
1 
 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

 

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» 

 

 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

«ΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» 

 

 

 

Παπαδοπούλου Ανδριάνα 

 

 

 

Θεσσαλονίκη 2017 



2 
 

 

 

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

«Στάσεις μαθητών γυμνασίου τυπικής ανάπτυξης απέναντι στην οπτική αναπηρία» 

«Αttitudes of secondary school students with typical development toward visual disability» 

 

Παπαδοπούλου Ανδριάνα 

 

Εξεταστική επιτροπή 

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Επόπτης  

Αγαλιώτης Ιωάννης, Καθηγητής  

Καρτασίδου Λευκοθέα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

 

Θεσσαλονίκη, 2017 

 

Η συγγραφέας βεβαιώνει ότι το περιεχόμενο του παρόντος έργου είναι αποτέλεσμα 

προσωπικής εργασίας και ότι έχει γίνει η κατάλληλη αναφορά στην εργασία τρίτων, όπου 

κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο, σύμφωνα με τους κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας. 

……………………………… 

Παπαδοπούλου Ανδριάνα 



3 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Περίληψη……………………………………………………………………………………5 

Abstract……………………………………………………………………………………..7 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ..………………………………………………………...……………………..9 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ………………………………………………………..…………………..10 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ………………………………………...……………………………………..11 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ……………………………………………13 

1.1 Έννοια Στάσεων…….……………………………………..……………………..……13 

1.2 Δομή Στάσεων……….……………………………………..…………………….……14 

1.3 Λειτουργίες Στάσεων......…………………………………..…………………….……15 

1.4 Αλλαγή Στάσεων…………………………………………..…………………….…….16 

1.5 Στάσεις και Συμπεριφορά…………………………………..…………………….……18 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
: ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ………………………..22 

2.1 Γενική Θεώρηση………………………………………………………………………22 

2.2 Παράγοντες επιρροής των στάσεων απέναντι στην αναπηρία…………………..…….25 

2.2.1 Ηλικία…………………………………………………………………………..……25 

2.2.2 Φύλο…………………………………………………………………………………27 

2.2.3 Κοινωνικό Περιβάλλον…………………………………………………...…………28 

2.2.4 Πολιτισμικό Υπόβαθρο…………………………………………………...…………30 

2.2.5 Επαφή με την Αναπηρία………………………………………………….………….31 

2.2.6 Κατηγορία Αναπηρίας……………………………………………………………….34 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
: ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ…...……….37 

3.1 Γενική Θεώρηση…………………………………………..……………….………….37 

3.2 Έρευνες για την οπτική αναπηρία………………………………………….………….39 



4 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ.……………………………………….43 

4.1 Ερευνητική Στρατηγική……………………………………………………………….43 

4.2 Συμμετέχοντες…………………………………………………………………………45 

4.3 Εργαλεία……………………………………………………………………………….50 

4.4 Διαδικασία……………………………………………………………………………..52 

4.5 Ανάλυση Δεδομένων………………………………………………………………….54 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ……….…………………………….55 

5.1 Ερωτηματολόγιο MAS………………………………………………………………...55 

5.2 Ερωτηματολόγιο μέτρησης στάσεων των βλεπόντων παιδιών απέναντι στα παιδιά με 

πρόβλημα όρασης………………………………………………………………………….58 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ο
: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ…………..………………...….....96 

6.1 Ερωτηματολόγιο MAS………………………………………………………………..98 

6.2 Ερωτηματολόγιο μέτρησης στάσεων των βλεπόντων παιδιών απέναντι στα παιδιά με 

πρόβλημα όρασης………………………………………………………………………...100 

6.3 Περιορισμοί Έρευνας- Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα……...…………………….107 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ..……………………………………………....109 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ…………………………..………………………………………………139 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Περίληψη 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετώνται οι στάσεις των μαθητών γυμνασίου 

τυπικής ανάπτυξης απέναντι στην οπτική αναπηρία.  

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο και θεωρητικό μέρος της διατριβής περιλαμβάνει τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τις στάσεις και τις αντιλήψεις που έχουν 

διαμορφωθεί στο πέρας των ετών για τα άτομα με αναπηρία, όπως και για τα άτομα με 

οπτική αναπηρία. Πιο αναλυτικά, αρχικά γίνεται σύντομη αναφορά στην έννοια των 

στάσεων, στη δομή, στις λειτουργίες, στην αλλαγή και στη σχέση τους με την κοινωνική 

συμπεριφορά. Σε επόμενο στάδιο τελείται εκτενής αναφορά στα ευρήματα των ερευνών 

που έχουν γίνει για τη μελέτη των στάσεων απέναντι στην αναπηρία γενικότερα στο πέρας 

των ετών. Στο τέλος του θεωρητικού μέρους γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση στα 

αποτελέσματα των μελετών  συγκεκριμένα για την οπτική αναπηρία. 

Έπειτα, ακολουθεί το δεύτερο μέρος της διπλωματικής εργασίας το οποίο περιλαμβάνει τη 

διαδικασία της έρευνας πάνω στην οποία στηρίχθηκε η εργασία, η οποία διερευνούσε τις 

πρωταρχικές και τις μεταγενέστερες κοινωνικές στάσεις των μαθητών γυμνασίου τυπικής 

ανάπτυξης έπειτα από την προβολή παρουσίασης και συζήτησης για τα χαρακτηριστικά 

των παιδιών με αναπηρία. Παρατίθενται αναλυτικά όλα τα στοιχεία της έρευνας, δηλαδή 

οι συμμετέχοντες, τα εργαλεία συλλογής δεδομένων και η διαδικασία η οποία 

ακολουθήθηκε για να διεξαχθεί ορθά το πείραμα. Το δεύτερο μέρος ολοκληρώνεται με τη 

στατιστική ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά τη διαδικασία αυτή ώστε να 

προκύψουν τα αποτελέσματα της έρευνας. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας διπλωματικής έρευνας έδειξαν ότι οι στάσεις των 

μαθητών γυμνασίου τυπικής ανάπτυξης στην πρώτη χορήγηση των ερωτηματολογίων 

διαφοροποιούνταν σε θετικές, αρνητικές και ουδέτερες ανάλογα την κατηγορία των 
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ερωτήσεων δηλώνοντας εμφανή άγνοια περί της οπτικής αναπηρίας διατηρώντας ωστόσο 

μια θετική προδιάθεση προς αυτή. Στη δεύτερη φάση χορήγησης των ερωτηματολογίων, 

έπειτα από την ενημέρωση για την οπτική αναπηρία, οι μαθητές εκδήλωσαν γενικότερα 

θετικότερη στάση απέναντι στα παιδιά με οπτική αναπηρία, διατηρώντας ωστόσο την 

επιφυλακτικότητά τους στην ύπαρξη της αναπηρίας στο στενό οικογενειακό τους 

περιβάλλον.  

 

Λέξεις-Κλειδιά: κοινωνικές στάσεις ,κοινωνική συμπεριφορά, παιδιά, αλλαγή στάσεων, 

αναπηρία, οπτική αναπηρία.  
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Abstract 

 

The present master dissertation explores the attitudes of secondary school students with 

standard development towards visual disability.  

More specifically, the first and theoretical part of the dissertation includes a literature 

review on the attitudes and perceptions that have been shaped over the years for people 

with disabilities and so for people with visual impairment. Particularly, at first is done a 

brief reference to the concept of attitudes, the structure, the functions, the change and the 

relationship with social behavior. In the next step, is performed extensive report on the 

findings of the investigations that have been made for the study of attitudes towards 

disability in general through the years. At the end of the theoretical part is done a literature 

review on the results of studies specifically for the visual disability. 

Then comes the second part of treatise in which is involved the process of research on 

which the study was based, which was investigating the primary and subsequent social 

attitudes of typically developed school students after a slide show and discussion about the 

characteristics of children with disabilities. All elements of research are listed analytically, 

namely the participants, the data collection tools and the procedure that has been followed 

in order for the experiment to be conducted properly. The second part is completed with 

the statistical analysis of the data that have been collected during this process in order to 

obtain the results of this investigation. 

The findings of this master dissertation reveal that the typical development school students' 

attitudes at the first administration of the questionnaires were differentiated into positive, 

negative and  neutral depending on the category of questions indicating apparent ignorance 

of visual disability while maintaining a positive predisposition towards it. At the second 

phase of administration of the questionnaires, after informing them about visual disability, 
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students generally expressed positive attitudes towards children with visual disabilities, 

while maintaining their reluctance to the existence of disability in their close family 

environment. 

 

Key-Words: social attitudes, social behavior, kids, attitude change, disability, visual 

disability. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Οι αντιλήψεις που επικρατούσαν και επικρατούν για τις αναπηρίες έχουν 

διαμορφωθεί και μελετηθεί στο πέρας των δεκαετιών. Η διακύμανση και η προσπάθεια 

τροποποίησής τους έχει επιχειρηθεί πολλές φορές, άλλοτε με επιτυχία και άλλοτε όχι. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, οι περισσότερες έρευνες, κυρίως οι 

προγενέστερες, επικεντρώθηκαν στη διερεύνηση των στάσεων απέναντι σε όλο το φάσμα 

των αναπηριών χωρίς την επικέντρωση σε μία συγκεκριμένη. Τα τελευταία χρόνια, 

διαφαίνεται αξιόλογη προσπάθεια εστίασης σε κάθε αναπηρία ξεχωριστά, όπως συμβαίνει 

και στην οπτική αναπηρία. Παρ’ όλα αυτά, τα ευρήματα δεν είναι πολλά και 

παρουσιάσουν αρκετούς περιορισμούς, τόσο στο πλήθος όσο και στην ηλικία των ατόμων 

με αναπηρία, το οποίο αποτέλεσε και το βασικότερο κίνητρο της εκπόνησης της έρευνας 

αυτής, θέτοντας ως στόχο τη μεγιστοποίηση του πλήθους των ερευνών που στηρίζονται 

στη διερεύνηση των κοινωνικών στάσεων απέναντι στην οπτική αναπηρία. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους και καθέναν ξεχωριστά τους 

καθηγητές του μεταπτυχιακού προγράμματος καθώς με το ήθος, τις γνώσεις και την 

εμπειρία τους συνέβαλαν στη διεύρυνση των γνωστικών μου οριζόντων και στη βελτίωση 

της εκπαιδευτικής μου υπόστασης. 

Επιπλέον, οφείλω πολλές ευχαριστίες στον κύριο Δημήτρη, στη Μαρία, στη 

διεύθυνση, στο εκπαιδευτικό προσωπικό και στους μαθητές των δύο γενικών γυμνασίων 

για την πρόθυμη αρωγή και συμμετοχή τους στην παρούσα έρευνα με σκοπό την ορθή 

διεξαγωγή της. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω εγκάρδια την οικογένειά μου, για την ατέρμονη 

εμπιστοσύνη και άνευ όρων στήριξη που μου παρέχει όλα αυτά τα χρόνια σε κάθε όνειρο 

και στόχο της ζωής μου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η μεταπτυχιακή αυτή διατριβή έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων των 

μαθητών γυμνασίου τυπικής ανάπτυξης απέναντι στην οπτική αναπηρία. Η διατριβή 

χωρίζεται σε δύο μέρη· στη βιβλιογραφική ανασκόπηση και στην παρουσίαση της 

έρευνας.  

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση περιλαμβάνει τη θεωρητική μελέτη που έχει γίνει 

στις πτυχές των κοινωνικών στάσεων και παρατίθενται οι επικρατέστερες απόψεις για την 

έννοια, τη δομή και τις λειτουργίες τους. Ακολουθεί η αναφορά στις προσπάθεια αλλαγής 

των κοινωνικών στάσεων και στη συσχέτιση μεταξύ στάσεων και συμπεριφοράς. Σε 

δεύτερο επίπεδο γίνεται λεπτομερής ανασκόπηση των ερευνών για τη μελέτη των στάσεων 

που επικρατούσαν ανά τα έτη απέναντι στην αναπηρία γενικότερα. Στο τέλος του 

θεωρητικού μέρους γίνεται ανασκόπηση της διαμόρφωσης των στάσεων συγκεκριμένα για 

την οπτική αναπηρία. 

Το ερευνητικό μέρος αποτελείται από τρία στάδια. Το πρώτο περιλαμβάνει τη 

συλλογή δεδομένων μέσω δύο ερωτηματολογίων που αφορούν στις στάσεις των μαθητών 

γυμνασίου πριν την παρουσίαση-συζήτηση σχετικά με τα χαρακτηριστικά των παιδιών με 

οπτική αναπηρία. Στο δεύτερο στάδιο τελείται η προβολή σε πρόγραμμα PowerPoint των 

δυσκολιών και των επιτευγμάτων των ατόμων με οπτική αναπηρία και ακολουθεί 

συζήτηση αυτών με τους μαθητές. Σε τρίτο και τελικό στάδιο, επαναχορηγούνται τα ίδια 

ερωτηματολόγια για να διαπιστωθεί κατά την ανάλυση των δεδομένων η διαφοροποίηση ή 

όχι των αποτελεσμάτων έπειτα από την παρουσίαση-συζήτηση. 

Σε επόμενο κεφάλαιο, ακολουθεί η εκτενής περιγραφή των αποτελεσμάτων της 

έρευνας και η ερμηνεία τους με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία. Η μεταπτυχιακή διατριβή 

ολοκληρώνεται με το κεφάλαιο των συμπερασμάτων, όπου συνοψίζονται τα βασικά 
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στοιχεία της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και της έρευνας, περιγράφονται οι περιορισμοί 

της και γίνονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα επί του θέματος.      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
: Κοινωνικές Στάσεις 

 

1.1 Έννοια Στάσεων 

 

Καθ’ όλη την ιστορία της Κοινωνικής Ψυχολογίας οι «κοινωνικές στάσεις», 

δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο αξιολογούμε τα «αντικείμενα», αποτελούσαν πάντα ένα από 

τα σημαντικότερα θέματα μελέτης (Ajzen, 2001· Allport,1933, 1954· Eagly & Chaiken 

1993, 1998· Olson & Zanna, 1993· Petty & Brinol, 2010· Petty, Wegener & Fabrigar, 

1997· Tesser & Shaffer, 1990). Ο όρος «κοινωνική στάση» αναφέρθηκε πρώτη φορά στην 

επιστήμη της Κοινωνικής Ψυχολογίας από τους Thomas και Znaniecki το 1918, με σκοπό 

την εξήγηση διαφοροποιήσεων στη συμπεριφορά μιας συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων 

(Stahlberg & Frey, 1996). 

Οι στάσεις έχουν από καιρό αναγνωριστεί ως εκείνες οι βαθιά ριζωμένες, 

εσωτερικευμένες πεποιθήσεις σχετικά με τα φαινόμενα που διαμορφώνουν το πώς τα 

άτομα σκέφτονται για τον εαυτό τους και την κοινωνία. Είτε ονομάζονται μια ενστικτώδης 

αντίδραση, μια κοσμοθεωρία, μια προδιάθεση ή παραδοχή, αυτό που έχει οριστεί ως 

«στάσεις» είναι οι αυτόματες σκέψεις που έχει κανείς για τους άλλους ανθρώπους, τόπους, 

ή πράγματα. Και, το πιο σημαντικό, είναι ο βαθμός στον οποίο αυτές οι συμπεριφορές 

είναι θετικές ή αρνητικές, ο οποίος καθορίζει σε μεγάλο ποσοστό το πώς τα άτομα θα 

συμμετάσχουν με το εκάστοτε αντικείμενο της στάσης (Eagly & Chaiken, 1998· Myers, 

2008· Rowland & Bell, 2012).  

Οι στάσεις έχουν σημαντικές συνέπειες για την κατανόηση της κοινωνικής 

συμπεριφοράς. Όπως οι τάσεις να αξιολογούμε ένα συγκεκριμένο στόχο με εύνοια ή  

δυσμένεια, έτσι και οι στάσεις σχετίζονται με άλλες σημαντικές ψυχολογικές δομές (π.χ. 
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αξίες, στόχους), ενώ είναι εννοιολογικά και εμπειρικά μοναδικές (Maio, Olson & Cheung, 

2012).  

 

1.2 Δομή Στάσεων 

 

Σύμφωνα με τη μονοδιάστατη δομή, οι στάσεις ορίζονται ως ένα συνεχόμενο, 

γενικό, θετικό ή αρνητικό συναίσθημα ενός ατόμου για κάποιο πρόσωπο, αντικείμενο ή 

κατάσταση (Cialdini, Petty & Cacioppo, 1981). Από την άλλη, σύμφωνα με το 

δισδιάστατο μοντέλο του Allport (1935) και των Millington, Leierer και Abadie (2000), οι 

στάσεις αποτελούνται από δύο συστατικά· τις απόψεις και τις προσδοκίες. Οι απόψεις 

ορίζονται ως οι καταστάσεις γενικευμένης αξίας χωρίς συμφραζόμενα, ενώ οι προσδοκίες 

ορίζονται ως οι συγκεκριμένου πλαισίου προβλέψεις των αποτελεσμάτων της 

συμπεριφοράς (Millington, et al., 2000). 

Παρά την κατά καιρούς υποστήριξη του μονοδιάστατου και δισδιάστατου 

μοντέλου,  το τρισδιάστατο μοντέλο των στάσεων (three component model) είναι αυτό που 

επικρατεί στη βιβλιογραφία, σύμφωνα με το οποίο οι τρεις διαστάσεις των στάσεων είναι 

οι εξής: 

1. Η συναισθηματική διάσταση: περιλαμβάνει τα συναισθήματα αρέσκειας ή 

δυσαρέσκειας που δημιουργούνται απέναντι στο αντικείμενο της στάσης. Κάθε στάση 

μπορεί να προκαλέσει θετικά, αρνητικά ή ουδέτερα συναισθήματα. 

2. Η γνωστική διάσταση: περιλαμβάνει τις γνωστικές λειτουργίες, πληροφορίες, 

απόψεις και πεποιθήσεις για το αντικείμενο της στάσης.  

3. Η συμπεριφορική διάσταση: περιλαμβάνει τις προθέσεις και πράξεις που 

απευθύνονται στο αντικείμενο της στάσης. 
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Οι τρεις διαστάσεις αυτές δε λειτουργούν αυτόνομα, αλλά αλληλοσυμπληρώνονται και 

μέσα από τη σύνθεσή τους προκύπτει η τελική στάση (Γεώργας, 1995· Τριάντης, 1971· 

Breckler, 1984· Rosenberg & Hovland, 1960). Σύμφωνα με το τρισδιάστατο αυτό μοντέλο 

οι στάσεις περιγράφονται ως μία σύνθετη κατάσταση συναισθηματικής, γνωστικής και 

συμπεριφορικής αντίδρασης ενός ατόμου με συγκεκριμένο τρόπο σε συγκεκριμένες 

καταστάσεις και χαρακτηρίζονται ως η κύρια κινητήριος δύναμη της συμπεριφοράς 

(Καλαντζή- Αζίζι, 1987· Gall, Beins & Feldman, 1996). 

 

1.3 Λειτουργίες Στάσεων 

 

 Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία (Cialdini, Cacioppo, Bassett & Miller, 1978· 

Katz, 1960· Katz & Stotland, 1959· Shavitt, 1989· Smith, Bruner & White, 1956) 

υποστηρίζεται πως υπάρχουν διαφορετικά είδη στάσεων που εξυπηρετούν μια ή 

περισσότερες από τις εξής τέσσερις λειτουργίες: 

1. Η λειτουργία της γνώσης (knowledge function), την οποία εξυπηρετούν όλες οι 

στάσεις έως ένα βαθμό. Η λειτουργία αυτή βασίζεται στην ανάγκη ενός ατόμου να έχει 

οργανωμένη άποψη του περιβάλλοντος. Οι στάσεις βοηθούν το άτομο αυτό αρχικά να 

απλοποιήσει και να κατανοήσει τα ερεθίσματα του περιβάλλοντός του και έπειτα να 

υιοθετήσει την κατάλληλη συμπεριφορά ώστε να προσαρμοστεί σε αυτό. 

2. Η προσαρμοστική/ωφελιμιστική λειτουργία (adjustive/utilitarian function), η οποία 

αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη λειτουργία των στάσεων. Σύμφωνα με αυτή οι στάσεις 

μπορούν να εξασφαλίσουν θετικά αποτελέσματα και να προλάβουν ή να αποφύγουν τις 

αρνητικές συνέπειες.   

3. Η λειτουργία κοινωνικής ταυτότητας/έκφρασης αξιών/αξιολόγησης (social identity/ 

values expression/ valuation function), η οποία δίνει τη δυνατότητα στο άτομο να 



16 
 

εκφράσει τις στοιχειώδεις, πρωταρχικές, ηθικές αξίες του. Οι θεωρητικές πλευρές της 

περιλαμβάνουν την έκφραση του εαυτού και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Η έκφραση 

αυτή ικανοποιεί το άτομο, γιατί του επιτρέπει να εξωτερικεύει και επιβεβαιώνει την εικόνα 

του. Η διατήρηση και έκφραση ορισμένων στάσεων, καθορίζουν τον προσδιορισμό ενός 

ατόμου στις συγκεκριμένες ομάδες αναφοράς. 

4. Η λειτουργία της διατήρησης αυτοσεβασμού/εξωτερίκευσης/εγω-προστασίας 

(maintaining self-esteem/externalization/ego-defensive function),η οποία δίνει έμφαση 

στην ψυχαναλυτική αρχή ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν μηχανισμούς όπως η άρνηση, η 

απώθηση και η προβολή για την προστασία του «εγώ» τους από εσωτερικές και 

εξωτερικές απειλές. 

 

1.4 Αλλαγή στάσεων 

 

 Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα των Vogel και Wanke (2016) υπάρχουν 

τριών ειδών στάσεις:  

α) οι περισσότερο επιφανειακές στάσεις (γνώμες, πεποιθήσεις), οι οποίες αλλάζουν σχετικά 

εύκολα, β) οι κυρίως στάσεις, οι οποίες βασίζονται στις αξίες του εκάστοτε ατόμου και 

αλλάζουν λιγότερο εύκολα και γ) οι παγιωμένες στάσεις μέσα στην προσωπικότητα 

στάσεις, οι οποίες αλλάζουν πολύ δυσκολότερα ή δεν αλλάζουν καθόλου.  

 Η αλλαγή των στάσεων εξαρτάται: Α) από τον πομπό, δηλαδή από τον άτομο που 

μεταδίδει ένα μήνυμα και κατά πόσο αυτό το άτομο είναι αξιόπιστο, αρεστό ή αν έχει κάτι 

να αποκομίσει από την αλλαγή της στάσης Β) από το αν η προσπάθεια αλλαγής 

επικαλείται το συναίσθημα, αν είναι σαφής και αν καλύπτεται το θέμα σφαιρικά ή όχι και 

Γ) από το δέκτη, δηλαδή κατά πόσο η ομάδα που επιδέχεται της αλλαγής έχει επίγνωση 

αυτής (Breckler & Wiggins, 1989). Τα καθημερινά μηνύματα που λαμβάνει κάθε άτομο 
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κατά τη διάρκεια των κοινωνικών συναναστροφών του και στοχεύουν στην αλλαγή των 

στάσεων και κατά συνέπεια της συμπεριφοράς του δέχονται βασική επιρροή από τον 

πομπό, το μήνυμα και το δέκτη. Γενικότερα, έχει διαπιστωθεί πως αποτελεσματικότερα 

στην κατεύθυνση αλλαγής μιας στάσης θεωρούνται η συζήτηση, ο διάλογος πομπού-

δέκτη, η αξιοπιστία του πομπού και η παρουσίαση και το περιεχόμενο του μηνύματος 

(Παπαδόπουλος, 2001). 

 Υποστηρίζεται πως η δημιουργία των στάσεων γίνεται από το άμεσο ή έμμεσο 

περιβάλλον του κάθε ατόμου και κατά συνέπεια η διαμόρφωση και η αλλαγή 

ερμηνεύονται από διάφορες θεωρίες μάθησης. Κατά τη διάρκεια της ζωής του το άτομο 

υιοθετεί μια κοινωνική στάση διαδοχικά επηρεαζόμενο αρχικά από την οικογένειά του, 

έπειτα στα πλαίσια κοινωνικοποίησης του σχολείου και των φιλικών συναναστροφών και 

τέλος κατά την εισαγωγή του στον επαγγελματικό χώρο (Γεώργας, 1995· Gollnick & 

Chinn, 2002· Nikolaraizi & de Reybekiel, 2001· Stoneman, 1993, 2001· Triandis, 

Adamopoulos, & Brinberg, 1984· Vlachou, 1997). Επιπλέον, είναι αποδεκτό γενικότερα 

πως οι στάσεις αποτελούν περισσότερο αποτέλεσμα γνώσεων και εμπειρίας και πως αυτές 

που δημιουργούνται και διαμορφώνονται στη νεαρή ηλικία του ατόμου χαρακτηρίζονται 

από μεγαλύτερη σταθερότητα από τις μεταγενέστερες. Εντούτοις, η αλλαγή τους μπορεί 

να θεωρηθεί πως είναι δύσκολη, είναι όμως εφικτή (Γεώργας, 1995· Παπαδόπουλος, 

2001).  

 Πιο συγκεκριμένα, όταν αρχίζει η φοίτηση του παιδιού στο σχολείο, τότε οι 

στάσεις που επικρατούν στην κοινωνία που ζει μεταλαμπαδεύονται σε αυτό μέσω των 

δασκάλων. Κατά τη διάρκεια της εφηβείας, μάλιστα, η κοινωνική ομάδα των συνομηλίκων 

διαδραματίζει έναν ισχυρό ρόλο στη διαμόρφωση των στάσεων των εφήβων (Γεώργας, 

1995). Στο σχολικό πλαίσιο, ο κυριότερος παράγοντας που επηρεάζει τη διαμόρφωση και 

την παγίωση των στάσεων είναι η κουλτούρα που προάγει το κάθε σχολείο. Η εκάστοτε 
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κουλτούρα επηρεάζει έμμεσα τις σχέσεις μαθητών-δασκάλων και κατ’ επέκταση όλων των 

μαθητών μεταξύ τους. Με άλλα λόγια, οι θετικές στάσεις αυξάνονται όσο επικρατεί στο 

σχολείο πνεύμα αλληλεγγύης, συνεργατικότητας, κατανόησης και δικαιοσύνης 

(McDougall, DeWit, King, Miller & Killip, 2004). Με την ισότιμη αντιμετώπιση, τη θέση 

στόχων και την εμπλοκή σε κοινές σχολικές δραστηριότητες επιτυγχάνεται η ομαλότερη 

κοινωνική ένταξη (Maras & Brown, 2000).  

 Σε κάθε μορφή διαπροσωπικής συναλλαγής οι στάσεις και οι απόψεις μας 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Επομένως, ζώντας σε έναν κόσμο όπου η επικοινωνία 

μεταξύ των ανθρώπων γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκη, καθίσταται πια αναγκαία η 

διαμόρφωση, η αξιολόγηση, η κατανόηση και η αλλαγή των στάσεων (Κοκκινάκη, 2005). 

 

1.5 Στάσεις και Συμπεριφορά 

 

 Οι στάσεις επηρεάζουν και καθορίζουν τις προθέσεις και τη συμπεριφορά μας 

(Κοκκινάκη, 2005). Υποστηρίζονται όμως διάφορες απόψεις ως προς τη συσχέτιση 

στάσης και συμπεριφοράς. Σύμφωνα με τον LaPiere (1934), οι θετικές στάσεις μας 

προδιαθέτουν σε θετικές συμπεριφορές (συμπεριφορές προσέγγισης), ενώ οι αρνητικές 

στάσεις σε αρνητικές συμπεριφορές (συμπεριφορές αποφυγής).  

 Ωστόσο, υπάρχει περίπτωση οι πράξεις να μη συμβαδίζουν με τις συμπεριφορές, 

δηλαδή να διατηρείται μια θετική στάση προς ένα αντικείμενο, αλλά να ακολουθεί 

αρνητική συμπεριφορά, και το αντίστροφο (Wicker, 1969). Εκτός των άλλων παρ’ όλα 

αυτά, είναι κατά πλειοψηφία αποδεκτό, σύμφωνα με τις πρόσφατες θεωρήσεις, το εύρημα 

πως το «σθένος» των στάσεων επηρεάζει την επεξεργασία πληροφοριών και κατ’ 

επέκταση τη συμπεριφορά. Με άλλα λόγια, οι ισχυρές στάσεις είναι αυτές που επηρεάζουν 
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τη συμπεριφορά, σε σύγκριση με τις ασθενείς στάσεις (Krosnick, Boninger, Chuang, 

Berent & Carnot,1993· Krosnick & Petty, 1995· Raden, 1985).  

Σύμφωνα με τη σύγχρονη Κοινωνική Ψυχολογία, οι δύο κυρίαρχες θεωρίες που 

ερμηνεύουν και προβλέπουν εάν ένα άτομο θα εκδηλώσει συμπεριφορά αντίστοιχη της 

στάσης του είναι των Fishbein και Ajzen (1980) και του Τριάντη (1971).  

Σύμφωνα με τους Fishbein και Ajzen, η πρόθεση του ατόμου να εκφράσει τη 

συμπεριφορά αυτή εξαρτάται από τους εξής παράγοντες:  

α) τη στάση του προς την ενδεχόμενη συμπεριφορά. Η στάση αυτή είναι προσωπική 

παράμετρος και πρόκειται για την πεποίθηση του ατόμου πως η έκφραση της στάσης με 

την ανάλογη συμπεριφορά, θετική ή αρνητική, θα έχει και τις αντίστοιχες συνέπειες για το 

ίδιο. Επομένως, οι ευνοïκές συνέπειες επιφέρουν θετική στάση προς την έκφραση της 

συμπεριφοράς και το αντίστροφο. 

β) την υποκειμενική εκτίμησή του ως προς τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τα άλλα άτομα 

τη συμπεριφορά του αυτή. Εννοείται έτσι, δηλαδή, η αξιολόγηση για το αν και πόσο οι 

άλλοι θα επιδοκίμαζαν ή θα αποδοκίμαζαν τη συμπεριφορά του. Η παράμετρος αυτή είναι 

συνυφασμένη με τις επιθυμίες του εκάστοτε ατόμου να ενσωματωθεί με τους άλλους ή όχι. 

Σύμφωνα με τον Τριάντη, η προβλεπόμενη συμπεριφορά του ατόμου εξαρτάται 

από:  

α) τις τάσεις συμπεριφοράς, δηλαδή την πραγματική συμπεριφορά ενός ατόμου. Η τάση 

αυτή σχετίζεται άμεσα με τις νόρμες των κανόνων συμπεριφοράς της κοινωνίας όπου ζει. 

Η τάση συμπεριφοράς κατά τον Τριάντη διαιρείται σε επιμέρους έξι διαστάσεις στην 

Ελλάδα: στην συμπεριφορά φορτισμένη με θετικά ή αρνητικά συναισθήματα, στη φιλική 

συμπεριφορά, στην εχθρική συμπεριφορά, στη συμπεριφορά με δύναμη στην κοινωνική 

ιεραρχία, στη συμπεριφορά αποφυγής και στην προσπάθεια κάποιου να γίνει αρεστός σε 

πρόσωπα υψηλής αποδοχής.   
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β) τις συνήθειές του, οι οποίες τον ωθούν να συμπεριφερθεί με τον ανάλογο ίσως 

προβλεπόμενο τρόπο.   

γ) την ψυχολογική διέγερσή του. Εφόσον το άτομο βρίσκεται σε ετοιμότητα, τότε ενδέχεται 

να δραστηριοποιηθεί κάποια δεδομένη στιγμή και να εκδηλώσει την αντίστοιχη με τη 

στάση του συμπεριφορά.   

δ) τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Εφόσον οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι ευνοïκές, 

τότε το άτομο ενδέχεται να εκδηλώσει την αντίστοιχη συμπεριφορά και το αντίστροφο. 

Κατά τον Τριάντη, η συνέπεια μεταξύ στάσης και συμπεριφοράς εξαρτάται από το 

συνδυασμό και των τεσσάρων διαστάσεων. 

Συμπερασματικά, παρατηρείται πως και οι δύο θεωρίες τονίζουν την ασυνέπεια 

στη σχέση στάσης- συμπεριφοράς καθώς το εκάστοτε άτομο πιθανώς να μην εκφράζεται 

σύμφωνα με την πραγματική στάση καθώς επηρεάζεται από παραμέτρους, όπως είναι τα 

ατομικά στοιχεία, η κανόνες συμπεριφοράς της κοινωνίας και οι συνθήκες που βρίσκεται 

τη δεδομένη στιγμή (Γεώργας, 1995).  

 Επιπροσθέτως, αξίζει να σημειωθεί συμπληρωματικά, παρά την επικράτηση των 

παραπάνω θεωριών, πως σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία υποστηρίζεται και έχει 

αξιολογηθεί από κάποιους ερευνητές πως οι παράγοντες που καθορίζουν τη συνέπεια 

στάσης- συμπεριφοράς είναι οι εξής: 

i.  ο τρόπος διαμόρφωσης της στάσης: οι στάσεις που βασίζονται στην άμεση εμπειρία 

επηρεάζουν εντονότερα την προκύπτουσα συμπεριφορά (Fazio & Zanna, 1978, 1981· 

Fazio, Zanna & Cooper, 1978· Smith & Swinyard, 1983).  

ii.  η βεβαιότητα/εμπιστοσύνη στη στάση: όσο πιο σίγουρος είναι κάποιος για την ορθότητα 

της στάσης του, τόσο πιθανότερο είναι να συμπεριφερθεί σύμφωνα με αυτή (Fazio & 

Zanna, 1978). 
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iii.  η ποσότητα πληροφοριών: όσο καλύτερα γνωρίζει κάποιος ένα αντικείμενο, τόσο 

πιθανότερο να συμπεριφερθεί ανάλογα με τη στάση του (Davidson, 1995· Davidson, 

Yantis, Norwood & Montano, 1985· Kallgen & Wood, 1986).  

iv.  η αμφιθυμία: όσο μικρότερη είναι η αμφιθυμία, δηλαδή όσο πιο ξεκάθαρη είναι η στάση 

ενός ατόμου για ένα αντικείμενο, τόσο μεγαλύτερη είναι η συσχέτιση στάσης-πράξης 

(Moore, 1973· Thomson, Zanna & Griffin, 1995).  

v.  η ακρότητα: όσο πιο ακραία αξιολογεί κάποιος ένα αντικείμενο, τόσο πιθανότερο είναι να 

φερθεί με τον ανάλογο τρόπο (Petersen & Dutton, 1975).  

vi.  η προσβασιμότητα: οι στάσεις που ανασύρονται ευκολότερα από η μνήμη είναι πιο 

πιθανό να επηρεάσουν τη συμπεριφορά (Fazio, 1989, 1995· Fazio, Chen, McDonel & 

Sherman, 1982).  

vii.  η προσωπική εμπλοκή: αναφέρεται στο κατά πόσο θεωρούμε σημαντικό το αντικείμενο 

μιας στάσης και κρίνουμε πως μας αφορά προσωπικά. Επομένως, όσο μεγαλύτερη η 

εμπλοκή, τόσο μεγαλύτερη η επιρροή της στάσης στη συμπεριφορά απέναντι στο 

αντικείμενο (Mitchell, 1979· Petty, Cacioppo & Schumann, 1983).  

viii.  η χρονική σταθερότητα: οι στάσεις που διατηρούνται στο πέρας του χρόνου φαίνεται να 

επηρεάζουν περισσότερο τη συμπεριφορά (Davidson & Jaccard, 1979).  

ix.  το προσωπικό συμφέρον: όσο πιο μεγάλη επιρροή έχει ένα αντικείμενο σε κάποιο άτομο, 

τόσο ενισχύεται η επίδραση της στάσης στη συμπεριφορά του (Crano, 1995).  

Παρατηρείται επομένως πως τα ευρήματα υπήρξαν αντιφατικά ως προς την αντίστοιχη 

επιρροή της στάσης στη συμπεριφορά και είναι αναγκαίο να υπογραμμιστεί πως οι υψηλές 

συσχετίσεις μεταξύ στάσεων και συμπεριφορών δεν επαρκούν για να οδηγηθούμε στο 

συμπέρασμα ότι οι στάσεις προκαλούν τη συμπεριφορά (Hewstone & Stroebe, 2007). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
: ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

2.1 Γενική θεώρηση  

 

 Ιστορικά, τα άτομα με αναπηρία ήταν πάντα μια ομάδα που δεχόταν διακρίσεις. Οι 

ζωή των ατόμων με αναπηρία στα προηγούμενα χρόνια απεικονιζόταν ως αξιολύπητη, 

ανάξια, ανήθικη, ακόμα και βίαιη (Phillips, 1990). Η αναπηρία υπήρχε επίσης ως 

μεταφορά για την αρρώστια, που εκφράζεται από χαρακτηριστικά όπως η εξάρτηση, η 

αδυναμία, η κατάθλιψη, η ευπάθεια και η αδυναμία. (Fine & Asch, 1988). Η κοινωνική 

πράξη φιλανθρωπίας υποκινούνταν από οίκτο, καθώς τα άτομα με αναπηρία είχαν 

ταυτιστεί με τις αναπηρίες τους (Shields & Anderson, 2010). 

 Στο σχολικό περιβάλλον, οι στάσεις απέναντι στην αναπηρία μπορούν να 

επηρεάσουν το πως οι μαθητές με αναπηρία γίνονται αντιληπτοί από τους συμμαθητές 

τους εντός και εκτός των τάξεων (Diamond & Kensinger, 2002· Upton & Harper, 2002). 

Κοινωνικά, οι στάσεις των παιδιών επηρεάζουν το ποιον θα επιλέξουν για φίλο τους 

(Diamond, 1993· Favazza, Phillipsen & Kumar, 2000) και ασκούν ισχυρή επιρροή στη 

διαδικασία της ένταξης των παιδιών με αναπηρία στο κοινωνικό σύνολο (Armstrong, 

Rosenbaum & King, 1987· Bricker, 1995· Jones, Sowell, Jones & Butler, 1981· Wetstein-

Kroft & Vargo, 1984).   

 Οι στάσεις προς τα παιδιά με αναπηρία είναι μια σημαντική πτυχή της 

ενσωμάτωσης τους στο σχολείο ή σε άλλες κοινωνικές δραστηριότητες (Bossaert, Colpin, 

Pijl, & Petry, 2011· Vignes, Godeau, Sentenac, Coley, Navarro, Grandjean & Arnaud, 

2009). Όταν τα παιδιά έχουν μια θετική στάση απέναντι στους συνομηλίκους με 

αναπηρίες, αυτή μπορεί να διευκολύνει την κοινωνική ένταξη των δεύτερων, ενώ μια 

αρνητική στάση μπορεί να παρεμποδίσει την ένταξή τους (Vignes et al., 2009). 
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 Μια μετα-ανάλυση των μελετών μεταξύ 1990 και 2000 έδειξε πως γενικότερα τα 

παιδιά έχουν θετικότερη στάση απέναντι στα παιδιά χωρίς αναπηρία απ’  ό,τι στα παιδιά 

με σωματική ή νοητική αναπηρία  (Nowicki & Sandieson, 2002).  

 Εντούτοις, παρά το γεγονός ότι αποτελέσματα ερευνών έχουν αποκαλύψει μια 

σταδιακή βελτίωση στη στάση απέναντι στα άτομα με αναπηρία και την αύξηση της 

γνώσης σχετικά με αυτή (Home, 1985· Jones, 1984· Yuker, 1988), η αποδοχή και η ένταξη 

των ατόμων αυτών εξακολουθεί να περιορίζεται από τις αρνητικές στάσεις, τις 

παρανοήσεις, τα επιζήμια στερεότυπα και τις προκαταλήψεις (Antonak, Fiedler, & Mulick, 

1989· Antonak & Livneh, 2012· Holmes & McWilliams, 1981· Livneh, 2012· Merkens, 

Perrin, Perrin, & Gerrity, 1989· Smedema, Ebener & Grist-Gordon, 2012).    

 Ακόμα και στις μέρες μας, τα παιδιά με αναπηρία είναι συχνά στόχος αρνητικών 

στάσεων. Οι γονείς παιδιών με αναπηρία περιγράφουν πως οι αρνητικές συμπεριφορές 

είναι πιο επιζήμιες από την ίδια την αναπηρία των παιδιών τους (MacMillan, Tarrant, 

Abraham & Morris, 2014). Η βίωση αρνητικών στάσεων και η θυματοποίηση από τους 

συνομηλίκους σχετίζεται με αυτό-ενοχοποίηση, μοναξιά, άγχος και χαμηλή αυτοεκτίμηση 

για τα άτομα με αναπηρία (Graham & Juvonen, 1998· Son, Parish & Peterson, 2012). 

 Στην έρευνά τους οι Daruwalla και Darcy (2005), έπειτα από τη χορήγηση δύο 

κλιμάκων μέτρησης στάσεων και αλληλεπίδρασης με τα άτομα με αναπηρία, κατέληξαν 

στο συμπέρασμα πως είναι ευκολότερη η αλλαγή των στάσεων της κοινωνίας ως συνόλου 

απ’ ό,τι η αλλαγή προσωπικών στάσεων. Ακόμα, η επαφή με ένα άτομο με αναπηρία ήταν 

πιο αποτελεσματική στην αλλαγή στάσης από την παροχή μόνο πληροφοριών σχετικά με 

την αναπηρία.  

 Επιπλέον, σύμφωνα με τους Gething και Westbrook (1983), οι μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης με συμμαθητές με αναπηρία ένιωσαν λιγότερη άγνοια σχετικά με την αναπηρία 

και προέβαλαν σε μικρότερο βαθμό την προοπτική του φόβου και της λύπησης των 
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ατόμων με αναπηρία. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούσαν να βιώνουν ενοχές και δυσφορία 

στην αλληλεπίδρασή τους με τα άτομα με αναπηρία (Gething & Westbrook, 1983).  

Εν κατακλείδι, ας ληφθεί υπ’ όψιν η διευκρίνιση πως τα παιδιά και οι νέοι με 

αναπηρία είναι πολύ ευαίσθητα στις αντιδράσεις των συνομηλίκων τους και 

αντιλαμβάνονται γρήγορα τις αντιδράσεις που έχουν οι συμμαθητές τους προς αυτούς και 

την αναπηρία τους. Εάν δεν έχουν πρόσβαση σε θετικά πρότυπα, είναι πιθανό η 

αυτοεκτίμησή τους να διαβρωθεί και η αναπηρία τους να γίνει κάτι αρνητικό ή 

ντροπιαστικό για αυτούς (Bell, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

2.2 Παράγοντες επιρροής των στάσεων απέναντι στην αναπηρία 

  

 Αρκετοί παράγοντες έχει αποδειχθεί ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 

διαμόρφωση των στάσεων προς την αναπηρία. Από τη στιγμή που η στάση μπορεί να 

οριστεί ως πολυδιάστατη έννοια που περιλαμβάνει συναισθηματικές, συμπεριφορικές και 

γνωστικές λειτουργίες, είναι ευαίσθητη στην αλλαγή και στη διαφοροποίηση. Σε 

προσωπικό επίπεδο, οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη στάση είναι η ηλικία, 

το φύλο, το κοινωνικό περιβάλλον, το πολιτισμικό υπόβαθρο, η επαφή με άτομα με 

αναπηρία και η κατηγορία της αναπηρίας (De Laat, Freriksen & Vervloed, 2013· Nowicki 

& Sandieson, 2002· Rosenbaum, Armstrong & King, 1988). 

 

2.2.1 Ηλικία 

 

 Η επίδραση της ηλικίας στη στάση δεν αποφέρει μια ξεκάθαρη εικόνα. Από τη μία, 

ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι όσο μεγαλύτερο είναι ένα παιδί, τόσο πιο θετική 

είναι και η στάση του (Brook & Galili, 2000· De Laat et al., 2013· Findler, Vilchinsky, & 

Werner, 2007· Hazzard, 1983· Lewis, 1993· Nowicki, 2006· Ralli, Margeti, Doudoni, 

Pantelemidou, Rozou & Evaggelopoulou, 2011· Royal & Roberts, 1987· Weiss, 1994), 

ενώ άλλοι ερευνητές δεν καταλήγουν σε παρόμοιο αποτέλεσμα (Gasser, Malti & Buholzer, 

2013· Rosenbaum, Armstrong, & King, 1988· Tamm & Prellwitz, 2001· Vignes et al, 

2009). 

Αξίζει να προστεθεί η άποψη των παιδιών στο νηπιαγωγείο, καθώς  μόνο λίγες 

μελέτες έχουν εξετάσει τις στάσεις των παιδιών αυτών προς τις αναπηρίες (Dyson, 2005). 

Ιστορικά, η έρευνα έχει δείξει ότι τα μικρά παιδιά αναπτύσσουν μια κατανόηση και στάση 
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απέναντι τους μαθητές με αναπηρία με την πάροδο του χρόνου (Conant & Budoff, 1983· 

Diamond, 1993· Favazza & Odom, 1997· Triandis, Adamopoulos, & Brinberg, 1984). 

Έπειτα από έρευνα που περιλάμβανε συνέντευξη 77 παιδιών νηπιαγωγείου στον 

Καναδά για την έρευνα των απόψεών τους απέναντι στην αναπηρία, διαπιστώθηκε πως τα 

παιδιά στο νηπιαγωγείο αντιλαμβάνονται τις αναπηρίες κυρίως σύμφωνα με τη φυσική 

εμφάνιση και έχουν μια αρκετά ακριβή κατανόηση κάποιων θεμάτων αναπηρίας. 

Διατηρούν γενικά θετικές στάσεις απέναντι στα άτομα με αναπηρία. Ωστόσο, αυτές οι 

στάσεις τους δεν αντικατοπτρίζουν τις αναφερθείσες φιλίες τους με τα άτομα με 

αναπηρίες. Μόνο τα μισά από παιδιά τυπικής ανάπτυξης ανέφεραν ότι έχουν φίλους με 

αναπηρία (Dyson, 2005).  

Γενικότερα οι έρευνες δείχνουν πως τα παιδιά αυτά προτιμούν να συμπεριλαμβάνουν στο 

παιχνίδι τους συμμαθητές τους με τυπική ανάπτυξη (Diamond, Hong & Tu, 2008· 

Diamond, Le Furgy & Blass, 1993· Guralnick & Groom, 1987· Odom, Zercher, Li, 

Marquart, Sandall & Brown, 2006).  

Παρ’ όλο που τα παιδιά κάτω των 4 ετών έχουν περιορισμένη κατανόηση για τη 

σωματική αναπηρία (Nabors & Keyes, 1997), τα μεγαλύτερα παιδιά προσχολικής ηλικίας 

μπορούν να διακρίνουν τις σωματικές αναπηρίες στους συνομηλίκους τους (Diamond, 

1993· Nabors & Keyes, 1997). Στην προσχολική ηλικία μάλιστα τα παιδιά αρχίζουν να 

διαμορφώνουν αρνητικές συμπεριφορές απέναντι στα άτομα που θεωρούν διαφορετικά 

από τα ίδια (Diamond, Hestenes, Carpenter & Innes, 1997· Sigelman, Miller & Whitworth, 

1986). 

Προηγούμενες μελέτες διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά 5 ετών είχαν επίγνωση των 

κινητικών αναπηριών (Billings, 1963) και προτίμησαν να παίξουν με τα παιδιά χωρίς 

αναπηρία (Jones & Sisk, 1970). Μια πιο σύγχρονη μελέτη διαπίστωσε ότι τα παιδιά του 

νηπιαγωγείου θεωρούν τα παιδιά με σύνδρομο Down ως λιγότερο ελκυστικά σε αυτά 
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(Graffi & Minnes, 1988). Η μόνη γνωστή μελέτη αυτού του είδους που ασχολήθηκε 

αποκλειστικά με τα παιδιά του νηπιαγωγείου διαπιστώθηκε ότι η κατανόηση των 

αναπηριών από τα παιδιά αυτά βασίστηκε στη συσχέτιση των αναπηριών με τη χρήση 

ειδικού εξοπλισμού (Favazza & Odom, 1997). 

Σχετικά με την περίοδο της εφηβείας, παρατηρήθηκε σύμφωνα με κάποιες έρευνες 

πως όσο ένα παιδί οδεύει προς την ηλικία αυτή, τόσο πιο θετικά διαμορφώνονται οι 

στάσεις του για τα άτομα με αναπηρία (Gash & Coffey, 1995· Townsend, Wilton & 

Vakilirad, 1993).  

Από την άλλη, σύμφωνα με άλλες έρευνες, το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την 

αυτό-εικόνα (Weiserbs & Gottlieb, 1992), ο σχηματισμός της προσωπικότητας και η 

βαρύτητα που αποκτά ξαφνικά η παρέα των συνομηλίκων (Hymel, 1986), αυξάνουν την 

αρνητικότητα για τα άτομα με αναπηρία.   

 

2.2.2 Φύλο 

 

Σχετικά με τον παράγοντα επιρροής του φύλου, στις περισσότερες μελέτες, τα 

αγόρια βρέθηκαν να έχουν λιγότερο θετική στάση απέναντι τους συνομηλίκους τους με 

αναπηρία απ’ ό,τι τα κορίτσια (Bossaert, Colpin, Pijl, & Petry, 2011· Budisch, 2004· 

Findler, Vilchinsky & Werner, 2007· Goreczny, Bender & Feinstein, 2011· Laws & Kelly, 

2005· McDougall et al., 2004· Nowicki & Sandieson, 2002· Rosenbaum et al, 1988· Royal 

& Roberts, 1987· Seo & Chen, 2009· Townsend, Wilton & Vakilirad, 1993· Vignes et al., 

2009).  

 Οι Nikolaraizi και De Reybekiel (2001) διαπίστωσαν ότι τα κορίτσια στην Ελλάδα 

και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν μια πιο θετική στάση σε σχέση με τα αγόρια απέναντι 

στους συνομηλίκους τους με κώφωση, τύφλωση και κινητική αναπηρία. 
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 Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί και ο αντίλογος αυτής της διαπίστωσης, καθώς 

σύμφωνα με τη Scior (2011) αυτή η ανακολουθία θα μπορούσε να εξηγηθεί από τον 

αριθμό των κοινωνικο-δημογραφικών προγνωστικών παραγόντων που χρησιμοποιούνται 

στις στατιστικές αναλύσεις. Αναφέρθηκε μάλιστα πως μια πρώτη προφανής επίδραση του 

φύλου φαίνεται να εξαφανίζεται όταν καταχωρούνται περισσότεροι προγνωστικοί 

παράγοντες (Scior, 2011· Scior, Kan, McLoughlin, & Sheridan, 2010). 

 Επιπλέον, οι Tamm και Prellwitz (2001) και η Skar (2010) επιβεβαίωσαν με την 

έρευνά τους την άποψη που υποστηρίζεται από κάποιους μελετητές των στάσεων πως ως 

προς το φύλο η διαφορά δεν έγκειται τόσο στις αντιλήψεις των παιδιών όσο στον τρόπο 

προσέγγισής τους. Συγκεκριμένα, τα αγόρια φάνηκε να προτιμούν τη χορήγηση βοήθειας 

σε άτομα με αναπηρία σε οικονομική μορφή ή τεχνικού τύπου, ενώ τα κορίτσια 

προσέγγισαν περισσότερο τη μορφή της φροντίδας. 

 

2.2.3 Κοινωνικό Περιβάλλον 

 

 Γενικότερα, το μη απειλητικό περιβάλλον είναι απαραίτητο για να μειώσει το 

άγχος που συχνά συνοδεύει την επαφή με την αναπηρία και συνδέεται με αρνητικές 

στάσεις απέναντι σε αυτήν (Donaldson, 1980· Wesolowski & Deichmann, 1980).   

 Οι αντιλήψεις των παιδιών φαίνεται να επηρεάζονται από την οικογένεια και τους 

δασκάλους τους (Innes & Diamond, 1999). Σύμφωνα με έρευνες φαίνεται πως αρχικά ήδη 

από τα πρώτα χρόνια ενός παιδιού η άποψη που υιοθετεί η οικογένειά του για την 

αναπηρία, και ιδιαίτερα η μητέρα του, φαίνεται να διαμορφώνει αντίστοιχα τη μετέπειτα 

άποψη του για αυτή (Morton & Campbell, 2008· Roberts & Lindsell, 1997· Vignes et al., 

2009). 
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 Στο σχολικό περιβάλλον, το θετικό κλίμα και η θετική στάση συσχετίζονται με την 

υψηλή συμβατότητα μεταξύ των αναφορών μαθητών και δασκάλων. Οι μαθητές που 

χαρακτηρίζονταν από ένα θετικό σχολικό περιβάλλον (κλίμα και στάσεις) ανέφεραν πως 

δεν είχαν στιγματιστεί από άλλους. Όταν δεν υπάρχει νόημα να επισημανθεί, ο μαθητής 

δεν αισθάνεται την επιβολή των στάσεων που είναι διαφορετική από τη δική του (Hess, 

2010).  

 Οι Lieberman, Houston-Wilson και Kozub (2002) διαπίστωσαν ότι η συμπερίληψη 

χαρακτηρίζεται από μια προσπάθεια να ενισχύσει τις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ μαθητών 

με οπτική αναπηρία και των άλλων μαθητών και συμβάλλει στη βελτίωση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων όλων των μαθητών και την προώθηση των δεξιοτήτων επικοινωνίας. Οι 

Ponchillia, Ponchillia και Strause (2002) κατέληξαν σε παρόμοιο συμπέρασμα σχετικά με 

τις κοινωνικές και αθλητικές δραστηριότητες. 

 Πολλές άλλες μελέτες βρήκαν συσχέτιση μεταξύ της επιτυχούς ενσωμάτωσης των 

μαθητών με αναπηρία και διαφόρων χαρακτηριστικών σχολικού κλίματος, όπως είναι η 

υποστηρικτική ηγεσία, η αυτονομία, η λήψη αποφάσεων, η συνεργασία και το κύρος του 

διδακτικού προσωπικού (Ainscow, 2000· Blackman, 1989· Fritz & Miller, 1995· Mamlin, 

1999· Wood, 1998). 

 Ευρήματα ερευνών αποκάλυψαν ότι όταν οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν μη θετική 

στάση για την ένταξη, η ποιότητα ζωής των μαθητών επηρεάστηκε αρνητικά (Fox & 

Yesseldyke, 1997· Gemel-Crosb & Hanzlik, 1994· Leyser & Taendorf, 2001· Scruggs & 

Mastropieri, 1996). Άλλες μελέτες βρήκαν συσχέτιση μεταξύ της θετικής στάσης του 

προσωπικού και της συναισθηματικής προσαρμογής των μαθητών (Diebold & Von 

Eschenbach, 1991· Houck & Rogers, 1994).  Γενικότερα, οι περισσότερες έρευνες είναι 

υπέρμαχοι της ένταξης των παιδιών με αναπηρία στις γενικές τάξεις μιας και κάτι τέτοιο 

οδηγεί στη θετική αλληλεπίδραση των παιδιών και στη διαμόρφωση θετικών αντιλήψεων 
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και συμπεριφορών των παιδιών τυπικής ανάπτυξης απέναντι στην αναπηρία (Bunch & 

Valeo, 2004· Gash & Coffey, 1995· Gasser,  Malti & Buholzer, 2013· Hastings & Graham, 

1995· McDougall et al., 2004· Nikolaraizi et al., 2005· Thomson & Lillie, 1995· Townsend 

et al., 1993). 

  

2.2.4 Πολιτισμικό Υπόβαθρο 

 

 Υπάρχουν επίσης πολιτισμικές διαφορές σε αυτές τις συμπεριφορές, μιας και το 

πολιτισμικό υπόβαθρο αποτελεί παράγοντα επιρροής των στάσεων (Bossaert et al., 2011). 

Οι ερευνητές έχουν αναφέρει πως οι κοινωνίες αναπτύσσουν σχέδια διαχείρισης των  

αναπηριών  στις πολιτιστικές τους πεποιθήσεις, τις κοινές αξίες, τις κοινωνικές γνωστικές 

διαδικασίες και τις συναισθηματικές σημασίες (Dadkah, Harizuka, & Mandal, 1999· 

Groce, 1990· Triandis, 1996). 

 Μια μελέτη σε Κινέζους, Ιταλούς, Γερμανούς, Έλληνες, Άραβες και Αυστραλούς 

διαπίστωσε πως η στάση απέναντι στα άτομα με αναπηρία είναι πιο αρνητική σε 

συλλογικές κοινωνίες, όπως η Κίνα, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Αραβία, απ’ ό,τι σε 

ατομικιστικές κοινωνίες, όπως η Γερμανία και η Αυστραλία, οι οποίες είναι συγκρίσιμες 

με τις Ηνωμένες Πολιτείες (Westbrook, Legge & Pennay, 1993). 

 Ακόμα, τα παιδιά στην Ελλάδα φάνηκαν πιο θετικά προς τους συνομηλίκους τους 

με αναπηρία από τους ομολόγους τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ και οι δύο είχαν 

θετική στάση απέναντι σε συμμαθητές τους με κώφωση, τύφλωση και κινητική αναπηρία 

(Nikolaraizi & De Reybekiel, 2001).  

 Ωστόσο, τα παιδιά που φοίτησαν σε σχολεία με ειδικές μονάδες εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα διατήρησαν περισσότερο αρνητική στάση σε σχέση με τα αντίστοιχα παιδιά στο 

Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης, τα παιδιά στην Ελλάδα που είχαν προγενέστερη επαφή με 
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κωφά παιδιά ήταν λιγότερο ευνοϊκά ως προς αυτά σε σύγκριση με τα αντίστοιχα παιδιά 

στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γενικότερα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά κράτησαν 

θετική στάση σε ένα επιφανειακό επίπεδο, εκφράζοντας περισσότερο κοινωνική και 

συναισθηματική ανησυχία, και όχι τόσο προθυμία να αλληλεπιδράσουν με τα παιδιά με 

αναπηρία (Nikolaraizi & De Reybekiel, 2001), κάτι που υποστηρίχθηκε και στην έρευνα 

της Daruwalla (1999). 

 Τέλος, παρατηρήθηκε πως η στάση των Γάλλων (Vignes et al., 2009), των 

Καναδών (Rosenbaum et al., 1986· Tirosh, Shanin & Reiter, 1997) και των Βέλγων 

εφήβων (Bossaert et al., 2011) είναι αρκετά θετική προς τους συμμαθητές τους με 

αναπηρία, αλλά αυτές οι συμπεριφορές είναι χαμηλότερες από εκείνες των Ισραηλινών 

παιδιών (Bossaert et al., 2011).  

  

2.2.5 Επαφή με την Αναπηρία  

 

Μια σειρά από ψυχολογικές παρεμβάσεις που προέρχονται από την «υπόθεση 

επαφής» (Gordon, Allport, Lenski, Herberg, Raab & Raab, 1965) έχουν σχεδιαστεί για την 

προώθηση της θετικής στάσης προς ένα φάσμα κοινωνικών ομάδων. Δημιουργώντας 

θετικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, μπορούν 

να μειωθούν οι αρνητικές στάσεις (Pettigrew & Tropp, 2006). Η θετική επαφή μπορεί να 

καταρρίψει ψυχολογικά εμπόδια των ομάδων, να μειώσει το άγχος και να προκαλέσει 

αισθήματα όπως η συμπάθεια ατόμων που σε άλλη περίπτωση θα παρεμποδιζόταν 

(MacMillan, Tarrant, Abraham & Morris, 2014· Pettigrew & Tropp, 2008).  

  Όπως υποστηρίχθηκε και από άλλους ερευνητές (Budisch, 2004· Royal & Roberts, 

1987· Seo & Chen, 2009· Siller,1964· Tripp, French & Sherrill, 1995· Yuker, 1965),τα  
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υψηλότερα επίπεδα προηγούμενης έκθεσης σε άτομα με αναπηρία έχουν αποδειχθεί ότι 

προβλέπουν πιο θετική στάση απέναντι σε αυτά.  

Η αποδοχή και η φιλία μεταξύ των συνομηλίκων επηρεάζει θετικά τη συμπεριφορά 

των παιδιών με αναπηρία (Laws & Kelly, 2005· Skar, 2010) και δεν οδηγεί μόνο στην 

επιτυχή ενσωμάτωσή τους, αλλά βελτιώνει ακόμα και την κοινωνική και συναισθηματική 

ανάπτυξή τους (Laws & Kelly, 2005). 

Οι Krahe και Altwasser (2006) επίσης εντόπισαν την προηγούμενη έκθεση σε 

άτομα με αναπηρία ως μια σημαντική μεταβλητή στη μελέτη τους, η οποία σχεδιάστηκε 

για να μετρήσει την επίδραση των τριών ομάδων θεραπείας (γνωστικές, συμπεριφορικές, 

και γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία) στην αρνητική στάση απέναντι στους ανθρώπους 

με αναπηρία. Στην έρευνά τους, οι συμμετέχοντες-μαθητές της Α’ Λυκείου 

κατανεμήθηκαν τυχαία σε μία από τις τρεις ομάδες θεραπευτικής παρέμβασης. Οι 

απαντήσεις συγκεντρώθηκαν από τους συμμετέχοντες σε τρεις διαφορετικές χρονικές 

στιγμές: αμέσως πριν από την έναρξη της παρέμβασης, αμέσως μετά την παρέμβαση, και 

τρεις μήνες μετά την παρέμβαση. Οι Krahe και Altwasser βρήκαν πως η συνδυασμένη 

γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία αποδείχτηκε η πιο αποτελεσματική μέθοδος για την 

αλλαγή των αρνητικών στάσεων απέναντι στα άτομα με αναπηρία. 

Στην παρακάτω έρευνα αυτή έγινε μια τυχαιοποιημένη δοκιμή ελέγχου της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών τυπικής ανάπτυξης απέναντι στους συμμαθητές 

τους με αναπηρία, για διάστημα τριών μηνών, στηριζόμενη στο ρόλο του «φίλου». Τα 

αποτελέσματα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι το 43% των παιδιών που είχαν το ρόλο του 

φίλου είχαν σημαντική βελτίωση στις στάσεις τους απέναντι στα παιδιά με αναπηρία 

έναντι των παιδιών που απείχαν από το ρόλο αυτό, οι οποίοι παρουσίασαν βελτίωση μόλις 

18%. Παρατηρήθηκε επίσης βελτίωση των στάσεων και των γονέων των παιδιών-«φίλων» 

(Armstrong, Rosenbaum & King, 1987). Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά 
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χωρίς αναπηρία έχουν προκατειλημμένη και λιγότερο θετική άποψη για τα άτομα με 

αναπηρία από τους αντίστοιχους συμμαθητές των παιδιών αυτών (Rosenbaum et al., 

1988). 

Γενικότερα, οι μελέτες δηλώνουν πως η επαφή των παιδιών με τα άτομα με 

αναπηρία συνδέεται με πιο θετική στάση απέναντι στους συνομηλίκους τους με αναπηρία 

και την επαφή τους με αυτούς (Okagaki, Diamond, Kontos & Hestenes, 1998· MacMillan, 

Tarrant, Abraham  & Morris, 2014).  

Αξίζει να διευκρινιστεί όμως μια διαφοροποίηση. Σύμφωνα με αρκετές έρευνες, η 

στάση αυτή των παιδιών διαμορφώνεται ως θετική, εφόσον τα παιδιά αυτά εμπλακούν 

κοινωνικά με τους συνομηλίκους τους με αναπηρία, κάνουν παρέα εντός και εκτός 

σχολείου και έχουν σχετικά στενή επαφή με την αναπηρία (Antonak, Mulick, Kobe & 

Fielder,1995· Diamond, 2001· Gash, 1993· Gash & Coffey, 1995· Kalyva & Agaliotis, 

2009· Krajewski, 2000· McManus, Feyes & Saucier, 2011). 

Από την άλλη, η απλή γνωριμία με άτομα με αναπηρία φαίνεται να μην επηρεάζει 

ιδιαίτερα τις αντιλήψεις που διαμορφώνονται για αυτά, θετικές ή αρνητικές (Bossaert et 

al., 2011· McManus et al., 2011· Vignes et al., 2009· Weisel, 1988).  
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2.2.6 Κατηγορία Αναπηρίας 

 

Όσον αφορά στις κατηγορίες των αναπηριών, ελάχιστες έρευνες έχουν διεξαχθεί 

για τη μελέτη των στάσεων των παιδιών σε μια συγκεκριμένη αναπηρία. Οι περισσότερες 

έρευνες διεξάγονται για τη γενική μελέτη της αναπηρίας (De Boer et al., 2012· De Laat et 

al., 2013). Σε ένα γενικό πλαίσιο, έχει παρατηρηθεί πως οι στάσεις των παιδιών 

διαφοροποιούνται και ποικίλουν ανάλογα με την αναπηρία στην οποία απευθύνονται (De 

Laat et al., 2013· Nowicki, 2006).  

Σύμφωνα με κάποιες έρευνες οι άνθρωποι που ήρθαν σε επαφή με κάποιον με 

αναπηρία βρέθηκαν να έχουν θετικότερη στάση απέναντι στα άτομα με νοητική αναπηρία 

σε σχέση με τις άλλες αναπηρίες (Γεώργας, 1995· Bailey, Barr & Bunting, 2001· Gass & 

Coffey, 1995· Scior, 2011).  Παρά την προτίμηση αυτή όμως, σύμφωνα με τους 

Scheepstra, Nakken και Pijl (1999), η  αποδοχή τους αυτή δεν είναι αρκετή ώστε να 

αναχθεί σε φιλικό επίπεδο. 

Αντιθέτως, υπάρχουν έρευνες που υποστηρίζουν πως τα παιδιά δείχνουν την 

προτίμησή τους για τις σωματικές αναπηρίες έναντι της νοητικής (De Laat et al., 2013· 

Gasser et al., 2013· Harasymiw, Horne & Lewis, 1976· Laws & Kelly, 2005· Nabors & 

Keyes, 1995· Nowicki & Sandieson, 2002·Royal & Roberts, 1987).  

Οι Rosenbaum και συν. (1988), χωρίς να κάνουν διάκριση ανάμεσα στη σωματική 

και τη νοητική αναπηρία, διαπίστωσαν πως τα παιδιά που είχαν επαφή με ένα συμμαθητή 

με αναπηρία ή είχαν ένα φίλο με αναπηρία, είχαν πιο θετική στάση απέναντι στους 

συνομηλίκους τους με αναπηρία. Επιπλέον, οι Vignes και συν. (2009) κάνοντας μια 

διάκριση μεταξύ της γνώσης κάποιου με αναπηρία και της παρέα με κάποιο άτομο με 

αναπηρία, διαπίστωσαν ότι μόνο τα παιδιά με φίλο με αναπηρία είχαν μια πιο θετική 
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στάση σε σχέση με τα παιδιά με άλλου τύπου επαφής με άτομα με αναπηρία. Οι Bossaert 

και συν. (2011) βρήκαν και αυτοί ένα σχεδόν παρόμοιο αποτέλεσμα. 

 Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με την έρευνα των Bossaert και συν. (2011) για 

τις στάσεις απέναντι στη σωματική αναπηρία και το φάσμα του αυτισμού και την έρευνα 

των Findler και συν. (2007) για τις στάσεις απέναντι στην κινητική αναπηρία, προέκυψε το 

συμπέρασμα πως η γνωριμία με τα άτομα με τις παραπάνω αναπηρίες δεν αποτέλεσε 

παράγοντα στη διαφοροποίηση των στάσεων απέναντι σε αυτά.  

 Οι Peltzer, Cherian και Cherian (2001) βρήκαν πως οι στάσεις 205 Ινδών μαθητών 

απέναντι στις σοβαρές αναπηρίες, όπως οι σωματικές, οι νοητικές, η τύφλωση και άλλες 

αισθητηριακές, ήταν πιο θετικές στα άτομα με σωματική αναπηρία παρά σε αυτά με 

νοητική. 

 Στην έρευνά τους οι Parashar, Chan και Leierer (2008), επιχείρησαν να εξετάσουν 

τους παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις των Ινδών μαθητών προς τα άτομα με 

αναπηρία. Τα ευρήματα της έρευνάς του οδήγησαν στα συμπεράσματα πως το είδος 

αναπηρίας ήταν αυτό που  εμπλεκόταν περισσότερο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 

πως η στάση και ο σχηματισμός προτίμησης επηρεάστηκαν σημαντικά από τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά εκτός του είδους της αναπηρίας και πως η προηγούμενη επαφή των 

μαθητών με άτομα με αναπηρία επηρέασε τη σημασία του τύπου της αναπηρίας και της 

ηλικίας στις στάσεις και τη διαμόρφωση της προτίμησης.    

 Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα σε παιδιά δημοτικού στην Ελλάδα, η πλειονότητα 

των παιδιών εξέφρασε θετική στάση απέναντι στους συμμαθητές τους με αναπηρία. Πιο 

συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα παιδιά εξέφρασαν θετική άποψη 

για τη συμπερίληψη παιδιών με αναπηρία στην τάξη τους. Επιπλέον, φάνηκε πως τα 

παιδιά είχαν περισσότερες γνώσεις για τις αισθητηριακές και σωματικές αναπηρίες, 

λιγότερες για τη δυσλεξία και τη ΔΕΠΥ (διάσπαση ελλειμματικής προσοχής- 
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υπερκινητικότητα) και καθόλου για το φάσμα του αυτισμού και πως τα μεγαλύτερα σε 

ηλικία παιδιά ήταν πιο ενημερωμένα για αυτές τις αναπηρίες (Magiati, Dockrell & 

Logotheti, 2002). Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξε και άλλες έρευνες (Brook και 

Geva, 2001· Harnum et al., 2007· Mrug et al. 2001). 

 Πρόσφατη έρευνα διεξήχθη σε Ολλανδούς μαθητές και φοιτητές για να μετρηθούν 

οι στάσεις τους απέναντι σε άτομα με κώφωση, τύφλωση, παράλυση ή νοητική αναπηρία 

και να διαπιστωθεί εάν αποτελούν σημαντικό παράγοντα επιρροής η ηλικία, η 

αυτοεκτίμηση, το φύλο, η θρησκεία και η γνώση ατόμων με αναπηρία. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας αυτής, οι συμμετέχοντες παρουσίασαν θετικότερη στάση στα 

άτομα με κώφωση, τύφλωση και παράλυση απ’ ό,τι στα άτομα με νοητική αναπηρία. Η 

ηλικία των συμμετεχόντων και η προηγούμενη επαφή τους με άτομα με αναπηρία οδήγησε 

στη διαμόρφωση θετικών στάσεων, ενώ η θρησκεία δεν αποτέλεσε παράγοντα επιρροής 

και η το φύλο και η αυτοεκτίμηση είχαν μόνο μια σχετική επιρροή (De Laat et al., 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
: Στάσεις απέναντι στην οπτική αναπηρία 

 

3.1 Γενική θεώρηση 

 

Η Helen Keller (1954) είπε κάποτε πως: «όχι η τύφλωση, αλλά η στάση του 

βλέποντα στον τυφλό είναι το δυσκολότερο βάρος που πρέπει να σηκωθεί». Και 

παραμένει, σύμφωνα με τα περισσότερα άτομα με τύφλωση. Οι νέοι με αναπηρία συχνά 

μεγαλώνουν σε ρυθμίσεις που περιορίζουν τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και τις 

εμπειρίες τους, προωθούν την εξάρτηση και παρέχουν λίγες ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με 

τους συμμαθητές τους (Beck-Winchatz & Riccobono, 2008).  

 Τα άτομα με οπτική αναπηρία έχουν τις ίδιες ανάγκες με τα άτομα χωρίς πρόβλημα 

όρασης με σκοπό να γίνουν λειτουργικά μέλη της κοινωνίας (Tuttle & Tuttle, 2004).  

Παρά τις ανάγκες αυτές όμως, η οπτική αναπηρία μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμένες 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, συμπεριλαμβανομένης της απομόνωσης, της λιγοστής 

ποικιλίας στις καθημερινές δραστηριότητες και της μεγαλύτερης εξάρτησης από τους 

άλλους (Jessup, Cornell, & Bundy, 2010).  Η βίωση του κοινωνικού αποκλεισμού είναι 

πολυδιαρθρωτική, πολυδιάστατη και σύνθετη (Kasiram & Subrayen, 2013).  

Οι μαθητές με τύφλωση έχουν μοναδικές ανάγκες κατά τη διάρκεια της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης, οι οποίες δεν είναι ένας παράγοντας στην εκπαιδευτική διαδικασία για 

τους βλέποντες μαθητές (Mulford, 1983). Ένας τέτοιος παράγοντας που αναφέρεται σε 

μαθητές με διάφορες αναπηρίες είναι ο παράγοντας «συναισθηματικού τομέα» (Millstein, 

1994), ο οποίος έχει δύο μορφές: (A) τις αντιλήψεις, τα στερεότυπα και τη γενική στάση 

που έχει ο μαθητής με αναπηρία για τους δασκάλους και συμμαθητές του χωρίς αναπηρία 

και (B) τη στάση των δασκάλων και των μαθητών χωρίς αναπηρία απέναντι στο 

συμμαθητή τους με σωματικές δυσκολίες (Millstein, 1994· Spungin, 1989).  
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 Αριθμός μελετών αναφέρει πως οι νεαροί με οπτική αναπηρία βρίσκονται σε 

μεγαλύτερο ρίσκο να γίνουν ακόμα πιο απομονωμένοι κοινωνικά όσο απέχουν από την 

κοινότητά τους (Gold, Shaw, & Wolffe, 2010· Kirchner, McBroom, Nelson, & Graves, 

1992· Wagner, Newman, Cameto, Garza, & Levine, 2005· Wolffe & Sacks, 1997). Η 

έλλειψη του οπτικού πεδίου, τα μειωμένα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας και η 

αντιλαμβανόμενη δυσκολία τοποθετεί περαιτέρω τους μαθητές αυτούς στον κοινωνικό 

αποκλεισμό από τους συνομηλίκους τους (Frame, 2000· Gold, 2002· Hopkins, Gaeta, 

Thomas, & Hill, 1987· Kekelis, 1992· Kekelis & Sacks, 1992· McGaha & Farran, 2001· 

Rogow, 1999· Shapiro, Moffett, Lieberman, & Dummer, 2005· Van Hasselt, 1983).  

Για τους επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης των ατόμων 

με τύφλωση, πιστεύεται ότι οι στάσεις που δημιουργήθηκαν σχετικά με την τύφλωση 

παίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στην κατάρτιση και την ένταξη των τυφλών ατόμων στην 

κοινωνία και από καιρό έχει υποστηριχθεί πως η μεγαλύτερη έκθεση σε άτομα με οπτική 

αναπηρία οδηγεί σε θετικότερες στάσεις απέναντι στην τύφλωση (Rowland & Bell, 2012). 
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3.2 Έρευνες για την οπτική αναπηρία 

 

Η τύφλωση, όπως καταγράφηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, κατατάσσεται 

άλλοτε στις λιγότερο επιθυμητές αναπηρίες και άλλοτε σε αυτές για τις οποίες τα παιδιά 

διαμορφώνουν τις θετικότερες απόψεις (De Boer et al., 2012· De Laat et al., 2013· Korir, 

2015).  

Σύμφωνα με έρευνες, δύο φαίνεται να είναι οι βασικοί παράγοντες που  

επηρεάζουν την αρνητική στάση απέναντι στη συμπερίληψη των μαθητών με πρόβλημα 

όρασης: (i) οι προηγούμενες εμπειρίες των εκπαιδευτικών με μαθητές με πρόβλημα 

όρασης και (ii) η εμπιστοσύνη των εκπαιδευτικών στην ικανότητά τους να διδάξουν 

αυτούς τους μαθητές (Hayes & Gunn, 1988 · Pearman et al., 1992 · Jobe et al., 1996). 

Η  έρευνα σε πολλές δυτικές χώρες αποκάλυψε ότι πολλοί από τους μαθητές με 

οπτική αναπηρία είναι απομονωμένοι από τους βλέποντες συνομηλίκους τους. Έχουν 

λιγότερους φίλους, λιγότερες ευκαιρίες για να κοινωνικοποιηθούν και λιγότερες ευκαιρίες 

να αναπτύξουν τις διαπροσωπικές τους ικανότητες απ’ ό,τι οι βλέποντες μαθητές (Aro & 

Huurre, 2000· Cochrane, Lamoureux, & Keeffe, 2008· Huurre, Komulainen, & Aro, 1999· 

Kef, 2002· Kekelis & Sacks, 1992· Lieberman & Robinson, 2004· MacCuspie, 1992· 

McGaha & Farran, 2001· Rosenblum, 1998· Schneekloth, 1989). Αξίζει να σημειωθεί 

όμως πως, παρά τις παραπάνω διαπιστώσεις ότι πολλοί μαθητές με πρόβλημα όρασης 

έχουν σημαντικά ελλείμματα στις κοινωνικές δεξιότητες και λίγες στενές φιλίες, δεν ισχύει 

το ίδιο για όλους τους μαθητές (Huure et al., 1999· Rosenblum, 1998). 

 Παρά τις σοβαρά προσπάθειες να συμπεριληφθούν τα παιδιά που έχουν πρόβλημα 

όρασης στις γενικές τάξεις, πολλά από αυτά εξακολουθούν να βρίσκονται σε μειονεκτική 

θέση κοινωνικά και συναισθηματικά (Corn & Erin, 2010). Τα παιδιά με οπτική αναπηρία 
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περιέγραψαν τα σχολεία ως δυσμενή, μοναχικά μέρη ή ως χώρους όπου ενοχλούνταν και 

αγνοούνταν από τα άλλα παιδιά (Nikolaraizi & De Reybekiel, 2001).  

 Σύμφωνα με έρευνες οι νέοι με πρόβλημα όρασης φαίνεται να αντιμετωπίζουν 

δυσκολία στο να επιτύχουν ικανοποιητικές κοινωνικές επαφές στην ηλικία των 13-16 

ετών, λόγω της μειωμένης αποδοχής από τους συνομηλίκους τους (Rosengren & Undemar, 

2001· Shapiro, Moffett,  Lieberman & Dummer, 2005).  

 Από την άλλη, μελέτες που προσπάθησαν να κατανοήσουν τις κοινωνικές και 

συναισθηματικές εμπειρίες των παιδιών με πρόβλημα όρασης (MacCuspie, 1992, 1996· 

Sacks, Wolffe & Tierney, 1998), θεωρούν ότι τα παιδιά αυτά είναι σχετικά ικανοποιητικά 

ενσωματωμένα και κοινωνικά αποδεκτά από τους βλέποντες συνομηλίκους τους. 

Οι Marsh και Friedman (1972) διεξήγαγαν μια μελέτη παρέμβασης με βλέποντες 

συμμετέχοντες και προσπάθησαν να βελτιώσουν τις αντιλήψεις τους για την τύφλωση. 

Κατέληξαν πως τρία βασικά στερεότυπα υποστηρίζονται από τον βλέποντα πληθυσμό για 

τα άτομα με τύφλωση: ότι τα άτομα τύφλωση πρέπει να συμπονούμε και να τα λυπόμαστε, 

ότι είναι ανίκανοι ή έχουν υπερδυνάμεις στις εναπομείνασες αισθήσεις τους και ότι όλα τα 

άτομα με τύφλωση μοιράζονται παρόμοια ενδιαφέροντα. Στην προσπάθειά τους να 

σπάσουν αυτά τα άστοχα στερεότυπα, οι ερευνητές οργάνωσαν μία ομάδα παρέμβασης για 

μαθητές Λυκείου και το ονόμασαν «Πρόγραμμα Οπτικής Εκπαίδευσης». Έπειτα από πέντε 

συνεδρίες εκπαίδευσης, τα αποτελέσματα από μια κλίμακα στάσεων έδειξαν πως οι 

αντιλήψεις των βλεπόντων μαθητών για τους μαθητές με τύφλωση ήταν θετικότερες από 

αυτές που βρέθηκαν στην πιλοτική δοκιμή, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα στερεότυπα και 

στάσεις απέναντι τύφλωση μπορεί να αλλάξει με την αποτελεσματική εκπαιδευτική 

παρέμβαση. 

Ομοίως, οι Reina, Lopez, Jimenez, Garcia-Calvo και Hutzler (2011) διεξήγαγαν 

έρευνα για να μελετήσουν τις στάσεις 344 μαθητών 10-15 ετών για την οπτική αναπηρία 
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έπειτα από τη διεξαγωγή δύο μαθημάτων ενημέρωσης, μιας και έξι ημερών αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, παρατηρήθηκε πως έπειτα από την ενημέρωση των 

παιδιών, οι στάσεις τους βελτιώθηκαν απέναντι στην οπτική αναπηρία. Διευκρινίστηκε 

επιπλέον πως η έξι ημερών ενημέρωση απέδωσε καλύτερα στη θετική διαμόρφωση των 

στάσεων απ’ ό,τι η μία.  

Οι Hegarty, Pocklington και Lucas (1981) διαπίστωσαν πως ακόμα και σε 

εκπαιδευτικά ιδρύματα όπου τα άτομα με πρόβλημα όρασης εκπαιδεύονταν μαζί με τους 

τυπικής ανάπτυξης συνομηλίκους τους, οι αρνητικές στάσεις συνέχισαν να εκφράζονται 

προς τους μαθητές με προβλήματα όρασης από τους δασκάλους και τους συμμαθητές 

τους.  

 Αντίθετα, η έρευνα του Enell (1982) απέδειξε ότι οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

εξέφρασαν ομόφωνα την αποδοχή μαθητών με αναπηρία στην τάξη τους και ήταν 

ανυπόμονοι να τους βοηθήσουν όπου μπορούσαν και πως ακόμα και οι μαθητές με 

αναπηρία βοήθησαν τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης στα μαθήματά τους.  

Σύμφωνα με μελέτη, οι μαθητές με τύφλωση έχουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας 

στην καθιέρωση κοινωνικών αλληλεπιδράσεων με τους άλλους μαθητές. Όμως, οι μαθητές 

με τύφλωση αναμένεται να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερη δυσκολία στη διαμόρφωση 

σχέσεων με ακαδημαïκές βάσεις, όπως ομάδες μελέτης, συνεργάτη εργαστηρίου κ.τ.λ. 

(Stovall & Sedlacek, 1983). 

 Σύμφωνα με τους Eagly και Chaiken (1993) και Ndinda (2005), στην περίπτωση 

των μαθητών με πρόβλημα όρασης, η γενική στάση για αυτούς σε πολλές κοινωνίες είχε 

αρνητικές εκδηλώσεις. Υπήρχε ένα κοινωνικό στίγμα και ένα χαρακτηριστικό που 

εμπόδιζε την κοινωνική τους ενσωμάτωση και ευημερία. 

 Τέλος, είναι αξιοσημείωτη η πρόσφατη έρευνα, η οποία μελέτησε τη θέση του 

Διαδικτύου στη διαμόρφωση των στάσεων απέναντι στην οπτική αναπηρία, μιας και το 
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Διαδίκτυο παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να μάθουν για τις διαφορετικές εμπειρίες 

των άλλων σε ένα σχετικά ουδέτερο κοινωνικό χώρο. Οι συγγραφείς εξέτασαν τους 

τρόπους με τους οποίους αυτή η ουδετερότητα στη διαφορετικότητα του Διαδικτύου 

μπορεί να παράσχει στους μαθητές τον τρόπο της ειλικρινούς εξερεύνησης της τύφλωσης. 

Στην έρευνα αυτή περιγράφονται οι αλλαγές των αρχικών στάσεων των μαθητών απέναντι 

στην οπτική αναπηρία, ότι δηλαδή η οπτική αναπηρία αποτελεί εμπόδιο στην επικοινωνία 

και στην ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων, και στην αποδοχή τους ότι η τύφλωση είναι ένας 

διαφορετικός τρόπος να ζεις στον κόσμο. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το Διαδίκτυο 

είναι ευνοϊκό για την οικοδόμηση διαπροσωπικών σχέσεων επειδή καλύπτει τις κοινωνικές 

διαφορές και την ίδια στιγμή μπορεί να διευκολύνει τη μεγαλύτερη κατανόηση των 

κοινωνικών διαφορών (Murphy, 1997).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

4.1 Ερευνητική Στρατηγική 

 

Η εφηβεία αποτελεί κομβικό σημείο στη διαμόρφωση των απόψεων ενός ατόμου 

και αποτελεί ανάγκη μελέτης των ήδη παγιωμένων στάσεων απέναντι στην αναπηρία και 

πιθανή θετικότερη διαμόρφωση των αρνητικά κείμενων μιας και κατά την περίοδο της 

εφηβείας διαμορφώνεται σε μεγάλο μέρος ο χαρακτήρας του ατόμου. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, παρατηρήθηκε η ύπαρξη μικρού 

αριθμού μελετών για τη χρονική περίοδο της εφηβείας (Huurre et al, 1999· Rosenblum, 

1998) και όσες έχουν διεξαχθεί επικεντρώνονται στις συνιστώσες της κοινωνικής (Huurre, 

Komulainen, & Aro, 1999) ή προσωπικής προσαρμογής (Lopez-Justicia, Pichardo, 

Amezcua, & Fernandez, 2001). Επιπλέον, όσον αφορά στις κατηγορίες των αναπηριών, 

ελάχιστες έρευνες έχουν διεξαχθεί για τη μελέτη των στάσεων των παιδιών σε μια 

συγκεκριμένη αναπηρία. Οι περισσότερες έρευνες διεξάγονται για τη γενική μελέτη της 

αναπηρίας (De Boer et al., 2012· De Laat et al., 2013). Οι περισσότερες έρευνες για την 

οπτική αναπηρία είναι παλαιότερες της παρούσας εποχής δημιουργώντας έτσι ένα 

ερευνητικό κενό για τη διερεύνηση των στάσεων.  

Όπως προέκυψε και από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, η στάση των παιδιών 

διαφοροποιήθηκε στο πέρας των ετών, άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά προς τα άτομα 

με αναπηρία. Επιπλέον, σύμφωνα με μελέτες, οι μαθητές γυμνασίου φάνηκαν διστακτικοί 

απέναντι στην οπτική αναπηρία, δείχνοντας μολαταύτα μια τάση ενσωμάτωσής τους στον 

κοινωνικό τους κύκλο.  
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Έτσι, απώτερος σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η καταγραφή και διερεύνηση 

των στάσεων των μαθητών τυπικής ανάπτυξης των τάξεων Α’, Β’ και Γ’ γυμνασίου 

απέναντι στην οπτική αναπηρία.  

Επομένως, τα διερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν διαμορφώνονται ως εξής: 

1. Πως αποτυπώνονται οι στάσεις των μαθητών γυμνασίου τυπικής ανάπτυξης 

απέναντι στους συνομηλίκους τους με οπτική αναπηρία μέσω των σκέψεων, των 

συμπεριφορών, των συναισθημάτων και των αντιλήψεών τους για αυτούς; 

2. Πως διαμορφώνονται οι στάσεις αυτές έπειτα από μια σύντομη ενημέρωση-

συζήτηση για την οπτική αναπηρία και τις ικανότητες και δυσκολίες των 

συνομηλίκων τους με τη συγκεκριμένη αναπηρία; 
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4.2 Συμμετέχοντες 

 

Στη διεξαγωγή της έρευνας συμμετείχαν 110 μαθητές και μαθήτριες τυπικής 

ανάπτυξης γενικών γυμνασίων, ηλικίας 12 έως 16 ετών, και η συλλογή τους έγινε από δύο 

γενικά γυμνάσια του Ν. Θεσσαλονίκης: του 2
ου

 γυμνασίου Λαγκαδά και του γυμνασίου 

Εγνατίας. Από τους 110 συνολικούς μαθητές των δύο γυμνασίων που επιλέχθηκαν για τη 

διεξαγωγή της έρευνας, οι 63, δηλαδή το 57,3% του συνόλου, προέρχονταν από το 

γυμνάσιο του Λαγκαδά (2
ο
 γυμνάσιο) και οι 47, δηλαδή το 42,7%,  από το γυμνάσιο του 

Προφήτη (γυμνάσιο Εγνατίας) (Πίνακας 1).  

 
Πίνακας 1. Μαθητές ανά σχολείο 

 

 

 

 

Από το γυμνάσιο Λαγκαδά επιλέχθηκαν τρία τμήματα, ένα της Α’, ένα της Β’ και 

ένα της Γ’ τάξης γυμνασίου με 63 μαθητές στο σύνολό τους. Το τμήμα της Α’ τάξης 

αποτελούνταν από 22 μαθητές, 10 αγόρια και 12 κορίτσια, με μέσο όρο ηλικίας των 

μαθητών  τα 12,4 έτη. Το τμήμα της Β’ τάξης αποτελούνταν από 20 μαθητές, 14 αγόρια 

και 6 κορίτσια, με μέσο όρο ηλικίας των μαθητών τα 13,35 έτη. Το τμήμα της Γ’ τάξης 

αποτελούνταν από 21 μαθητές, 10 αγόρια και 11 κορίτσια, με μέσο όρο ηλικίας των 

μαθητών τα 14,4 έτη (Πίνακας 2). 

Από το γυμνάσιο Εγνατίας, λόγω έλλειψης μαθητών, επιλέχθηκε όλη η Α’, Β’ και 

Γ’ τάξη του σχολείου με 47 μαθητές στο σύνολό τους. Πιο συγκεκριμένα, από το γυμνάσιο 

Εγνατίας συμμετείχαν από την Α’ τάξη 21 μαθητές, 10 αγόρια και 11 κορίτσια, με μέσο 

όρο ηλικίας των μαθητών τα 12,3 έτη. Η Β’ τάξη γυμνασίου του σχολείου αποτελούνταν 

από 10 μαθητές, 5 αγόρια και 5 κορίτσια, με μέσο όρο ηλικίας τα 13,4 έτη. Τέλος, η Γ΄ 

                                Ν     Ποσοστό 

 

Λαγκαδάς 63 57,3% 

Προφήτης 47 42,7% 

Σύνολο 110 100% 
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τάξη αποτελούνταν από 16 μαθητές, 11 αγόρια και 5 κορίτσια, με μέσο όρο ηλικίας 

μαθητών τα 14,5 έτη (Πίνακας 2).  

 
Πίνακας 2. Συνολικός πίνακας δημογραφικών μαθητών ανά σχολείο 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικότερα, από το σύνολο των μαθητών και των δύο γυμνασίων, 43 μαθητές 

φοιτούσαν στην Α’ τάξη του γυμνασίου με ποσοστό 39,1% του πληθυσμού, 30 μαθητές 

φοιτούσαν στη Β’ τάξη με ποσοστό 27,3%  και 37 μαθητές φοιτούσαν στη Γ’ τάξη με 

ποσοστό 33,6% του συνολικού πληθυσμού των συμμετεχόντων (Πίνακας 3). Επιπλέον, το 

σύνολο των 110 μαθητών αποτελούνταν από 60 αγόρια με ποσοστό 54,5% του συνολικού 

πληθυσμού και από 50 κορίτσια με ποσοστό 45,5% του συνολικού πληθυσμού (Πίνακας 

4). Τέλος, από το σύνολο των συμμετεχόντων μαθητών, το οποίο όπως προαναφέρθηκε, 

ανήκε στο εύρος των ηλικιών από 12 -16 ετών, 29 εξ αυτών ανήκαν στην ηλικία των 12 

ετών, 34 στην ηλικία των 13 ετών, 31 στην ηλικία των 14 ετών, 14 στην ηλικία των 15 

ετών και 2 στην ηλικία των 16 ετών (Πίνακας 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Σχολείο 

Λαγκαδάς        Προφήτης 

Ν % Ν % 

Τάξη 

Α' 22 34,9% 21 44,7% 

Β' 20 31,7% 10 21,3% 

Γ' 21 33,3% 16 34,0% 

Φύλο 
Αγόρι 34 54,0% 26 55,3% 

Κορίτσι 29 46,0% 21 44,7% 

Ηλικία 

12 14 22,2% 15 31,9% 

13 21 33,3% 13 27,7% 

14 21 33,3% 10 21,3% 

15 6 9,5% 8 17,0% 

16 1 1,6% 1 2,1% 
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Πίνακας 3. Μαθητές ανά τάξη γυμνασίου 

Τάξη Ν Ποσοστό 

 

Α' 43 39,1% 

Β' 30 27,3% 

Γ' 37 33,6% 

Σύνολο 110 100% 

 
Πίνακας 4. Μαθητές ανά φύλο 

    Φύλο               Ν Ποσοστό 

 Αγόρι 60 54,5% 

Κορίτσι 50 45,5% 

Σύνολο 110 100% 

 
Πίνακας 5. Διαχωρισμός μαθητών ανά κατηγορία ηλικίας 

Ηλικία Ν    Ποσοστό 

 

12 29 26,4% 

13 34 30,9% 

14 31 28,2% 

15 14 12,7% 

16 2 1,8% 

Σύνολο 110 100% 

 

 
Πίνακας 6. Μορφωτικό επίπεδο πατέρα 

Ποιο είναι το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα σου; 

 N       Ποσοστό   

 

απόφοιτος πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 
14 12,7%   

απόφοιτος γυμνασίου 23 20,9%   

απόφοιτος λυκείου 46 41,8%   

απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 27 24,5%   

Σύνολο 110 100%   

 

Στην πλειοψηφία του συνόλου των συμμετεχόντων φαίνεται πως το μορφωτικό 

επίπεδο του πατέρα ανήκει στην κατηγορία του απόφοιτου λυκείου με ποσοστό 41,8%. 

Ακολουθεί διαδοχικά η κατηγορία του απόφοιτου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (24,5%), του 

απόφοιτου γυμνασίου (20,9%) και τέλος του απόφοιτου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(12,7%) (Πίνακας 6).    
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Πίνακας 7. Μορφωτικό επίπεδο μητέρας 

Ποιο είναι το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας σου 

 N    Ποσοστό   

 

απόφοιτος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 7 6,4%   

απόφοιτος γυμνασίου 22 20%   

απόφοιτος λυκείου 52 47,3%   

απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 29 26,3%   

Σύνολο 110 100%   

  

Στην πλειοψηφία του συνόλου των συμμετεχόντων παρατηρήθηκε πως το 

μορφωτικό επίπεδο της μητέρας ανήκει στην κατηγορία της απόφοιτου λυκείου με 

ποσοστό 47,3%.  Ακολουθούν διαδοχικά η κατηγορία της απόφοιτου τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (26,3%), της απόφοιτου γυμνασίου (20%) και τέλος της απόφοιτου 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (6,4%) (Πίνακας 7). 

 Συγκρίνοντας το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα και της μητέρας, επισημαίνεται 

πως παρά την παρόμοια διαδοχική σειρά του μορφωτικού επιπέδου και των δύο, 

παρατηρείται υπεροχή στο ποσοστό της μητέρας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην 

εκπαίδευση του λυκείου έναντι του πατέρα. Αντιθέτως, το ποσοστό του πατέρα φαίνεται 

να υπερέχει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην εκπαίδευση δημοτικού έναντι του 

ποσοστού της μητέρας στις αντίστοιχες κατηγορίες. 

 

Πίνακας 8. Προγενέστερη επαφή με οπτική αναπηρία 

 Ν    % 

Έχεις έρθει ποτέ σε επαφή  

με ένα τυφλό παιδί; 

ναι 27 24,5% 

όχι 83 75,5% 

Σύνολο    110 100% 

 

 Στην ερώτηση των δημογραφικών που αφορούσε σε προγενέστερη επαφή με άτομο 

με τύφλωση, φαίνεται πως η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών απάντησε πως δεν έχει 

βρεθεί στη συγκεκριμένη κατάσταση (75,5%), ενώ μόλις το 24,5% των μαθητών απάντησε 

θετικά στην ερώτηση (Πίνακας 8). 
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Πίνακας 9. Αριθμός παιδιών 

  Ν Ποσοστό 

Με πόσα τυφλά παιδιά  

έχεις/ είχες επαφή; 

1 16 59,3% 

2 8 29,6% 

3 2 7,4% 

4 1 3,7% 

5 0 0,0% 

Σύνολο  27 100% 

 

 Από το σύνολο των 27 μαθητών που απάντησαν θετικά σε προγενέστερη επαφή με 

παιδί με τύφλωση, 16 εξ αυτών ανέφεραν την επαφή με ένα παιδί (59,3%), 8 με δύο 

παιδιά, 2 με τρία παιδιά, 1 με τέσσερα παιδιά και κανένας με πέντε παιδιά με οπτική 

αναπηρία (Πίνακας 9). 

 

Πίνακας 10. Συχνότητα επαφής 

                                                                                               Ν   Ποσοστό 

Πόσο συχνή είναι / ήταν 

αυτή η επαφή; 

κάθε μέρα 0 0,0% 

περίπου 1-2 φορές  

την εβδομάδα 
1 3,7% 

1-2 φορές το μήνα 2 7,4% 

1-2 φορές το χρόνο 4 14,8% 

μια φορά  20 74,1% 

Σύνολο  27 100% 

 

Από τους 27 μαθητές που απάντησαν θετικά στην ερώτηση σχετικά με 

προγενέστερη επαφή τους με παιδί με οπτική αναπηρία, οι 20 δήλωσαν πως η επαφή αυτή 

έγινε μία φορά (74,1%), 4 δήλωσαν ότι η επαφή αυτή γίνεται 1-2 φορές το χρόνο, 2 

δήλωσαν σε συχνότητα 1-2 φορές το μήνα, 1 μαθητής δήλωσε πως η επαφή τελείται 1-2 

φορές εβδομαδιαίως και κανένα παιδί δεν ανέφερε την καθημερινή επαφή (Πίνακας 10).  

Εν κατακλείδι, θεωρείται απαραίτητο να επισημανθεί πως η συμμετοχή των 

παιδιών ήταν ανώνυμη και εθελοντική και πραγματοποιήθηκε κατόπιν συνεννοήσεως με 

τη διεύθυνση του κάθε γυμνασίου ξεχωριστά και μετέπειτα παραχωρήσεως άδειας εισόδου 

στις τάξεις για τη διεξαγωγή της έρευνας. 
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4.3 Εργαλεία  

 

 Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν δύο ερωτηματολόγια ειδικά για 

τη μέτρηση των στάσεων απέναντι στην οπτική αναπηρία και μια αυτοσχέδια παρουσίαση 

σε μορφή PowerPoint για την ενημέρωση των μαθητών περί της οπτικής αναπηρίας (Elliot 

& Byrd, 1984· Hunt & Hunt, 2004). Το πρώτο ερωτηματολόγιο ήταν το Multidimensional 

Attitudes Scale (MAS) (Alghazo, 2002· De Laat, Freriksen & Vervloed, 2013· Findler, 

Vilchinsky, & Werner, 2007· Marinelli & Kelz, 1973· Vilchinsky, Findler & Werner, 

2010) και το δεύτερο το ερωτηματολόγιο του Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου 

που καταγράφει τις στάσεις των βλεπόντων παιδιών απέναντι στα παιδιά με πρόβλημα 

όρασης, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί και σε προηγούμενες (αδημοσίευτες) έρευνες από 

τον κ. Παπαδόπουλο (βλ. παράρτημα). 

 Στο ερωτηματολόγιο MAS, πριν τη βαθμολόγηση των μαθητών, προηγείται μια 

υποτιθέμενη σκηνή όπου ο/η Γιώργος/Ελένη μένει για κάποια λεπτά στο ίδιο τραπέζι με 

ένα άτομο με τύφλωση. Έπειτα, οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν με τη μέθοδο Likert 

(1=Καθόλου -5=Πάρα πολύ) σε τρεις υποκλίμακες που αφορούν στην επίδραση της 

σκηνής στα συναισθήματα του/της Γιώργου/Ελένης, στις σκέψεις που τους 

δημιουργούνται και στη συμπεριφορά που πιθανώς να υιοθετήσουν αντίστοιχα. 

Η βαθμολόγηση κάθε υποκλίμακας ξεχωριστά προκύπτει από το άθροισμα των 

τιμών των απαντήσεων, εκτός από τις ερωτήσεις 6,7,8 και 7,8 των υποκλιμάκων των 

συναισθημάτων και της συμπεριφοράς αντίστοιχα που βαθμολογούνται αντιστρόφως (π.χ. 

1=5. 2=4, 3=3, 4=2, 5=1). Όσο πιο μικρό είναι το άθροισμα των τιμών στην υποκλίμακα 

των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς και όσο πιο μεγάλο στην κατηγορία της 

σκέψης, τόσο θετικότερη θεωρείται η στάση των μαθητών απέναντι στην οπτική 

αναπηρία.   
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 Το ερωτηματολόγιο καταγραφής στάσεων των βλεπόντων παιδιών απέναντι στα 

παιδιά με πρόβλημα όρασης περιελάμβανε συνολικά 39 ερωτήσεις που διερευνούσαν τις 

στάσεις των μαθητών απέναντι στην οπτική αναπηρία. Στο ερωτηματολόγιο αυτό, αρχικά 

έγινε συλλογή δημογραφικών στοιχείων των συμμετεχόντων που περιελάμβαναν το φύλο, 

την ηλικία, το σχολείο, την τάξη, το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα και της μητέρας 

αντίστοιχα και την πιθανή προηγούμενη επαφή με παιδιά με πρόβλημα όρασης. Έπειτα, 

ακολούθησαν οι 39 ερωτήσεις, οι απαντήσεις των οποίων είχαν άλλοτε τη μορφή «ναι» ή 

«όχι» (π.χ. ερώτηση 6: «πιστεύεις ότι η τύφλωση είναι μια από τις χειρότερες αναπηρίες 

που μπορεί να έχει κάποιος;»), άλλοτε την επιλογή ανάμεσα σε κάποιο αριθμό 

απαντήσεων (π.χ. ερώτηση 12: «ποια αίσθηση νομίζεις ότι χρησιμοποιεί περισσότερο από 

όλες τις άλλες ένα τυφλό παιδί;» 1-αφή, 2-όσφρηση, 3-ακοή, 4-γεύση) και άλλοτε την 

περιγραφική απάντηση σε μορφή γραπτής πρότασης (π.χ. ερώτηση 20: «αν βρισκόσουν με 

ένα τυφλό παιδί, τι θέματα θα προτιμούσες να συζητήσεις;»).      

 Τέλος, η παρουσίαση σε μορφή PowerPoint συμπεριλάμβανε συνοπτικές 

πληροφορίες που αφορούσαν ισομερώς στις ικανότητες και στις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν τα παιδιά με πρόβλημα όρασης στο σχολείο και στην καθημερινότητά 

τους.   
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4.4 Διαδικασία 

 

 Η έρευνα διεξήχθη στο 2
ο
 γυμνάσιο Λαγκαδά και στο γυμνάσιο Εγνατίας. Έπειτα 

από συνεννόηση με τη διευθύντρια και τους καθηγητές του κάθε σχολείου, επιλέχθηκε ένα 

τμήμα από κάθε τάξη από το γυμνάσιο Λαγκαδά, ενώ από το γυμνάσιο Εγνατίας κρίθηκε 

αναγκαία η συμμετοχή όλων των μαθητών λόγω μικρού πλήθους. Συνολικά, από το 

γυμνάσιο Λαγκαδά επιλέχθηκαν 63 μαθητές και μαθήτριες (22 της Α’, 20 της Β’ και 21της 

Γ’ τάξης) και από το γυμνάσιο Εγνατίας 47 μαθητές και μαθήτριες (21 της Α’, 10 της Β’ 

και 16 της Γ’ τάξης).  

Η διαδικασία της έρευνας χωρίστηκε σε τρία μέρη και κάθε μέρος διεξήχθη στη 

διάρκεια μιας διδακτικής ώρας, μία ώρα ανά μέρα, έπειτα από συνεννόηση με τη 

διευθύντρια και τον εκάστοτε καθηγητή του τμήματος.  

 Στο πρώτο μέρος, αφού γνωστοποιήθηκε ο σκοπός της παρουσίας της ερευνήτριας 

στους μαθητές του κάθε τμήματος ξεχωριστά και συμφώνησαν να συμμετέχουν στην 

έρευνα, χορηγήθηκαν σε κάθε μαθητή και τα δύο ερωτηματολόγια ώστε να 

συμπληρωθούν ανώνυμα και με την προσωπική άποψη του καθενός. 

 Σε δεύτερο επίπεδο, διεξήχθη η παρουσίαση στους μαθητές σε μορφή PowerPoint 

μέσω διαδραστικού πίνακα, η οποία αφορούσε στα παιδιά με πρόβλημα όρασης, στις 

ικανότητες τους, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και στον τρόπο εκπαίδευσής τους. Η 

παρουσίαση περιελάμβανε ισομερώς κατανεμημένες τις πληροφορίες ώστε να αποφευχθεί 

η υπόθεση κατεύθυνσης της γνώμης των μαθητών απέναντι στα παιδιά με πρόβλημα 

όρασης. Παράλληλα με την παρουσίαση πραγματοποιήθηκε και συζήτηση των διαφανειών 

με τους μαθητές για την καλύτερη κατανόηση των πληροφοριών και την επίλυση αποριών 

που πιθανώς να είχαν σχετικά με την οπτική αναπηρία. 
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 Στο τρίτο και τελευταίο μέρος, επαναχορηγήθηκαν στους ίδιους μαθητές τα δύο 

ερωτηματολόγια ώστε να διαπιστωθεί εάν διαφοροποιήθηκε η άποψή τους για την οπτική 

αναπηρία, σε ποιον τομέα και σε ποιο βαθμό. 
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4.5 Ανάλυση Δεδομένων 

 

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν πραγματοποιήθηκε με τη 

χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS, 22.0 (IBM STATISTICS 22).  

 Πιο αναλυτικά, στα δημογραφικά στοιχεία έγινε εξαγωγή του πλήθους (N) και του 

ποσοστού (%), στις περιγραφικές αναλύσεις προέκυψε η συχνότητα και το ποσοστό (%). 

Επίσης,  στο ερωτηματολόγιο MAS χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης μέσων τιμών t-test με τη 

μορφή παρατηρήσεων ανά ζεύγη (paired sampled test) και ο δείκτης ανάλυσης 

διακύμανσης Anova με τη μορφή μονής διακύμανσης (one-way anova) για την εξαγωγή 

των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου MAS. Τέλος, ο δείκτης χ
2
 (chi-square) και η 

περιγραφική στατιστική χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή των αποτελεσμάτων που 

προέκυψαν από τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου των στάσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη στατιστική 

ανάλυση των δεδομένων της έρευνας. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ανάλογα με το 

εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε και με τη σειρά διατύπωσης της κάθε ερώτησης, όσον 

αφορά το δεύτερο ερωτηματολόγιο. Έτσι, στο πρώτο μέρος των αποτελεσμάτων 

παρατίθενται τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου MAS και στο δεύτερο μέρος τα 

αποτελέσματα του ερωτηματολογίου μέτρησης στάσεων. 

 

5.1 Ερωτηματολόγιο MAS 

 

Πίνακας 11. Μέσος Όρος Επίδρασης ως προς την τάξη (πριν) 

                                                                               Τάξη 

                                           Α'                       Β'                Γ' 

     Μ.Ο.   Τ.Α.  Μ.Ο.   Τ.Α.   Μ.Ο. Τ.Α.     p 

Συναίσθημα 40,07 9,77 37,77 10,08 40,08 9,75 0,551 

Σκέψεις 28,23 10,38 38,53 6,87 37,97 5,77 0,000 

Συμπεριφορά 16,35 5,25 17,73 6,87 16,43 7,30 0,622 

 

Πίνακας 12. Μέσος Όρος Επίδρασης ως προς την τάξη (μετά) 

                  Τάξη  

               Α'              Β'                Γ'  

     Μ.Ο.   Τ.Α. Μ.Ο.  Τ.Α.  Μ.Ο.    Τ.Α.     p 

Συναίσθημα 34,37 10,36 36,03 11,76 34,32 8,22 0,740 

Σκέψεις 39,19 6,98 39,37 5,82 39,51 5,68 0,973 

Συμπεριφορά 14,05 5,15 16,00 5,43 14,54 5,17 0,284 

 

Πίνακας 13. Μέσος Όρος Επίδρασης ως προς το φύλο (πριν) 

                                  Φύλο  

              Αγόρι                Κορίτσι  

    Μ.Ο.   Τ.Α.      Μ.Ο. Τ.Α.           p 

Συναίσθημα 44,48 8,36 33,40 7,85 0,000 

Σκέψεις 35,23 9,59 33,22 9,23 0,267 

Συμπεριφορά 18,65 6,71 14,48 5,25 0,001 
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Πίνακας 14. Μέσος Όρος Επίδρασης ως προς το φύλο (μετά) 

                                 Φύλο  

              Αγόρι              Κορίτσι  

   Μ.Ο.    Τ.Α.     Μ.Ο.   Τ.Α.           p 

Συναίσθημα 36,83 10,30 32,38 9,26 0,020 

Σκέψεις 39,23 6,09 39,48 6,40 0,837 

Συμπεριφορά 15,75 5,70 13,54 4,40 0,024 

 

Πίνακας 15. Γενικός Μέσος Όρος Επίδρασης (πριν και μετά) 

                  Πριν              Μετά  

    Μ.Ο.     Τ.Α.   Μ.Ο.      Τ.Α.           p 

Συναίσθημα 39,45 9,81 34,81 10,05 0,001 

Σκέψεις 34,32 9,44 39,35 6,20 0,000 

  Συμπεριφορά 16,75 6,41 14,75 5,25 0,012 

 

Πιο περιγραφικά στους Πίνακες 11, 12, 13 και 14 και πιο συνοπτικά στον πίνακα 

15 διαφαίνεται η διαφορά στη διαμόρφωση των απαντήσεων των μαθητών στις τρεις 

υποκλίμακες του ερωτηματολογίου MAS.  

Πιο συγκεκριμένα, στην υποκλίμακα που περιλαμβάνει τα συναισθήματα ως προς 

το άτομο με οπτική αναπηρία διαφαίνεται ότι το άθροισμα των απαντήσεων στο μέσο όρο 

των μαθητών μειώθηκε. Ενώ πριν την ενημερωτική παρουσίαση κυμαινόταν στο 39,45, 

μετά την παρουσίαση διαμορφώθηκε στο 34,81. Αυτό υποδηλώνει πως τα συναισθήματα 

των μαθητών απέναντι στην οπτική αναπηρία απέκτησαν θετικότερη μορφή με στατιστικά 

σημαντική διαφορά (p<0,05). 

Στην υποκλίμακα που περιλαμβάνει τις σκέψεις για το άτομο με αναπηρία 

διαφαίνεται ότι ο μέσος όρος των απαντήσεων αυξήθηκε, καθώς από το 34,32 αυξήθηκε 

στο 39,35. Κάτι τέτοιο υποδηλώνει επίσης ότι οι σκέψεις των μαθητών για το άτομο με 

οπτική αναπηρία παρουσιάζονται θετικότερες από πριν με στατιστικά σημαντική διαφορά 

(p<0,05). 

Η θετικότερη στάση των μαθητών απέναντι στην οπτική αναπηρία επιβεβαιώνεται 

και από την ανάλυση της τρίτης και τελευταίας υποκλίμακας του ερωτηματολογίου που 

περιλαμβάνει τη συμπεριφορά τους απέναντι στο άτομο με οπτική αναπηρία. Ενώ πριν την 
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ενημερωτική παρουσίαση κυμαινόταν στο 16,75, μετά την παρουσίαση διαμορφώθηκε στο 

14, 75 με στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,05).      
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5.2 Ερωτηματολόγιο μέτρησης στάσεων των βλεπόντων παιδιών απέναντι στα 

παιδιά με πρόβλημα όρασης 

 

Πίνακας 16. Παροχή βοήθειας 

                Πριν          Μετά  

    Ν      %    Ν     %    p 

Ποιοι πιστεύετε ότι 

βοηθούν 

περισσότερο τα 

τυφλά παιδιά; 

η οικογένεια και 

οι συγγενείς 
90 81,8% 93 84,5%  

οι φίλοι και οι 

συμμαθητές 
12 10,9% 9 8,2%  

οι δάσκαλοι 8 7,3% 8 7,3%  

Σύνολο  110 100% 110   100% 0,788 

 

 Στο 1
ο
 ερώτημα του ερωτηματολογίου σχετικά με το παράγοντα που προσφέρει το 

μεγαλύτερο μερίδιο βοήθειας στα παιδιά με οπτική αναπηρία, στο στάδιο πριν τη 

διεξαγωγή της παρουσίασης παρατηρήθηκε πως η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών 

επέλεξε τον οικογενειακό παράγοντα με ποσοστό 81,8% του συνόλου. Ακολούθησαν ο 

ευρύτερος κύκλος των φίλων και συμμαθητών (10,9%) και τέλος ο εκπαιδευτικός 

παράγοντας με τους δασκάλους (7,3%). 

 Μετά την παρουσίαση φαίνεται ότι ο οικογενειακός παράγοντας ισχυροποιήθηκε 

ακόμα περισσότερο ανάγοντας το ήδη υψηλό πρωταρχικό ποσοστό σε ακόμα υψηλότερο 

μιας και 93 εκ των 110 μαθητών πια φαίνεται να υποστηρίζουν πως η παροχή βοήθειας 

για τα παιδιά με οπτική αναπηρία παρέχεται από την οικογένεια και τους συγγενείς. Η 

διαφορά του ποσοστού αυτού φαίνεται να δημιουργήθηκε από τη μετατόπιση μέρους του 

ποσοστού των φίλων και συμμαθητών στον οικογενειακό παράγοντα, μιας και το 

ποσοστό του κύκλου των συνομηλίκων μειώθηκε στο 8,2%. Ακόμα, η παροχή βοήθειας 

των δασκάλων στα παιδιά με οπτική αναπηρία φαίνεται να παραμένει σταθερή κατά τη 

γνώμη των μαθητών πριν και μετά την παρουσίαση. Τέλος, σύμφωνα με την ανάλυση, δε 

φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των απαντήσεων πριν και 

μετά (p>0,05).    
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Πίνακας 17. Ελεύθερος χρόνος παιδιών 

         Πριν        Μετά 
 

 Ν   %  Ν   % 
p 

Πιστεύετε ότι τα τυφλά 

παιδιά περνούν πολύ  

χρόνο μόνα τους; 

ναι 41 37,3% 38 34,5%  

όχι 69 62,7% 72 65,5% 
 

Σύνολο   110 100%   110 100% 0,673 

  

Στη 2
η
  ερώτηση για τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών με οπτική αναπηρία, αρχικά 

οι περισσότεροι μαθητές υποστήριξαν πως δεν περνούν πολύ χρόνο μόνα τους σε 

ποσοστό 62,7% του συνόλου. Μετά την παρουσίαση το ποσοστό αυτό φάνηκε να 

αυξάνεται επιβεβαιώνοντας και ισχυροποιώντας την αρχική πεποίθηση της έλλειψης 

αρκετού ελεύθερου χρόνου για τα παιδιά αυτά. Εντούτοις, η διαφορά φαίνεται να μην 

είναι στατιστικά σημαντική (p>0,05). 

 
Πίνακας 18. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις 

                         Πριν         Μετά               

 Ν % Ν % p 

Πόσο εύκολο 

είναι για ένα 

τυφλό παιδί να 

συμμετέχει σε 

κοινές 

εκδηλώσεις; 

δεν μπορεί να συμμετέχει 3 2,7% 2 1,8%  

είναι πολύ δύσκολο να 

συμμετέχει 
29 26,4% 10 9,1%  

είναι αρκετά δύσκολο να 

συμμετέχει 
56 50,9% 31 28,2%  

είναι εύκολο να συμμετέχει 19 17,3% 54 49,1%  

είναι πολύ εύκολο  

να συμμετέχει 
3 2,7% 13 11,8%  

Σύνολο   110 100% 110 100% 0,000 

 

 Στην 3
η
 ερώτηση σχετικά με τη γνώμη των μαθητών σε τι βαθμό μπορεί ένα παιδί 

με οπτική αναπηρία να συμμετέχει σε κοινές εκδηλώσεις, στο πρώτο στάδιο σχεδόν οι 

μισοί εξ αυτών φαίνεται να υποστήριξαν πως είναι αρκετά δύσκολη η συμμετοχή τους 

αυτή (50,9%), ενώ ακολούθησε διαδοχικά και σε μικρότερο ποσοστό η άποψη πως η 

συμμετοχή του είναι πολύ δύσκολη (26,4%), πως είναι εύκολη (17,3%) και το ίδιο 

ποσοστό μαθητών φαίνεται να υποστήριξε πως είναι πολύ εύκολη η συμμετοχή του (3%) 

και πως είναι και απίθανη (3%). 
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 Μετά την παρουσίαση φαίνεται πως η άποψη των μαθητών αλλάζει σε μεγάλο 

βαθμό μιας και οι μισοί σχεδόν από τους συμμετέχοντες μαθητές φαίνεται να 

διαφοροποιούν την άποψή τους και να επιλέγουν πως είναι εύκολη η συμμετοχή ενός 

παιδιού με οπτική αναπηρία σε κοινές εκδηλώσεις (49,1%). Εντούτοις, φαίνεται πως ένα 

σημαντικό ποσοστό των μαθητών υποστηρίζει πως εξακολουθεί να είναι αρκετά δύσκολη 

η συμμετοχή του παιδιού στις κοινές εκδηλώσεις (28,2%). Ακολουθεί η αυξημένη σε 

σχέση με πριν πεποίθηση πως είναι πολύ εύκολη η συμμετοχή (11,8%), η μειωμένη 

άποψη της πολύ δύσκολης συμμετοχής σε κοινές εκδηλώσεις και η μειωμένη αλλά 

σχεδόν ισάριθμη άποψη πως δεν είναι εφικτή η συμμετοχή ενός παιδιού με οπτική 

αναπηρία (1,8%). 

 Παρά την ύπαρξη ακόμα της άποψης πως είναι αρκετά δύσκολη η συμμετοχή σε 

κοινές εκδηλώσεις ενός παιδιού με οπτική αναπηρία, παρατηρήθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά στην άποψη των μαθητών πριν και μετά την παρουσίαση τονίζοντας 

έτσι τη μετάβαση σε θετικότερη αντίληψη για τα παιδιά αυτά (p<0,05).       

 
Πίνακας 19. Εξάρτηση παιδιού 

          Πριν        Μετά                 
  Ν     %   Ν   %            p 

Πιστεύεις ότι ένα τυφλό παιδί είναι 

περισσότερο εξαρτημένο από την 

οικογένειά του, σε σχέση με ένα παιδί 

που βλέπει; 

ναι 70 63,6%   59 53,6%        

 

 

 

 

όχι 40 36,4%   51 46,4% 

         Σύνολο                                                            110     100%        110      100%     0,132 

 

 Στο πρώτο στάδιο, στην 4
η
 ερώτηση που αφορούσε το μέγεθος της εξάρτησης ενός 

παιδιού με οπτική αναπηρία από την οικογένειά του σε σχέση με συνομήλικό του χωρίς 

πρόβλημα όρασης, οι περισσότεροι μαθητές υποστήριξαν πως η εξάρτηση του πρώτου 

είναι μεγαλύτερη με ποσοστό 63,6%. Μετά το πέρας της ενημέρωσης η υποστήριξή τους 

αυτή μειώθηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, αποκαλύπτοντας πως διαφοροποιήθηκε η 



61 
 

άποψη της μεγαλύτερης εξάρτησης ενός παιδιού με οπτική αναπηρία από την οικογένειά 

του (53,6%).  

 
Πίνακας 20. Καθημερινή ζωή παιδιού 

  Πριν         Μετά  

 Ν % Ν % p 

Δύσκολη  57 51,8% 21 19,1% 0,000 

Δημιουργική  24 21,8% 29 26,4% 0,431 

Περιορισμένη  47 42,7% 29 26,4% 0,011 

Μονότονη  11 10,0% 8 7,3% 0,471 

Φυσιολογική  18 16,4% 66 60% 0,000 

Άλλο  8 7,3% 5 4,5% 0,391 

   

 Στην 5
η
 ερώτηση που αφορούσε στον χαρακτηρισμό της καθημερινής ζωής ενός 

παιδιού με οπτική αναπηρία παρατηρείται πως σε αρχικό στάδιο επικρατεί στο μισό 

πληθυσμό των μαθητών ο χαρακτηρισμός της ζωής ως «δύσκολης» (51,8%). Ακολουθούν 

οι χαρακτηρισμοί, «περιορισμένη», «δημιουργική», «φυσιολογική», «μονότονη» και 

«άλλο». Στο επόμενο στάδιο παρατηρείται πως η πλειοψηφία των μαθητών σε ποσοστό 

άνω του μισού σε σχέση με το πρώτο στάδιο, υποστήριξαν πως η ζωή ενός παιδιού με 

οπτική αναπηρία μπορεί να χαρακτηριστεί ως «φυσιολογική» (60%). Ακολούθησαν 

διαδοχικά οι χαρακτηρισμοί «δημιουργική», «περιορισμένη», «δύσκολη», «μονότονη» 

και «άλλο». Οι κατηγορίες με στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ της προηγούμενης 

και της μεταγενέστερης άποψης είναι οι κατηγορίες «δύσκολη», «περιορισμένη» και 

«φυσιολογική» (p<0,05). 
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Πίνακας 21. Χαρακτηρισμός αναπηρίας 

        Πριν     Μετά 
 

 Ν    % Ν    % 
p 

Πιστεύεις ότι η τύφλωση είναι 

μια από τις χειρότερες αναπηρίες 

που μπορεί να έχει κάποιος; 

ναι 61 55,5% 52 47,3%  

όχι 49 44,5% 58 52,7% 
 

Σύνολο  110 100% 110 100% 0,225 

  

Στην 6
η
 ερώτηση, στο πρώτο στάδιο χορήγησης του ερωτηματολογίου, φαίνεται 

πως οι περισσότεροι εκ των μαθητών συγκλίνουν στην άποψη πως η οπτική αναπηρία 

είναι μια από τις χειρότερες αναπηρίες με ποσοστό 55,5%. Αντιθέτως, στο δεύτερο στάδιο 

χορήγησης παρατηρείται αλλαγή στην πρόσημο της απάντησης με την επιλογή πως δεν 

θεωρείται πια από την πλειοψηφία των μαθητών μια από τις χειρότερες αναπηρίες που 

μπορεί να έχει κάποιο άτομο με ποσοστό 52,7% του συνόλου. 

Γενικότερα, στην ερώτηση που σχετίζεται με την προσωπική γνώμη των μαθητών 

για το κατά πόσο η οπτική αναπηρία θεωρείται μία από τις χειρότερες ασθένειες, 

παρατηρείται και στα δύο στάδια χορήγησης του ερωτηματολογίου πως δεν υπάρχει 

εμφανής στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των θετικών και των αρνητικών 

απαντήσεων των μαθητών και κυμαίνονται περίπου στο ήμισυ του ποσοστού χωρίς 

κάποια αξιόλογη προτίμηση επιλογής (p>0,05).  
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Πίνακας 22. Αυτοεξυπηρέτηση ή γνώσεις 

      Πριν        Μετά  

 Ν     % Ν % p 

Τα τυφλά παιδιά είναι 

καλύτερο να 

εκπαιδεύονται για να 

μάθουν να 

αυτοεξυπηρετούνται ή να 

εκπαιδεύονται για να 

αποκτήσουν διάφορες 

γνώσεις; 

Για να αυτο- 

εξυπηρετούνται 
8 7,3% 7 6,4%  

Για να αποκτήσουν 

γνώσεις 
10 9,1% 8 7,3%  

Και τα δύο είναι  

το ίδιο χρήσιμα 
92 83,6% 95 86,4%  

Σύνολο  110 100%  110 100% 0,845 

 

Στην 7
η
 ερώτηση επιλογής ανάμεσα στην προτεραιότητα της αυτοεξυπηρέτησης ή 

των γνώσεων για ένα παιδί με οπτική αναπηρία παρατηρείται πως και στα δύο στάδια 

χορήγησης του ερωτηματολογίου σε μεγάλο ποσοστό πλειοψηφίας οι μαθητές 

υποστήριξαν την άποψη πως και τα δύο είναι ισάξια χρήσιμα για τη ζωή του. Στο δεύτερο 

στάδιο μάλιστα παρατηρείται μια μικρή αύξηση του ποσοστού αυτού, χωρίς εντούτοις να 

δημιουργείται στατιστικά σημαντική διαφορά (p>0,05). 

 

Πίνακας 23. Ικανότητες παιδιών 

        Πριν      Μετά     

  Ν    %   Ν    %     p 

Πιστεύεις ότι τα τυφλά παιδιά 

μπορούν να έχουν τις ίδιες 

ικανότητες με τα άλλα παιδιά; 

ναι 25 22,7% 61 55,5%  

όχι 26 23,6% 5 4,5%  

ίσως 59 53,6% 44 40,0%  

Σύνολο  110 100% 110 100% 0,000 

 

 Στην 8
η
 ερώτηση αξιολόγησης των ικανοτήτων των παιδιών με οπτική αναπηρία 

σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης παρατηρείται πως στο πρώτο στάδιο οι μισοί 

περίπου εκ των μαθητών θεώρησαν πως «ίσως» έχουν τις ίδιες ικανότητες χωρίς να 

υποστηρίξουν ξεκάθαρα μία θετική ή αρνητική άποψη. Μετά τη δεύτερη χορήγηση του 

ερωτηματολογίου παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις των 

μαθητών (p<0,05). Κι αυτό γιατί φάνηκε πως εξέφρασαν μια ξεκάθαρη και θετική άποψη 

υποστηρίζοντας πως τα παιδιά με οπτική αναπηρία έχουν τις ίδιες ικανότητες με τα 

υπόλοιπα παιδιά (55,5%). Εξακολούθησαν βέβαια σε ένα σημαντικό ποσοστό να είναι 
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αβέβαιοι για την άποψή τους (40%), χωρίς να κατέχει όμως πια αυτή η άποψη την πρώτη 

θέση στην προτίμηση των μαθητών.    

 

Πίνακας 24. Γενικό ή ειδικό σχολείο 

          Πριν    Μετά 
 

   Ν    %  Ν    % 
p 

Πιστεύεις ότι τα τυφλά παιδιά είναι 

προτιμότερο να φοιτούν σε γενικό 

σχολείο ή σε ειδικό σχολείο; 

γενικό 12 10,9% 55 50,0%  

ειδικό 98 89,1% 55 50,0% 
 

Σύνολο  110 100% 110 100% 
0,000 

 

Στην 9
η
 ερώτηση, στο πρώτο στάδιο χορήγησης του ερωτηματολογίου, η 

συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών υποστήριξε πως τα παιδιά με οπτική αναπηρία 

είναι προτιμότερο να φοιτούν σε ειδικά παρά σε γενικά σχολεία σε ποσοστό 89,1%. 

Εντούτοις, στο δεύτερο στάδιο παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

των απαντήσεων (p<0,05) καθώς φάνηκε να μειώνεται αισθητά η επιλογή του ειδικού 

σχολείου και να αυξάνεται η επιλογή του γενικού σχολείου φοίτησης ενός παιδιού με 

οπτική αναπηρία οδηγώντας σε ακριβώς ισάριθμα ποσοστά επιλογής με 50% και 50% 

αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 25. Δυνατότητα σπουδών 

        Πριν     Μετά  

 Ν % Ν    % p 

Πιστεύεις ότι τα τυφλά 

παιδιά μπορούν να 

σπουδάσουν; 

ναι 79 71,8% 93 84,5%  

όχι 4 3,6% 1 0,9%  

ίσως 27 24,5% 16 14,5%  

Σύνολο    110 100%  110 100% 0,056 

 

 Στη 10
η
 ερώτηση, κατά την πρώτη φάση χορήγησης του ερωτηματολογίου η 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων μαθητών υποστήριξε πως τα παιδιά με οπτική αναπηρία 

έχουν την ικανότητα σπουδών σε ποσοστό 71,8%. Ακολούθησε η υποστήριξη της 

αμφίβολης άποψής τους πως «ίσως» μπορούν κατά 24,5% και η αρνητική άποψη μικρής 
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μερίδας του δείγματος, οι οποίοι θεώρησαν πως τα παιδιά αυτά δεν είναι ικανά να 

σπουδάσουν σε ποσοστό 3,6%.  

 Κατά τη δεύτερη φάση παρατηρήθηκε αύξηση στο ποσοστό της θετικής 

απάντησης των μαθητών για τη δυνατότητα σπουδών των παιδιών με οπτική αναπηρία, 

ανάγοντάς το στο 84,5%. Παράλληλα, παρατηρήθηκε μείωση στην αμφίβολη απάντησή 

τους στο 14,5% και η σχεδόν μηδαμινή πια υποστήριξη της έλλειψης ικανότητας 

σπουδών, μιας και μόλις ένας μαθητής εκ των 110 συμμετεχόντων υποστήριξε πως δε 

θεωρεί ικανά τα παιδιά με οπτική αναπηρία να σπουδάσουν.  

 Σε γενικές γραμμές παρατηρήθηκε αλλαγή στις απόψεις των μαθητών, χωρίς όμως 

να δημιουργηθεί στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων (p>0,05).  

 

Πίνακας 26. Γνώση εκπαίδευσης παιδιών 

     Πριν    Μετά 
 

 Ν % Ν % 
p 

Γνωρίζεις κάποιον ή κάποιους 

από τους 

τρόπους με τους οποίους 

εκπαιδεύονται τα  

τυφλά παιδιά; 

ναι 65 59,1% 104 94,5%  

όχι 45 40,9% 6 5,5% 
 

Σύνολο    110 100% 110 100% 0,000 

 

Στην 11
η
 ερώτηση, πριν την ενημερωτική παρουσίαση η πλειοψηφία των μαθητών 

φάνηκε πως γνώριζε τρόπους με τους οποίους εκπαιδεύονται τα παιδιά με τύφλωση σε 

ποσοστό 59,1% του συνόλου. Μετά την παρουσίαση αποδείχτηκε πως το ποσοστό αυτό 

άλλαξε δραματικά σημειώνοντας στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των απαντήσεων 

(p<0,05). Παρατηρήθηκε πως η συντριπτική πλειοψηφία με ποσοστό 94,5% του συνόλου 

των μαθητών γνώριζε κάποιον τρόπο εκπαίδευσης των παιδιών με τύφλωση, μιας και 

μόλις 6 εκ των 110 ερωτηθέντων μαθητών απάντησαν πως δε γνώριζαν κάποιον τρόπο 

εκπαίδευσης.  
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Στο υπο-ερώτημα της 11
ης

 ερώτησης του ερωτηματολογίου, οι μαθητές που 

απάντησαν θετικά στην ερώτηση κλήθηκαν να αναφέρουν κάποιον από τους τρόπους 

εκπαίδευσης που γνωρίζουν. 

 

Πίνακας 27. Απαντήσεις (πριν)                      Πίνακας 28. Απαντήσεις (μετά) 

 Μετά             

     Ν       % 

Σύστημα Μπράιγ  95 91,3% 

Ειδικά μηχανήματα  5 4,8% 

Λευκό Μπαστούνι  1 0,9% 

Ειδικά βιβλία   1 0,9% 

Phantom  2 1,9% 

Braille Display  1 0,9% 

Ανάγνωση Οθόνης      1 0,9% 

Σύνολο  104 100% 

 

Έτσι, στην πρώτη φάση χορήγησης του ερωτηματολογίου, φαίνεται πως η 

πλειοψηφία σε ποσοστό 75,4% ανέφερε το σύστημα Μπράιγ. Ακολούθησαν διαδοχικά σε 

φθίνουσα σειρά, όπως διατυπώθηκαν από τους μαθητές, τα ειδικά βιβλία σε ποσοστό 

9,2%, τα βιβλία αφής και η αίσθηση της αφής σε ποσοστό 4,6% αντίστοιχα, το μάθημα 

ακοής σε ποσοστό 3,1% και τέλος η κίνηση με μπαστούνι και τα βιβλία με έντονα 

γράμματα σε ποσοστό 1,5% αντίστοιχα. 

Στη δεύτερη φάση χορήγησης του ερωτηματολογίου, η πλειοψηφία των μαθητών 

που απάντησε θετικά ανέφερε το σύστημα Μπράιγ ως τρόπο εκπαίδευσης των παιδιών με 

οπτική αναπηρία σε ποσοστό 91,3%. Ακολούθησαν διαδοχικά, όπως διατυπώθηκαν από 

τους μαθητές, τα ειδικά μηχανήματα σε ποσοστό 4,8%, η συσκευή Phantom σε ποσοστό 

1,9% και τέλος το λευκό μπαστούνι, τα ειδικά βιβλία, η συσκευή Braille Display και το 

λογισμικό ανάγνωσης οθόνης σε ποσοστό 0,9% αντίστοιχα.  

 

 

 

 

 Πριν             

      Ν      % 

Σύστημα Μπράιγ  49 75,4% 

Ειδικά Βιβλία  6 9,2% 

Κίνηση με μπαστούνι  1 1,5% 

Βιβλία με έντονα  

γράμματα 
  1 1,5% 

Βιβλία αφής  3 4,6% 

Μάθημα ακοής  2 3,1% 

Αφή  3 4,6% 

Σύνολο  65 100% 
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Πίνακας 29. Χρήση αισθήσεων 

             Πριν         Μετά     p 

 Ν    % Ν    %  

αφή  85 77,3% 96 87,3% 0,052 

όσφρηση  17 15,5% 26 23,6% 0,126 

ακοή  84 76,4% 91 82,7% 0,242 

γεύση  18 16,4% 20 18,2% 0,721 

 

Σύμφωνα με τη 12
η
 ερώτηση του ερωτηματολογίου οι μαθητές καλούνται να 

επισημάνουν τις αισθήσεις που πιστεύουν πως υποστηρίζουν περισσότερο τα παιδιά με 

οπτική αναπηρία. 

Πριν την ενημερωτική παρουσίαση λοιπόν παρατηρείται πως την πρώτη θέση 

στην επιλογή τους κατέχει η αφή σε ποσοστό 77,3% του συνόλου μιας και την επέλεξαν 

οι 85 εκ των 110 μαθητών. Ακολουθούν διαδοχικά η ακοή με ποσοστό 76,4% και σε 

αριθμό 84 στους 110, η γεύση σε ποσοστό 16,4% και σε αριθμό 18 στους 110 και τέλος η 

όσφρηση σε ποσοστό 15,5% του συνόλου και σε αριθμό 17 στους 110. 

Μετά την παρουσίαση τα αποτελέσματα φαίνεται να υπάρχει αυξητική 

διαφοροποίηση ανά τις δύο χρονικές στιγμές χωρίς όμως να παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των κάθε αισθήσεων ξεχωριστά (p>0,05). Πιο αναλυτικά, η 

αφή φαίνεται να εξακολουθεί να κατέχει την πρώτη θέση επιλογής των μαθητών με 

ποσοστό 87,3% και σε αριθμό επιλογής από 96 εκ των 110 μαθητών. Ακολουθούν η ακοή 

με ποσοστό 82,7% και σε αριθμό 91 στους 110 μαθητές, η όσφρηση σε ποσοστό 23,6% 

και σε αριθμό 26 στους 110 και τέλος η γεύση σε ποσοστό 18,2% και σε αριθμό μαθητών 

20 στους 110. Αξίζει να σημειωθεί πως η όσφρηση στη δεύτερη φάση της χορήγησης 

φαίνεται να παίρνει την 3
η
 θέση επιλογής των μαθητών, την οποία στην πρώτη φάση 

κατείχε η γεύση. 
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Πίνακας 30. Γνώση συστήματος Μπράιγ 

    Πριν    Μετά 
 

 Ν    % Ν    % 
p 

Γνωρίζεις τι είναι το 

σύστημα Μπράιγ; 

Ναι 74 67,3% 103 93,6%  

Όχι 36 32,7%   7  6,4% 
 

Σύνολο   110 100%     110  100% 
     0,000 

 

 Στην πρώτη χρονική φάση, στη 13
η
 ερώτηση πιθανής γνώσης του συστήματος 

Μπράιγ παρατηρήθηκε πως η πλειοψηφία γνώριζε το συγκεκριμένο σύστημα 

εκπαίδευσης σε ποσοστό 67,3% έναντι του 32,7% της αρνητικής απάντησης. 

 Στη δεύτερη χρονική φάση χορήγησης, μόλις 7 εκ των 110 συμμετεχόντων 

μαθητών φάνηκε να μη γνωρίζουν το σύστημα Μπράιγ καταγράφοντας το ποσοστό 

93,6% θετικής απάντησης σημειώνοντας στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

απαντήσεων (p<0,05).  

Πίνακας 31. Γνώση χρήσης Η/Υ 

    Πριν   Μετά 
 

  Ν   % Ν % 
p 

Ένα τυφλό παιδί μπορεί 

να χειριστεί έναν 

ηλεκτρονικό 

υπολογιστή; 

ναι 42 38,2% 97 88,2%  

όχι 68 61,8% 13 11,8% 
 

Σύνολο  110 100% 110 100% 
0,000 

  

 Στη 14
η
 ερώτηση του ερωτηματολογίου, πριν την ενημερωτική παρουσίαση η 

πλειοψηφία των μαθητών σε ποσοστό 61,8% υποστήριξε την άποψη πως ένα παιδί με 

τύφλωση δεν έχει την ικανότητα να χρησιμοποιήσει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

 Μετά την ενημερωτική παρουσίαση παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των απαντήσεων των μαθητών (p<0,05), μιας και η συντριπτική 

πλειοψηφία αυτών με ποσοστό 88,2% φαίνεται να υποστηρίζει την άποψη πως τα παιδιά 

με τύφλωση έχουν τελικά την ικανότητα χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή έναντι του 
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11,8% των μαθητών που εξακολούθησαν να πιστεύουν πως δεν έχουν την ικανότητα 

αυτή. 

Πίνακας 32. Κίνηση σε χώρο 

     Πριν Μετά 
 

 Ν % Ν % 
P 

Πιστεύεις πως ένα τυφλό παιδί 

μπορεί να κινείται σε ένα χώρο το 

ίδιο άνετα με ένα παιδί χωρίς 

πρόβλημα όρασης; 

Ναι 22 20%  55 50%  

Όχι 88 80% 55 50% 
 

Σύνολο   110 100%   110 100% 0,000 

 

 Στη 15
η
 ερώτηση, στην πρώτη φάση της χορήγησης του ερωτηματολογίου, στην 

ερώτηση που αφορούσε στην κινητικότητα ενός τυφλού παιδιού το ίδιο άνετα σε σχέση 

με ένα παιδί τυπικής ανάπτυξης, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων υποστήριξε πως δεν 

είναι ίδια σε ποσοστό 80% του συνόλου. 

 Στη δεύτερη φάση όμως παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των δύο αποτελεσμάτων (p<0,05), καθώς το σύνολο των συμμετεχόντων φάνηκε να 

διχάζεται μεταξύ της θετικής και της αρνητικής απάντησης σε ισόποσο βαθμό μιας και 

ακριβώς οι μισοί εξ αυτών υποστήριξαν πως ένα παιδί με οπτική αναπηρία μπορεί να 

κινείται το ίδιο άνετα με ένα παιδί τυπικής ανάπτυξης και οι υπόλοιποι μισοί υποστήριξαν 

πως κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

Πίνακας 33. Ταχύτητα ανάγνωσης σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης 

    Πριν   Μετά 
 

 Ν   % Ν   % 
p 

Ένα τυφλό παιδί διαβάζει πιο 

γρήγορα (χρησιμοποιώντας το 

σύστημα Μπράιγ) από ένα παιδί με 

κανονική όραση; 

Ναι 34 30,9% 37 33,6%  

Όχι 76 69,1% 73 66,4% 
 

Σύνολο   110 100%   110 100% 0,471 

 

Στη 16
η
 ερώτηση του ερωτηματολογίου οι συμμετέχοντες μαθητές κλήθηκαν να 

εκφράσουν τη θετική ή αρνητική τους άποψη για το αν ένα παιδί με τύφλωση έχει την 

ίδια ταχύτητα ανάγνωσης με ένα παιδί χωρίς πρόβλημα όρασης. 

 Στην πρώτη φάση, η πλειοψηφία των μαθητών απάντησε αρνητικά στην ερώτηση 

σε ποσοστό 69,1% έναντι του 30,9% των μαθητών που απάντησε θετικά. 

 Στη δεύτερη φάση, το αρχικό ποσοστό των μαθητών που απάντησε αρνητικά 

φάνηκε να μειώνεται στο 66,4%, εξακολουθώντας όμως να κατέχει την πρώτη θέση στην 

προτίμηση των μαθητών. Έπειτα, ακολούθησε το 33,6% των μαθητών που υποστήριξε 

πως είναι εφικτή η ίση ταχύτητα ανάγνωσης από τα δύο παιδιά. 

 Εντούτοις, οι διαφορές αυτές δε θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντικές (p>0,05). 

 

Πίνακας 34. Αντίδραση σε παρουσία παιδιού με οπτική αναπηρία 

               Πριν     Μετά  

 Ν   % Ν   % p 

Αν έβλεπες ένα 

τυφλό παιδί στο 

δρόμο, ποια θα 

ήταν η 

αντίδρασή σου; 

Θα το λυπόσουν 61 55,5% 37 33,6%  

Θα το περιεργαζόσουν 16 14,5% 25 22,7%  

Θα συνέχιζες να περπατάς 

κανονικά, σαν να έβλεπες ένα 

παιδί με κανονική όραση 

33  30% 48 43,6%  

Σύνολο  110 100% 110 100% 0,005 

 

 Στη 17
η
 ερώτηση σχετικά με την αντίδραση των μαθητών σε πιθανή παρουσία 

ενός παιδιού με οπτική αναπηρία στο δρόμο, στην πρώτη φάση η πλειοψηφία των 

μαθητών απάντησε πως θα λυπόταν το παιδί με ποσοστό 55,5%. Από τους υπόλοιπους 

μαθητές, το 30% θα συνέχιζε κανονικά την πορεία του σαν να αντίκριζε ένα παιδί χωρίς 

πρόβλημα όρασης και το 14,5% του πληθυσμού απάντησε πως θα το περιεργαζόταν. 
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 Στη δεύτερη φάση φαίνεται πως σημειώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των απαντήσεων των παιδιών (p<0,05) μιας και η πλειοψηφία αυτών με ποσοστό 

43,6% φαίνεται πως θα συνέχιζε κανονικά την πορεία του. Παρατηρείται δηλαδή 

γενικότερη αλλαγή στον τρόπο σκέψης απέναντι στα παιδιά με πρόβλημα όρασης. 

Ακολουθούν διαδοχικά η απάντηση πως θα λυπόντουσαν το παιδί με ποσοστό 33,6%, 

δηλαδή μικρότερο ποσοστό από την πρώτη χρονική φάση, και η απάντηση πως θα το 

περιεργάζονταν σε αυξητική τάση σε σχέση με την πρώτη χρονική φάση σε ποσοστό 

22,7%.   

 

Πίνακας 35. Πιθανή βοήθεια παιδιού στο δρόμο 

                Πριν     Μετά 
 

   Ν   %   Ν   % 
  p 

Αν έβλεπες ένα τυφλό παιδί να 

δυσκολεύεται να διασχίσει το 

δρόμο, θα το βοηθούσες; 

ναι 109 99,1% 105 95,5%  

όχι 1 0,9% 5 4,5% 
 

Σύνολο  110 100% 110 100% 0,098 

 

 Στη 18
η
 ερώτηση, στο πρώτο στάδιο της χορήγησης του ερωτηματολογίου όλες οι 

απαντήσεις των μαθητών εκτός από μια ήταν θετικές σε πιθανή βοήθεια ενός παιδιού με 

τύφλωση που χρειαζόταν βοήθεια για να διασχίσει το δρόμο με ποσοστό 99,1%.  

 Εντούτοις, στο δεύτερο στάδιο παρατηρείται πως η θετική πιθανή αντίδραση των 

μαθητών μειώθηκε με διαφορά 4 μαθητών και με την αύξηση της αρνητικής απάντησης 

από το 0,9% στο 4,5%.  

 Παρ’ όλα αυτά, η θετική απάντηση εντοπίζεται σε εντυπωσιακά μεγάλο ποσοστό 

του πληθυσμού των μαθητών και δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά στις 

απαντήσεις των μαθητών πριν και μετά την ενημερωτική παρουσίαση (p>0,05). 
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Πίνακας 36. Πότε ένας τυφλός θα νιώσει καλύτερα; 

              Πριν     Μετά 
 

 Ν    % Ν   % 
p 

Πότε ένας 

τυφλός θα 

νιώσει 

καλύτερα; 

Όταν τον 

αντιμετωπίζουν ισότιμα 

με τους άλλους 

81 73,6% 93 84,6%  

Όταν όλοι τον 

προσέχουν και τον 

βοηθούν συνεχώς 

29 26,4% 17 15,5% 
 

Σύνολο    110    100%   110 100% 0,047 

 

 Στη 19
η
 ερώτηση του ερωτηματολογίου οι μαθητές ρωτήθηκαν για το πότε 

αντιλαμβάνονται οι ίδιοι ότι ένας άνθρωπος με τύφλωση νιώθει καλύτερα. Η πλειοψηφία 

των μαθητών θεώρησε πως αισθάνεται καλύτερα όταν αντιμετωπίζεται ισότιμα με τους 

υπόλοιπους ανθρώπους σε ποσοστό 73,6% έναντι του 26,4% που υποστήριζε πως προτιμά 

να τον προσέχουν και να τον βοηθούν. 

 Στη δεύτερη φάση χορήγησης οι μαθητές με τις απαντήσεις τους φαίνεται να 

ισχυροποίησαν την απάντηση πως τα άτομα με τύφλωση προτιμούν να αντιμετωπίζονται 

ισότιμα από το να δέχονται τη βοήθεια άλλων σε ποσοστό 84,6% πια, έναντι του 

μειωμένου 15,5%.  

 Παρατηρείται δηλαδή όπως αποδεικνύουν και από το συντελεστή σημαντικότητας 

πως υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των απαντήσεων των μαθητών 

(p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

Πίνακας 37. Θέμα συζήτησης (πριν)             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην 20
η
 ερώτηση του ερωτηματολογίου, οι μαθητές κλήθηκαν να αναφέρουν 

θέματα που θα προτιμούσαν να συμπεριλαμβάνει μια συζήτησή τους με ένα παιδί με 

οπτική αναπηρία.  

 Στην πρώτη φάση χορήγησης του ερωτηματολογίου (Πίνακας 37), κάποιοι μαθητές 

ανέφεραν πάνω από ένα θέμα συζήτησης. Την πλειονότητα των απαντήσεων κατέλαβε η 

απάντηση που αναφερόταν στην καθημερινότητα του παιδιού σε ποσοστό 16,8%, 

συμπεριλαμβάνοντας ερωτήσεις όπως «πως ήταν η μέρα σου;», «τι έκανες σήμερα;» ή 

«πως είσαι;». Δεύτερη στην προτίμηση των μαθητών σε ποσοστό 13,4% έρχεται η 

κατηγορία «Τα πάντα/Διάφορα/Ό, τι συζητάω με τους φίλους μου», οποία 

συμπεριλαμβάνει γενικές απαντήσεις όπως «ό, τι λέω και με τους υπόλοιπους», «θα 

μπορούσαμε να πούμε για διάφορα θέματα». Ακολουθεί η κατηγορία που αναφέρεται στον 

τρόπο ζωής του παιδιού σε ποσοστό 9,4%, η οποία περιλαμβάνει απαντήσεις όπως «πως 

                                    Πριν 

                                                                                                 Ν                           % 

Καθημερινότητά του  25 16,8% 

Τα πάντα/Διάφορα/Ό, τι συζητάω με τους φίλους μου  20 13,4% 

Τρόπος ζωής του  14 9,4% 

Εκτός αναπηρίας  12 8,1% 

Σχολείο/Τρόπος εκπαίδευσής του  12 8,1% 

Για την αναπηρία του   12 8,1% 

Ενδιαφέροντά του  12 8,1% 

Πως αντιλαμβάνεται τον κόσμο  

(αισθήσεις & συμπεριφορά άλλων) 
 7 4,7% 

Ευχάριστα  6 4% 

Πως νιώθει  5 3,4% 

Ό, τι θέλει  4 2,7% 

Εάν έχει δεχτεί εκφοβισμό  3 2% 

Αθλητισμός  3 2% 

Πως περνά τον ελεύθερο χρόνο του  3 2% 

Μελλοντικά Σχέδια  2 1,3% 

Δεν ξέρω  2 1,3% 

Που μπορώ να βοηθήσω  1 0,7% 

Θα του εξηγούσα αυτά που δε βλέπει  1 0,7% 

Πηγές βοήθειας  1 0,7% 

Παιχνίδια  1 0,7% 

Θα το ενθάρρυνα  1 0,7% 

Πως θα σκεφτόταν τη ζωή του διαφορετικά  1 0,7% 

Μουσική  1 0,7% 

Σύνολο  149   100% 
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περνάει την κάθε μέρα του», «πως είναι η ζωή του». Σε ποσοστό 8,1% οι μαθητές 

εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για θέματα που αφορούν στην οπτική αναπηρία, στο 

σχολείο και στον τρόπο που χρησιμοποιεί για να διαβάσει, στα ενδιαφέροντά του και σε 

θέματα εκτός αναπηρίας αντίστοιχα «για να μην αισθανθεί άσχημα» ή «για να μην νιώσει 

αμήχανα».  

Ακόμα, το 4,7% των ερωτηθέντων μαθητών ενδιαφέρθηκε για το πώς 

αντιλαμβάνεται το παιδί με οπτική αναπηρία τον κόσμο, και αισθητηριακά και 

ψυχοκοινωνικά σε σχέση με τη συμπεριφορά των συνανθρώπων του. Σε ποσοστό 4% των 

μαθητών ανέφερε πως θα προτιμούσε να συζητήσει διάφορα ευχάριστα θέματα μαζί του 

«για να ξεχαστεί», όπως ανέφεραν κάποιοι εξ αυτών. Το 3,4% των μαθητών ενδιαφέρθηκε 

να μάθει πως νιώθει, ενώ σε ποσοστό 2,7% κάποιοι μαθητές ανέφεραν πως θα συζητούσαν 

όποιο θέμα θα ενδιέφερε το ίδιο το παιδί. Επιπλέον, σε ποσοστό 2% ορισμένοι μαθητές 

ενδιαφέρθηκαν να ρωτήσουν το παιδί με οπτική αναπηρία αν έχει δεχτεί κάποιο είδος 

εκφοβισμού λόγω της αναπηρίας του, για το πώς περνάει στον ελεύθερο χρόνο του και αν 

έχει ελεύθερο χρόνο και γενικά για τον αθλητισμό. Σε ποσοστό 1,3% του συνόλου οι 

μαθητές ενδιαφέρθηκαν για τα μελλοντικά σχέδια που μπορεί να έχει το παιδί ενώ άλλοι 

δεν ήξεραν τι θέμα συζήτησης να αναπτύξουν.  

Τέλος, σε ποσοστό 0,7% διατυπώθηκαν διάφορες απαντήσεις που αφορούσαν 

αντίστοιχα στη μουσική, στα παιχνίδια που προτιμά ή παίζει, στις πηγές από της οποίες 

δέχεται βοήθεια όταν θεωρηθεί αναγκαίο, στην ψυχολογική διάθεση για ενθάρρυνση του 

παιδιού από τον ερωτηθέντα μαθητή, στη διάθεση για παροχή βοήθειας («που μπορώ να 

βοηθήσω;»), στην ερμηνεία αυτών που στερείται με την απώλεια της όρασης («θα του 

εξηγούσα αυτά που δε βλέπει») και στο πως θα σκεφτόταν τη ζωή του διαφορετικά υπό 

άλλες συνθήκες. 
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Πίνακας 38. Θέμα συζήτησης (μετά) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη δεύτερη χρονική φάση (Πίνακας 38), οι μαθητές φαίνονται να προτείνουν ένα 

θέμα συζήτησης αυτή τη φορά σε αντίθεση με την πρώτη φάση χορήγησης του 

ερωτηματολογίου. 

 Στην πλειοψηφία τους σε ποσοστό 32,7% οι μαθητές αναφέρουν πως θα 

μπορούσαν να συζητήσουν με ένα παιδί με οπτική αναπηρία ό, τι συζητάνε και με τους 

φίλους τους χωρίς περιορισμούς. Σε δεύτερο επίπεδο τα ενδιαφέροντα του παιδιού 

αναφέρθηκαν σε ποσοστό 21,8% περιλαμβάνοντας απαντήσεις όπως «με τι του αρέσει να 

ασχολείται» ή «ποια είναι τα χόμπι του». Ακολούθησαν τα θέματα συζήτησης που 

αφορούσαν στην καθημερινότητά του σε ποσοστό 18,2% και στον γενικότερο τρόπο με 

τον οποίο ζει σε ποσοστό 11,8%. 

 Επιπλέον, το 7,3% των συμμετεχόντων θεώρησε πως θα προτιμούσε να συζητήσει 

ό, τι θα ενδιέφερε το ίδιο το παιδί και το 4,6% θεώρησε πως το προτιμότερο θέμα 

συζήτησης θα έπρεπε να αφορά στο σχολείο και στον τρόπο εκπαίδευσης του παιδιού. 

 Τέλος, σε ποσοστό 0,9% επί του συνόλου αφορούσαν αντίστοιχα στον αθλητισμό, 

στη μουσική, στον τρόπο αντίληψης του περιγύρου του και στον τρόπο με τον οποίο θα 

μπορούσε να βοηθήσει ο μαθητής το παιδί σε οτιδήποτε.    

 

 

                                          Μετά          

                  Ν             % 

Τα πάντα/Διάφορα/Ό, τι συζητάω με τους φίλους 

μου 
 36 32,7% 

Ενδιαφέροντά του  24 21,8% 

Καθημερινότητά του  20 18,2% 

Τρόπος ζωής του  13 11,8% 

Ό, τι θέλει  8 7,3% 

Σχολείο/Τρόπος εκπαίδευσής του  5 4,6% 

Που μπορώ να βοηθήσω  1 0,9% 

Πως αντιλαμβάνεται τον κόσμο  

(αισθήσεις & συμπεριφορά άλλων) 
 1 0,9% 

Μουσική  1 0,9% 

Αθλητισμός  1 0,9% 

Σύνολο  110 100% 
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Πίνακας 39. Πιθανή γνωστοποίηση αδερφού/αδερφής με οπτική αναπηρία 

       Πριν       Μετά 
 

 Ν   % Ν % 
   p 

Αν ο αδερφός/αδερφή σου ήταν 

τυφλός/τυφλή, θα το κρατούσες 

μυστικό; 

ναι 8 7,3% 11 10%  

όχι 102 92,7% 99 90% 
 

Σύνολο  110 100% 110 100% 0,471 

 

Στην 21
η
 ερώτηση του ερωτηματολογίου, στο πρώτο στάδιο χορήγησης φαίνεται 

πως η πλειοψηφία των μαθητών σε μεγάλο ποσοστό απάντησε πως δε θα έκρυβε την 

ύπαρξη αδερφού/αδερφής με οπτική αναπηρία σε ποσοστό 92,7%. 

 Εντούτοις, στο δεύτερο στάδιο φαίνεται πως το ποσοστό αυτό μειώθηκε αντί να 

αυξηθεί σημειώνοντας το ποσοστό του 90%. Ωστόσο, αυτή η αλλαγή δε θεωρείται 

στατιστικά σημαντική (p>0,05). 

 
Πίνακας 40. Πιθανός φίλος με οπτική αναπηρία 

        Πριν      Μετά 
 

 Ν    %    Ν    % 
    p 

Θα ήθελες να είχες  

για φίλο ένα τυφλό παιδί; 

ναι 94 85,5%   97 88,2%  

όχι 16 14,5%   13 11,8% 
 

Σύνολο  110 100% 110 100% 
  0,550 

 

 Στην 22
η
 ερώτηση αν θα ήθελαν να είναι φίλοι με ένα παιδί με οπτική αναπηρία 

στην πρώτη φάση η πλειοψηφία απάντησε θετικά με ποσοστό 85,5% έναντι της αρνητικής 

απάντησης η οποία σημείωσε το ποσοστό του 14,5%. 

 Στη δεύτερη φάση παρατηρήθηκε αύξηση της θετικής απάντησης των μαθητών 

και μείωση της αρνητικής με το ποσοστό του 88,2% και 11,8% αντίστοιχα. Ωστόσο, αυτή 

η διαφορά δε θεωρήθηκε στατιστικά σημαντική (p>0,05). 
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Πίνακας 41. Ποσότητα φίλων παιδιού με οπτική αναπηρία 

              Πριν     Μετά  

 Ν    % Ν    %    p 

Πιστεύεις ότι τα τυφλά 

παιδιά έχουν λιγότερους ή 

περισσότερους φίλους από 

τα παιδιά που βλέπουν; 

λιγότερους 54 49,1% 26 23,6%  

τον ίδιο αριθμό 

φίλων 
45 40,9% 70 63,6%  

περισσότερους 11  10% 14 12,7%  

Σύνολο    110   100%    110 100% 0,000 

 

 Στην 23
η
 ερώτηση που σχετίζεται με τους φίλους των παιδιών με οπτική αναπηρία, 

στο πρώτο στάδιο οι περισσότεροι μαθητές υποστήριξαν πως έχουν λιγότερους φίλους 

από τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης σε ποσοστό 49,1%. Ακολούθησε η σχεδόν ισάριθμη 

άποψη πως έχουν τον ίδιο αριθμό φίλων με ποσοστό 40,9%, ενώ τέλος μόλις το 10% των 

μαθητών υποστήριξε πως τα παιδιά με πρόβλημα όρασης έχουν περισσότερους φίλους 

από τα παιδιά με τυπική όραση. 

 Στη δεύτερη φάση χορήγησης του ερωτηματολογίου παρατηρήθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των απαντήσεων των παιδιών (p<0,05). Κι αυτό γιατί 

φαίνεται πως υπάρχει διαφοροποίηση στην επικρατέστερη απάντηση των παιδιών και στο 

αρκετά σημαντικό ποσοστό του 63,6% του πληθυσμού. Ακόμα, φαίνεται πως μειώθηκε το 

ποσοστό της επιλογής των λιγότερων φίλων στο ποσοστό του 23,6% και αυξήθηκε 

ελάχιστα η άποψη πως τα παιδιά με οπτική αναπηρία έχουν περισσότερους φίλους 

(12,7%). 
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Πίνακας 42. Κατηγορία φίλων 

      Πριν        Μετά  

 Ν     %  Ν     %   p 

Ποιους κάνουν 

ευκολότερα φίλους τα 

τυφλά παιδιά; 

τα παιδιά  

που βλέπουν 
20 18,2% 13 11,8%  

τα τυφλά παιδιά 18 16,4% 19 17,3%  

και τα δυο 72 65,5% 78 70,9%  

Σύνολο  110 100% 110 100% 0,416 

 

Σύμφωνα με την 24
η
 ερώτηση του ερωτηματολογίου τα παιδιά κλήθηκαν να 

αποτυπώσουν την άποψή τους για την ευκολία επιλογής των φίλων των παιδιών με οπτική 

αναπηρία.  

Στην πρώτη φάση, λοιπόν, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της στατιστικής 

ανάλυσης, η πλειοψηφία των μαθητών υποστήριξε πως τα παιδιά αυτά δημιουργούν 

φιλίες το ίδιο εύκολα με παιδιά τυπικής ανάπτυξης και παιδιά με οπτική αναπηρία σε 

ποσοστό 65,5%. Ακολούθησε η άποψη πως δημιουργούν ευκολότερα φιλίες με τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης σε ποσοστό 18,2% και τέλος η άποψη πως προτιμούν τα παιδιά με 

οπτική αναπηρία σε ποσοστό 16,4%. 

Έπειτα από την εμφάνιση των αποτελεσμάτων της δεύτερης φάσης χορήγησης του 

ερωτηματολογίου, διαφαίνεται πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

των απαντήσεων των παιδιών στις δύο διαφορετικές χρονικές φάσεις χορήγησης (p>0,05) 

κι αυτό γιατί τα ποσοστά των αρχικών απαντήσεων των παιδιών δεν παρουσίασαν 

σημαντικές αποκλίσεις από τα αντίστοιχα τελευταία. 

Πιο αναλυτικά, το 70,9% του συνόλου των μαθητών συνέχισε να υποστηρίζει την 

άποψη πως τα παιδιά με οπτική αναπηρία συνάπτουν το ίδιο εύκολα φιλίες και με τις δύο 

ομάδες των παιδιών της ερώτησης. Εντούτοις, οι ερωτηθέντες μαθητές φαίνεται να 

καταχωρούν στη δεύτερη θέση πια την άποψη πως συνάπτουν ευκολότερα φιλίες με τα 

παιδιά με οπτική αναπηρία σε ποσοστό 17,3% και έπεται η ομάδα των παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης σε ποσοστό 11,8%.       
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Πίνακας 43. Πιθανό παιχνίδι με παιδί με οπτική αναπηρία 

  Πριν  Μετά 
 

 Ν   % Ν % 
p 

Θα σου άρεσε να παίζεις  

με ένα τυφλό παιδί; 

ναι 96 87,3% 99 90%  

όχι 14 12,7% 11 10% 
 

Σύνολο  110 100% 110 100% 0,524 

 

Στην 25
η
 ερώτηση, στην πρώτη χρονική φάση της χορήγησης, στην ερώτηση εάν 

θα ήθελαν να παίξουν με ένα παιδί με οπτική αναπηρία, το 87,3% των μαθητών απάντησε 

θετικά έναντι του 12,7% αυτών που θα προτιμούσε να μην παίξει με ένα τέτοιο παιδί.   

 Στη δεύτερη φάση φαίνεται πως η θετική απάντηση των παιδιών ισχυροποιήθηκε 

αγγίζοντας το ποσοστό του 90% έναντι του 10% αυτών οι οποίοι αρνήθηκαν το παιχνίδι 

με ένα παιδί με οπτική αναπηρία, χωρίς να υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των αποτελεσμάτων στις δύο χρονικές φάσεις (p>0,05). 

 

Πίνακας 44. Πιθανή εύνοια μαθητών με οπτική αναπηρία στη βαθμολογία 

                Πριν     Μετά  

 Ν     % Ν    %   p 

Πιστεύεις ότι τα τυφλά 

παιδιά ευνοούνται στη 

βαθμολογία από τους 

δασκάλους; 

ναι 15 13,6% 19 17,3%  

όχι 23 20,9% 39 35,5%  

ίσως 

κάποιες 

φορές 

72 65,5% 52 47,3%  

Σύνολο  110 100% 110 100% 0,020 

 

Στην 26
η
 ερώτηση που σχετίζεται με την πιθανή εύνοια των μαθητών με οπτική 

αναπηρία στη βαθμολογία από τους δασκάλους τους η πλειοψηφία σε ποσοστό 65,5% 

υποστήριξε πως είναι πιθανό να γίνει κάτι τέτοιο κάποιες φορές. Ακολούθησε η αρνητική 

απάντηση σε ποσοστό 20,9% και η θετική σε ποσοστό 13,6%. 

Στη δεύτερη φάση, οι απαντήσεις των παιδιών παρουσίασαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές με τις πρώτες (p<0,05). Πιο αναλυτικά, το ποσοστό της αρχικά 

επικρατέστερης πιθανής εύνοιας των μαθητών αυτών μειώθηκε στο 47,3% 

ακολουθούμενο από το αυξημένο πια ποσοστό της αρνητικής απάντησης στο 35,5%. 
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Τέλος, το αυξημένο στη δεύτερη φάση ποσοστό του 17,3% των μαθητών υποστήριξε πως 

οι μαθητές με οπτική αναπηρία δέχονται την εύνοια των δασκάλων τους στη βαθμολογία.   

 

Πίνακας 45. Πιθανή εύνοια μαθητών με οπτική αναπηρία σε διαμάχη 

      Πριν     Μετά      

 Ν    % Ν    %    p 

Μαλώνει ένα τυφλό 

παιδί με κάποιο άλλο 

παιδί. Πιστεύεις ότι ο 

δάσκαλος θα 

υποστηρίξει 

περισσότερο το τυφλό 

παιδί (θα πάρει το μέρος 

του τυφλού παιδιού); 

ναι 21 19,1% 17 15,5%  

όχι,  

θα υποστηρίξει το 

παιδί που έχει 

δίκιο 

56 50,9% 66 60%  

τις περισσότερες 

φορές θα 

υποστηρίξει το 

τυφλό παιδί 

33 30% 27 24,5%  

Σύνολο     110 100%   110  100%   0,398 

 

 Στην 27
η
 ερώτηση του ερωτηματολογίου οι συμμετέχοντες μαθητές καλούνται να 

δηλώσουν την άποψή τους για την πιθανή αντίδραση του δασκάλου σε μια ενδεχόμενη 

διαμάχη μεταξύ ενός παιδιού με οπτική αναπηρία και ενός παιδιού τυπικής ανάπτυξης. 

 Στην πρώτη χρονική φάση της χορήγησης, το μεγαλύτερο πλήθος των 

απαντήσεων φαίνεται να κατέχει η αρνητική απάντηση των μαθητών σε ποσοστό 50.9%. 

Ακολούθησε η άποψη πως ο δάσκαλος θα υποστηρίξει τις περισσότερες φορές το παιδί με 

οπτική αναπηρία σε ποσοστό 30% και τέλος η θετική απάντηση των μαθητών σε ποσοστό 

19,1%. 

 Στη δεύτερη χρονική φάση, το ποσοστό της αρνητικής απάντησης φαίνεται να 

αυξάνεται ανάγοντας το ποσοστό στο 60% των συνολικών απαντήσεων. Ακολούθησαν τα 

μειωμένα ποσοστά της πιθανής υποστήριξης του παιδιού αυτού τις περισσότερες φορές 

από το δάσκαλο σε ποσοστό 24,5% και η θετική απάντηση σε ποσοστό 15,5%. 

 Εντούτοις, οι διαφορές των απαντήσεων στις δύο χρονικές φάσεις χορήγησης του 

ερωτηματολογίου δεν αποδείχτηκαν στατιστικά σημαντικές (p>0,05). 

 

 



81 
 

Πίνακας 46. Πιθανή βέλτιστη επίδοση μαθητή με οπτική αναπηρία 

            Πριν        Μετά  

  Ν     % Ν    %     p 

Μπορεί ένα τυφλό παιδί να 

είναι ο καλύτερος μαθητής 

στην τάξη; 

ναι 74 67,3% 81 73,6%  

όχι   2   1,8%   3   2,7%  

ίσως 34 30,9% 26 23,6%  

Σύνολο  110  100% 110  100% 0,453 

 

 Στην 28
η
 ερώτηση του ερωτηματολογίου οι μαθητές κλήθηκαν να δηλώσουν την 

άποψή τους για το αν ένα παιδί με οπτική αναπηρία έχει τη δυνατότητα να είναι ο 

καλύτερος μαθητής της τάξης. 

 Στην πρώτη χρονική φάση, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων απάντησε θετικά σε 

ποσοστό 67,3% του συνόλου. Έπειτα, το 30,9% αυτών υποστήριξε πως «ίσως» έχει τη 

δυνατότητα αυτή και τέλος το 1,8% απάντησε αρνητικά στην εκδοχή αυτή. 

 Στη δεύτερη χρονική φάση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το επικρατέστερο 

ποσοστό της θετικής απάντησης στην ερώτηση του ερωτηματολογίου φαίνεται αυξημένο 

αγγίζοντας το ποσοστό του 73,6% του συνόλου των ερωτηθέντων. Ακολούθησε 

διαδοχικά η αβέβαιη απάντηση του «ίσως» στο μειωμένο ποσοστό του 23,6% και τέλος 

το αυξημένο ποσοστό της αρνητικής απάντησης του 2,7%. 

 Παρ’ όλα αυτά, δεν ανιχνεύτηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

αποτελεσμάτων στις δύο χρονικές φάσεις (p>0,05). 

 

Πίνακας 47. Συμμετοχή σε ομαδικά παιχνίδια 

           Πριν        Μετά  

 Ν     %  Ν     %   p 

Μπορούν τα τυφλά 

παιδιά να 

συμμετέχουν σε 

ομαδικά παιχνίδια 

στο σχολείο; 

καθόλου   3   2,7%   0   0,0%  

πολύ λίγες φορές 17 15,5%   9   8,2%  

κάποιες φορές 51 46,4% 38 34,5%  

αρκετές φορές 29 26,4% 42 38,2%  

πολλές φορές 10   9,1% 21 19,1%  

Σύνολο    110   100%   110  100% 0,009 

 

 Στην 29
η
 ερώτηση οι μαθητές κλήθηκαν να επιλέξουν τη συχνότητα συμμετοχής 

ενός παιδιού με οπτική αναπηρία σε ομαδικά παιχνίδια στο σχολείο.  
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Στην πρώτη χρονική φάση, η πλειοψηφία των μαθητών υποστήριξε πως το παιδί 

αυτό μπορεί να συμμετέχει κάποιες φόρες σε ποσοστό 46,4%. Ακολούθησε η άποψη πως 

μπορεί να συμμετέχει αρκετές φορές στο ποσοστό του 26,4%, πολύ λίγες φορές στο 

ποσοστό του 15,5%, πολλές φορές στο ποσοστό του 9,1%, ενώ 3 μαθητές υποστήριξαν 

πως δεν μπορεί να συμμετέχει στο ποσοστό του 2,7%. 

Στη δεύτερη χρονική φάση χορήγησης του ερωτηματολογίου οι απαντήσεις των 

μαθητών οδήγησαν σε στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των αποτελεσμάτων των 

δύο χρονικών φάσεων (p<0,05). Πιο αναλυτικά, την πρώτη θέση στις απαντήσεις κατέχει 

πια η άποψη πως ένα παιδί με οπτική αναπηρία μπορεί να συμμετέχει αρκετές φορές στα 

ομαδικά παιχνίδια του σχολείου σε ποσοστό 38,2%. Ακολουθεί στη δεύτερη θέση η 

άποψη πως μπορεί να συμμετέχει κάποιες φορές σε ποσοστό 34,5%, ενώ την Τρίτη θέση 

φαίνεται να κατέχει η αυξημένα επιλεγόμενη  απάντηση πως μπορεί να συμμετέχει πολλές 

φορές η οποία υπολογίστηκε στο ποσοστό του 19,1% του συνόλου. Τέλος, κανένας 

μαθητής δεν υποστήριξε πως ένα παιδί με οπτική αναπηρία δεν μπορεί να συμμετέχει στα 

ομαδικά παιχνίδια του σχολείου. 

 

Πίνακας 48. Πιθανό παιχνίδι με παιδί με οπτική αναπηρία στα διαλείμματα 

          Πριν      Μετά 
 

 Ν     % Ν    % 
   p 

Θα σου άρεσε να παίζεις με ένα 

τυφλό παιδί στα διαλείμματα; 

ναι 89 80,9% 94 85,5%  

όχι 21 19,1% 16 14,5% 
 

Σύνολο    110 100% 110 100%  0,367 

 

 Στην 30
η
 ερώτηση εάν θα προτιμούσαν να παίξουν με ένα παιδί στα διαλείμματα 

του σχολείου, στην πρώτη φάση, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων απάντησε θετικά στο 

ποσοστό του 80,9% του συνόλου έναντι του 19,1% της αρνητικής απάντησης. 
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 Στη δεύτερη φάση, η θετική απάντηση των συμμετεχόντων ανήλθε στο αυξημένο 

ποσοστό του 85,5% έναντι του 14,5% των μαθητών που απάντησαν αρνητικά στην 

ερώτηση.  

 Παρ’ όλα αυτά οι διαφορές των αποτελεσμάτων δεν παρουσίασαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές (p>0,05).   

          

       Πίνακας 49. Παιχνίδια στα διαλείμματα                              Πίνακας 50. Παιχνίδια στα διαλείμματα 

 

 Στην 30
η
 ερώτηση, οι μαθητές που απάντησαν θετικά σε ένα πιθανό παιχνίδι στο 

σχολικό διάλειμμα με ένα παιδί με οπτική αναπηρία, κλήθηκαν να αναφέρουν και κάποιο 

παιχνίδι που θα προτιμούσαν να παίξουν με το παιδί αυτό. 

Έτσι, στην πρώτη χρονική φάση χορήγησης του ερωτηματολογίου (Πίνακας 49), η 

πλειοψηφία σε ποσοστό 19,1% ανέφεραν τα επιτραπέζια παιχνίδια. Ακολούθησαν σε 

ποσοστό 13,5% αντίστοιχα η τυφλόμυγα και παιχνίδια με μπάλα με κουδούνι, το οποίο το 

ανέφεραν έτσι ακριβώς, φανερώνοντας ότι έχουν κάποια γνώση επί του θέματος.  

                                   Πριν 

   N      % 

Επιτραπέζια (π.χ. σκάκι,  

τάβλι, ντάμα, UNO, παζλ) 
17 19,1% 

Τυφλόμυγα 12 13,5% 

Μπάλα με κουδούνι 12 13,5% 

Γνώσεων 9 10,1% 

Ερωτήσεων  

(π.χ. Θάρρος ή Αλήθεια) 
6 6,7% 

Λέξεων (π.χ. Όνομα-Ζώο-

Φυτό, Κρεμάλα) 
5 5,6% 

Όλα 4 4,5% 

Ό, τι θα ήθελε 4 4,5% 

Κυνηγητό 4 4,5% 

Σπασμένο Τηλέφωνο 4 4,5% 

Κουτσό 3 3,4% 

Αφής (π.χ. γλυπτά από  

πηλό, το δαχτυλίδι) 
2 2,3% 

Ακοής (π.χ. μιμήσεις  

ήχων, παλαμάκια) 
2 2,3 % 

Γεύσης 1 1,1% 

Ζάρια 1 1,1% 

Σκοινάκι 1 1,1% 

Χορός 1 1,1% 

Κρυφτό 1 1,1% 

Σύνολο 89 100% 

                                   Μετά 

 N % 

Όλα 29 30,8% 

Μπάλα με κουδούνι 11 11,7% 

Τυφλόμυγα 10 10,6% 

Ό, τι θα ήθελε 9 9,6% 

Επιτραπέζια (π.χ. σκάκι,  

τάβλι, ντάμα, UNO, παζλ) 
6 6,4% 

Ερωτήσεων  

(π.χ. Θάρρος ή Αλήθεια) 
5 5,3% 

Λέξεων (π.χ. Όνομα-Ζώο-

Φυτό, Κρεμάλα) 
5 5,3% 

Ηλεκτρονικά Παιχνίδια 3 3,2% 

Κρυφτό 3 3,2% 

Γνώσεων 3 3,2% 

Σπασμένο Τηλέφωνο 2 2,1% 

Αφής (π.χ. γλυπτά από  

πηλό, το δαχτυλίδι) 
2 2,1% 

Ακοής (π.χ. μιμήσεις  

ήχων, παλαμάκια) 
1 1,1% 

Κάρτες/Χαρτιά 1 1,1% 

Περνά η μέλισσα 1 1,1% 

Κυνηγητό 1 1,1% 

Κουτσό 1 1,1% 

Πέτρα-Ψαλίδι-Χαρτί 1 1,1% 

Σύνολο 94 100% 
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  Επιπλέον, το 10,1% ανέφερε παιχνίδια γνώσεων, το 6,7% παιχνίδια ερωτήσεων 

και το 5,6% του συνόλου ανέφερε τα παιχνίδια λέξεων. Στο ποσοστό του 4,5% του 

συνόλου των συμμετεχόντων συμπεριλαμβάνονται αντίστοιχα οι απαντήσεις που 

αναφέρονται σε όλα τα παιχνίδια χωρίς διακρίσεις, σε παιχνίδια που θα διάλεγε το ίδιο το 

παιδί ανάλογα με την αρέσκεια και τις ικανότητές του, στο κυνηγητό και στο σπασμένο 

τηλέφωνο, το οποίο περιλαμβάνει τη χρήση της ακοής και των λέξεων. 

  Ακόμα, το 3,4% των ερωτηθέντων ανέφερε το κουτσό, ενώ σε ποσοστό 2,3% 

υπήρχαν μαθητές που αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένα αυτοσχέδια παιχνίδια αφής και 

ακοής αντίστοιχα. 

 Τέλος, σε ποσοστό 1,1% αντίστοιχα αναφέρθηκαν απαντήσεις που 

συμπεριλάμβαναν το κρυφτό, τον χορό, το σκοινάκι, παιχνίδι με ζάρια και παιχνίδι στο 

οποίο θα χρησιμοποιούσαν την αίσθηση της γεύσης. 

 Στη δεύτερη χρονική φάση χορήγησης του ερωτηματολογίου (Πίνακας 50), η 

πλειοψηφία των μαθητών σε ποσοστό 30,8% ανέφερε πως θα μπορούσε να παίξει όλα 

ανεξαιρέτως τα παιχνίδια με ένα παιδί με τη συγκεκριμένη αναπηρία. Οι επόμενες 

απαντήσεις των μαθητών στα υψηλότερα καταγεγραμμένα ποσοστά αναφέρονται  στο 

παιχνίδι με μπάλα με κουδούνι σε ποσοστό 11,7%, η τυφλόμυγα σε ποσοστό 10,6%, τα 

παιχνίδια της προτίμησης του παιδιού σε ποσοστό 9,6% και τα επιτραπέζια παιχνίδια σε 

ποσοστό 6,4%. 

 Σε δεύτερο επίπεδο προτίμησης, στο 5,3% της προτίμησης των ερωτηθέντων 

μαθητών κατατάσσονται τα παιχνίδια ερωτήσεων και λέξεων σε ποσοστό 5,3% 

αντίστοιχα, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, το κρυφτό και τα παιχνίδια γνώσεων σε ποσοστό 

3,2% αντίστοιχα και τέλος τα παιχνίδια αφής και το σπασμένο τηλέφωνο, τα οποία 

κατέχουν το ποσοστό 2,1% αντίστοιχα. 
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 Τελευταία στην προτίμηση των μαθητών κατέχοντας το ποσοστό 1,1% του 

συνόλου κατατάσσονται αντίστοιχα τα αυτοσχέδια παιχνίδια ακοής, τα παιχνίδια με 

κάρτες ή χαρτιά, το παιχνίδι περνά η μέλισσα, το οποίο περικλείει τη χρήση όλων των 

εναπομεινασών αισθήσεων, το κυνηγητό, το κουτσό και το παιχνίδι πέτρα-ψαλίδι-χαρτί.  

 

Πίνακας 51. Ίδιο θρανίο με παιδί με οπτική αναπηρία 

 Πριν     Μετά 
 

 Ν % Ν % 
  p 

Θα ήθελες να καθίσεις στο ίδιο 

θρανίο με ένα τυφλό παιδί; 

ναι 99 90% 101 91,8%  

όχι 11 10%   9 8,2% 
 

Σύνολο    110 100% 110 100% 0,639 

 

 Στην 31
η
 ερώτηση εάν θα ήθελαν κάθονται στο ίδιο θρανίο με ένα παιδί με οπτική 

αναπηρία, στην πρώτη φάση χορήγησης, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

μαθητών απάντησε θετικά στο ποσοστό του 90%. 

 Στη δεύτερη φάση, το ποσοστό της θετικής απάντησης αυξήθηκε καθώς ανήλθε 

στο 91,8% έναντι του 8,2% της αρνητικής απάντησης των μαθητών. 

 Παρ’ όλα αυτά, οι διαφορές μεταξύ των αποτελεσμάτων δεν παρουσίασαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές (p>0,05).  

 

Πίνακας 52. Πιθανή βοήθεια στα μαθήματα 

        Πριν    Μετά 
 

 Ν    % Ν    % 
    p 

Θα βοηθούσες, αν μπορούσες, 

ένα τυφλό παιδί στα 

μαθήματα; 

ναι 108 98,2% 97 88,2%  

όχι    2 1,8% 13 11,8% 
 

Σύνολο   110    100%  110 100% 0,003 

 

 Στην 32
η
 ερώτηση εάν θα βοηθούσαν ένα παιδί με οπτική αναπηρία στα 

μαθήματα, στην πρώτη χρονική φάση, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων μαθητών 

απάντησε θετικά στο εντυπωσιακό ποσοστό του 98,2% του συνόλου. 
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 Στη δεύτερη χρονική φάση, το ποσοστό αυτό φαίνεται να μειώνεται οδηγώντας σε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των απαντήσεων των μαθητών στις δύο χρονικές 

φάσεις (p<0,05). Πιο αναλυτικά, το ποσοστό της θετικής απάντησης παρουσιάζει μείωση 

(88,2%) έναντι του αυξημένου ποσοστού της αρνητικής στάσης των μαθητών το οποίο 

κυμαίνεται πια στο 11,8%.  

Οι μαθητές που απάντησαν θετικά στην 32
η
 ερώτηση του ερωτηματολογίου 

κλήθηκαν να προτείνουν και πιθανό τρόπο με τον οποίο θα βοηθούσαν οι ίδιοι ένα παιδί 

με οπτική αναπηρία. 

 

Πίνακας 53. Πιθανός τρόπος βοήθειας στα μαθήματα (πριν) 

 

Έτσι, στην πρώτη χρονική φάση χορήγησης του ερωτηματολογίου η πλειοψηφία 

σε ποσοστό 42,6% απάντησε πως θα βοηθούσε το παιδί με αναπηρία με το να του 

εξηγήσει ό, τι δεν καταλάβαινε σε όλα τα επίπεδα. Ακολούθησε σε ποσοστό 17,6% η 

απάντηση πως θα του διάβαζε κάτι και το παιδί θα τα έγραφε και σε ποσοστό 13% η 

απάντηση πως θα του έγραφε ο μαθητής ό, τι χρειαζόταν. 

Επιπλέον, αξιόλογο ποσοστό κατείχε η απάντηση πως ο μαθητής θα του 

υποδείκνυε που να διαβάσει σε ποσοστό 6,5%, ενώ ακολούθησε η απάντηση πως θα του 

διάβαζε την κάθε άσκηση και θα έγραφε την απάντηση που θα το έδινε το παιδί σε 

                                             Πριν      

 Ν % 

Θα του εξηγούσα ό, τι δεν καταλάβαινε 46 42,6% 

Θα του τα διάβαζα και θα τα έγραφε 19 17,6% 

Θα του τα έγραφα 14 13% 

Θα του έδειχνα που να διαβάσει 7 6,5% 

Θα του διάβαζα την άσκηση και  

θα έγραφα την απάντησή του 
6 5,5% 

Θα του έλεγα τι να γράψει 4 3,7% 

Θα του περιέγραφα τις εικόνες 3 2,8% 

Θα το διόρθωνα 3 2,8% 

Θα του έλεγα τις απαντήσεις 3 2,8% 

Θα το ρωτούσα και θα απαντούσε 1 1% 

Στην ορθογραφία 1 1% 

Σύνολο  108 100% 
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ποσοστό5,5%. Ακόμα, το 3,7% του συνόλου των μαθητών προτάθηκε να βοηθήσει το 

παιδί υποδεικνύοντάς του αυτό που θα έπρεπε να γράψει. 

Τέλος,  το 2,8% των μαθητών ανέφερε αντίστοιχα πως θα του περιέγραφε τις 

εικόνες, θα το διόρθωνε όπου έκανε λάθος και θα του έλεγε τις απαντήσεις, ενώ το 1% 

αυτών ανέφεραν πως θα το εξέταζαν προφορικά σε μορφή ερώτησης- απάντησης  και πως 

θα το βοηθούσαν στην ορθογραφία αντίστοιχα.  

 

Πίνακας 54. Πιθανός τρόπος βοήθειας στα μαθήματα (μετά) 

 

 Στη δεύτερη χρονική φάση χορήγησης του ερωτηματολογίου, η πλειοψηφία των 

μαθητών φαίνεται πως εξακολουθεί να τοποθετεί με την προτίμησή της στην πρώτη θέση 

με ποσοστό 45,4% την απάντηση πως θα βοηθούσαν ένα παιδί με οπτική αναπηρία 

εξηγώντας σε αυτό ό, τι δυσκολευόταν να κατανοήσει. Στη δεύτερη θέση προτίμησης σε 

ποσοστό 19,6% οι μαθητές προτίθενται να διαβάσουν ό, τι χρειάζεται στο παιδί, ενώ το 

7,2% του συνόλου αναφέρει πως θα προτιμούσε να του περιγράψει τις εικόνες με σκοπό 

την καλύτερη κατανόηση του κειμένου.   

 Επιπλέον, σε ποσοστό 6,2% ορισμένοι μαθητές θα έγραφαν ό, τι θα χρειαζόταν 

αντί για το ίδιο το παιδί και στο ίδιο ποσοστό ορισμένοι ανέφεραν πως θα το βοηθούσαν 

αναφέροντάς του τις λύσεις των ερωτήσεων. Ακόμα, κάποιοι μαθητές σε ποσοστό 5,2% 

                                                        Μετά      

 Ν % 

Θα του εξηγούσα ό, τι δεν καταλάβαινε 44 45,4% 

Θα του τα διάβαζα 19 19,6% 

Θα του περιέγραφα τις εικόνες 7 7,2% 

Θα του τα έγραφα 6 6,2% 

Θα του έλεγα τις απαντήσεις 6 6,2% 

Θα του τα διάβαζα και θα τα έγραφε 5 5,2% 

Θα του διάβαζα την άσκηση και  

θα έγραφα την απάντησή του 
4 4% 

Θα το διόρθωνα 3 3,1% 

Θα το ρωτούσα και θα απαντούσε 3 3,1% 

Σύνολο  97 100% 
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σκέφτηκαν ως πιθανή βοήθεια να διαβάσουν στο παιδί το απαιτούμενο κείμενο και αυτό 

να το γράψει.  

 Τέλος, η απάντηση της ανάγνωσης της ερώτησης και της μετέπειτα γραφής της  

φαίνεται να προτιμήθηκε από το 4% του συνόλου των μαθητών, ενώ το μικρότερο 

ποσοστό του 3,1% φαίνεται να κατέχουν οι απαντήσεις πως θα διόρθωναν το παιδί όπου 

έκανε λάθος και πως θα το εξέταζαν προφορικά με τη μορφή ερώτησης-απάντησης.  

 

Πίνακας 55. Πιθανή παρέα εκτός σχολείου με παιδί με οπτική αναπηρία 

    Πριν   Μετά 
 

 Ν    % Ν   % 
   p 

Θα ήθελες να κάνεις παρέα  

με τυφλά παιδιά εκτός του 

σχολείου; 

ναι 90 81,8% 95 86,4%  

όχι 20 18,2% 15 13,6% 
 

Σύνολο   110 100% 110 100% 0,357 

 

Στην 33
η
 ερώτηση εάν θα ήθελαν να κάνουν παρέα εκτός σχολείου με ένα παιδί με 

οπτική αναπηρία, στην πρώτη χρονική φάση, οι πλειοψηφία των μαθητών εξέφρασε 

θετική διάθεση σε ποσοστό 81,8% έναντι του 18,2% που διατήρησε αρνητική στάση. 

 Στη δεύτερη χρονική φάση, έπειτα από την ενημερωτική παρουσίαση, η θετική 

αυτή στάση των μαθητών ισχυροποιήθηκε στο ποσοστό του 86,4% του συνόλου των 

ερωτηθέντων μαθητών. Δε διαμορφώθηκαν ωστόσο στατιστικά σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των απαντήσεων των μαθητών (p>0,05).  
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Πίνακας 56. Πιθανή επίσκεψη στο σπίτι του παιδιού με οπτική αναπηρία 

     Πριν     Μετά 
 

 Ν    % Ν     % 
p 

Θα πήγαινες στο σπίτι ενός τυφλού 

παιδιού, εάν σε καλούσε, για να 

παίξετε ή  

να κοιμηθείς εκεί; 

ναι 95 86,4% 94 85,5%  

όχι 15 13,6% 16 14,5% 
 

Σύνολο  110 100% 110 100% 
0,846 

 

 Στην 34
η
 ερώτηση του ερωτηματολογίου οι συμμετέχοντες μαθητές καλούνται να 

απαντήσουν εάν θα επισκέπτονταν ένα παιδί με οπτική αναπηρία στο σπίτι του. 

 Στην πρώτη χρονική φάση, η πλειοψηφία των μαθητών απάντησε θετικά σε 

ποσοστό 86,4% του συνόλου. Στη δεύτερη φάση όμως αυτή η θετική άποψη φαίνεται να 

ελαχιστοποιεί το ποσοστό της κατά ένα μαθητή αγγίζοντας το ποσοστό του 85,5% έναντι 

του 14,5% των μαθητών που απάντησε αρνητικά σε μια πιθανή επίσκεψη. 

 Παρ’ όλα αυτά, η διαφορά αυτή δε θεωρήθηκε στατιστικά σημαντική (p>0,05).    

 

Πίνακας 57. Πιθανό παιχνίδι με παιδί με οπτική αναπηρία εκτός σχολείου 

 Πριν    Μετά 
 

 Ν    % Ν    % 
   p 

Θα σου άρεσε να παίζεις  

με ένα τυφλό παιδί εκτός σχολείου; 

ναι 84 76,4% 89 80,9%  

όχι 26 23,6% 21 19,1% 
 

Σύνολο   110 100%   110 100% 0,411 

 

 Στην 35
η
 ερώτηση, στην πρώτη χρονική φάση χορήγησης, στην ερώτηση εάν θα 

ήθελαν συμπεριλάβουν στο παιχνίδι τους εκτός σχολείου ένα παιδί με οπτική αναπηρία, η 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων μαθητών απάντησε θετικά σε ποσοστό 76,4% του συνόλου, 

έναντι του 23,6% αυτών που αρνήθηκαν μια παρόμοια συνύπαρξη. 

 Στη δεύτερη φάση, φαίνεται πως δε δημιουργήθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των αποτελεσμάτων των απαντήσεων των μαθητών σε σχέση με την 

πρώτη φάση (p>0,05). Πιο αναλυτικά, φαίνονται να εξακολουθούν να διατηρούν θετική 
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στάση στη συμμετοχή παιδιών με οπτική αναπηρία, στο αυξημένο μάλιστα σε σχέση με 

την πρώτη φάση ποσοστό του 80,9%.   

 Οι μαθητές που απάντησαν θετικά στην 35
η
 ερώτηση, ζητήθηκε να προτείνουν και 

πιθανά παιχνίδια που μπορούσαν να παίξουν με ένα παιδί με οπτική αναπηρία. 

 

 
 Πίνακας 58. Παιχνίδια εκτός σχολείου              Πίνακας 59. Παιχνίδια εκτός σχολείου 

 

 

 

 

 

 Έτσι, στην πρώτη φάση χορήγησης του ερωτηματολογίου, η πλειοψηφία των 

μαθητών φαίνεται να πρότεινε σε ποσοστό 28,6% τα επιτραπέζια παιχνίδια με την αμέσως 

επόμενη σε συχνότητα απαντήσεων τη μπάλα με κουδούνι σε ποσοστό 15,5%. 

Ακολούθησαν τα παιχνίδια λέξεων και ερωτήσεων σε ποσοστό 8,3% αντίστοιχα και τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια σε ποσοστό 7,2%. 

Επιπλέον, οι μαθητές πρότειναν να παίξουν ό, τι συγκαταλέγεται στη σφαίρα 

προτίμησης του παιδιού με αναπηρία σε ποσοστό 5,9% και το παιχνίδι της τυφλόμυγας 

στο ίδιο ποσοστό. Τα παιχνίδια γνώσεων άγγιξαν το 4,8% της προτίμησης των μαθητών, 

ενώ το σπασμένο τηλέφωνο το 3,6%. Ακόμη, το 2,4% των μαθητών πρότεινε τα παίξουν 

                                   Πριν 

   N    % 

Επιτραπέζια                                                                        24 28,6% 

Μπάλα με κουδούνι 13 15,5% 

Λέξεων 7 8,3% 

Ερωτήσεων 7 8,3% 

Ηλεκτρονικά Παιχνίδια 6 7,2% 

Ό, τι θα ήθελε 5 5,9% 

Τυφλόμυγα 5 5,9% 

Γνώσεων 4 4,8% 

Σπασμένο Τηλέφωνο 3 3,6% 

Κάρτες/ Χαρτιά 2 2,4% 

Ανέκδοτα/ 

Παροιμίες/Αινίγματα 
2 2,4% 

Όλα 1 1,2% 

Αφής 1 1,2% 

Στρατηγικής 1 1,2% 

Κυνηγητό 1 1,2% 

Ζάρια 1 1,2% 

Καραόκε 1 1,2% 

Σύνολο 84 100% 

                                   Μετά 

 N % 

Ό, τι θα ήθελε 19 21,3% 

Όλα 15 16,9% 

Επιτραπέζια 10 11,2% 

Ηλεκτρονικά Παιχνίδια 8 9% 

Τυφλόμυγα 7 7,9% 

Διάφορα 5 5,6% 

Μπάλα με κουδούνι 5 5,6% 

Λέξεων 4 4,5% 

Ερωτήσεων 4 4,5% 

Γνώσεων 4 4,5% 

Σπασμένο Τηλέφωνο 3 3,4% 

Κυνηγητό 3 3,4% 

Κρυφτό 2 2,2% 

Σύνολο 89 100% 
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με κάρτες ή χαρτιά και το ίδιο ποσοστό των μαθητών πρότεινε να παίξουν παιχνίδια με 

αινίγματα, ανέκδοτα και παροιμίες. 

Τέλος, το μικρότερο ποσοστό απαντήσεων κατέχουν αντίστοιχα οι απαντήσεις 

όπως όλα τα παιχνίδια, τα παιχνίδια αφής, στρατηγικής, το κυνηγητό, τα ζάρια και το 

καραόκε. 

Στη δεύτερη φάση χορήγησης του ερωτηματολογίου, τα μεγαλύτερα ποσοστά 

προτίμησης φαίνεται να κατέχουν αρχικά σε ποσοστό 21,3% η απάντηση πως θα έπαιζαν 

όποιο παιχνίδι θα ήθελε το παιδί με αναπηρία και έπειτα πως θα έπαιζαν όλα ανεξαιρέτως 

τα παιχνίδια σε ποσοστό 16,9%. Τρίτα στην προτίμηση των μαθητών φαίνεται να 

κατατάσσονται τα επιτραπέζια παιχνίδια σε ποσοστό 11.2%, τα οποία στην πρώτη φάση 

κατείχαν την πρώτη θέση. 

Ακολούθως τα ηλεκτρονικά παιχνίδια κατέχουν το 9% των απαντήσεων 

προτίμησης των μαθητών για τα παιχνίδια εκτός σχολείου και η τυφλόμυγα το 7,9% 

αυτών. Από τους ερωτηθέντες μαθητές το 5,6% απάντησε πως θα μπορούσε να παίξει 

διάφορα παιχνίδια χωρίς να ορίσει κάποιο συγκεκριμένο, ενώ στο ίδιο ποσοστό 

προτίμησης φαίνεται να τοποθετείται και η μπάλα με κουδούνι. Ακόμα στο 4,5% των 

απαντήσεων των μαθητών φαίνονται να κατατάσσονται και τα παιχνίδια λέξεων, 

ερωτήσεων και γνώσεων αντίστοιχα.  

Τέλος, το 3,4% των ερωτηθέντων μαθητών ανέφερε ως πιθανά παιχνίδια εκτός 

σχολείου το κυνηγητό και το σπασμένο τηλέφωνο, ενώ τελευταίο στην προτίμησή τους με 

ποσοστό 2,2% τοποθετούν το κρυφτό. 
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Πίνακας 60. Πιθανή έξοδος για διασκέδαση 

 Πριν    Μετά 
 

 Ν   % Ν    % 
  P 

Θα ήθελες να βγεις έξω (για 

διασκέδαση) με ένα  

τυφλό παιδί; 

ναι 90 81,8% 96 87,3%  

όχι 20 18,2% 14 12,7% 
 

Σύνολο   110 100%   110   100% 0,263 

 

Στην 36
η
 ερώτηση, στην πρώτη χρονική φάση, στην ερώτηση εάν θα ήθελαν 

διασκεδάσουν σε έξοδό τους με ένα παιδί με οπτική αναπηρία, η πλειοψηφία των 

μαθητών απάντησε θετικά σε ποσοστό 81,8% έναντι του 18,2% των μαθητών οι οποίοι δε 

θα προτιμούσαν τη συγκεκριμένη κατάσταση. 

Στη δεύτερη χρονική φάση, η πλειοψηφία των μαθητών φαίνεται να διατήρησε τη 

θετική της στάση απέναντι σε μια παρόμοια πιθανή έξοδο αγγίζοντας το αυξημένο πια 

ποσοστό του 87,3% έναντι του 12,7% της αρνητικής απάντησης. 

Τα αποτελέσματα όμως φαίνεται να μην παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στις δύο χρονικές φάσεις (p>0,05).  

Όσοι μαθητές απάντησαν θετικά στην 36
η
 ερώτηση που αφορούσε σε πιθανή 

έξοδο με ένα παιδί με οπτική αναπηρία, κλήθηκαν να προτείνουν και πιθανούς τόπους 

εξόδου, αναφέροντας όπως φαίνεται παρακάτω, πάνω από μια επιλογές. 

 

 Πίνακας 61. Έξοδος διασκέδασης (πριν)                    Πίνακας 62. Έξοδος διασκέδασης (μετά) 

 

                                   Μετά 

 N % 

Καφετέρια 36 29,3% 

Οπουδήποτε/Παντού                                                           32 26% 

Πάρκο 26 21,1% 

Βόλτα 13 10,6% 

Φαγητό 7 5,7% 

Πλατεία 3 2,4% 

Θέατρο 2 1,6% 

Πάρτυ 2 1,6% 

Ψώνια 2 1,6% 

Σύνολο 123 100% 

                                   Πριν 

   N % 

Καφετέρια 42 32,5% 

Πάρκο 33 25,6% 

Βόλτα   18 14% 

Φαγητό 13 10,1% 

Οπουδήποτε/ Παντού 7 5,4% 

Ψώνια 4 3,1% 

Κλάμπ 3 2,3% 

Θέατρο 3 2,3% 

Πάρτυ 3 2,3% 

Πλατεία 2 1,5% 

Μουσεία 1 0,1% 

Σύνολο 129 100% 
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 Στην πρώτη φάση χορήγησης το ερωτηματολογίου, τις δύο πρώτες θέσεις 

προτίμησης των μαθητών βρίσκονται η καφετέρια με ποσοστό 32,5% και το πάρκο με 

ποσοστό 25,6%. Ακολουθούν η βόλτα-περίπατος σε ποσοστό 14% και η έξοδος για 

φαγητό σε ποσοστό 10,1%. 

 Επιπλέον, το 5,4% ανέφερε πως θα μπορούσε να πάει οπουδήποτε με ένα παιδί με 

οπτική αναπηρία και το 3,1% πως θα προτιμούσε να πάει στα μαγαζιά για ψώνια. 

Επιπροσθέτως, το 2,3% των απαντήσεων των μαθητών συμπεριλάμβανε την έξοδο σε 

κλαμπ, σε θέατρο και σε κάποιο πάρτυ αντίστοιχα. 

 Τέλος, το 1,5% των απαντήσεων αφορούσε σε έξοδο στην πλατεία και το 0,1% σε 

έξοδο σε μουσείο. 

 Στη δεύτερη φάση χορήγησης του ερωτηματολογίου, η έξοδος σε κάποια 

καφετέρια της περιοχής φαίνεται να εξακολουθεί να κατέχει τα πρωτεία της προτίμησης 

των μαθητών αγγίζοντας το 29,3% των απαντήσεων. Ακολουθεί σε ποσοστό 26% η 

απάντηση πως θα μπορούσαν να διασκεδάσουν οπουδήποτε χωρίς κάποιο περιορισμό, η 

επιλογή του πάρκου σε ποσοστό 21,1% και η έξοδος για βόλτα σε ποσοστό 10,6%.  

 Η επιλογή για έξοδο για φαγητό φαίνεται να μειώθηκε στο ποσοστό της αγγίζοντας 

μόλις το 5,7%, ενώ το ποσοστό της επιλογής της πλατείας ως τόπου εξόδου φαίνεται να 

αυξήθηκε αγγίζοντας το 2,4% των προτιμήσεων. 

 Τελευταίοι τόποι εξόδου σύμφωνα με τις προτιμήσεις των ερωτηθέντων μαθητών 

με ένα παιδί με οπτική αναπηρία φαίνεται να κατατάσσονται με ποσοστό 1,6% αντίστοιχα 

το θέατρο, το πάρτυ και η έξοδος για ψώνια. 
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Πίνακας 63. Πιθανή περαιτέρω γνώση περί της οπτικής αναπηρίας 

       Πριν     Μετά 
 

   Ν    %   Ν % 
P 

Θα ήθελες να γνωρίζεις 

περισσότερα πράγματα  

για τα τυφλά παιδιά; 

ναι 105 95,5% 106 96,7%  

όχι 5 4,5% 4 3,6% 
 

Σύνολο  110 100% 110 100% 
0,734 

 

Στην 37
η
 ερώτηση εάν θα ήθελαν να έχουν περισσότερες γνώσεις για την οπτική 

αναπηρία, στο πρώτο μέρος η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών απάντησε θετικά σε 

ποσοστό 95,5% έναντι του 4,5% που απάντησε αρνητικά στη διεύρυνση των γνώσεων. 

 Στη δεύτερη φάση εξακολούθησε  να κατέχει την ισχυρότερη θέση η θετική 

απάντηση με το αυξημένο πια ποσοστό του 96,7%. Εντούτοις, δε σημειώθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των απαντήσεων των μαθητών στις δύο χρονικές 

φάσεις χορήγησης του ερωτηματολογίου (p>0,05). 

 

Πίνακας 64. Πιθανή προβολή ταινίας περί της οπτικής αναπηρίας 

 Πριν    Μετά 
 

 Ν    % Ν   % 
    p 

Θα σου άρεσε να δεις ένα έργο 

στην τηλεόραση, που να μιλάει για 

τυφλά παιδιά; 

ναι 91 82,7% 95 86,4%  

όχι 19 17,3% 15 13,6% 

 

 

Σύνολο   110 100%  110 100% 0,456 

 

 Στην 38
η
 ερώτηση εάν θα ήθελαν να παρακολουθήσουν κάποια ταινία που 

σχετίζεται με τα παιδιά με οπτική αναπηρία, αρχικά η πλειοψηφία των μαθητών απάντησε 

θετικά σε ποσοστό 82,7% έναντι του 17,3% αυτών που απάντησαν αρνητικά. 

 Στη δεύτερη φάση φαίνεται πως οι μαθητές εξακολούθησαν να είναι θετικά 

διακείμενοι απέναντι στην παρακολούθηση μιας τέτοιας ταινίας στο αυξημένο πια 

ποσοστό του 86,4% έναντι του 13,6% της αρνητικής απάντησης. 
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 Παρ’ όλα αυτά, παρά τη θετική στάση των μαθητών δε σημειώθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο διαφορετικών χρονικά απαντήσεων (p>0,05). 

 

Πίνακας 65. Πιθανή επίσκεψη σε ίδρυμα τυφλών 

   Πριν    Μετά 
 

 Ν    % Ν    % 
   p 

Θα ήθελες να επισκεφθείς 

κάποιο ίδρυμα τυφλών της 

πόλης; 

ναι 81 73,6% 92 83,6%  

όχι 29 26,4% 18 16,4% 
 

Σύνολο  110 100%   110 100% 0,070 

 

 Στην 39
η
 και τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου οι συμμετέχοντες μαθητές 

κλήθηκαν να δηλώσουν την επιθυμία τους για κάποια επίσκεψη σε ίδρυμα τυφλών.  

 Στην πρώτη χρονική φάση, η πλειοψηφία αυτών απάντησε θετικά σε ποσοστό 

73,6% έναντι του 26,4% αυτών που απάντησαν αρνητικά. 

 Στη δεύτερη φάση, η θετική απάντηση των μαθητών ισχυροποιήθηκε αγγίζοντας το 

ποσοστό του 83,6% έναντι του μειωμένου πια 16,4% αυτών οι οποίοι αρνήθηκαν μια 

πιθανή επίσκεψη σε ίδρυμα τυφλών. 

 Παρά την αύξηση της θετικής διάθεσης των μαθητών, τα αποτελέσματα δεν 

παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p>0,05).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ο
: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Η παρούσα έρευνα είχε ως βασικό στόχο τη διερεύνηση των στάσεων που 

κατέχουν οι μαθητές γυμνασίου τυπικής ανάπτυξης απέναντι στην οπτική αναπηρία και τη 

σύγκριση αυτών πριν και μετά από μία παρουσίαση-ενημέρωση για τη συγκεκριμένη 

αναπηρία. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός διερευνήθηκε με τη χρήση δύο 

ερωτηματολογίων μέτρησης στάσεων αρχικά η πρωταρχική επικρατούσα άποψη των 

μαθητών για τους συνομηλίκους τους με οπτική αναπηρία και για την οπτική αναπηρία 

γενικότερα. Έπειτα από την πρώτη χορήγηση των δύο ερωτηματολογίων στους 

συμμετέχοντες μαθητές, διεξήχθη σε δεύτερο στάδιο μια σύντομη παρουσίαση-ενημέρωση 

των μαθητών για τις ικανότητες των μαθητών με οπτική αναπηρία και τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν στη καθημερινή και σχολική τους ζωή. Στο τρίτο και τελικό στάδιο της 

διαδικασίας της έρευνας επαναχορηγήθηκαν τα ίδια δύο ερωτηματολόγια στους ίδιους 

μαθητές με την ίδια ακριβώς διαδικασία όπως και στο πρώτο στάδιο χορήγησής τους. Τα 

ερωτηματολόγια χορηγήθηκαν για να διαπιστωθεί οποιαδήποτε πιθανή αλλαγή στη στάση 

των ερωτηθέντων μαθητών απέναντι στην οπτική αναπηρία, όπως και έγινε.  

Εν γένει, παρατηρήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος των ερωτήσεων των 

ερωτηματολογίων θετικότερη διαφοροποίηση των απαντήσεων των συμμετεχόντων 

μαθητών, δηλώνοντας με τη διαφοροποίηση αυτή πως η ακόμα και η διαδικασία 

ενημέρωσης μιας ημέρας, όπως αυτή στην παρούσα έρευνα, απέδωσε στη θετικότερη 

διαμόρφωση των απόψεων των μαθητών για τα άτομα με οπτική αναπηρία. Διαδικασία 

που ακολούθησαν αρκετές έρευνες και τα οποία αποτελέσματά της υποστηρίχθηκαν από 

τα θετικά ευρήματα των ερευνών αυτών (Elliot & Byrd, 1984· Hunt & Hunt, 2004· Marsh 

και Friedman, 1972· Reina, Lopez, Jimenez, Garcia-Calvo & Hutzler, 2011). 
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Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικότερα για κάθε ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήθηκε ξεχωριστά τα αποτελέσματα που προέκυψαν και στις δύο φάσεις 

χορήγησής τους. 
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6.1 Ερωτηματολόγιο MAS 

 

Αρχικά, όσον αφορά τη χορήγηση του ερωτηματολογίου MAS στη πρώτη φάση, τα 

αποτελέσματα της έρευνας στο γενικότερο εύρος τους κατέδειξαν πως η στάση των 

μαθητών γυμνασίου διαφοροποιήθηκε ανάλογα με την υποκλίμακα στην οποία 

απευθυνόταν. Οι μαθητές φάνηκαν να δηλώνουν με διαφορετικό τρόπο τη στάση τους ως 

προς τα συναισθήματά τους, τη σκέψη ή τη συμπεριφορά τους απέναντι σε κάποιο άτομο 

με οπτική αναπηρία. Παρ’ όλα αυτά, παρατηρήθηκε να διατηρούν γενικότερα σχετικά 

ουδέτερη στάση ως προς τα συναισθήματά τους απέναντι σε άτομα με οπτική αναπηρία 

και σχετικά θετική στάση ως προς τις σκέψεις και τη συμπεριφορά τους σε αυτά. Τα 

αποτελέσματα αυτά φαίνονται να συμφωνούν με την πλειοψηφία προγενέστερων ερευνών 

με ελληνικά και διεθνή ερευνητικά ευρήματα που υποστηρίζουν τη θετική στάση στην 

οπτική αναπηρία (MacCuspie, 1992, 1996·  Magiati et al., 2002· Nikolaraizi & De 

Reybekiel, 2001· Nikolaraizi et al., 2005· Sacks, Wolffe & Tierney, 1998· Tamm & 

Prellwitz, 2001), ενώ φαίνονται να διαφωνούν με ορισμένες οι οποίες υποστήριζαν τη 

μειωμένη αποδοχή της οπτικής αναπηρίας από το κοινωνικό σύνολο (Eagly & Chaiken, 

1993· Ndinda, 2005· Rosengren & Undemar, 2001· Shapiro, Moffett,  Lieberman & 

Dummer, 2005). 

  Εντούτοις, είναι άξια προσοχής και σκέψης η άποψη των Nikolaraizi και De 

Reybekiel (2001) και των Ralli και συν. (2011), οι οποίοι υποστηρίζουν μέσω των 

ευρημάτων που προέκυψαν από τις έρευνές τους πως τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, όπως 

και οι συμμετέχοντες της παρούσας έρευνας, παρά την πρωταρχικά μεγάλη προδιάθεση 

για αλληλεπίδραση με τα άτομα με οπτική αναπηρία, ίσως να μην υποστηρίζουν την 

προθυμία τους αυτή εις βάθος, αλλά μόνο επιφανειακά. 
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Στη δεύτερη φάση χορήγησης του ερωτηματολογίου MAS οι απαντήσεις των 

συμμετεχόντων μαθητών που αφορούσαν στα συναισθήματα, στις σκέψεις και στη 

συμπεριφορά που τους προκάλεσε η παρουσία ενός ατόμου με οπτική αναπηρία φαίνονται 

να δήλωσαν σημαντική διαφοροποίηση από τις αντίστοιχες αρχικές τους. 

Πιο συγκεκριμένα, και στις τρεις υποκλίμακες του ερωτηματολογίου οι μαθητές 

στο σύνολό τους εκδήλωσαν σημαντικά θετικότερη στάση απέναντι στο υποτιθέμενο 

άτομο με οπτική αναπηρία. Η συγκεκριμένη θετικότερη αλλαγή φαίνεται να υποστηρίζεται 

από προγενέστερες έρευνες που αναφέρονταν στη θετική επίδραση της ενημέρωσης των 

ατόμων στις αντιλήψεις τους (Elliot & Byrd, 1984· Hunt & Hunt, 2004· Marsh και 

Friedman, 1972· Reina, Lopez, Jimenez, Garcia-Calvo & Hutzler, 2011). 
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6.2 Ερωτηματολόγιο μέτρησης στάσεων των βλεπόντων παιδιών απέναντι στα παιδιά 

με πρόβλημα όρασης 

 

 Το δεύτερο εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη διερεύνηση των στάσεων ήταν 

το ερωτηματολόγιο του Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου που καταγράφει τις 

στάσεις των βλεπόντων παιδιών απέναντι στα παιδιά με πρόβλημα όρασης, το οποίο έχει 

χρησιμοποιηθεί και σε προηγούμενες (αδημοσίευτες) έρευνες από τον ίδιο. Το εργαλείο 

αυτό περιείχε 39 ερωτήσεις οι οποίες αφορούσαν στο σχολικό περιβάλλον και στην 

εκπαίδευση των παιδιών με οπτική αναπηρία, στην καθημερινότητα των παιδιών αυτών 

και στην άποψη ή την πιθανή συμπεριφορά των συμμετεχόντων μαθητών απέναντι στα 

παιδιά με οπτική αναπηρία. 

 Στην πρώτη φάση χορήγησης του ερωτηματολογίου, οι ερωτήσεις που αφορούσαν 

στις απόψεις των συμμετεχόντων μαθητών για την εκπαίδευση των παιδιών με οπτική 

αναπηρία και τη σχολική τους ζωή (ερωτήσεις 3, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 26, 27, 28, 29, 

30, 31 και 32) φάνηκαν να παρουσιάζουν αμφίρροπα αποτελέσματα. Η συντριπτική 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων μαθητών (90%) φάνηκε να υποστηρίζει πως τα παιδιά με 

οπτική αναπηρία είναι καλύτερο να φοιτούν σε ειδικό σχολείο παρά σε γενικό κάτι που 

μπορεί να ερμηνευτεί σε αδυναμία είτε των ίδιων των παιδιών με οπτική αναπηρία να 

συμβαδίζουν με τις σχολικές απαιτήσεις είτε του ίδιου του σχολικού συστήματος να 

υποστηρίξει τις δυνατότητες των παιδιών αυτών. Επιπλέον, οι μισοί εκ των 

συμμετεχόντων υποστήριξαν πως είναι «αρκετά δύσκολη» η συμμετοχή των παιδιών με 

οπτική αναπηρία σε κοινές εκδηλώσεις και ομαδικά παιχνίδια, ενώ περισσότεροι από τους 

μισούς υποστήριξαν πως τα παιδιά αυτά δε γνωρίζουν τη χρήση Η/Υ. Ωστόσο, ως προς τη 

συμπεριφορά τους στο σχολείο, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε 

θετικά στην ερώτηση αν θα ήθελαν να καθίσουν μαζί στο ίδιο θρανίο, στην πιθανή παροχή 
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βοήθειας στα σχολικά μαθήματα (Enell, 1982) και στο παιχνίδι στα διαλείμματα.  Οι 

παραπάνω απαντήσεις των συμμετεχόντων μαθητών γυμνασίου φαίνονται να διαφωνούν 

με τα ευρήματα της έρευνας των Eagly και Chaiken (1993), Ndinda (2005), Rosengren και 

Undemar (2001) και Shapiro, Moffett,  Lieberman και Dummer (2005), οι οποίοι 

υποστήριξαν πως οι νέοι με πρόβλημα όρασης φαίνεται να αντιμετωπίζουν δυσκολία στο 

να επιτύχουν ικανοποιητικές κοινωνικές επαφές στην ηλικία των 13-16 ετών, λόγω της 

μειωμένης αποδοχής από τους συνομηλίκους τους και πως η γενική στάση για αυτούς σε 

πολλές κοινωνίες έχει αρνητικές εκδηλώσεις. 

 Αντιθέτως, αρκετές έρευνες φαίνεται να υποστηρίζουν τη διάθεση των μαθητών 

τυπικής ανάπτυξης για την κοινωνική ενσωμάτωση των μαθητών με οπτική αναπηρία 

(MacCuspie, 1992, 1996· Sacks, Wolffe & Tierney, 1998) εντείνοντας την ισχύ των 

ευρημάτων των Stovall και Sedlacek (1983) τα οποία απέδειξαν πως οι μαθητές με 

τύφλωση έχουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας στην καθιέρωση κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων σε σχέση με μαθητές που φέρουν άλλου είδους αναπηρία. 

Κατά την ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών στη δεύτερη φάση χορήγησης 

του ερωτηματολογίου διαπιστώθηκε κατά το πλήθος  τους η θετικότερη στάση τους 

απέναντι στην οπτική αναπηρία και τους συνομηλίκους τους με πρόβλημα όρασης. 

Συγκεκριμένα, οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που αφορούσαν στις απόψεις των 

συμμετεχόντων μαθητών για την εκπαίδευση των παιδιών με οπτική αναπηρία και τη 

σχολική τους ζωή φανέρωσαν εν γένει τη θετικότερη διαμόρφωση των στάσεων των 

μαθητών αυτών.  

Πιο αναλυτικά, οι μισοί εκ των ερωτηθέντων μαθητών διαφοροποίησε την 

επικρατούσα «αρκετά δύσκολη» συμμετοχή των παιδιών με οπτική αναπηρία σε κοινές 

εκδηλώσεις σε «εύκολη» και την επικρατούσα με 90% άποψη της φοίτησης των παιδιών 

αυτών σε ειδικό σχολείο σε ουδέτερη πια άποψη, μιας και το σύνολο φαίνεται να 
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διχάστηκε μεταξύ ειδικού και γενικού σχολείου. Παρά, όμως, την ουδέτερα διαμορφωμένη 

άποψη, είναι αξιοσημείωτη η μείωση του ποσοστού των μαθητών που υποστήριξε τη 

σχολική «απομόνωση» των παιδιών με αναπηρία από το γενικό σύνολο και η αύξηση του 

ποσοστού αυτών που υποστήριξαν τη σχολική του ένταξη. Επιπλέον, φάνηκε να αυξήθηκε 

το ποσοστό των παιδιών που υποστήριξαν τη δυνατότητα των παιδιών με οπτική αναπηρία 

να σπουδάσουν.  

Ως προς τις γνώσεις των μαθητών για τους τρόπους εκπαίδευσης των παιδιών 

αυτών, περισσότεροι μαθητές παρουσιάστηκαν να δηλώνουν πως γνωρίζουν 

περισσότερους από έναν τρόπους εκπαίδευσης, δηλώνοντας έτσι την πιο εμπεριστατωμένη 

άποψή τους για την εκπαίδευση των συνομηλίκων τους με οπτική αναπηρία. Έτσι, 

διαμορφώθηκε και η θετικότερη άποψή τους ως προς τη γνώση χρήσης του Η/Υ από τα 

παιδιά αυτά. 

Ως προς το παιχνίδι υποστηρίχθηκε η συχνότερη δυνατή συμμετοχή των παιδιών 

με οπτική αναπηρία στα ομαδικά παιχνίδια και διατηρήθηκε η διάθεση συμπερίληψης των 

παιδιών αυτών στα παιχνίδια εντός σχολείου, με επικράτηση της άποψης πως θα 

μπορούσαν να παίξουν «όλα» τα παιχνίδια με τα παιδιά με οπτική αναπηρία. 

Παρά, όμως, τη συνολικά θετικότερη διαμόρφωση των απόψεων των 

συμμετεχόντων μαθητών απέναντι στα παιδιά με οπτική αναπηρία, είναι αξιοσημείωτο το 

γεγονός πως στην ερώτηση του ερωτηματολογίου που αφορούσε στην πιθανή βοήθεια των 

παιδιών αυτών στα σχολικά μαθήματα, στη δεύτερη φάση χορήγησης του 

ερωτηματολογίου το ποσοστό των συμμετεχόντων που απάντησαν θετικά φάνηκε να 

μειώνεται. 

 Οι ερωτήσεις που αφορούσαν στην άποψη των συμμετεχόντων μαθητών για την 

καθημερινότητα των παιδιών με οπτική αναπηρία (ερωτήσεις 1, 2, 4, 5, 8, 12, 15, 19, 23, 
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24) στην πρώτη φάση χορήγησης του ερωτηματολογίου ανέδειξαν την άποψη των 

περιορισμένων δυνατοτήτων των παιδιών με οπτική αναπηρία. 

 Πιο αναλυτικά, οι συμμετέχοντες υποστήριξαν ως ισχυρότερο φορέα παροχής 

βοήθειας στα παιδιά με αναπηρία την οικογένειά τους (80%) δηλώνοντας και την 

εξάρτηση των παιδιών από αυτή σε ποσοστό 70% (Jessup, Cornell, & Bundy, 2010). 

Επιπλέον, οι μισοί εκ των ερωτηθέντων χαρακτήρισαν τη ζωή των παιδιών με οπτική 

αναπηρία ως «δύσκολη» και «περιορισμένη» και το 70% αυτών υποστήριξε την έλλειψη 

ελεύθερου χρόνου για τα παιδιά αυτά, αποτελέσματα που συμφωνούν με τα ευρήματα 

παλαιότερων ερευνών που υποστηρίζουν την απομόνωση και τη λιγοστή ποικιλία στις 

καθημερινές δραστηριότητες των παιδιών αυτών (Corn & Erin, 2010· Huurre, 

Komulainen, & Aro, 1999· Nikolaraizi & De Reybekiel, 2001· Schneekloth, 1989).  

Επιπροσθέτως, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων υποστήριξε πως τα παιδιά με 

οπτική αναπηρία διατηρούν φιλίες με λιγότερους φίλους από τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης 

και πως οι φίλοι τους προέρχονται και από τις δύο κατηγορίες (βλέποντες και μη). Η 

περιορισμένη κοινωνική συναναστροφή των παιδιών με οπτική αναπηρία και ο μικρός 

αριθμός φίλων υποστηρίχθηκε και παλαιότερα από μεγάλο εύρος ερευνών (Aro & Huurre, 

2000· Cochrane, Lamoureux, & Keeffe, 2008· Huurre, Komulainen, & Aro, 1999· Kef, 

2002· Kekelis & Sacks, 1992· Lieberman  & Robinson, 2004· MacCuspie, 1992· McGaha 

& Farran, 2001· Rosenblum, 1998· Schneekloth, 1989) οι οποίες επεσήμαναν τις λιγότερες 

ευκαιρίες των παιδιών με οπτική αναπηρία να αναπτύξουν τις διαπροσωπικές τους 

ικανότητες σε σχέση με τους βλέποντες μαθητές. 

 Τέλος, ως προς τη χρήση των αισθήσεων από τα άτομα οπτική αναπηρία, η 

πλειοψηφία υποστήριξε πως χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό την αφή και την ακοή 

και πως  τα παιδιά με οπτική αναπηρία «ίσως» έχουν τις ίδιες ικανότητες με τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης σε ποσοστό 60% του συνόλου, δηλώνοντας μια ουδέτερη-αβέβαιη 
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στάση, απάντηση που φαίνεται να διαφωνεί με τα ευρήματα της έρευνας των Tuttle και 

Tuttle (2004) που υποστηρίζει την ισότητα των δύο αυτών ομάδων.   

Στη δεύτερη φάση χορήγησης του ερωτηματολογίου οι απαντήσεις των παιδιών 

φαίνονται και αυτές να λαμβάνουν γενικότερα θετικότερη μορφή.  

Πιο αναλυτικά, η καθημερινότητά τους χαρακτηρίστηκε αυτή τη φορά από την 

πλειοψηφία των μαθητών ως «φυσιολογική», ενώ φαίνεται να διατηρείται από κάποια 

παιδιά ή άποψη πως η ζωή τους παραμένει σε κάποιους τομείς «περιορισμένη». Τέλος, ως 

προς τις κοινωνικές και φιλικές σχέσεις των παιδιών με οπτική αναπηρία, η πλειοψηφία 

των συμμετεχόντων διαμόρφωσε θετικότερη άποψη για τα παιδιά με οπτική αναπηρία 

υποστηρίζοντας πως έχουν τον ίδιο αριθμό φίλων με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, οι 

οποίοι προέρχονται και από τις δύο ομάδες (βλέποντες και μη), διαμόρφωση η οποία 

υποδηλώνει την περισσότερο ισότιμη τοποθέτησή τους στο κοινωνικό σύνολο και τη 

θετικότερη προσέγγισή τους από αυτό. 

Οι ερωτήσεις που αφορούσαν στην άποψη των μαθητών για την οπτική αναπηρία 

και στην πιθανή συμπεριφορά τους απέναντι στα παιδιά με οπτική αναπηρία (ερωτήσεις 6, 

17, 18, 20, 21, 22, 25, 33, 34, 35, 36, 37, 38 και 39), στην πρώτη φάση χορήγησης του 

ερωτηματολογίου, αποδεικνύουν τη στάση τους ως μάλλον θετική.  

Πιο αναλυτικά, οι μισοί εκ των συμμετεχόντων μαθητών χαρακτηρίζουν την 

οπτική αναπηρία ως μια από τις χειρότερες αναπηρίες που μπορεί να έχει κάποιος, κάτι 

που δηλώνει πως δεν επικρατεί ούτε η θετική ούτε η αρνητική στάση για την αναπηρία 

αυτή. Η σχετικά ουδέτερη αυτή στάση έρχεται να αντιπαραβληθεί με πλήθος ερευνών που 

υποστηρίζουν τη θετικότερη στάση των μαθητών τυπικής ανάπτυξης απέναντι στην οπτική 

αναπηρία (De Laat et al., 2013· Gasser et al., 2013· Harasymiw, Horne & Lewis, 1976· 

Laws & Kelly, 2005· Nabors & Keyes, 1995· Nowicki & Sandieson, 2002· Peltzer, 

Cherian & Cherian, 2001· Royal & Roberts, 1987), όπως και με έρευνες που υποστηρίζουν 
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τη θετικότερη στάση απέναντι στη νοητική αναπηρία (Γεώργας, 1995· Bailey, Barr & 

Bunting, 2001· Gass & Coffey, 1995· Scior, 2011). 

Επιπλέον, η πλειοψηφία δήλωσε ότι θα ήθελε να διατηρεί φιλικές σχέσεις με ένα 

παιδί με οπτική αναπηρία και υποστήριξε πως δε θα κρατούσε κρυφή την ύπαρξη 

αδερφού/ής με οπτική αναπηρία δηλώνοντας έτσι την απουσία αισθήματος ντροπής για το 

παιδί με πρόβλημα όρασης. Επιπροσθέτως, όλοι σχεδόν οι μαθητές εκδήλωσαν τη θετική 

τους διάθεση να βοηθήσουν κάποιο άτομο με οπτική αναπηρία, ενώ οι μισοί εξ αυτών 

εξέφρασαν πως θα αισθάνονταν λύπηση στην παρουσία ενός τυφλού παιδιού στο δρόμο 

τους. Απάντηση η οποία φαίνεται να υποστηρίζει ευρήματα ερευνών για αισθήματα 

λύπησης και οίκτου απέναντι σε άτομα με οπτική αναπηρία (Fine & Asch, 1988· Marsh 

και Friedman, 1972· Phillips, 1990· Shields & Anderson, 2010). 

 Ως προς τη συναναστροφή τους με τα παιδιά με οπτική αναπηρία και την ένταξή 

τους στο κοινωνικό τους σύνολο, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων μαθητών απάντησε 

θετικά σε μεγάλο ποσοστό δηλώνοντας πως θα τους ενδιέφερε να εντάξουν τα παιδιά αυτά 

στο παιχνίδι τους και εκτός σχολείου, πως θα τα επισκέπτονταν στο σπίτι τους, πως θα 

διασκέδαζαν μαζί και πως θα τους ενδιέφερε να συζητήσουν με αυτά για την 

καθημερινότητά τους και οποιοδήποτε άλλο θέμα συζήτησης.  Η θετική προδιάθεση και εν 

γένει στάση των μαθητών αυτών φαίνεται να αντιπαραβάλλεται πλήρως από τα ευρήματα 

προγενέστερων μελετών, οι οποίες υποστήριξαν τον κοινωνικό αποκλεισμό των ατόμων 

με οπτική αναπηρία και απομόνωσή τους από το γενικό πληθυσμιακό σύνολο τους (Frame, 

2000· Gold, 2002· Hopkins, Gaeta, Thomas, & Hill, 1987· Kekelis, 1992· Kekelis & 

Sacks, 1992· McGaha & Farran, 2001· Rogow, 1999· Shapiro, Moffett, Lieberman, & 

Dummer, 2005· Van Hasselt, 1983). 

Τέλος, υψηλό ποσοστό θετικής διάθεσης απέναντι στην οπτική αναπηρία 

παρατηρήθηκε μέσα από τις θετικές απαντήσεις των ερωτηθέντων μαθητών στις 
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ερωτήσεις που αφορούσαν στη θέληση για περαιτέρω γνώση επί της αναπηρίας αυτής, 

στην προβολή ταινίας με θέμα τη συγκεκριμένη αναπηρία και στην επίσκεψη σε κάποιο 

ίδρυμα τυφλών. Η ύπαρξη περισσότερων γνώσεων και η διάθεση για τη διεύρυνσή της 

αποδεικνύεται από τα ευρήματα και παλαιότερων ερευνών, οι οποίες δηλώνουν πως οι 

μαθητές τυπικής ανάπτυξης κατείχαν περισσότερες γνώσεις για τις σωματικές αναπηρίες 

σε σχέση με άλλες όπως η δυσλεξία, η ΔΕΠ-Υ κ.ά. (Brook και Geva, 2001· Harnum et al., 

2007· Magiati, Dockrell & Logotheti, 2002· Mrug et al. 2001). 

Εν κατακλείδι, στη δεύτερη φάση χορήγησης του ερωτηματολογίου οι απαντήσεις 

των μαθητών στις παραπάνω ερωτήσεις αποδεικνύουν και εδώ τη στάση τους ως 

θετικότερη της αρχικής, καταγράφοντας ωστόσο αμφίσημα αποτελέσματα. 

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές φάνηκαν να αλλάζουν την άποψή τους πως η οπτική 

αναπηρία είναι μια από τις χειρότερες αναπηρίες που θα μπορούσε να έχει ένας άνθρωπος 

απαντώντας αρνητικά πια έναντι της αρχικά επικρατούσας θετικής απάντησης. Ως προς 

την αντίδρασή τους στη θέα ενός παιδιού με οπτική αναπηρία η αρχική διάθεση οίκτου 

αντικαταστάθηκε από την αμέριμνη αντίδραση πως θα συμπεριφέρονταν σαν να έβλεπαν 

ένα παιδί χωρίς πρόβλημα όρασης. Ωστόσο, η πιθανή παροχή βοήθειας σε κάποιο παιδί 

στο δρόμο φαίνεται να μειώθηκε, διατηρώντας όμως τη θετική αντίδραση στην θέση 

προτίμησής τους.  

Επιπλέον, ενώ το ποσοστό της πιθανής φιλίας με κάποιο παιδί με οπτική αναπηρία 

φάνηκε να αυξάνεται το ίδιο φάνηκε να αυξάνεται και το ποσοστό της πιθανής απόκρυψης 

από το κοινωνικό σύνολο της ύπαρξης αδερφού/ής με οπτική αναπηρία, θέτοντας με αυτό 

τον τρόπο υπό θεώρηση το γεγονός αποδοχής της οπτικής αναπηρίας στο στενό ή στο 

ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Άποψη που φαίνεται να ισχυροποιεί η θετικότερη στάση των 

μαθητών στη συναναστροφή τους με παιδιά με οπτική αναπηρία εκτός οικογενειακού 

κύκλου, όπως τα παιχνίδια εκτός σχολείου και η διασκέδαση.  
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6.3 Περιορισμοί Έρευνας-Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

  

 Με την ολοκλήρωση της έρευνας κρίνεται χρήσιμη η επισήμανση μερικών 

περιορισμών και η αναφορά ορισμένων προτάσεων για περαιτέρω έρευνα επί του 

συγκεκριμένου θέματος των στάσεων. 

 Αναφορικά με τους περιορισμούς, η παρούσα έρευνα διαθέτει ικανοποιητικό 

δείγμα συμμετεχόντων της συγκεκριμένης ηλικίας ώστε να θεωρηθούν αξιόλογα τα 

αποτελέσματά της. Θα αξιολογούνταν όμως ιδιαίτερα τα αποτελέσματα ενός μεγαλύτερου 

δείγματος μαθητών εφηβικής ηλικίας από περισσότερες περιοχές της Ελλάδας και όχι 

μόνο από έναν νομό για τη γενίκευση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τη 

συγκεκριμένη έρευνα. Επιπλέον, η ηλικία των συμμετεχόντων θα μπορούσε να καλύπτει 

όλο το φάσμα της εφηβικής ηλικίας των 12-23 ετών (Busemann, 1959) για τη γενίκευση 

των αποτελεσμάτων.  

Οι παραπάνω περιορισμοί της έρευνας θα μπορούσαν εξίσου να αποτελούν και 

προσαρμοσμένες προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Έτσι, οι μελλοντικές προτάσεις για 

περαιτέρω έρευνα εκτός του εύρους της ηλικίας και των γεωγραφικών περιοχών θα 

μπορούσαν να αφορούν και στους παράγοντες επιρροής των στάσεων. Πιο αναλυτικά, θα 

μπορούσαν να διερευνηθούν οι στάσεις των μαθητών απέναντι στην οπτική αναπηρία σε 

συνάρτηση με έναν ή περισσότερους από τους παράγοντες επιρροής για να διαπιστωθεί 

οποιαδήποτε διαφοροποίηση σε σχέση με τις άλλες αναπηρίες. 

Επιπλέον, η ενημέρωση των συμμετεχόντων θα μπορούσε να γίνει και με άλλους 

τρόπους (επισκέψεις σε συλλόγους με άτομα με οπτική αναπηρία, θεατρικές παραστάσεις, 

βιωματικές δραστηριότητες, προβολή ταινιών κ.ά.), για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και 

όχι μόνο σε μαθητές. Οι φορείς της οικογένειας και των σχολικών μονάδων 

διαδραματίζουν ισχυρότατο ρόλο στη διαμόρφωση των απόψεων και συμπεριφορών ενός 
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παιδιού και θα αποτελούσε ιδιαίτερη αρωγή στη διαμόρφωση θετικότερης στάσης 

απέναντι στην οπτική αναπηρία. 

  Ακόμα, θεωρείται άξιο λόγου πως κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων των 

ερωτηματολογίων της παρούσας έρευνας, το χαμηλότερο ποσοστό ως προς τη διάθεση 

επαφής με την αναπηρία σημειώθηκε στη δια ζώσης επαφή με αυτή παρά με την εξ 

αποστάσεως κάτι που ίσως δημιουργήσει τροφή για περαιτέρω διερεύνηση μεταξύ 

θεωρητικής και πρακτικής αλλαγής των στάσεων. 

 Κλείνοντας, ως προς τη χρησιμότητά τους, τα αποτελέσματα της παρούσας 

έρευνας, αποτελούν αξιόλογο και αντιπροσωπευτικό δείγμα των συμπεριφορών και 

στάσεων των μαθητών γυμνασίου τυπικής ανάπτυξης. Όπως προαναφέρθηκε, η ηλικία της 

εφηβείας στις στάσεις και δη απέναντι στην οπτική αναπηρία είναι ένα θέμα με ελάχιστα 

ευρήματα. Έτσι, τα παρόντα αποτελέσματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως 

απόδειξη των σύγχρονων στάσεων των μαθητών της εφηβικής ηλικίας απέναντι στην 

οπτική αναπηρία ή να αποτελέσουμε ένα δείγμα των στάσεων των μαθητών του νομού 

Θεσσαλονίκης σε περίπτωση γενίκευσης των αποτελεσμάτων σε πιθανή έρευνα που θα 

αφορά σε όλη τη χώρα.    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

1. Ερωτηματολόγιο MAS  

«Φανταστείτε την ακόλουθη κατάσταση. Ο Γιώργος/Ελένη βγήκε για φαγητό σε 

ένα καφέ-εστιατόριο με κάποιους φίλους. Ένας άγνωστος στον Γιώργο/Ελένη τυφλός 

άνδρας/γυναίκα, μπαίνει στο καφέ-εστιατόριο και κάθεται στην παρέα τους. Ο 

Γιώργος/Ελένη συστήνεται σε αυτό το άτομο, και σύντομα μετά από λίγο, όλοι οι 

υπόλοιποι φεύγουν και μένουν στο τραπέζι μόνο ο Γιώργος/Ελένη και το τυφλό άτομο. Ο 

Γιώργος/Ελένη πρέπει να περιμένει εκεί 15 λεπτά, γιατί θα έρθουν να τον πάρουν. 

Προσπαθήστε να φανταστείτε την κατάσταση». 

 

«Οι άνθρωποι βιώνουν διάφορα συναισθήματα όταν συμμετέχουν σε μια τέτοια 

κατάσταση. Στην ακόλουθη στήλη υπάρχει μια λίστα με πιθανά συναισθήματα, τα οποία 

μπορεί να προέκυψαν πριν, κατά τη διάρκεια ή/και μετά από μια τέτοια κατάσταση. 

Παρακαλώ βαθμολογήστε σε κάθε γραμμή την πιθανότητα να προέκυψε το εκάστοτε 

συναίσθημα στον Γιώργο/Ελένη».  

 

 Πιθανότητα 

Επίδραση Καθόλου                                                Πάρα πολύ 

1. Ένταση        1              2             3             4               5 

2. Άγχος        1              2             3             4               5 

3. Ανικανότητα        1              2             3             4               5 

4. Νευρικότητα        1              2             3             4               5 

5. Ντροπή        1              2             3             4               5 

6. Χαλάρωση        1              2             3             4               5 

7. Γαλήνη        1              2             3             4               5 

8. Ηρεμία        1              2             3             4               5 

9. Κατάθλιψη, κατήφεια        1              2             3             4               5 

10. Φόβο        1              2             3             4               5 

11. Σύγχυση        1              2             3             4               5 

12. Ενοχή        1              2             3             4               5 
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13. Ντροπαλότητα        1              2             3             4               5 

14. Συμπόνια        1              2             3             4               5 

15. Αηδία        1              2             3             4               5 

16. Ετοιμότητα        1              2             3             4               5 

 

«Οι άνθρωποι κάνουν διάφορες σκέψεις όταν συμμετέχουν σε μια τέτοια 

κατάσταση. Στην ακόλουθη στήλη υπάρχει μια λίστα με πιθανές σκέψεις, οι οποίες μπορεί 

να προέκυψαν πριν, κατά τη διάρκεια ή/και μετά από μια τέτοια κατάσταση. Παρακαλώ 

βαθμολογήστε σε κάθε γραμμή την πιθανότητα να προέκυψε η εκάστοτε σκέψη στον 

Γιώργο/Ελένη».  

 

 Πιθανότητα 

Σκέψη Καθόλου                      Πάρα πολύ 

1. Αυτός/αυτή φαίνεται να είναι ένα 

ενδιαφέρον αγόρι/κορίτσι. 

          1      2     3     4       5 

2. Αυτός/αυτή φαίνεται να είναι εντάξει άτομο.           1      2     3     4       5 

3. Θα μπορούσαμε να τα πάμε καλά.  

 

          1      2     3     4       5 

4. Αυτός/αυτή φαίνεται φιλικός/ή. 

 

          1      2     3     4       5 

5. Μου αρέσει να γνωρίζω καινούργιους  

ανθρώπους. 

          1      2     3     4       5 

6. Θα της/του αρέσει να με γνωρίσει.  

 

          1      2     3     4       5 

7. Πάντα μπορώ να μιλάω με αυτόν/αυτήν για 

πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν και τους δυο 

μας.  

          1      2     3     4       5 

8. Μπορώ να τον/την κάνω να αισθανθεί πιο 

άνετα. 

          1      2     3     4       5 

9. Γιατί να μην τον/την γνωρίσω καλύτερα; 

  

          1      2     3     4       5 

10. Θα το εκτιμήσει εάν ξεκινήσω μια 

συζήτηση. 

          1      2     3     4       5 
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«Οι άνθρωποι συμπεριφέρονται διαφορετικά όταν συμμετέχουν σε μια τέτοια 

κατάσταση. Στην ακόλουθη στήλη υπάρχει μια λίστα με πιθανές συμπεριφορές, οι οποίες 

μπορεί να προέκυψαν πριν, κατά τη διάρκεια ή/και μετά από μια τέτοια κατάσταση. 

Παρακαλώ βαθμολογήστε σε κάθε γραμμή την πιθανότητα να συμπεριφέρθηκε με τον 

εκάστοτε τρόπο ο Γιώργος/Ελένη».  

 

 Πιθανότητα 

Συμπεριφορά Καθόλου                      Πάρα πολύ 

1. Απομακρύνεται  

 

          1      2     3     4       5 

2. Σηκώνεται και φεύγει 

 

          1      2     3     4       5 

3. Διαβάζει την εφημερίδα ή μιλάει στο 

κινητό.  

          1      2     3     4       5 

4. Συνεχίζει αυτό που κάνει.  

 

          1      2     3     4       5 

5. Βρίσκει μια δικαιολογία και φεύγει.  

 

          1      2     3     4       5 

6. Πηγαίνει να κάτσει σε άλλο τραπέζι. 

 

          1      2     3     4       5 

7. Ξεκινάει συζήτηση εάν αυτός/αυτή δεν 

κάνει την πρώτη κίνηση.  

          1      2     3     4       5 

8. Ξεκινάει μια συζήτηση.  

 

1      2     3     4       5 
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2. Ερωτηματολόγιο μέτρησης στάσεων των βλεπόντων παιδιών απέναντι στα 

παιδιά με πρόβλημα όρασης 

 

Α. Φύλο: 

Β. Ηλικία: 

Γ. Σχολείο: 

Δ. Τάξη: 

 

Ε. Ποιο είναι το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα σου; (Βάλε ένα Χ δίπλα σε αυτό που 

θέλεις) 

(1) απόφοιτος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(2) απόφοιτος γυμνασίου 

(3) απόφοιτος λυκείου 

(4) απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 

Ζ. Ποιο είναι το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας σου; (Βάλε ένα Χ δίπλα σε αυτό που 

θέλεις) 

(1) απόφοιτος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(2) απόφοιτος γυμνασίου 

(3) απόφοιτος λυκείου 

(4) απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 

Η. Έχεις έρθει ποτέ σε επαφή με ένα τυφλό παιδί; (Κύκλωσε αυτό που θέλεις) 

1. ναι                    2. όχι 

 

 

Θ. Με πόσα τυφλά παιδιά έχεις/ είχες επαφή; 

 

Ι. Πόσο συχνή είναι / ήταν αυτή η επαφή; (Βάλε ένα Χ δίπλα σε αυτό που θέλεις) 

(1) κάθε μέρα 

(2) περίπου 1-2 φορές την εβδομάδα 

(3) 1-2 φορές το μήνα 

(4) 1-2 φορές το χρόνο 

(5) μια φορά 
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1. Ποιοι πιστεύετε ότι βοηθούν περισσότερο τα τυφλά παιδιά; (Βάλε ένα Χ δίπλα σε 

αυτό που θέλεις) 

(1) η οικογένεια και οι συγγενείς (γονείς, αδέλφια, παππούδες, γιαγιάδες, στενοί 

συγγενείς) 

(2) οι φίλοι και οι συμμαθητές 

(3) οι δάσκαλοι 

 

2. Πιστεύετε ότι τα τυφλά παιδιά περνούν πολύ χρόνο μόνα τους; (Κύκλωσε αυτό που 

θέλεις) 

1. ναι                    2. όχι 

 

3. Πόσο εύκολο είναι για ένα τυφλό παιδί να συμμετέχει σε κοινές εκδηλώσεις; (Βάλε 

ένα Χ δίπλα σε αυτό που θέλεις) 

(1) δεν μπορεί να συμμετέχει 

(2) είναι πολύ δύσκολο να συμμετέχει 

(3) είναι αρκετά δύσκολο να συμμετέχει 

(4) είναι εύκολο να συμμετέχει 

(5) είναι πολύ εύκολο να συμμετέχει  

 

4. Πιστεύεις ότι ένα τυφλό παιδί είναι περισσότερο εξαρτημένο από την οικογένειά 

του, σε σχέση με ένα παιδί που βλέπει; (Κύκλωσε αυτό που θέλεις) 

1. ναι                    2. όχι 

 

5. Πώς θα χαρακτήριζες την καθημερινή ζωή ενός τυφλού παιδιού; (Βάλε ένα Χ δίπλα 

σε αυτό που θέλεις - μπορείς να επιλέξεις περισσότερες από μια απαντήσεις) 

(1) δύσκολη 

(2) δημιουργική 

(3) περιορισμένη 

(4) μονότονη 

(5) φυσιολογική 

(6) άλλο 
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6. Πιστεύεις ότι η τύφλωση είναι μια από τις χειρότερες αναπηρίες που μπορεί να έχει 

κάποιος; (Κύκλωσε αυτό που θέλεις) 

1. ναι                    2. όχι 

 

7. Τα τυφλά παιδιά είναι καλύτερο να εκπαιδεύονται για να μάθουν να 

αυτοεξυπηρετούνται ή να εκπαιδεύονται για να αποκτήσουν διάφορες γνώσεις; (Βάλε 

ένα Χ δίπλα σε αυτό που θέλεις) 

(1) Για να αυτοεξυπηρετούνται 

(2) Για να αποκτήσουν γνώσεις 

(3) Και τα δύο είναι το ίδιο χρήσιμα 

 

8. Πιστεύεις ότι τα τυφλά παιδιά μπορούν να έχουν τις ίδιες ικανότητες με τα άλλα 

παιδιά; (Βάλε ένα Χ δίπλα σε αυτό που θέλεις) 

(1) ναι 

(2) όχι 

(3) ίσως 

9. Πιστεύεις ότι τα τυφλά παιδιά είναι προτιμότερο να φοιτούν σε γενικό σχολείο ή σε 

ειδικό σχολείο; (Βάλε ένα Χ δίπλα σε αυτό που θέλεις) 

(1) γενικό 

(2) ειδικό 

 

10. Πιστεύεις ότι τα τυφλά παιδιά μπορούν να σπουδάσουν; 

(1) ναι 

(2) όχι 

(3) ίσως 

 

11. Γνωρίζεις κάποιον ή κάποιους από τους τρόπους με τους οποίους εκπαιδεύονται 

τα τυφλά παιδιά; (Κύκλωσε αυτό που θέλεις) 

1. ναι                    2. όχι 
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Αν ναι, ποιόν; 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

12. Ποια αίσθηση νομίζεις ότι χρησιμοποιεί περισσότερο από όλες τις άλλες ένα 

τυφλό παιδί; (Βάλε ένα Χ δίπλα σε αυτό που θέλεις – μπορείς να επιλέξεις περισσότερες 

από μία απαντήσεις) 

(1) την αφή 

(2) την όσφρηση 

(3) την ακοή  

(4) τη γεύση 

 

13. Γνωρίζεις τι είναι το σύστημα μπράιγ; (Κύκλωσε αυτό που θέλεις) 

1. ναι                    2. όχι 

 

14. Ένα τυφλό παιδί μπορεί να χειριστεί έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή; (Κύκλωσε 

αυτό που θέλεις) 

1. ναι                    2. όχι 

 

15. Πιστεύεις πως ένα τυφλό παιδί μπορεί να κινείται σε ένα χώρο το ίδιο άνετα με 

ένα παιδί χωρίς προβλήματα όρασης; (Κύκλωσε αυτό που θέλεις) 

1. ναι                    2. όχι 

 

16. Ένα τυφλό παιδί διαβάζει πιο γρήγορα (χρησιμοποιώντας το σύστημα μπράιγ) 

από ένα παιδί με κανονική όραση; (Κύκλωσε αυτό που θέλεις) 

1. ναι                    2. όχι 

 

17. Αν έβλεπες ένα τυφλό παιδί στο δρόμο, ποια θα ήταν η αντίδρασή σου; (Βάλε ένα 

Χ δίπλα σε αυτό που θέλεις) 

(1) Θα το λυπόσουν; 

(2) Θα το περιεργαζόσουν; 

(3) Θα συνέχιζες να περπατάς κανονικά, σαν να έβλεπες ένα παιδί με κανονική όραση 
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18. Αν έβλεπες ένα τυφλό παιδί να δυσκολεύεται να διασχίσει το δρόμο, θα το 

βοηθούσες; (Κύκλωσε αυτό που θέλεις) 

1. ναι                    2. όχι 

 

19. Πότε ένας τυφλός θα νιώσει καλύτερα; (Βάλε ένα Χ δίπλα σε αυτό που θέλεις) 

(1) Όταν τον αντιμετωπίζουν ισότιμα με τους άλλους 

(2) Όταν όλοι τον προσέχουν και τον βοηθούν συνεχώς 

 

20. Αν βρισκόσουν με ένα τυφλό παιδί, τι θέματα θα προτιμούσες να συζητήσεις; 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

21. Αν ο αδερφός σου, ή η αδερφή σου ήταν τυφλός, ή τυφλή, θα το κρατούσες 

μυστικό; (Κύκλωσε αυτό που θέλεις) 

1. ναι                    2. όχι 

 

22. Θα ήθελες να είχες για φίλο ένα τυφλό παιδί; (Κύκλωσε αυτό που θέλεις) 

1. ναι                    2. όχι 

 

23. Πιστεύεις ότι τα τυφλά παιδιά έχουν λιγότερους ή περισσότερους φίλους από τα 

παιδιά που βλέπουν; (Βάλε ένα Χ δίπλα σε αυτό που θέλεις) 

(1) λιγότερους 

(2) τον ίδιο αριθμό φίλων 

(3) περισσότερους 

 

24. Ποιους κάνουν ευκολότερα φίλους τα τυφλά παιδιά; (Βάλε ένα Χ δίπλα σε αυτό 

που θέλεις) 

(1) τα παιδιά που βλέπουν 

(2) τα τυφλά παιδιά 

(3) και τα δυο 
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25. Θα σου άρεσε να παίζεις με ένα τυφλό παιδί; (Κύκλωσε αυτό που θέλεις) 

1. ναι                    2. όχι 

 

26. Πιστεύεις ότι τα τυφλά παιδιά ευνοούνται στη βαθμολογία από τους δασκάλους; 

(Βάλε ένα Χ δίπλα σε αυτό που θέλεις) 

(1) ναι 

(2) όχι 

(3) ίσως κάποιες φορές 

 

27. Μαλώνει ένα τυφλό παιδί με κάποιο άλλο παιδί. Πιστεύεις ότι ο δάσκαλος θα 

υποστηρίξει περισσότερο το τυφλό παιδί  (θα πάρει το μέρος του τυφλού παιδιού); 

(Βάλε ένα Χ δίπλα σε αυτό που θέλεις) 

(1) ναι 

(2) όχι, θα υποστηρίξει το παιδί που έχει δίκιο 

(3) τις περισσότερες φορές θα υποστηρίξει το τυφλό παιδί 

 

28. Μπορεί ένα τυφλό παιδί να είναι ο καλύτερος μαθητής στην τάξη; (Βάλε ένα Χ 

δίπλα σε αυτό που θέλεις) 

(1) ναι 

(2) όχι 

(3) ίσως 

 

29. Μπορούν τα τυφλά παιδιά να συμμετέχουν σε ομαδικά παιχνίδια στο σχολείο; 

(Βάλε ένα Χ δίπλα σε αυτό που θέλεις) 

(1) καθόλου 

(2) πολύ λίγες φορές 

(3) κάποιες φορές 

(4) αρκετές φορές 

(5) πολλές φορές 

 

30. Θα σου άρεσε να παίζεις με ένα τυφλό παιδί στα διαλείμματα; (Κύκλωσε αυτό που 

θέλεις) 

1. ναι                    2. όχι 
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Ποια παιχνίδια θα μπορούσατε να παίξετε; 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

31. Θα ήθελες να καθίσεις στο ίδιο θρανίο με ένα τυφλό παιδί; (Κύκλωσε αυτό που 

θέλεις) 

1. ναι                    2. όχι 

 

32. Θα βοηθούσες, αν μπορούσες, ένα τυφλό παιδί στα μαθήματα; (Κύκλωσε αυτό που 

θέλεις) 

1. ναι                    2. όχι 

 

Με ποιο τρόπο θα μπορούσες να το βοηθήσεις στα μαθήματα; 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

33. Θα ήθελες να κάνεις παρέα με τυφλά παιδιά εκτός του σχολείου; (Κύκλωσε αυτό 

που θέλεις) 

1. ναι                    2. όχι 

 

34. Θα πήγαινες στο σπίτι ενός τυφλού παιδιού, εάν σε καλούσε, για να παίξετε ή να 

κοιμηθείς εκεί; (Κύκλωσε αυτό που θέλεις) 

1. ναι                    2. όχι 

 

35. Θα σου άρεσε να παίζεις με ένα τυφλό παιδί εκτός σχολείου; (Κύκλωσε αυτό που 

θέλεις) 

1. ναι                    2. όχι 
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Ποια παιχνίδια θα μπορούσατε να παίξετε; 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

36. Θα ήθελες να βγεις έξω (για διασκέδαση) με ένα τυφλό παιδί; (Κύκλωσε αυτό που 

θέλεις) 

1. ναι                    2. όχι 

  

Που θα μπορούσατε να βγείτε μαζί; 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

37. Θα ήθελες να γνωρίζεις περισσότερα πράγματα για τα τυφλά παιδιά; (Κύκλωσε 

αυτό που θέλεις) 

1. ναι                    2. όχι 

 

38. Θα σου άρεσε να δεις ένα έργο στην τηλεόραση, που να μιλάει για τυφλά παιδιά; 

(Κύκλωσε αυτό που θέλεις) 

1. ναι                    2. όχι 

 

39. Θα ήθελες να επισκεφθείς κάποιο ίδρυμα τυφλών της πόλης; (Κύκλωσε αυτό που 

θέλεις) 

1. ναι                    2. όχι 
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3. Αυτοσχέδια παρουσίαση PowerPoint ενημέρωσης για την οπτική αναπηρία 

 

1
η
 διαφάνεια 

 

 

2
η
 διαφάνεια 
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η
 διαφάνεια 

 

 

4
η
 διαφάνεια 
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5
η
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9
η
 διαφάνεια 

 


