηιηαλφο, Θ. (2008). Οξγάλσζε θαη έιεγρνο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. ην Θ. Σξηιηαλφο,
Μεζνδνινγία ηεο Σύγρξνλεο Γηδαζθαιίαο. Καηλνηόκεο επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο
ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε (ζζ. 95-102). Αζήλα.
Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ-Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (2004).
Γηαθνξνπνηεκέλν Γ.Δ.Π.Π. & Α.Π. γηα ηπθινχο καζεηέο. Αζήλα:ΤΠΔΠΘ.

97

