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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η έννοια του αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με νοητική 

αναπηρία και αναπτυξιακές διαταραχές, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των 

ερευνητών, τόσο σε ερευνητικό όσο και σε εκπαιδευτικό επίπεδο. Ο 

αυτοπροσδιορισμός αποτελεί έναν από τους βασικότερους συντελεστές της ποιότητας 

ζωής, δομικό χαρακτηριστικό του οποίου αποτελεί η ικανότητα της επιλογής. Σύμφωνα 

με τη βιβλιογραφία, τα άτομα με νοητική αναπηρία και αναπτυξιακές διαταραχές έχουν 

λιγότερες ευκαιρίες επιλογής και έκφρασης προτιμήσεων από ότι αυτά με τυπική 

ανάπτυξη. Στην πλειοψηφία, τρίτοι καθορίζουν και λαμβάνουν αποφάσεις για τη ζωή 

τους. Στόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η μελέτη της σχέσης 

αυτοπροσδιορισμού και επιλογών σε μαθητές β’ βαθμιας εκπαίδευσης με ήπια νοητική 

αναπηρία και αυτισμό. Για το σκοπό αυτό, έγινε χρήση των ερωτηματολογίων “The 

Arc’s Self-Determination Scale (SDS)” και ʻʻThe Choice Questionnaire: A scale to 

assess choices exercised by adults with intellectual disabilityˮ, σε δείγμα 50 

συμμετεχόντων. Τα αποτελέσματα έδειξαν περιορισμένες επιλογές τόσο στους 

συμμετέχοντες με ήπια νοητική αναπηρία, όσο και σε αυτούς με αυτισμό λόγω των 

χαμηλών επιπέδων αυτοπροσδιορισμού τους. Η ηλικία φαίνεται ότι επηρεάζει τις 

επιλογές των συμμετεχόντων με ήπια νοητική αναπηρία, καθώς όσο αυξάνεται η ηλικία 

τους, τόσο αυξάνονται και οι επιλογές που κάνουν. 

 

Λέξεις κλειδιά: αυτοπροσδιορισμός, νοητική αναπηρία, αυτισμός, επιλογές. 
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ABSTRACT 

In recent decades, the concept of self-determination of people with intellectual and 

developmental disabilities has attracted the interest of researchers both in research and 

education. Self-determination is one of the most fundamental dimensions of quality of 

life, the structural feature of which is the ability of choice making. According to the 

literature, individuals with intellectual and developmental disabilities have fewer 

opportunities than the ones of typical development to make choices and express 

preferences. A third person is usually the one who determines their life and makes the 

necessary choices. The goal of this research paper is the study of the relation between 

self-determination and the choices of secondary education students, who suffer from 

mild intellectual disability and autism. For this reason, “The Arc’s Self-Determination 

Scale (SDS)” and ʻʻThe Choice Questionnaire: A scale to assess choices exercised by 

adults with intellectual disabilityˮ were given to 50 participants. The results showed 

limited choices both among participants with mild intellectual disability, and 

participants with autism due to their low level of self-determination. Age seems to 

influence the decision making of participants with mild intellectual disability, owing to 

the fact that the older they get, the more choices they make. 

 

Keywords: self-determination, intellectual disabilities, autism, decision choice- making. 
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Εισαγωγή 

Όπως προκύπτει και από τη βιβλιογραφία, ο αυτοπροσδιορισμός αποτελεί μια 

έννοια που βρίσκεται στο επίκεντρο των επιστημονικών ερευνών τα τελευταία χρόνια 

και αποτελεί μία από τις βασικότερες διαστάσεις της ποιότητας ζωής. Δομικό 

χαρακτηριστικό του αποτελεί η διαδικασία της επιλογής.  

Τα αυτοπροσδιοριζόµενα άτομα ξέρουν πώς να κάνουν επιλογές µε βάση τις 

επιθυµίες τους. Κατανοούν τις δυνατότητες και τους περιορισµούς τους και µπορούν να 

αναλάβουν τον έλεγχο των ενεργειών τους. Μπορούν να συνηγορήσουν για τον εαυτό 

τους, να θέσουν στόχους και να αξιολογήσουν την πορεία τους προς την κατάκτηση 

των στόχων. Χρησιµοποιούν διαδικασίες επίλυσης προβληµάτων και λήψης 

αποφάσεων για να κατορθώνουν πράγµατα στη ζωή τους. Είναι εκείνα τα άτοµα που 

αναλαµβάνουν την ευθύνη και τον έλεγχο της ζωής τους (Lindsey, 2006). 

Σε επίπεδο διεθνούς βιβλιογραφίας έχουν λάβει χώρα εκτενείς έρευνες γύρω 

από το γνωστικό αντικείμενο του αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με νοητική 

αναπηρία και τη δυνατότητα επιλογών τους. Ωστόσο στη ελληνική βιβλιογραφία οι 

αντίστοιχες έρευνες είναι αρκετά περιορισμένες και εστιάζουν κυρίως στον βαθμό 

αυτοπροσδιορισμού που κατέχουν τα άτομα με νοητική αναπηρία, τους παράγοντες 

ενίσχυσης του αυτοπροσδιορισμού και τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών και γονέων για 

τον αυτοπροσδιορισμό των συγκεκριμένων ατόμων. Σε ότι αφορά τον 

αυτοπροσδιορισμό των ατόμων με αυτισμό και τη δυνατότητα των επιλογών τους, δεν 

υπάρχουν ανάλογες έρευνες. 

Η παρούσα ερευνητική μελέτη έχει σκοπό να διερευνήσει αν και σε ποιο βαθμό 

παρέχεται η δυνατότητα για πραγματοποίηση επιλογών και πως αυτή επηρεάζεται από 

το βαθμό αυτοπροσδιορισμού των μαθητών β/βαθμιας εκπαίδευσης με ήπια νοητική 

αναπηρία ή με αυτισμό στην Ελλάδα. Για την επίτευξη του ανωτέρου σκοπού 
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μελετηθήκαν οι απόψεις των ίδιων των ατόμων σε θέματα που αφορούν την 

καθημερινότητά τους. Πρόκειται για μια πιλοτική έρευνα, στην οποία επιλέχθηκαν για 

να συμμετάσχουν άτομα 18 έως 22 ετών, κάτοικοι Θεσσαλονίκης και Ρόδου, με ήπια 

νοητική αναπηρία ή αυτισμό και με δυνατότητα να αντιληφθούν τις ερωτήσεις και να 

απαντήσουν προφορικά σε αυτές. 

Η εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο εστιάζει στο 

θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας. Αρχικά, γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση για 

τον όρο νοητική αναπηρία, τους διάφορους ορισμούς που έχουν διατυπωθεί στο 

πέρασμα των χρόνων και την ταξινόμησή της. Έπειτα γίνεται μια βιβλιογραφική 

ανασκόπηση για τον όρο αυτισμός, τους διάφορους ορισμούς που έχουν διατυπωθεί σε 

διαφορετικές χρονικές περιόδους, τα χαρακτηριστικά και τα διαγνωστικά κριτήριά του. 

Στη συνέχεια, εξετάζεται η έννοια του αυτοπροσδιορισμού. Δίνεται ο ορισμός του, τα 

θεμελιώδη χαρακτηριστικά του και τα συστατικά στοιχεία του. Γίνεται αναφορά για τον 

αυτοπροσδιορισμό και την ενηλικίωση, και τονίζεται η σημασία της κατάλληλης 

προετοιμασίας του ατόμου με αναπηρία για ομαλή μετάβαση στην ενήλικη ζωή. Τέλος, 

μέσα από σχετικές έρευνες που περιγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία, γίνεται 

αναφορά στο δικαίωμα και την ικανότητα της ελεύθερης επιλογής των ατόμων με 

αυτισμό και αυτών με νοητική αναπηρία. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για 

την διεξαγωγή της έρευνας, περιγράφονται τα δυο εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, το 

δείγμα που συμμετείχε, και η διαδικασία της έρευνας. Στο τρίτο κεφάλαιο 

περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση των 

στοιχείων. 
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Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της 

ερευνητικής μελέτης και η σύνδεση τους με τη βιβλιογραφία. Επίσης καταγράφονται οι 

περιορισμοί της παρούσας έρευνας και δίνονται μελλοντικές προτάσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

Θεωρητικό πλαίσιο 

 

 1.1 Νοητική Αναπηρία : Ορισμός και Ταξινόμηση 

 

Η νοητική αναπηρία συνιστά ένα γνωστικό πεδίο το οποίο βρίσκεται στο 

επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια. Η κατανόηση και η 

οριοθέτηση της νοητικής αναπηρίας έχουν απασχολήσει εκπαιδευτικούς, γονείς και 

ερευνητές, αλλά ακόμα και σήμερα υπάρχει σημαντική δυσκολία προσδιορισμού της 

συγκεκριμένης αναπηρίας (Παντελιάδου & Αργυρόπουλος, 2011). Προκειμένου να 

διερευνηθούν ορισμένα από τα πεδία έρευνας, όπως για παράδειγμα η ταξινόμηση της 

νοητικής αναπηρίας, η κατανόηση της φύσης της, η αιτιολογία της, το κατάλληλο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο που πρέπει να καθοριστεί και οι ειδικοί εκπαιδευτικοί μέθοδοι 

που πρέπει να επεξεργαστούν για τα άτομα με νοητική αναπηρία θα πρέπει να υπάρξει 

συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας όπως γιατροί, ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί, 

ψυχίατροι (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006). Η νοητική αναπηρία λοιπόν, αφορά μια 

ανομοιογενή ομάδα ατόμων με ειδικές ανάγκες ως προς την αιτιολογία, τη διακύμανση 

του δείκτη νοημοσύνης, την κοινωνική προσαρμογή, και την ύπαρξη άλλων συνοδών 

προβλημάτων (Απτεσλής, 2012). 

 Οι δυσκολίες καθιέρωσης ενός γενικού ορισμού για τη νοημοσύνη 

αντανακλούν την πολυπλοκότητα του καθορισμού της έννοιας της νοητικής αναπηρίας 

(Βασιλείου, 1998˙ Πολυχρονοπούλου, 2003˙ Thomas & Woods, 2008˙ Αλευριάδου & 

Γκιαούρη, 2009˙ Παντελιάδου & Αργυρόπουλος, 2011).  

Ένας ορισμός που έχει γίνει ευρύτατα αποδεκτός είναι ο ορισμός της 

Αμερικανικής Ένωσης Νοητικής Καθυστέρησης (American Association on Mental 
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Retardation) (1992): Η νοητική αναπηρία αναφέρεται ως μία σημαντικά κάτω από το 

μέσο όρο γενική νοητική λειτουργία που συνοδεύεται από ανεπάρκειες στην 

προσαρμοστική συμπεριφορά (αυτοεξυπηρέτηση, ζωή μέσα στο σπίτι, κοινωνικές 

δεξιότητες, αυτο-καθοδήγηση, λειτουργικές ακαδημαϊκές δεξιότητες, ψυχαγωγία, υγεία-

ασφάλεια, χρήση κοινοτικών υπηρεσιών/ πόρων, εργασία, επικοινωνία) και εκδηλώνεται 

κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής περιόδου (Αλευριάδου & Γκιαούρη, 2009). 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (2014) ως νοητική 

αναπηρία ορίζεται η σημαντικά μειωμένη ικανότητα κατανόησης νέων ή σύνθετων 

πληροφοριών, εκμάθησης και χρήσης νέων δεξιοτήτων (impaired intelligence). Αυτό 

έχει σαν αποτέλεσμα, την μειωμένη ικανότητα των ατόμων με νοητική αναπηρία να 

ανταπεξέλθουν με ανεξαρτησία (impaired social functioning) η οποία, αρχίζει πριν την 

ενηλικίωση με μια διαρκή επίδραση στην περίοδο της ανάπτυξης. Η νοητική αναπηρία 

είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει άτομα τα οποία λειτουργούν 

νοητικά σε επίπεδο σημαντικά πιο χαμηλό από το μέσο επίπεδο των πολιτών της 

κοινωνίας (Thomas & Woods, 2008). Ένας πιο πρόσφατος ορισμός, βασισμένος στο 

DSM-5, σύμφωνα με τον οποίο, ως νοητική αναπηρία ορίζεται η περίπτωση που ο 

δείκτης νοημοσύνης ενός παιδιού είναι σχεδόν 2 ή περισσότερες τυπικές αποκλίσεις κάτω 

του μέσου όρου του δείκτη νοημοσύνης του γενικού πληθυσμού, ο οποίος ισούται με ένα 

σκορ κοντά στο 70 (American Psychiatric Association, 2013).  

Μερικοί από τους αρχικούς ορισμούς συντάχθηκαν με βάση την ενήλικη 

συμπεριφορά, επιτρέποντας έτσι βασικά και σοβαρά σφάλματα. Απέφυγαν ακριβή 

κριτήρια και περιέγραψαν τη νοητική αναπηρία ως μια ατελή εξελικτική κατάσταση, 

όπου το άτομο δεν μπορούσε να προσαρμοστεί στο περιβάλλον στο οποίο ζούσαν και 

άλλα άτομα, ούτε μπορούσε να ζει χωρίς εξάρτηση ή επίβλεψη ή εξωτερική βοήθεια 

και στήριξη (Βασιλείου, 1998). Τα τελευταία χρόνια έχει εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον 
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προκειμένου να διατυπωθεί ένας γενικότερα αποδεκτός και περισσότερο σαφής 

ορισμός από αυτούς που ίσχυαν μέχρι σήμερα (Βλάχου-Μπαλαφούτη, 2000 όπως 

αναφέρεται σε Ζώνιου-Σιδέρη, 2004). 

Το κριτήριο που έχει χρησιμοποιηθεί σε ευρεία κλίμακα για τον ορισμό της 

νοητικής αναπηρίας είναι η επίδοση στα τεστ γενικής νοημοσύνης που εκφράζεται 

αριθμητικά με δύο ψυχομετρικούς δείκτες: (α)τη νοητική ηλικία και (β)το νοητικό 

πηλίκο. Από αυτούς, το νοητικό πηλίκο (δείκτης νοημοσύνης) εκφράζει το ρυθμό της 

νοητικής ανάπτυξης του ατόμου και παραμένει σχετικά σταθερό από ηλικία σε ηλικία 

(Πολυχρονοπούλου, 2003). Για πολλά χρόνια ο πιο αποδεκτός ορισμός ήταν εκείνος 

του Αμερικανού ψυχολόγου Edgar Doll, σύμφωνα με τον οποίο τα βασικά κριτήρια της 

νοητικής αναπηρίας είναι τα εξής: (α)εμφανίζεται νωρίς στη ζωή του ατόμου ή κατά τη 

γέννηση, (β)οφείλεται σε ανεπαρκή νοητική ανάπτυξη, (γ)χαρακτηρίζεται από πτωχή 

ικανότητα κοινωνικής προσαρμογής, (δ)καταλήγει σε κοινωνική ανεπάρκεια κατά την 

ωριμότητα, (ε)είναι οργανικής αιτίας και (στ)είναι αθεράπευτη (Πολυχρονοπούλου, 

2003). Σύμφωνα με την Mercer, η νοητική αναπηρία είναι ένα κοινωνιολογικό 

φαινόμενο και η ετικέτα «νοητικά ανάπηρος» είναι μια κοινωνική θέση που αποκτά το 

άτομο μέσα στο σύγχρονο κοινωνικό σύστημα (Mercer, 1973 όπως αναφέρεται σε 

Πολυχρονοπούλου, 2010). Σύμφωνα με τον Γάλλο ψυχίατρο Esquirol, η νοητική 

αναπηρία δεν είναι ασθένεια, αλλά μια κατάσταση, κατά την οποία οι νοητικές 

δυνατότητες του ατόμου δεν εκδηλώνονται ποτέ ή δεν αναπτύσσονται ικανοποιητικά, 

ώστε να του επιτρέπουν να αποκτήσει παρόμοιες γνώσεις και δεξιότητες με τα άλλα 

άτομα της ηλικίας του και να μπορεί να ανταπεξέρχεται με αποδεκτό τρόπο σε 

παρόμοιες καταστάσεις με αυτά (Παρασκευόπουλος, 1982 όπως αναφέρεται σε 

Παπάνη, Γιαβρίμη & Βίκη, 2009).  
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Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί για την νοητική αναπηρία. Ο καθένας από αυτούς 

αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα ατόμων, που διαθέτουν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά. Κάθε επιστημονικός κλάδος ανάλογα με τα κριτήρια που προτείνει για 

τον προσδιορισμό της νοητικής αναπηρίας, διαθέτει και την αντίστοιχη ταξινόμηση. 

Για παράδειγμα, διαφορετικά κριτήρια προσδιορίζουν οι ψυχολόγοι, συνεπώς 

διαφορετική θα είναι και η ταξινόμηση των ατόμων με νοητική αναπηρία. Κατά 

συνέπεια, το ίδιο συμβαίνει και με τα κριτήρια που υιοθετούν άλλοι επιστημονικοί 

κλάδοι όπως η ιατρική, η κοινωνιολογία, η παιδαγωγική. Οι βασικές ταξινομήσεις της 

νοητικής αναπηρίας βασίζονται σε βιολογικά κριτήρια, κοινωνικά κριτήρια και 

εκπαιδευτικά κριτήρια. 

Η ταξινόμηση με βάση τα βιολογικά κριτήρια προτείνεται από γιατρούς και 

ψυχολόγους, καθώς αυτοί θεωρούν ότι η νοητική αναπηρία αποτελεί μια ασθένεια του 

νευρικού συστήματος (Thomas & Woods, 2008). 

 Η ταξινόμηση με βάση τα κοινωνικά κριτήρια προτείνεται κυρίως από τους 

ψυχοκοινωνιολόγους οι οποίοι θεωρούν ότι ένα άτομο με νοητική αναπηρία διακρίνεται 

από την αδυναμία του να προσαρμοστεί πλήρως στο περιβάλλον και στην κοινωνία. 

Σύμφωνα με αυτή την ταξινόμηση τα νοητικά ανάπηρα παιδιά διακρίνονται σε: 

(α)παιδιά με ελαφρά νοητική αναπηρία, δείκτη νοημοσύνης μεταξύ 50 ή 55 έως 70 και 

αποτελούν τουλάχιστον το 85% του παιδικού πληθυσμού που παρουσιάζει το 

συγκεκριμένο πρόβλημα, (β)παιδιά με μέτρια νοητική αναπηρία, δείκτη νοημοσύνης 

μεταξύ 35 και 50 ή 55 και αποτελούν το 7-10% του πληθυσμού των νοητικά ανάπηρων 

παιδιών, (γ)παιδιά με σοβαρή νοητική αναπηρία, δείκτη νοημοσύνης μεταξύ 25 και 30 

ή 40 και αποτελούν το 3-5% του συγκεκριμένου πληθυσμού και (δ)παιδιά με βαριά 

νοητική αναπηρία , δείκτη νοημοσύνης κάτω από 20 ή 25 και αποτελούν το 1% ή 

μικρότερο ποσοστό παιδιών με νοητική αναπηρία (Πολυχρονοπούλου, 2003˙ Thomas & 
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Woods, 2008˙ Αλευριάδου & Γκιαούρη, 2009˙ Πολυχρονοπούλου, 2010˙ Παντελιάδου 

& Αργυρόπουλος, 2011). Αν και η παραπάνω ταξινόμηση φαίνεται ότι δίνει έμφαση 

στο δείκτη νοημοσύνης, η Αμερικάνικη Ψυχιατρική Ένωση δίνει έμφαση στην 

προσαρμοστική συμπεριφορά των ατόμων με νοητική αναπηρία (Μαντζάρης, 2012). 

 Η ταξινόμηση με βάση τα εκπαιδευτικά κριτήρια διακρίνει τα παιδιά με νοητική 

αναπηρία σε: (α)αυτά με ελαφρά νοητική αναπηρία με δείκτη νοημοσύνης (ΔΝ= 50-55 

έως 70). Τα παιδιά αυτής της κατηγορίας τείνουν να έχουν περιθωριακή επιτυχία στην 

κανονική σχολική τάξη. Μερικά από αυτά κατορθώνουν να αποφοιτούν, αλλά ένας 

σημαντικός αριθμός είτε εγκαταλείπει το σχολείο είτε κατατάσσεται στις τάξεις των 

ειδικών σχολείων. Στην πλειονότητά τους είναι αυτοσυντήρητα άτομα και κοινωνικά 

προσαρμόσιμα, καθώς και ικανά να ασκήσουν κάποιο επάγγελμα. (β)Αυτά με μέτρια 

νοητική αναπηρία με δείκτη νοημοσύνης (ΔΝ= 35-40 έως 50-55). Τα παιδιά αυτά είναι 

σχεδόν κανονικά στη φυσική τους εμφάνιση αλλά το επίπεδο της νοητικής τους 

ικανότητας είναι σχεδόν ταυτόσημο με τα τρία τέταρτα του επιπέδου των τυπικής 

ανάπτυξης παιδιών. Πολλά από αυτά αρχίζουν το σχολείο σε κανονικές τάξεις αλλά οι 

δάσκαλοι γρήγορα διαπιστώνουν τη χαμηλή και ανεπαρκή σχολική τους απόδοση ή 

προβλήματα στην προσαρμογή και τη συμπεριφορά τους, οπότε μετατάσσονται σε 

ειδικά σχολεία. Στην ενήλικη ζωή, έχουν την ικανότητα να εργάζονται σε 

ημιεξειδικευμένα και ανειδίκευτα επαγγέλματα αλλά το νοητικό τους επίπεδο βρίσκεται 

στα κατώτατα όρια αυτής της κατηγορίας και μπορεί να χρειάζονται περιπτωσιακή και 

περιστασιακή βοήθεια στην κοινωνική και οικονομική τους κατάσταση. (γ)Αυτά με 

σοβαρή νοητική αναπηρία με δείκτη νοημοσύνης (ΔΝ= 20-25 έως 35-40). Το νοητικό 

επίπεδο των παιδιών αυτών είναι ίσο με το ένα τέταρτο έως το μισό των τυπικής 

ανάπτυξης παιδιών. Πολλά από αυτά έχουν φυσικές ανωμαλίες, βλάβες στα 

αισθητηριακά όργανα με διαφορετικά χαρακτηριστικά προσώπου και σώματος, ειδικά 
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εκείνα των οποίων ο δείκτης νοημοσύνης βρίσκεται στα κατώτατα όρια αυτής της 

κατηγορίας. Τοποθετούνται από την αρχή σε ειδικό σχολείο και χρειάζονται εξάσκηση 

και εκπαίδευση στην προσωπική φροντίδα, στις δραστηριότητες και στη γλώσσα. Στην 

ενήλικη ζωή τους, πολλά από αυτά τα άτομα ζουν μέσα σε ιδρυματοποιημένες 

συνθήκες και καταστάσεις, επειδή χρειάζονται συνεχή φροντίδα. (δ)Αυτά με βαριά 

νοητική αναπηρία με δείκτη νοημοσύνης (ΔΝ= κάτω από 20-25). Τα παιδιά αυτά είναι 

εξολοκλήρου εξαρτημένα, πολλά βρίσκονται σε δημόσια ιδρύματα και η επαφή τους με 

το περιβάλλον είναι υποτυπώδης έως ελάχιστη και σε ορισμένες περιπτώσεις 

ανύπαρκτη. (Βασιλείου, 1998˙ Αλευριάδου & Γκιαούρη, 2009).  

Ο όρος νοητική αναπηρία αντικατέστησε το 2010 τον όρο νοητική καθυστέρηση 

με πρόταση της Αμερικανικής Ένωσης στις Νοητικές και Αναπτυξιακές Αναπηρίες. Ο 

βασικός λόγος ήταν ότι ο όρος νοητική καθυστέρηση απέκτησε αρνητική χροιά σε 

πολλές χώρες και κυρίως στις ΗΠΑ, καθώς αντιλαμβάνεται την αναπηρία ως ελάττωμα 

του ίδιου του ανθρώπου (Δημητριάδου, 2015). Ο νέος όρος νοητική αναπηρία 

αντανακλά την οικοσυστημική προσέγγιση που εστιάζει στην αλληλεπίδραση του 

ατόμου με το περιβάλλον και αναγνωρίζει τη σημασία της εφαρμογής εξατομικευμένου 

προγράμματος για την ενίσχυση της λειτουργικότητας των ατόμων. Η ουσία της 

αλλαγής έγκειται στο γεγονός ότι εν αντιθέσει με τον προηγούμενο όρο που 

αντιμετώπιζε την αναπηρία ως ατομικό χαρακτηριστικό, η αναπηρία πλέον λογίζεται ως 

ο συνδυασμός των δυνατοτήτων του ατόμου και του πλαισίου μέσα στο οποίο 

λειτουργεί (Schalock, Gardner & Bradley, 2007).  

Ο όρος νοητική αναπηρία είναι προτιμότερος για τους εξής λόγους: 

(α)αντανακλά την αλλαγή στη δομή της αναπηρίας, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο 

της American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) και 

του World Health Organization (WHO), (β)συμβαδίζει περισσότερο με τις τελευταίες 
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επιστημονικές πρακτικές που δίνουν έμφαση σε λειτουργικές συμπεριφορές και 

εξωτερικούς παράγοντες, (γ)παρέχει τη βάση ενός εξατομικευμένου προγράμματος 

υποστήριξης σε ένα κοινωνικό- οικοσυστημικό πλαίσιο, (δ)είναι λιγότερο 

προσβλητικός για τα άτομα με αναπηρίες και (ε)συμβαδίζει με τη διεθνή ορολογία 

(Schalock et al., 2007). Για τους λόγους αυτούς, στην παρούσα εργασία έχει επιλεγεί να 

χρησιμοποιείται ο όρος νοητική αναπηρία. Επιπλέον, η πλειοψηφία των ερευνών που 

σχετίζονται με τον αυτοπροσδιορισμό χρησιμοποιούν τον όρο «νοητική αναπηρία» ή 

«γνωστική αναπηρία» (Wehmeyer, 1995˙ Wehmeyer, 1998˙ Wehmeyer & Bolding, 

2001˙ Wehmeyer & Garner, 2003˙ Smith, Morgan & Davidson, 2005˙ Pilnick, Clegg, 

Murphy & Almack, 2010˙ Shogren & Broussard, 2011).  

Συνοψίζοντας, οι σύγχρονες τάσεις θεώρησης και αντιμετώπισης στη νοητική 

αναπηρία, ορίζουν ένα πολύ διαφορετικό πλαίσιο από αυτό που μέχρι τώρα υπήρχε. 

Παύει η περιττή και πολλές φορές επιβαρυντική ταξινόµηση των ατόµων σε οµάδες µε 

βάση το δείκτη νοηµοσύνης και τη θέση της παίρνει η διάκριση µεταξύ των ατόµων µε 

νοητική αναπηρία ανάλογα µε το βαθµό υποστήριξης που χρειάζονται (Φέτση, 2008). 

Ο δείκτης νοημοσύνης δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για να αξιολογηθούν αυτά τα 

άτομα καθώς θα πρέπει να συνεκτιμώνται οι συνθήκες που επικρατούν μέσα στην 

οικογένεια στην οποία ζει το άτομο και το κοινωνικό περιβάλλον (Μαντζάρης, 2012). 

Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις δυνατότητες του ατόμου, στο περιβάλλον στο 

οποίο ζει και εργάζεται και τέλος στο λειτουργικό επίπεδο, το οποίο επιτυγχάνεται 

μέσα σε αυτά τα περιβάλλοντα. Η νοητική αναπηρία αντιμετωπίζεται στα πλαίσια μιας 

κοινωνικο- οικολογικής αντίληψης και αυτή η θεώρηση μπορεί να βοηθήσει στην 

αποτελεσματικότερη ένταξη και προσαρμογή των ατόμων με νοητική αναπηρία στην 

κοινωνία, αφού απομακρύνει τις δυσκολίες από το ίδιο το άτομο και τις μεταθέτει στο 

περιβάλλον και κυρίως στο κοινωνικό πλαίσιο, στο οποίο ζει και αλληλεπιδρά το 
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συγκεκριμένο άτομο (Φέτση, 2008˙ Αλευριάδου & Γκιαούρη, 2009˙ Παντελιάδου & 

Αργυρόπουλος, 2011). Εκφράζεται έντονα η πεποίθηση μας στις δυνατότητές των 

ατόμων με νοητική αναπηρία και στο δικαίωμα που έχουν να τους δοθούν οι ευκαιρίες 

που δίνονται σε όλους για ολοκλήρωση, αυτοπραγμάτωση και ανεξάρτητη ζωή 

(Αλευριάδου & Γκιαούρη, 2009). Η έννοια της ποιότητας ζωής έχει το δυναµικό να 

προσφέρει µια νέα προοπτική για τη νοητική αναπηρία, έναν νέο τρόπο να «βλέπει» 

κανείς τα θέµατα που σχετίζονται µε την αναπηρία. Στο κέντρο βρίσκεται το άτοµο ως 

ολοκληρωµένη προσωπικότητα και όχι η αναπηρία του. 

 

1.2 Αυτισμός: ορισμός, χαρακτηριστικά και διαγνωστικά κριτήρια 

 

Ο αυτισμός έχει μακρόχρονη ιστορία, από τον αρχικό κλινικό προσδιορισμό του 

κλασικού αυτισμού με τις σοβαρές δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις και την 

επικοινωνία έως την αναγνώριση του αυτισμού με υψηλή λειτουργικότητα και το 

σύνδρομο Asperger. Ο αυτισμός παραμένει μια σύνθετη διαταραχή που επηρεάζει 

κυρίως τρεις περιοχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς: την κοινωνική συμπεριφορά, την 

επικοινωνία και τη φαντασία (Wing, 2000˙ Παντελιάδου & Αργυρόπουλος, 2011).  

Ο αυτισμός αποτελεί μια διάχυτη διαταραχή της ψυχολογικής ανάπτυξης του 

ατόμου. Πρόκειται για μια διαταραχή ανάπτυξης που διαρκεί όλη τη ζωή του ανθρώπου 

και επιδρά καθοριστικά στον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο επικοινωνεί με τους άλλους 

και γενικά με τον κόσμο γύρω του. Ωστόσο, δεν επηρεάζει την εξωτερική εμφάνιση του 

ατόμου. Δεν μπορούμε δηλαδή να καταλάβουμε αν έχει κάποιος αυτισμό, απλά 

κοιτάζοντάς τον (Wing, 2000˙ Νότας, 2006˙ Παντελιάδου & Αργυρόπουλος, 2011). Δεν 

είναι μια στατική κατάσταση, καθώς τα συμπτώματα είναι διαφορετικά σε διαφορετικές 

ηλικίες. 
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Εμφανίζεται συνήθως κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών της ζωής. Είναι 

μια νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει τη λειτουργία του εγκεφάλου και την 

κανονική ανάπτυξη αυτού στους τομείς του συλλογισμού, των κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ενώ παρατηρούνται ελλείψεις 

στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία και τις δραστηριότητες αναψυχής. Συνολικά 

πρόκειται για μια διαταραχή που καθιστά δύσκολο για τα εν λόγω άτομα να 

επικοινωνήσουν με τους άλλους και να σχετιστούν με τον έξω κόσμο. Είναι δυνατόν να 

πραγματοποιούν επαναλαμβανόμενες κινήσεις του σώματος (χτύπημα χεριών, 

λίκνισμα), ασυνήθιστες αντιδράσεις σε άτομα ή συνημμένα σε αντικείμενα και 

αντιστέκονται σε τυχόν αλλαγές σχετικά με την καθημερινότητα και τη ρουτίνα τους. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει και μια επιθετική συμπεριφορά (Wing, 

2000˙ Νότας, 2006). Ο αυτισμός δεν είναι μία εκφυλιστική κατάσταση, δε θα 

επιδεινωθεί καθώς το παιδί μεγαλώνει. Στην πραγματικότητα, ισχύει το αντίθετο. 

Πολλοί άνθρωποι με αυτισμό μαθαίνουν να λειτουργούν καλύτερα καθώς μεγαλώνουν 

(Willis, 2006). Ο αυτισμός είναι ένα σπάνιο και τραγικό γεγονός που μπορεί να συμβεί 

σε οποιοδήποτε άνθρωπο ή οικογένεια χωρίς προειδοποίηση (Frith, 2006). Ένα παιδί με 

αυτισμό αντιμετωπίζεται ως ένα ιδιαίτερο και μοναδικό άτομο με ταλέντο, δυνάμεις και 

δυνατότητες. Αυτές οι υπενθυμίσεις επικεντρώνονται στο ότι το παιδί μπορεί να μάθει. 

Την τελευταία δεκαετία καταγράφεται εντυπωσιακή αύξηση της συχνότητας εμφάνισης 

του αυτισμού, η οποία ερμηνεύεται ως επακόλουθο παραγόντων όπως είναι η βελτίωση 

των διαγνωστικών κριτηρίων, η έγκαιρη και πρώιμη ανίχνευση, η αποδοχή του όρου 

αυτιστικό φάσμα. Ο αυτισμός συμβαίνει σε περίπου 116,1 άτομα στα 10.000 του 

γενικού πληθυσμού. Έχει τέσσερις φορές μεγαλύτερη συχνότητα στα αγόρια απ’ ότι 

στα κορίτσια και δεν γνωρίζει φυλετικά, εθνικά ή κοινωνικά σύνορα (Fombonne, 

1999). Οι αιτίες είναι διάφορες και αρκετές μάλιστα είναι άγνωστες. Άλλοι αναφέρουν, 
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ότι μία από τις αιτίες υπάρχει ακόμα και πριν από τη γέννηση. Τα παιδιά με αυτισμό, 

όμως, έχουν κανονική διάρκεια ζωής όπως και τα «φυσιολογικά» παιδιά (Wall, 2010). 

Το οικογενειακό εισόδημα, ο τρόπος ζωής και το μορφωτικό οικογενειακό επίπεδο δεν 

επηρεάζουν την πιθανότητα εμφάνισης του αυτισμού. Το σημαντικό είναι πως τα άτομα 

αυτά μπορούν να αποκτήσουν πολλές δεξιότητες (Παντελιάδου & Αργυρόπουλος, 

2011). 

 Στην ελληνική Νομοθεσία ο αυτισμός εμφανίστηκε αναμφίβολα με την 

παρέμβαση της Ελληνικής Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων το έτος 1999 και 

συγκεκριμένα με το Ν. 2716/1999 περί ψυχικής υγείας, καθώς και με το Ν. 2817/2000 

για την Ειδική Αγωγή (ΕΕΠΑΑ). Ο όρος Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.) 

είναι ευρύτερος του αντίστοιχου όρου Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.), 

παρά το γεγονός πως συχνά χρησιμοποιούνται ως συνώνυμες έννοιες (Νότας, 2006). 

Σύμφωνα με τα κριτήρια του DSM – III R, τα χαρακτηριστικά του αυτισμού 

είναι η δυσκολία στις κοινωνικές σχέσεις, η δυσκολία στη φαντασία, το δημιουργικό 

παιχνίδι και η δυσκολία στην επικοινωνία είτε αυτή είναι λεκτική είτε μη λεκτική. 

Συνήθως, όμως, οι δυσκολίες αυτές εμφανίζονται και σε άλλες διαταραχές, όπως 

διαταραχές προσοχής, συμπεριφοράς, αισθητηριακής αντίληψης και συμπεριφορές 

κωφών παιδιών (Wall, 2006).  

Ο Kanner υποστηρίζει ότι τα παιδιά με αυτισμό έχουν μεγάλες δυσκολίες στη 

σύναψη κοινωνικών σχέσεων με άλλα άτομα, αλλά έχουν μεγαλύτερη ευκολία να 

αποκτήσουν δεσμούς με αντικείμενα ή παιχνίδια. Ο Asperger είναι αντίθετος με αυτή 

την άποψη και θεωρεί, ότι τα παιδιά αυτά έχουν πρόβλημα και στους δύο τομείς, 

δηλαδή και στη σύναψη σχέσεων με άλλα άτομα και στο να αποκτήσουν δεσμούς με 

αντικείμενα. Η ουσιαστική ανωμαλία του αυτισμού είναι μία διαταραχή της φιλικής 

σχέσης με ολόκληρο το περιβάλλον (Frith, 2006). 
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Σε σχέση με το οικογενειακό περιβάλλον, οι γονείς είναι τα σταθερά πρόσωπα 

στη ζωή του παιδιού με αυτισμό και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του. Η συμμετοχή της 

οικογένειας στην εκπαίδευση του παιδιού με αυτισμό αποτελεί πολύ σημαντική 

προσφορά. Πιο συγκεκριμένα, η εκπαίδευση των γονέων έχει βρεθεί ότι έχει θετική 

επίδραση στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με αυτισμό, αλλά απομένει 

να διερευνηθεί αν αυτό ισχύει και για μεγαλύτερα παιδιά (Μαδιανός, 2000). 

Αναλυτικότερα, οι γονείς εκπαιδεύονται στην αξιολόγηση δύσκολων συμπεριφορών με 

σκοπό τη λειτουργική ανάλυση της συμπεριφοράς, τη χρήση Κοινωνικών Ιστοριών, την 

εφαρμογή διδακτικών μεθόδων, όπως είναι η συστηματική διδασκαλία, η διδασκαλία 

κατά περίσταση, η διδασκαλία καίριων δεξιοτήτων, και η χρήση προγραμμάτων για 

δραστηριότητες. Οι γονείς έχουν ξεχωριστό ρόλο στην εκπαίδευση του παιδιού τους με 

αυτισμό, αφού μπορούν να διευκολύνουν τη γενίκευση δεξιοτήτων και συμπεριφορών, 

και αυτό γιατί έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν πολλές ευκαιρίες που 

προσφέρονται για εξάσκηση δεξιοτήτων σε διαφορετικά πλαίσια και πρόσωπα 

(Παντελιάδου & Αργυρόπουλος, 2011). 

 

1.3 Αυτοπροσδιορισμός: ορισμός και εννοιολογικό πλαίσιο  

 
Ιστορικά, ο αυτοπροσδιορισμός τοποθετείται κατά τις δεκαετίες από το ’60 έως και 

το ’80, κατά την διάρκεια των κινημάτων για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των 

αναπήρων. Ο όρος αυτοπροσδιορισμός, ιστορικά, αναφέρεται στο δικαίωμα των εθνών 

για αυτοδιάθεση. Με παρόμοιο τρόπο υιοθετήθηκε από τα κινήματα των αναπήρων, για 

να δηλώσει το δικαίωμα των ανάπηρων ατόμων να έχουν τον έλεγχο της ζωής τους 

(Wehmeyer & Schwartz, 1998). Έχει συνδεθεί ακόμη με τον όρο ενδυνάμωση και 

κάποιες φορές χρησιμοποιείται ως ταυτόσημος με τον όρο αυτοπροσδιορισμός 

(Wehmeyer, 2004). 
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Η θεωρία του αυτοπροσδιορισμού στην προσπάθεια να προσεγγίσει τα κίνητρα 

της ανθρώπινης συμπεριφοράς, τονίζει τη σημασία των περιβαλλοντικών συνθηκών 

στην καλλιέργεια των αναπτυξιακών τάσεων και στην ικανοποίηση των ψυχολογικών 

αναγκών του ανθρώπου, η οποία αποτελεί τη βάση για την ψυχοπνευματική υγεία και 

την αυτοπραγμάτωση (Deci & Ryan, 2000). 

Σύμφωνα με την έννοια του αυτοπροσδιορισμού, ο άνθρωπος είναι ένας δρων 

οργανισμός που διαθέτει μια έμφυτη τάση για εξέλιξη και ανάπτυξη. Η τάση του 

ανθρώπου να μετέχει σε ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, να εξασκεί τις ικανότητές του, 

να επιζητά διασύνδεση με την κοινωνική ομάδα και να ενσωματώνει διαπροσωπικά και 

ενδοπροσωπικά βιώματα σε μια ενοποιημένη δομή που του εξασφαλίζει συνοχή, 

αποτελεί μέρος του έμφυτου σχεδιασμού του που έχει ως στόχο την προσαρμογή. Για 

να μπορέσει όμως να λειτουργήσει όλος ο έμφυτος αυτός μηχανισμός. Ο άνθρωπος 

χρειάζεται την υποστήριξη του κοινωνικού και φυσικού του περιβάλλοντος, που θα του 

εξασφαλίζει το βίωμα της αυτονομίας, της επάρκειας και της σύναψης σχέσεων 

(Μίχου, 2005). 

Στην βιβλιογραφία, απαντώνται διάφοροι ορισμοί για την έννοια του 

αυτοπροσδιορισμού λιγότερο ή περισσότερο κυρίαρχοι. Όλοι οι ορισμοί εστιάζουν στο 

να γνωρίζει κανείς τον εαυτό του, να κάνει επιλογές, να παίρνει τον έλεγχο, να πιστεύει 

στον εαυτό του και να αναλαμβάνει δράση για να πετύχει τους στόχους του (Field & 

Hoffman, 1994). Μιλώντας για τον αυτοπροσδιορισμό θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι 

δεν πρόκειται απλά για μια ικανότητα αλλά για μια ανάγκη κάθε ανθρώπινης ύπαρξης. 

Διάφοροι ερευνητές προσπάθησαν να δώσουν ένα λειτουργικό ορισμό του 

αυτοπροσδιορισμού αλλά έχει καταστεί αρκετά δύσκολο καθώς κάποιοι 

αντιμετωπίζουν τον αυτοπροσδιορισμό ως παρέμβαση και κάποιοι άλλοι ως 

αποτέλεσμα (Καρτασίδου, 2007).  
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Ο πιο ολοκληρωμένος ορισμός για τον αυτοπροσδιορισμό είναι ο ακόλουθος:  

Ο αυτοπροσδιορισμός είναι ένας συνδυασμός δεξιοτήτων, γνώσεων και αξιώσεων τα 

οποία επιτρέπουν σε ένα άτομο να εκφράζει αυτόνομη, αυτοκατευθυνόμενη και 

προσανατολισμένη σε κάποιο σκοπό, συμπεριφορά. Η κατανόηση των δυνατοτήτων και 

των περιορισμών κάποιου, σε συνδυασμό με την θέαση του ίδιου του ατόμου ως ικανού 

και αποτελεσματικού, είναι απαραίτητες στον αυτοπροσδιορισμό. Όταν κάποιος δρα 

σύμφωνα με αυτές τις δεξιότητες και συμπεριφορές, τα άτομα μπορούν να πάρουν τον 

έλεγχο των ζωών τους και να συμπεριφερθούν ως επιτυχημένοι ενήλικες (Karvonen, 

Test, Wood, Browder & Algozzine, 2004). 

 Στη βιβλιογραφία συναντά κανείς ποικίλες θεωρήσεις της έννοιας του 

αυτοπροσδιορισµού, όπως συνήθως συμβαίνει µε οποιοδήποτε θεωρητικό 

κατασκεύασμα. Η σύνθετη αυτή έννοια έχει θεωρηθεί ως δικαίωμα, ιδανικό ή αρχή, ως 

ενδογενής ορµή ή εσωτερικό κίνητρο, ως ικανότητα, ως διαδικασία ή αποτέλεσµα ή ως 

γνώρισµα ή χαρακτηριστικό ενός ατόµου. Ο τρόπος µε τον οποίο επιλέγει ο καθένας 

που ασχολείται µε το αντικείµενο να θεωρεί τον αυτοπροσδιορισµό διαµορφώνει 

καταρχήν την προσωπική του στάση απέναντι στο ζήτηµα αλλά και την πορεία της 

έρευνας του, της εκπαιδευτικής του παρέµβασης, της διαµόρφωσης πολιτικής ή 

νοµοθεσίας (Wehmeyer, 1998). Για παράδειγµα, εάν θεωρηθεί ως αποτέλεσµα ή 

διαδικασία είναι επόµενο ότι η εκπαιδευτική πολιτική θα στραφεί προς την αναγνώριση 

της αξίας που θα έχει η στήριξη ανάλογων παρεµβάσεων και το ίδιο θα πράξουν και οι 

εκπαιδευτικοί. Αν, όµως, θεωρηθεί απλά σαν ένα ατοµικό χαρακτηριστικό εύκολα θα 

µπορούσε να υποτεθεί ότι ανήκει σε κάποιους µόνο ανθρώπους και όχι σε άλλους 

(Φέτση, 2008). 

 Ο όρος αυτοπροσδιορισμός συσχετισμένος με την αναπηρία, αποδίδεται για 

πρώτη φορά από τον Nirje (1972), σύμφωνα με τον οποίο ο αυτοπροσδιορισμός των 
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ατόμων με αναπηρία αποτελεί ένα βασικό κομμάτι της έννοιας της ομαλοποίησης. Ο 

Nirje αναφέρει ότι τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να χαίρονται, τα ίδια αυτονόητα για 

τα άτομα δίχως αναπηρία, δικαιώματα του σεβασμού στις επιλογές τους, τις 

προτιμήσεις και τις φιλοδοξίες τους. Ο δρόμος, λοιπόν, για τον αυτοπροσδιορισμό των 

ατόμων με αναπηρία είναι δύσκολος αλλά, συγχρόνως, και πολύ σημαντικός 

(Wehmeyer, 1995˙ Wehmeyer & Schwartz, 1998).  

 Σύμφωνα με έναν άλλο ορισμό, ο αυτοπροσδιορισμός έχει οριστεί ως οι 

εκούσιες πράξεις που καθιστούν ικανό τον άνθρωπο να δρα ως κυρίαρχο πρόσωπο στη 

ζωή του, να διατηρεί και να βελτιώνει την ποιότητα της ζωής του (Wehmeyer, 2006). 

Τα άτομα με νοητική αναπηρία συχνά απαιτούν υποστήριξη έτσι ώστε να εκτελούν 

καθημερινές εργασίες και δραστηριότητες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούν να 

λειτουργούν ως κυρίαρχα πρόσωπα στη ζωή τους. Η κατάσταση αυτή πετυχαίνεται 

όταν το άτομο με νοητική αναπηρία γνωστοποιεί πότε χρειάζεται βοήθεια ή πότε 

επιθυμεί να μην συμμετέχει σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα (Wolf and Ioannou, 

2013 όπως αναφέρεται σε Wehmeyer & Field, 2007). 

  

1.3.2 Θεμελιώδη χαρακτηριστικά του αυτοπροσδιορισμού  

 

Η πιο κυρίαρχη θεωρία για τον αυτοπροσδιορισμό είναι των Wehmeyer, Kelchner 

και Richards (1996) όπου πρότειναν ένα λειτουργικό μοντέλο για τον 

αυτοπροσδιορισμό. Ο αυτοπροσδιορισμός, εδώ, ορίζεται ως: η δραστηριοποίηση του 

ατόμου σαν να είναι ο μοναδικός παράγοντας στη ζωή του και η πραγματοποίηση 

επιλογών και αποφάσεων ανάλογα με την ποιότητα ζωής του ατόμου, 

απελευθερωμένου από υπερβολικές εξωτερικές επιρροές ή επιδράσεις. Συμπεριφορές 

που βασίζονται στον αυτοπροσδιορισμό, αναγνωρίζονται με βάση τέσσερα θεμελιώδη 
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χαρακτηριστικά (α)το άτομο δρα αυτόνομα, (β)η συμπεριφορά είναι αυτό-ρυθμιζόμενη, 

(γ)το άτομο ανταποκρίθηκε στα γεγονότα με έναν ψυχολογικά ενδυναμωμένο τρόπο 

και (δ)το άτομο δρα με ένα τρόπο που έχει συνειδητοποιήσει μόνο του.  

 Έτσι, ένα άτομο χαρακτηρίζεται ως «αυτό-προσδιοριζόμενο» όταν οι 

συμπεριφορές του και οι πράξεις του βασίζονται στα παραπάνω, τέσσερα στοιχεία. 

Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία το άτομο είναι αυτό που αφήνει πράγματα που επιλέγει να 

συμβαίνουν στη ζωή του. Ο αυτοπροσδιορισμός αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια ζωής 

του παιδιού και του ενηλίκου, καθώς μαθαίνει νέες δεξιότητες και αναπτύσσει 

συμπεριφορές, που του επιτρέπουν να προσανατολίζει τη ζωή του (Wehmeyer & 

Bolding, 2001).  

Πιο αναλυτικά τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του αυτοπροσδιορισμού.  

(α)Αυτονομία: Σύμφωνα με τη θεωρία του αυτοπροσδιορισμού, ένα άτομο 

θεωρείται αυτόνομο όταν η συμπεριφορά του χαρακτηρίζεται από αυτόβουλη θέσπιση 

και όταν προσυπογράφει τις πράξεις του ολοκληρωτικά και δεσμεύεται σε αυτές ή/ και 

στις αξίες που εκφράζονται από αυτές. Τα άτομα είναι περισσότερο αυτόνομα, όταν 

δρουν με βάση τα αυθεντικά ενδιαφέροντά τους, τις αξίες και τις επιθυμίες τους. 

Σύμφωνα με τη θεωρία του αυτοπροσδιορισμού, το αντίθετο της αυτονομίας δεν είναι η 

εξάρτηση, αλλά η ετερονομία, στην οποία οι πράξεις κάποιου καθοδηγούνται από 

εξωτερικές δυνάμεις, που είναι φαινομενικά ξένες στο άτομο ή προκαλούν κάποιον να 

συμπεριφέρεται με συγκεκριμένους τρόπους, άσχετους προς τις αξίες και τα 

ενδιαφέροντα του ατόμου (Wehmeyer & Kelchner, 1995˙ Wehmeyer & Bolding, 2001).  

(β) Αυτορρύθμιση: αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να εξετάζει τις 

συνθήκες του περιβάλλοντος καθώς και τις συμπεριφορές των ατόμων σε μια 

κατάσταση έτσι ώστε να αποφασίσει πως θα ενεργήσει. Επίσης, αναφέρεται στην 

ικανότητα να αξιολογεί κατά πόσο τα αποτελέσματα των πράξεών του είναι επιθυμητά 
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και κατά περίσταση να αναθεωρεί. Οι αυτορρυθμιζόμενες συμπεριφορές 

περιλαμβάνουν στρατηγικές αυτοδιαχείρισης (αυτοκαταγραφή, αυτοδιδασκαλία, αυτο-

αξιολόγηση και αυτοενίσχυση), τη στοχοθεσία και συμπεριφορές επίτευξης των 

στόχων, στρατηγικές λήψης απόφασης και επίλυσης προβλημάτων καθώς και 

μαθησιακές στρατηγικές παρατήρησης (Wehmeyer & Bolding, 2001˙ Dally & Ranalli, 

2003˙ Palmer & Wehmeyer, 2003). 

(γ) Ψυχολογική ενδυνάμωση: αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να ενεργεί με 

βάση την πεποίθηση ότι έχει τον έλεγχο των σημαντικών συνθηκών, ότι μπορεί δηλαδή 

να συμπεριφερθεί κατάλληλα ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η 

ψυχολογική ενδυνάμωση αναφέρεται στις πολλαπλές διαστάσεις της αντίληψης του 

«έχειν» τον ελέγχο, η οποία περιλαμβάνει τη γνώση (ατομική αποτελεσματικότητα), 

την προσωπικότητα (σημείο ελέγχου) και τα κίνητρα (Wehmeyer, 1995). 

(δ)Συνειδητοποίηση του εαυτού: αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να 

γνωρίζει και να κατανοεί τον εαυτό του, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του και να 

ενεργεί πάνω σε αυτή τη βάση. Η γνώση αυτή διαμορφώνεται από το ίδιο το άτομο 

μέσα απ’ την αλληλεπίδραση του με το περιβάλλον και την αξιολόγηση των εμπειριών 

του αλλά επηρεάζεται και από την ανατροφοδότηση που λαμβάνει το άτομο από τα 

σημαντικά για αυτό πρόσωπα του περιβάλλοντός του (Wehmeyer, 1995). 

Σε μια αυτοπροσδιοριζόμενη συμπεριφορά το άτομο ενεργεί αυτεξούσια για να 

προκαλέσει πράγματα να συμβούν στη ζωή του. Το άτομο που προκαλεί πράγματα να 

συμβούν στη ζωή του, στόχο έχει την επίτευξη ενός συγκεκριμένου σκοπού. 

Συμπερασματικά, από τα παραπάνω καταληγούμε στο ότι μια αυτοπροσδιοριζόμενη 

συμπεριφορά δεν περιορίζεται στην προσπάθεια του ατόμου να προκαλέσει ένα 

γεγονός να συμβεί στη ζωή του, αλλά προσπαθεί να πετύχει ένα συγκεκριμένο τέλος 

(Wehmeyer et al., 2007). 
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Σύμφωνα με τους Wehmeyer και Schalock (2001), τα τέσσερα αυτά 

χαρακτηριστικά ονομάζονται «θεμελιώδη» γιατί αναφέρονται στη δράση του ατόμου 

που τα εμπεριέχει σε κάποιο βαθμό και εμφανίζονται μέσα από την ανάπτυξη και την 

απόκτηση πολλαπλών, αλληλένδετων στοιχείων. Ο βαθμός στον οποίο ένα άτομο 

δύναται να αποκτήσει αυτά τα χαρακτηριστικά εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, 

περιβαλλοντικούς ή προσωπικούς και διαφοροποιείται ανάλογα με τις υπάρχουσες 

συνθήκες (Καρτασίδου, 2007). Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση του 

αυτοπροσδιορισμού είναι οι εξής: (α)η οικογένεια: κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, 

εκπαίδευση και επάγγελμα γονέων, σχέσεις των μελών της οικογένειας, (β)το σχολείο: 

κατάρτιση προσωπικού, και (γ)το παιδί: ηλικία, φύλο, επίπεδο νοητικής αναπηρίας 

(Καρτασίδου, 2007). 

 

1.3.3 Συστατικά στοιχεία του αυτοπροσδιορισμού 

 

Τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του αυτοπροσδιορισμού που περιγράφηκαν 

παραπάνω προκύπτουν ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης και κατάκτησης πολλαπλών, 

αλληλοσυσχετιζόμενων συστατικών στοιχείων του αυτοπροσδιορισμού (Wehmeyer, 

1995),  

(α)δυνατότητα επιλογών 

(β)λήψη αποφάσεων  

(γ)επίλυση προβλήματος 

(δ)καθορισμός και επίτευξη στόχων 

(ε)αυτοπαρατήρηση, αυτοαξιολόγηση και αυτοενίσχυση 

(στ)εσωτερικό σημείο ελέγχου 

(ζ)θετικά γνωρίσματα αποτελεσματικότητας και αναμονής 

(η)αυτοαντίληψη και αυτογνωσία  
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(θ)αυτουπεράσπιση και  

(ι)ανεξαρτησία, ανάληψη ρίσκων και ασφάλεια. 

Δυνατότητα επιλογών: Οι Shevin & Klein, (1984 όπως αναφέρεται σε 

Δημητριάδου, 2008) πρότειναν ότι θα πρέπει να υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία, στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα επιλογών: (α)ομάδα γνωστικών δεξιοτήτων, (β)ομάδα 

προσποιητών δεξιοτήτων και (γ)γενίκευση των δεξιοτήτων σε πραγματικές συνθήκες 

και εμπειρίες.  

Επίσης, εντόπισαν πέντε κλειδιά για την ισορροπία μεταξύ της ευθύνης των 

επαγγελματιών και της επιλογής των μαθητών, σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά 

προγράμματα: (α)να ενσωματωθεί η επιλογή των μαθητών, στο αρχικό στάδιο της 

μορφωτικής διαδικασίας, (β)να αυξάνεται ο αριθμός των αποφάσεων, που σχετίζονται 

με κάποια δραστηριότητα, των μαθητών, (γ)να αυξάνεται ο αριθμός των περιοχών στις 

οποίες πρέπει να ληφθούν αποφάσεις, (δ)να αυξάνεται η σπουδαιότητα των επιλογών 

που κάνουν οι μαθητές, ανεξάρτητα από το ρίσκο και τις μακροπρόθεσμες συνέπειες 

και (ε)να υπάρχει καθαρή και άμεση επικοινωνία με τον μαθητή, για τις περιοχές μιας 

δυνατής επιλογής, και καθορισμός των ορίων που έχουν οι επιλογές (Δημητριάδου, 

2008).  

Οι Guess, Benson και Siegel-Causey (1985 όπως αναφέρεται σε Δημητριάδου, 

2008) πρότειναν τρία επίπεδα δυνατότητας επιλογών: (α)η επιλογή υποδηλώνει τις 

προτιμήσεις, (β)η επιλογή σαν διαδικασία λήψης αποφάσεων και (γ)η επιλογή ως 

έκφραση αυτονομίας και αξιοπρέπειας. Οι Reid, Parsons και Green (1991) 

αναγνώρισαν στη διαδικασία επιλογής δύο βασικά χαρακτηριστικά: (α)την πράξη της 

επιλογής και (β)την αναγνώριση της προτίμησης (Δημητριάδου, 2008). 

Λήψη αποφάσεων: Η λήψη αποφάσεων αναφέρεται στη διαδικασία επιλογής 

μεταξύ εναλλακτικών λύσεων, βασισμένων στα ενδιαφέροντα του ατόμου. Οι 
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BeythMarom, Fischhoff, Jacobs, Quadrel και Furby (1991) πρότειναν, για τα 

περισσότερα μοντέλα λήψης αποφάσεων, τα ακόλουθα βήματα: (α)να υπάρχει μια 

λίστα των σχετικών εναλλακτικών δράσεων, (β)να διαπιστώνονται οι πιθανές συνέπειες 

αυτών των δράσεων, (γ)να γίνεται εκτίμηση των συνεπειών που υπήρξαν (αν η δράση 

εφαρμόστηκε), (δ)να γίνεται συσχέτιση της σημαντικότητας της κάθε συνέπειας και 

(ε)να υπάρχει αποτίμηση των αξιών και των πιθανοτήτων, ώστε να εντοπίζεται η 

καταλληλότερη λύση (Wehmeyer & Metzler, 1995). 

Επίλυση προβλήματος: Ως πρόβλημα χαρακτηρίζεται μια συγκεκριμένη 

κατάσταση ή μια ομάδα καταστάσεων, στην οποία το άτομο πρέπει να ανταποκριθεί, 

ώστε να δράσει αποτελεσματικά στο περιβάλλον του. Η επίλυση προβλήματος έχει 

εστιάσει στην επίλυση προβλημάτων που έχουν να κάνουν με δύο τομείς: επίλυση 

προσωπικών προβλημάτων και επίλυση διαπροσωπικών ή κοινωνικών προβλημάτων. Η 

επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων, είναι πολύ σημαντική για την επίτευξη μιας 

συμπεριφοράς αυτοπροσδιορισμού. Οι οδηγίες που συνήθως δίνονται σε μια τέτοια 

διαδικασία περιέχουν τρία βήματα: (α)αναγνώριση του προβλήματος, (β)σαφήνεια του 

προβλήματος και ανάλυση και (γ)επίλυση του προβλήματος. Οι οδηγίες αυτές πρέπει 

να δίνονται πάντα σε σχέση με το περιβάλλον, μέσα στο οποίο ζει και αναπτύσσεται το 

άτομο (Wehmeyer, 1995). 

 Καθορισμός και επίτευξη στόχων: Ο όρος στόχος περιγράφεται από τους Locke 

και Latham (1990), ως εξής: περικλείει τις απαραίτητες σημασίες των όρων σκοπός, 

καθήκον, προθεσμία, αιτία, τέλος και αντικείμενο. Όλοι αυτοί οι όροι έχουν κοινό το 

στοιχείο ότι υπάρχει κάτι που το άτομο θέλει να πετύχει. Οι δράσεις πρέπει να είναι 

προσανατολισμένες σε ένα στόχο. Η επίτευξη των στόχων είναι το αποτέλεσμα της 

συνειδητής και σκόπιμης δράσης. Ο Martino (1993) αναγνώρισε εφτά σημαντικούς 

παράγοντες για την αναγνώριση και την προσφορά των στόχων. Επομένως, οι στόχοι 
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πρέπει: (α)να είναι συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι, (β)να είναι εφικτοί, (γ)να 

αντικατοπτρίζουν κάτι που ο μαθητής θέλει να βελτιώσει, (δ)να έχουν συγκεκριμένη 

ημερομηνία έναρξης και τέλους, (ε)να είναι γραπτοί, (στ)να δηλώνονται ανεξάρτητα 

από τα αναμενόμενα αποτελέσματα και (ζ)να μπορούν οι μαθητές, οπτικά, να 

παρακολουθούν την πρόοδό τους (Wehmeyer, 1995).  

 Αυτοπαρατήρηση, αυτοαξιολόγηση και αυτοενίχυση: Τα τρία αυτά 

χαρακτηριστικά, περικλείονται στην έννοια της αυτορρύθμισης. Η Whitman (1990) 

αναφέρει ότι για να επιδείξει ένα άτομο δυναμική αυτορρύθμιση πρέπει να παίρνει 

αποφάσεις με βάση το ποιες δεξιότητες μπορεί να χρησιμοποιήσει σε κάθε περίπτωση, 

να εξετάζει τη δραστηριότητα και τις στρατηγικές της και να διατυπώνει, να εφαρμόζει 

και να αξιολογεί το σχέδιο δράσης, με τις απαραίτητες κάθε φορά αλλαγές. Η 

αυτορρύθμιση απαιτεί εστιασμένη προσοχή και συνεχή λήψη αποφάσεων. Η 

αυτορρύθμιση περιλαμβάνει τις δεξιότητες της αυτοπαρατήρησης (παρατήρηση του 

κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος του ατόμου), της αυτοαξιολόγησης (κρίση για 

την καταλληλότητα της συγκεκριμένης συμπεριφοράς, μέσα από τη σύγκριση δύο 

καταστάσεων: τι κάνει το άτομο και τι θα έπρεπε να κάνει) και της αυτοενίχυσης 

(ανάλογα με τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης) (Wehmeyer, 1995). 

 Εσωτερικό σημείο ελέγχου: Σε μια συμπεριφορά αυτοπροσδιορισμού, είναι 

σημαντικό να υπάρχει η πίστη ότι το άτομο έχει τον έλεγχο των αποτελεσμάτων που 

είναι σημαντικά για τη ζωή του. Ο Rotter (1966 όπως αναφέρεται σε Φράγκου, 2017) 

εξήγησε τον εσωτερικό έλεγχο ως τον βαθμό στον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται τις 

ενδεχόμενες συσχετίσεις των πράξεών του και των αποτελεσμάτων τους. Οι Mercer & 

Snell (1977 όπως αναφέρεται σε Δημητριάδου, 2008) εξήγησαν: Όταν το άτομο θεωρεί 

την επιτυχία του ως συνέπεια των δικών του δράσεων, έχει εσωτερικό σημείο ελέγχου. 

Ενώ, όταν το άτομο θεωρεί την επιτυχία του ως συνέπεια άλλων παραγόντων (π.χ. 
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τύχη, μοίρα, ευκαιρία κ.λπ.), έχει εξωτερικό σημείο ελέγχου. Έρευνες έχουν δείξει ότι 

μαθητές με εσωτερικό σημείο ελέγχου έχουν καλύτερα αποτελέσματα, σε όλες σχεδόν 

τις δραστηριότητες, από ό,τι μαθητές με εξωτερικό σημείο ελέγχου. Γενικά, αν και τα 

ερευνητικά δεδομένα είναι περιορισμένα, θεωρείται ότι τα άτομα με αναπηρία τείνουν 

να έχουν εξωτερικό σημείο ελέγχου (Δημητριάδου, 2008). 

 Θετικά γνωρίσματα αποτελεσματικότητας και αναμονής: Η αυτό- 

αποτελεσματικότητα και οι προσδοκίες της είναι δύο σχετιζόμενα χαρακτηριστικά, 

όπως αναφέρεται από τον Bandura (1977 όπως αναφέρεται σε Φράγκου, 2017). Ο όρος 

αυτοαποτελεσματικότητα αναφέρεται στην πεποίθηση ότι κάποιος μπορεί επιτυχημένα 

να εκτελέσει τη συμπεριφορά που απαιτείται, ώστε να παράγει ένα επιθυμητό 

αποτέλεσμα. Οι προσδοκίες των αποτελεσμάτων αναφέρονται στην πίστη του ατόμου 

ότι αν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά γίνει πράξη, θα οδηγήσει στα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα. Το άτομο πρέπει να πιστεύει σε δύο πράγματα: (α)ότι μπορεί να 

εφαρμόσει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά που απαιτείται για να έχει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα και (β)ότι αν αυτή η συμπεριφορά γίνει πράξη, θα επιτευχθούν τα 

επιθυμητά αποτελέσματα (Wehmeyer, 1995). 

 Αυτοαντίληψη και αυτογνωσία: Μια βασική δεξιότητα για την ανάπτυξη του 

αυτοπροσδιορισμού είναι, το άτομο να κατανοεί τις δυνατότητές του, τις αδυναμίες 

του, τις ικανότητές του και τους περιορισμούς του. Επίσης, πρέπει να είναι σε θέση να 

γνωρίζει πώς να χρησιμοποιεί αυτά τα μοναδικά γνωρίσματα για να επηρεάσει προς το 

καλύτερο την ποιότητα ζωής του. Το άτομο για να το επιτύχει αυτό πρέπει να έχει την 

αίσθηση της διαφορετικότητας από τους άλλους και μια σταθερή και μόνιμη ταυτότητα. 

Αν δεν υπάρχουν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, το άτομο δεν μπορεί να πετύχει τον 

αυτοπροσδιορισμό του. Οι μαθητές μπορούν να διδαχθούν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά 

από την αλληλεπίδρασή τους με τα γεγονότα και τις εμπειρίες (Wehmeyer, 1995).  
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1.4 Αυτοπροσδιορισμός και Ενηλικίωση 

 

 Οι άνθρωποι καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους περνούν από διάφορες 

μεταβατικές φάσεις. Η ενηλικίωση αποτελεί μια ιδιαίτερη περίοδο στη ζωή κάθε 

ανθρώπου. Συγκεκριμένα, στην αρχή της ενηλικίωσης τα άτομα παίρνουν περισσότερες 

αποφάσεις απ’ ότι θα έκαναν σε οποιοδήποτε άλλο στάδιο της ζωής τους (Steward, 

Law, Rosenbaum & Willms, 2001). Η μετάβαση από την παιδική και εφηβική ηλικία 

στην ενήλικη ζωή αποτελεί μια διαδικασία που περιλαμβάνει πολλά στοιχεία, τα 

βασικότερα εκ των οποίων είναι η επαγγελματική αποκατάσταση, η αυτόνομη 

διαβίωση, η οικονομική ανεξαρτησία, οι κοινωνικές δεξιότητες, η συμμετοχή σε ένα 

κοινωνικό σύνολο, η σεξουαλικότητα, η αναψυχή, ο γάμος (Wehman, 2006). Όλα τα 

παραπάνω στοιχεία καθιστούν την μετάβαση στην ενήλικη ζωή ξεχωριστή διότι δεν 

αποτελεί μια αυτοτελή διαδικασία. Η μετάβαση στην ενήλικη ζωή, λοιπόν δεν αποτελεί 

μόνο μια περίοδο ενηλικίωσης για κάποιον, αλλά μια περίοδος κατά την οποία 

παίρνονται σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή του και οι άνθρωποι με τους οποίους 

συναναστρέφεται, ανησυχούν για την πρόσβασή τους στον κοινωνικό, οικονομικό και 

νομικό χώρο των ενηλίκων (Young, Marshall, Valach, Domene, Graham & Zaidman-

Zait, 2011). 

 Η μετάβαση στην ενήλικη ζωή αποτελεί μια δύσκολη διαδικασία τόσο για τα 

άτομα με αναπηρία, όσο και γι’ αυτά δίχως αναπηρία (Samuels, 2015). Ωστόσο, για τα 

άτομα με αναπηρία είναι ακόμη πιο δύσκολη καθώς έχουν να αντιμετωπίσουν 

περισσότερες προκλήσεις κατά την διαδικασία της μετάβασης (Wagner, Newman, 

Cameto, Garza, Levine, 2005).Οι έρευνες δείχνουν ότι τα άτομα με αναπηρίες, κατά 

την διάρκεια της μετάβασής τους από την εφηβική στην ενήλικη ζωή, συναντούν 

πολλές δυσκολίες με αποτέλεσμα να απογοητεύονται και να εγκαταλείπουν την 

προσπάθεια για ουσιαστική επαγγελματική αποκατάσταση (Nosek, Hughes, Swedlund, 
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Taylor & Swank, 2003).  

Για τους παραπάνω λόγους η μετάβαση αυτή στα άτομα με αναπηρίες: 

(α)είναι αναγκαίο να ξεκινά πριν ολοκληρώσει το παιδί την σχολική εκπαίδευση. 

(β)τα σχολικά προγράμματα πρέπει να εμπλέκουν το παιδί και τους γονείς του στη 

λήψη αποφάσεων που το αφορούν, καθώς η λήψη απόφασης είναι βασικό 

χαρακτηριστικό του αυτοπροσδιορισμού. 

(γ)είναι αναγκαίο να ενημερώνεται επαρκώς το παιδί και η οικογένειά του για το τι 

προοπτικές έχει στο μέλλον, ήδη από αυτό το στάδιο της ζωής του (Φέτση, 2008). 

Κατά τους Wehmeyer και Shalock (2001) η κοινωνική ενσωμάτωση, η 

αυτονομία και η εργασιακή απασχόληση των νέων με αναπηρίες μετά την ενηλικίωση 

τους είναι ανέφικτη. Ένας από τους κύριους λόγους είναι η έλλειψη εκπαίδευσης των 

παιδιών με αναπηρίες σε δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού.  

 Οι Wehmeyer, Agran και Hughes (2000), σε έρευνα τους διαπίστωσαν ότι οι 

εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η ενίσχυση του αυτοπροσδιορισμού θα ωφελούσε τους 

μαθητές να επιτύχουν στην ζωή τους μετά το σχολείο. Οι μαθητές που παρουσιάζουν 

υψηλά επίπεδα αυτοπροσδιορισμού τα πάνε καλύτερα ως ενήλικες και έχουν 

περισσότερους στόχους (Wehmeyer & Schwartz, 1997). Ο Halpern (1994, όπως 

αναφέρεται στο Νικολάου, 2011) τονίζει ότι για να είναι επιτυχής η μετάβαση στην 

ενηλικίωση, πρέπει να ξεκινήσει με το να αποκτήσουν οι μαθητές μια αίσθηση δύναμης 

και σεβασμού απέναντι στο ίδιο το σχέδιο μετάβασης. Οι μαθητές με αναπηρίες φάνηκε 

ότι χρειάζονται βοήθεια στη δημιουργία αυτού του σχεδίου μετάβασης και της 

αίσθησης ενδυνάμωσης μέσω των μαθημάτων για αυτοπροσδιορισμό. 

 Οι παράγοντες που προάγουν την επιτυχία και σχετίζονται άμεσα με την 

ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού στην ενηλικίωση είναι: 

(α)η εκπαίδευση, η δουλειά, οι καλές οικογενειακές σχέσεις, η ανεξαρτησία, η 
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ποιότητα ζωής, η ψυχολογική υγεία και οι κοινωνικές σχέσεις. 

(β)η αυτογνωσία και η αλληλοαποδοχή. 

(γ)η παραγωγικότητα. 

(δ)η συναισθηματική σταθερότητα 

(ε)ο ορισμός κατάλληλων στόχων. 

(στ)η χρήση αποτελεσματικών κοινωνικών συστημάτων στήριξης. 

(ζ)αίσθημα ελέγχου πάνω στους στόχους και τις καταστάσεις (Goldberg, Higgins, 

Raskind και Herman, 2003). 

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην έννοια της ικανότητας επιλογών.  

 

1.5 Ικανότητα και δικαίωμα επιλογών στην αναπηρία 

 

 Η ικανότητα επιλογής αποτελεί θεμελιώδες κομμάτι στη ζωή κάθε ανθρώπου 

και βασικό στοιχείο απόκτησης δεξιοτήτων μετάβασης ζωής (life transitions skills). Οι 

ενήλικες κάνουν επιλογές ζωής που αφορούν το γάμο, την καριέρα, τις προτιμήσεις ή 

τον τρόπο διάθεσης των χρημάτων τους (Jolivette, Peck-Stichter, Sibilsky, Scott & 

Ridgley, 2002). Επίσης, κάνουν επιλογές καθημερινού χαρακτήρα σχετικά με το τι 

θέλουν να φάνε και τι θα φορέσουν. Όταν μιλάμε για ικανότητα επιλογής, 

αναφερόμαστε στη δυνατότητα που έχουμε να διαλέγουμε ελεύθερα ένα από τα 

περισσότερα (Shevin & Klein, 2004). Το δικαίωμα και η ικανότητα επιλογής 

αποτελούν απαραίτητη και πολύτιμη συνιστώσα της καθημερινής ζωής (Guess, Benson 

& Siegel-Causey, 2008). Τα άτομα που κάνουν επιλογές παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό 

ανεξαρτησίας και αυτονομίας. Οι δεξιότητες επιλογών ενισχύουν τη ζωή των μαθητών 

με νοητική αναπηρία και τους δίνουν την δυνατότητα να έχουν επιτυχή μετάβαση στην 

ενηλικίωση (Trainor, 2007). Σημαντικό είναι οι ευκαιρίες για επιλογές να δίνονται 
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στους μαθητές όσο βρίσκονται ακόμη στο σχολείο (Stafford, 2005). Όταν τα παιδιά με 

νοητική αναπηρία ή αυτισμό στερούνται το δικαίωμα της επιλογής, δεν εκπαιδεύονται 

να αυτοϋποστηρίζονται και να πετύχουν επιθυμητά αποτελέσματα ως προς την 

ποιότητα ζωής τους (Hoffman & Field, 1995), αντιμετωπίζουν εμπόδια ως προς την 

ανάπτυξη της ικανότητας της επιλογής μετά την ολοκλήρωση της φοίτησή τους στο 

σχολείο (Stang, Carter, Lane & Pierson, 2009). Τα εμπόδια αυτά περιλαμβάνουν 

χαμηλή αυτογνωσία, αδυναμία στη μάθηση, χαμηλή αυτοεκτίμηση, έλλειψη 

αναγνώρισης των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του ατόμου (Field & Hoffman, 

1994˙ Field, 1996). Συμπερασματικά, στα παιδιά με νοητική αναπηρία ή αυτισμό πρέπει 

να παρέχεται εκπαίδευση για να αναπτύξουν την ικανότητα της επιλογής κατά τη 

διάρκεια των σχολικών χρόνων. Η διαδικασία της εκπαίδευσης στην ικανότητα της 

επιλογής πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μπορεί να διευκολύνει τα παιδιά στην 

απόκτηση θετικών εμπειριών και στην αύξηση των ευκαιριών για επιτυχίες στο σχολείο 

(Cote-Sparks & Cote, 2012). Όσο είναι στο σχολείο, οι μαθητές με νοητική αναπηρία ή 

αυτισμό πρέπει να εκπαιδεύονται ώστε να αναγνωρίζουν ότι η επιλογή αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι του καθορισμού των στόχων και της επίλυσης προβλημάτων.  

 Ο βαθμός στον οποίο τα παιδιά με νοητική αναπηρία ή αυτισμό κάνουν 

επιλογές, επηρεάζει την ποιότητα ζωής τους. Όσο μεγαλύτερη παροχή και ποικιλία 

ευκαιριών για δυνατότητα επιλογών υπάρχει, τόσο μεγαλύτερος είναι και ο βαθμός 

αυτοπροσδιορισμού τους (Wehmeyer, 2005˙ Smyth & Bell, 2006). 

 Οι Field και συνεργάτες (1998), διαπίστωσαν ότι ο αυτοπροσδιορισμός είναι 

ένας συνδυασμός δεξιοτήτων που ενισχύουν το άτομο. Η ικανότητα της επιλογής 

αποτελεί ένα από τα συστατικά του αυτοπροσδιορισμού. Τα παιδιά με νοητική 

αναπηρία και αυτισμό πρέπει να έχουν ικανότητες αυτοπροσδιορισμού, γεγονός που θα 

τους ενδυναμώσει τελικά και θα διαμορφώσει το μέλλον τους. 
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1.5.1 Αυτοπροσδιορισμός και επιλογές σε άτομα με αυτισμό 

 

Οι καλές πρακτικές στον τομέα της αποκατάστασης περιλαμβάνουν την 

προώθηση και την ενίσχυση του αυτοπροσδιορισμού στα άτομα με αναπηρίες 

(Wehmeyer, 2010).  

 Η πλειοψηφία της έρευνας στον τομέα του αυτοπροσδιορισμού έχει 

επικεντρωθεί σε νέους με νοητική αναπηρία ή και μαθησιακές δυσκολίες (Field & 

Hoffman, 1994˙ Martin & Marshall, 1995˙ Ward, 1998˙ Field, Martin, Miller, Ward, & 

Wehmeyer, 1998). Οι ερευνητές έχουν επιβεβαιώσει τη σημασία του 

αυτοπροσδιορισμού για όλους τους μαθητές, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με 

αυτισμό. Ο Wehmeyer (2010) περιέγραψε την έλλειψη έρευνας στον 

αυτοπροσδιορισμό σε μαθητές με αυτισμό, αλλά ανέφερε ότι η ενίσχυση του 

αυτοπροσδιορισμού έχει καταστεί όλο και πιο σημαντική για τους νέους με αυτισμό. Ο 

ίδιος, υποστήριξε επίσης, ότι αυτή η έλλειψη έρευνας μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός 

του ότι τα εργαλεία μέτρησης του αυτοπροσδιορισμού δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς σε 

νέους με αυτισμό. Για τον λόγο αυτό είναι δύσκολο να γίνουν παρεμβάσεις για την 

ενίσχυση του αυτοπροσδιορισμού σε παιδιά με αυτισμό. Εντούτοις, υπάρχουν κάποια 

εργαλεία μέτρησης του αυτοπροσδιορισμού που έχουν κατασκευαστεί και 

χρησιμοποιηθεί σε άτομα με νοητική αναπηρία, μαθησιακές δυσκολίες, 

συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές (Pierson, Carter, Lane, & Glaeser, 

2008˙ Wehmeyer, Palmer, Shogren, Williams-Diehm, & Soukup, 2013). Δύο από τα 

συχνά: το Arc’s SelfDetermination Scale (SDS), το οποίο χρησιμοποιείται και στην 

παρούσα έρευνα και το American Institutes for Research Self-Determination Scale 

(AIR). 

Η επικέντρωση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτοπροσδιορισμού μπορεί να 

έχει σημαντικά αποτελέσματα για τα άτομα με αναπηρίες, γεγονός που ενισχύεται όταν 
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η διαδικασία αυτή ξεκινά πριν από τη μετάβαση στην ενηλικίωση. Οι προσπάθειες για 

την προώθηση του αυτοπροσδιορισμού εφήβων με αναπηρίες αποτελούν συστατικό 

στοιχείο υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ειδικής εκπαίδευσης στην δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση (Carter, Lane, Pierson, & Glaeser, 2006˙ Wehmeyer, Shogren, Zager, Smith 

& Simpson, 2010 ). Για παράδειγμα, οι βελτιώσεις στον αυτοπροσδιορισμό στα παιδιά 

με αναπηρίες, συνδέονται με τα αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα, την εργασιακή 

απασχόληση, την αυτόνομη διαβίωση μετά την αποφοίτηση από το σχολείο, την 

κοινωνική ένταξη, την διασκέδαση και την ποιότητα ζωής έως την ενηλικίωση 

(Wehmeyer, Shogren, Zager, Smith & Simpson, 2010˙ Palmer, Wehmeyer, Shogren, 

Williams-Diehm, & Soukup, 2012˙ Wehmeyer και συν., 2013).  

 Ο αυτοπροσδιορισμός έχει συνδεθεί με την επίτευξη ακαδημαϊκών και 

μεταβατικών στόχων (Konrad, Fowler, Walker, Test, & Wood, 2007˙ Fowler, Konrad, 

Walker, Test, & Wood, 2007˙ Lee, Wehmeyer, Soukup, & Palmer, 2010) όπως η 

εργασιακή απασχόληση, η ανεξάρτητη διαβίωση (Wehmeyer & Schwartz, 1997˙ 

Wehmeyer & Palmer, 2003˙ Martorell, Gutierrez-Rechacha, Pereda, & Ayuso-Mateos, 

2008), η ψυχαγωγία, η αναψυχή καθώς και μια ικανοποιητική ποιότητα ζωής 

(Wehmeyer & Schwartz, 1998˙ Shogren, Lopez, Wehmeyer, Little, & Pressgrove, 2006˙ 

Nota, Ferrari, Soresi, & Wehmeyer, 2007).  

Τα άτομα με αναπηρίες και ιδιαίτερα τα άτομα με αυτισμό έχουν λιγότερες 

ευκαιρίες να αυτοπροσδιορίζονται και να επιλέγουν από ότι οι συνομήλικοί τους χωρίς 

αναπηρίες (Wehmeyer & Shogren, 2008). Ο αυτισμός αποτελεί μια σύνθετη, δια βίου, 

νευροαναπτυξιακή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ελλείμματα στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση και στην επικοινωνία. Τα κοινωνικά ελλείμματα που ενυπάρχουν στον 

αυτισμό μπορεί να δημιουργήσουν σημαντικές δυσκολίες που σχετίζονται με διάφορα 

συστατικά του αυτοπροσδιορισμού όπως η έκφραση ιδεών και λύσεων σε προβλήματα 
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(Channon, Charman, Heap, Crawford & Rios, 2001), καθώς και ο καθορισμός και η 

ταυτόχρονη εστίαση σε πολλαπλούς στόχους (Ruble & Scott, 2002). Ωστόσο, τα άτομα 

με αυτισμό μπορούν να αποκτήσουν τις παραπάνω δεξιότητες για να καλύψουν τις 

επικοινωνιακές και κοινωνικές τους ανάγκες, όταν υποστηριχθούν κατάλληλα και όταν 

κατανοήσουν πλήρως την εφαρμογή αυτών των δεξιοτήτων στη ζωή τους (Fullerton & 

Coyne, 1999). Η έρευνα έχει αποδείξει ότι όταν στα παιδιά με αυτισμό παρέχονται οι 

ευκαιρίες για επιλογές, μειώνονται οι προβληματικές συμπεριφορές και αυξάνονται οι 

προσαρμοστικές συμπεριφορές (Shogren, Faggella-Luby, Bae, & Wehmeyer, 2004). Οι 

ευκαιρίες επιλογής, καλό είναι να υπάρχουν καθ’ όλη τη σχολική μέρα και τα παιδιά να 

έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες, με ποιους θα 

συμμετάσχουν σε αυτές, με ποιους θα συνεργαστούν σε μια εργασία. 

Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, για την ενίσχυση του 

αυτοπροσδιορισμού και των επιλογών προτείνεται μια κοινωνικο-οικολογική 

προσέγγιση. Τα κοινωνικο- οικολογικά μοντέλα παρέμβασης υπογραμμίζουν τις 

αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν μεταξύ του ατόμου με αυτισμό και του καθημερινού 

του περιβάλλοντος (οικογένεια, σχολείο). Οι Walker, Calkins, Wehmeyer, Walker, 

Bacon, Palmer (2010), προτείνουν πως η κοινωνικο- οικολογική προσέγγιση είναι ένα 

από τα λίγα μοντέλα παρέμβασης που έχει το απαραίτητο εύρος για να κατανοηθούν οι 

περίπλοκες και αμοιβαίες περιβαλλοντικές και προσωπικές μεταβλητές που 

απαιτούνται για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και την αξιολόγηση των παρεμβάσεων 

για την ενίσχυση του αυτοπροσδιορισμού. Η έμφαση στα μοντέλα αυτά δίνεται στην 

ενίσχυση της ικανότητας να αυτοπροσδιορίζεται το άτομο με αυτισμό και να 

τροποποιείται ο παρεμβατικός ρόλος του περιβάλλοντος στο οποίο ζει. Θα πρέπει να 

σημειωθεί πως ο αυτοπροσδιορισμός έχει πάντα ένα κοινωνικό πλαίσιο και είναι λογικό 

λοιπόν, οι τρίτοι (οικογένεια, δάσκαλοι), ως ένα βαθμό, να παίζουν σημαντικό ρόλο 
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στην διαμεσολάβηση του αποτελέσματος των παρεμβάσεων για την ενίσχυση του 

αυτοπροσδιορισμού.  

 Σε αρκετές περιπτώσεις, οι επαγγελματίες που ασχολούνται με την 

αποκατάσταση παιδιών και νέων με αυτισμό στην Αμερική, καθορίζουν στόχους για 

παρεμβάσεις σε συνεργασία με την οικογένεια, ωστόσο τα ίδια τα άτομα με αυτισμό, 

σπάνια περιλαμβάνονται στην διαδικασία καθορισμού στόχων και επιλογών 

ανεξαρτήτως γνωστικής ή γλωσσικής ικανότητας (Hodgetts, Nicholas, Zwaigenbaum, 

McConnell, 2013). Αυτή η κοινή πρακτική συμβαίνει παρά τα στοιχεία που 

υποδηλώνουν ότι πολλά παιδιά και νέοι με αυτισμό μπορούν να αυτοαξιολογούν τις 

επιδόσεις τους και να θέτουν αξιόπιστα στόχους από την ηλικία των 6-9 ετών άρα και 

να επιλέγουν (Hodgetts & Park, 2016). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, τρίτοι να επιλέγουν 

για τα άτομα με αυτισμό και να καθορίζονται διαφορετικές προτεραιότητες για την ζωή 

τους. Επομένως, ο καθορισμός στόχων για παρεμβάσεις που θα περιελάμβανε 

προτεραιότητες που καθορίζονται τόσο από την οικογένεια, όσο και από το ίδιο το 

άτομο με αυτισμό θα μπορούσε να βελτιστοποιήσει τα αποτελέσματα για όλα τα 

εμπλεκόμενα άτομα και να καταστήσει τα άτομα με αυτισμό πιο ανεξάρτητα και 

λειτουργικά, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό την ποιότητα της ζωής τους. 

 Πράγματι, οι Wehmeyer, Shogren, Zager, Smith, και Simpson (2010), 

αναγνωρίζουν το πόσο σημαντικό είναι τα ίδια τα άτομα με αυτισμό να επιλέγουν και 

να καθορίζουν στόχους, ωστόσο υπάρχει περιορισμένη έρευνα και βιβλιογραφία 

σχετικά με τα υπάρχοντα εργαλεία και τις στρατηγικές για να βοηθηθούν οι γονείς και 

οι επαγγελματίες στην ενίσχυση της συμμετοχής παιδιών και ενηλίκων με αυτισμό για 

τον καθορισμό στόχων αποκατάστασης (Wehmeyer, Shogren, Zager και άλλοι, 2010). 

 Σύμφωνα με μια βιβλιογραφική ανασκόπηση, βρέθηκαν έρευνες που έχουν 

γίνει για την ανίχνευση εργαλείων και στρατηγικών για άτομα με αυτισμό έτσι ώστε να 
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επιλέγουν και να καθορίζουν στόχους. Σύμφωνα με αυτές (Missiuna, Pollock, Law, 

Walter, Cavey, 2006˙ Anderson & Dolva, 2015), εξετάστηκαν πέντε διαφορετικά 

εργαλεία: (α)Perceived Efficacy and Goal Setting System (PEGS), (β)Preferences for 

Activities of Children (PAC), (γ)Putting Feet on my Dreams (PFD), (δ)Self-Determined 

Learning Module of Instruction (SDLMI) και (ε)Transition Assessment and Goal 

Generator (TAGG). Συνολικά, τα εργαλεία αυτά σχεδιάστηκαν για παιδιά και νέους (9-

18 ετών) με ποικίλες αναπηρίες, ενώ μόνο το PFD σχεδιάστηκε ειδικά για άτομα με 

αυτισμό. Τα τρία από τα πέντε εργαλεία (PEGS, PAC και SDLMI) προορίζονταν για 

χρήση με παιδιά πριν την εφηβεία και τα υπόλοιπα δύο εργαλεία (PFD και TAGG) 

επικεντρώθηκαν στην υποστήριξη της μετάβασης στην ενηλικίωση. Τέσσερα από αυτά 

τα εργαλεία (PEGS, PAC, PFD και TAGG) σχεδιάστηκαν για άμεση χρήση με τα 

παιδιά, ενώ το SDLMI προοριζόταν να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς ώστε να 

βοηθήσουν στην αύξηση του αυτοπροσδιορισμού στα παιδιά (με και χωρίς αναπηρίες) 

θέτοντας τους δικούς τους στόχους. Οπτικά βοηθήματα ενσωματώθηκαν σε τρία από τα 

εργαλεία (PEGS, PAC και PFD) και τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι οπτικές ενδείξεις 

υποστήριξαν την ικανότητα των παιδιών με αυτισμό στο να καθορίζουν τους δικούς 

τους στόχους και να επιλέγουν. 

 Οι κοινωνικές ιστορίες, επίσης, έχουν γίνει ολοένα και πιο δημοφιλείς για τη 

διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων και επιλογών σε παιδιά με ήπια ή μέτρια επίπεδα 

αυτισμού (Krantz & McClannahan, 1998˙ Rowe, 1999). Ωστόσο, η τρέχουσα 

βιβλιογραφία για τις κοινωνικές ιστορίες περιγράφει τα πιθανά οφέλη, αλλά 

προειδοποιεί ότι υπάρχουν λίγα εμπειρικά στοιχεία που αποδεικνύουν τα αποτελέσματα 

της στρατηγικής για παιδιά με αυτισμό (Yarnall, 2000˙ Elder, 2002). 

 Στην έρευνα των Barry και Burlew (2004), μελετήθηκαν οι κοινωνικές 

ιστορίες στην τάξη από εκπαιδευτικό με σκοπό να διδάξει σε παιδιά με αυτισμό πώς να 
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κάνουν επιλογές και πώς να συνεργαστούν κατάλληλα με τους συνομηλίκους τους. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, μετρήθηκαν οι ικανότητες των μαθητών στις 

επιλογές και ο χρόνος που συνεργάστηκαν κατάλληλα με τους συμμαθητές τους. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως η χρήση των κοινωνικών ιστοριών ενισχύει την ικανότητα 

επιλογής των παιδιών με αυτισμό.  

 Σύμφωνα με τους Field και Hoffman (1999), η συμμετοχή της οικογένειας 

στα άτομα με αυτισμό είναι σημαντική για την έκφραση και την ενίσχυση του 

αυτοπροσδιορισμού. Πρώτον γιατί, οι δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού επηρεάζονται 

έντονα από τα πρότυπα ρόλων που έχουν τα άτομα με αυτισμό στην οικογένεια. 

Δεύτερον, η σχετική βιβλιογραφία για τα οικογενειακά συστήματα ορίζει πως οι ρόλοι 

και οι συμπεριφορές των μελών της οικογένειας είναι αλληλένδετοι. Ως εκ τούτου, οι 

ευκαιρίες για την έκφραση του αυτοπροσδιορισμού καθώς και η ενίσχυσή του 

επηρεάζονται από τη δυναμική της οικογένειας (Field & Hoffman, 1999).  

Στην έρευνα των Chou, Wehmeyer, Palmer και Lee (2016), η οποία εξέταζε τον 

βαθμό αυτοπροσδιορισμού μεταξύ μαθητών με αυτισμό, με νοητική αναπηρία και 

μαθησιακές δυσκολίες τα αποτελέσματα έδειξαν πως, ο αυτοπροσδιορισμός μαθητών 

με νοητική αναπηρία και αυτισμό ήταν χαμηλός. Συγκεκριμένα, οι μαθητές με αυτισμό 

είχαν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα αυτονομίας σε σύγκριση με τους μαθητές από 

οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Οι μαθητές με νοητική αναπηρία και αυτισμό είχαν χαμηλά 

επίπεδα αυτορρύθμισης, ψυχολογικής ενδυνάμωσης και συνειδητοποίησης του εαυτού. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για 

μαθητές με αυτισμό στην Ελλάδα απουσιάζει η έννοια του αυτοπροσδιορισμού 

εντελώς. Στα πλαίσια της διδασκαλίας των κοινωνικών δεξιοτήτων και στην ενότητα 

της οργάνωσης της συμπεριφοράς, γίνεται λόγος μόνο για δραστηριότητες στις οποίες ο 

μαθητής πρέπει να μάθει να επιλέγει ανάμεσα σε δυο δραστηριότητες, να επιλέγει στο 
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πλαίσιο μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας, να επιλέγει ανάμεσα σε πολλές 

δραστηριότητες/ αντικείμενα και να ενεργεί αυτόνομα σε οικείες δραστηριότητες (ΑΠΣ 

για μαθητές με αυτισμό, 2003). 

 

1.5.2 Αυτοπροσδιορισμός και επιλογές σε άτομα με νοητική αναπηρία 

 
 Ο αυτοπροσδιορισμός στα άτομα με νοητική αναπηρία είναι η ικανότητα του 

ατόμου να κάνει επιλογές και να παίρνει αποφάσεις που αφορούν την ποιότητα ζωής 

του, χωρίς να επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες. Βασικοί παράγοντες για τον 

αυτοπροσδιορισμό είναι η ατομική ικανότητα, όπως επηρεάζεται από τη μάθηση και 

την ανάπτυξη, η ευκαιρία, όπως επηρεάζεται από το περιβάλλον και τις εμπειρίες και τα 

συστήματα υποστήριξης και οι προσαρμογές. Τα άτομα που αυτοπροσδιορίζονται 

γνωρίζουν τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις ικανότητες τους, επιλέγουν στόχους, 

αξιολογούν την πρόοδό τους, προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους και αναπτύσσουν 

τεχνικές επίλυσης προβλημάτων με σκοπό να πετύχουν τους στόχους αυτούς 

(Wehmeyer, & Schwartz, 1998). 

 Για πολλούς, ο όρος αυτοπροσδιορισμός και ο όρος νοητική αναπηρία 

θεωρούνται αλληλοαναιρούμενοι. Σε πολλές χώρες τα άτομα με νοητική αναπηρία 

θεωρούνται ανίκανα να αναλάβουν μόνα τους τον έλεγχο της ζωής τους, ενώ 

παράλληλα επικρατεί η αντίληψη πως ο αυτοπροσδιορισμός προϋποθέτει τυπική 

νοημοσύνη, και ως εκ τούτου τα άτομα με νοητική αναπηρία αδυνατούν να 

αυτοπροσδιοριστούν. Γι’ αυτό τα άτομα με νοητική αναπηρία λόγω των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν χρειάζονται πάντα κάποιον να αποφασίζει, γι’ αυτά. Όσοι 

υποστηρίζουν τα παραπάνω, φαίνεται ότι δε λαμβάνουν υπόψη τον ιδιαίτερα σημαντικό 

ρόλο του ανθρώπινου περιβάλλοντος στο οποίο ζουν και συναναστρέφονται όταν αυτό 
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παρέχει στα άτομα με νοητική ανεπάρκεια τις ευκαιρίες να κάνουν επιλογές και να 

λαμβάνουν αποφάσεις για τη ζωή τους (Πισσανίδου, 2014). 

 Το υποστηρικτικό περιβάλλον προσφέρει στο άτομο ευκαιρίες να κάνει αυτό 

τις επιλογές του, να πάρει αποφάσεις, να θέσει και να επιτύχει στόχους. Το 

περιοριστικό, αντίθετα δεν παρέχει αρκετές ευκαιρίες για επιλογές και ενεργή 

συμμετοχή του ατόμου, το καθιστά παθητικό, πράγμα συνηθισμένο στα άτομα με 

νοητική αναπηρία (Wehmeyer, 1995˙ Wehmeyer & Garner, 2003). 

 Έρευνες σχετικές με τον αυτοπροσδιορισμό των ατόμων με νοητική 

αναπηρία, (Wehmeyer, Kelchner & Richards, 1996˙ Stancliffe, 1997˙ Wehmeyer & 

Bolding, 1999˙ Wehmeyer & Garner, 2003˙ Hatton, Emerson, Robertson, Gregory, 

Kessissoglou & Walsh, 2004) έχουν αποδείξει ότι οι ευκαιρίες για άσκηση του 

αυτοπροσδιορισμού είναι εξαιρετικά περιορισμένες στα άτομα αυτά. Σε μικρότερο 

βαθμό η παροχή ευκαιριών στα άτομα με νοητική αναπηρία σχετίζεται, με το μέγεθος 

της κατοικίας τους και το βαθμό αυτονομίας τους μέσα σε αυτήν. Συγκεκριμένα, όσο 

μικρότερη ήταν η κατοικία, τόσο μεγαλύτερο ήταν και το πλήθος των ευκαιριών για 

επιλογές στα άτομα με νοητική αναπηρία, το οποίο πλήθος μάλιστα αυξάνονταν όταν 

τα άτομα ζούσαν αυτόνομα ή απλά υποστηριζόμενα. 

 Από έρευνα του Hatton και των συνεργατών του (2004), κατά την οποία 

διερευνήθηκαν οι ευκαιρίες άσκησης αυτοπροσδιορισμού σε ενήλικες με νοητική 

αναπηρία, προέκυψε ότι οι ευκαιρίες για επιλογές που τους δίνονταν για μικρά 

καθημερινά ζητήματα ήταν πολύ περισσότερες από αυτές που τους δίνονταν για 

επιλογές σε σημαντικά ζητήματα ζωής. Ο μεγαλύτερος βαθμός αυτοπροσδιορισμού 

σημειώθηκε στην υποκλίμακα σχετικά με το «πού θα φάω το γεύμα μου» ενώ οι 

μικρότεροι σε υποκλίμακες που σχετίζονταν με την επιλογή του προσωπικού και την 

επιθεώρηση της εργασίας που προσέφεραν. Επιπλέον, από έρευνα των Smith, Morgan 
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και Davidson (2005), διαπιστώθηκε ότι οι ευκαιρίες για επιλογές που δίνονταν στα 

άτομα με σοβαρή ή μέτρια νοητική αναπηρία δεν ήταν ανάλογες της ηλικίας τους, σε 

αντίθεση με αυτές που δίνονταν στα άτομα με ήπια νοητική αναπηρία. Κατά παράβαση 

της αρχής της ομαλοποίησης, η οποία προβλέπει ότι οι ευκαιρίες για επιλογές πρέπει να 

είναι ανάλογες της ηλικίας και όχι της νοητικής κατάστασης των ατόμων αυτών. Από 

έρευνες των Wehmeyer και Garner (2003) προκύπτει ότι η ποσότητα των ευκαιριών για 

επιλογές που δίνονται στα άτομα με νοητική αναπηρία, αντιστοιχεί, συνήθως, 

ικανοποιητικά στα επίπεδα αυτοπροσδιορισμού τους. 

 Σε ότι αφορά την δυνατότητα να κάνουν επιλογές μαθητές δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης με ήπια ή μέτρια νοητική αναπηρία, η έρευνα είναι πολύ περιορισμένη 

(Dibley & Lim, 1999˙ Manhertz, 2006˙ Shevin & Klein, 2004). 

 Σε έρευνα της Sparks (2013), η οποία εξέταζε κατά πόσο μαθητές 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με νοητική αναπηρία μπορούσαν να βελτιώσουν την 

ικανότητα επιλογών τους αν λάμβαναν κατάλληλη εκπαίδευση, τα αποτελέσματα ήταν 

θετικά. Συγκεκριμένα, αποδείχτηκε ότι τα άτομα αυτά, μετά από κατάλληλη 

εκπαίδευση, αύξησαν την ικανότητα επιλογών τους και μπόρεσαν μάλιστα να την 

διατηρήσουν. 

 Τέλος, σε έρευνα της Εξηντάρα (2015), η οποία εξέταζε τις δυνατότητες 

επιλογών ατόμων με νοητική αναπηρία που διαμένουν σε στέγες υποστηριζόμενης 

διαβίωσης τα αποτελέσματα έδειξαν μέτριο βαθμό παροχής ευκαιριών για επιλογές σε 

αυτά τα άτομα. Αναλυτικά: μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογών τους δίνονταν στον 

τομέα των κοινωνικών δραστηριοτήτων, της πρόσβασης στην κοινότητα και των 

διαπροσωπικών σχέσεων, και μικρότερη στον τομέα των οικιακών δραστηριοτήτων, 

της επιλογής προσωπικού και των συγκατοίκων.  
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1.6 Σκοπός της έρευνας και διερευνητικά ερωτήματα 

 

 Τα τελευταία χρόνια, το ερευνητικό ενδιαφέρον όσων ασχολούνται με την 

έρευνα, την εκπαίδευση και την αποκατάσταση των ατόμων με νοητική αναπηρία και 

αυτισμό έχει επικεντρωθεί στην έννοια του αυτοπροσδιορισμού. Ο αυτοπροσδιορισμός 

αποτελεί μία από τις βασικότερες διαστάσεις της ποιότητας ζωής, δομικό 

χαρακτηριστικό του οποίου αποτελεί η διαδικασία της επιλογής. Η ικανότητα του 

ατόμου να κάνει συνειδητές επιλογές για τις ευκαιρίες που του προκύπτουν στην 

καθημερινή ζωή του, οδηγεί σε υψηλό επίπεδο αυτοπροσδιορισμού. Το να κάνει 

κάποιος επιλογές συχνά αναφέρεται ως η επιλογή ενός αντικειμένου ή μιας 

δραστηριότητας από μια πληθώρα επιλογών σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

 Σε διεθνές επιστημονικό και ερευνητικό επίπεδο τα ζητήματα του 

αυτοπροσδιορισμού και της επιλογής έχουν αναγνωριστεί ως κυρίαρχα για τα άτομα με 

νοητική αναπηρία και αυτισμό. Ωστόσο στην Ελλάδα, τα επίπεδα έρευνας για τα 

ζητήματα του αυτοπροσδιορισμού και των επιλογών παραμένουν χαμηλά. Οι 

υπάρχουσες σχετικές ερευνητικές προσπάθειες που εντοπίζονται στη βιβλιογραφία 

είναι περιορισμένες και τα αποτελέσματά τους, λόγω μικρού δείγματος, δεν μπορούν να 

γενικευτούν για όλο τον πληθυσμό των ατόμων με νοητική αναπηρία και αυτισμό. 

 Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει αν και σε ποιο βαθμό 

παρέχεται η δυνατότητα για επιλογές και πως αυτή επηρεάζεται από το βαθμό 

αυτοπροσδιορισμού ατόμων με ήπια νοητική αναπηρία ή με αυτισμό στην Ελλάδα, 

μέσα από απαντήσεις των ιδίων σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητά τους.  

Πιο αναλυτικά τα διερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας είναι τα 

παρακάτω: 

(α)Ποιο είναι το επίπεδο αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με ήπια νοητική 

αναπηρία και των ατόμων με αυτισμό στην Ελλάδα; 
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(β)Πώς επηρεάζει ο βαθμός αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με ήπια 

νοητική αναπηρία και των ατόμων με αυτισμό τις επιλογές τους; 

(γ)Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στις επιλογές και το φύλο, την ηλικία και 

τον τύπο αναπηρίας; 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την περιορισμένη σχετική βιβλιογραφία, την μη ευρεία 

ύπαρξης καταρτισμένων εκπαιδευτικών για τα ζητήματα του αυτοπροσδιορισμού και  

το γεγονός ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα του αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με 

ήπια νοητική αναπηρία και αυτισμό βρίσκονται σε πολύ αρχικό στάδιο στην Ελλάδα, 

αναμένεται ότι το επίπεδο του αυτοπροσδιορισμού θα είναι χαμηλό και οι δυνατότητες 

επιλογής περιορισμένες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

Μεθοδολογία της έρευνας 

2.1 Συμμετέχοντες 

 

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 50 άτομα με νοητική αναπηρία και αυτισμό 

εκ των οποίων οι 31 ήταν άντρες (62%) και οι 19 γυναίκες (38%) όλοι από δομές 

ειδικής αγωγής της Θεσσαλονίκης και της Ρόδου.  

Οι μαθητές φοιτούσαν σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και σε κέντρα ειδικής αγωγής, σε Τμήμα Ένταξης Λυκείου, σε Τ.Ε.Ε. 

Ειδικής Αγωγής, σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και σε κέντρα ειδικής αγωγής. Οι ηλικίες των 

συμμετεχόντων κυμαίνονταν από τα 18 έως τα 22 έτη, καθώς ήταν απαραίτητο να 

τηρηθεί το ηλικιακό φάσμα των ερευνητικών εργαλείων. Ο μέσος όρος για τις ηλικίες 

των συμμετεχόντων ήταν τα 20 έτη. Η κατανομή των ηλικιών για το σύνολο των 

συμμετεχόντων φαίνεται στον πίνακα 1. Επίσης, πρέπει να αναφερθεί και η άνιση 

κατανοµή του αριθμού των συμμετεχόντων σε σχέση µε την ηλικία σε συνδυασµό και 

με τους δυο τύπους αναπηρίας που εξετάζονται (δεν ήταν ισάριθμα τα άτομα ηλικίας  

18, 19, 20, 21 και 22 ετών που αποτέλεσαν το δείγμα).  

 

 

Πίνακας 1 

Ηλικία συμμετεχόντων  Συχνότητα (Ν)  Ποσοστό (%) 

18 13 26,0 

19 7 14,0 

20 9 18,0 

21 9 18,0 

22 12 24,0 

Σύνολο 50 100,00 

 

 

Όσον αφορά στον τύπο της αναπηρίας, 21 άτομα ήταν διαγνωσμένα με αυτισμό 

(42%), 7 με ελαφρά νοητική αναπηρία (14%) και 22 με ήπια νοητική αναπηρία (44%). 
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(Βλ. πινακα 1). Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρείχαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί 

λειτουργοί των σχολικών μονάδων και των κέντρων ειδικής αγωγής στα οποία 

φοιτούσαν οι μαθητές, μέσα από τον ατομικό φάκελο του κάθε μαθητή, ήταν εφικτό να 

βεβαιωθεί ο τύπος της αναπηρίας που αντιμετώπιζαν οι συμμετέχοντες.  

Τα άτομα με ελαφρά νοητική αναπηρία ήταν πολύ λίγα για να αποτελέσουν μια 

αυτόνομη κατηγορία η οποία θα μπορούσε να υποστηρίξει την στατιστική ανάλυση των 

δεδομένων, οπότε και συγχωνεύτηκαν σε μια ομάδα, αυτή της νοητικής αναπηρίας, οι 

δυο ομάδες της ελαφρά νοητικής αναπηρίας και της ήπιας νοητικής αναπηρίας.   

Στον παρακάτω πίνακα 2 παρουσιάζεται η κατανομή του τύπου της αναπηρίας 

στα δυο φύλα. Στο παρόν δείγμα, ο αριθμός των ανδρών υπερτερεί έναντι αυτού των 

γυναικών, με ποσοστό 62%.  

 

Πίνακας 2 

Είδος αναπηρίας  

Φύλο Νοητική Αναπηρία Αυτισμός Σύνολο 

Αρσενικό 16 15 31 

 55,2% 71,4% 62,0% 

Θηλυκό 13 6 19 

 44,8% 28,6% 38,0% 

Σύνολο 29 21 50 

          

          

Από το σύνολο των 50 συμμετεχόντων με νοητική αναπηρία και αυτισμό, ο 

αυτοπροσδιορισμός και η ελεύθερη επιλογή για 4 από αυτούς εκτιμήθηκε μέσα από 

έναν διαμεσολαβητή, ενώ για τους υπόλοιπους 46 η εκτίμηση του αυτοπροσδιορισμού 

και της ελεύθερης επιλογής τους πραγματοποιήθηκε από τους ίδιους μέσα από αυτό-

αναφορές. Η συμμετοχή ήταν εθελοντική και ανώνυμη. 

Στο δείγμα συμμετείχαν ενήλικοι με νοητική αναπηρία και αυτισμό που 

διέμεναν σε σπίτια με τις οικογένειές τους και όχι σε Στέγες Υποστηριζόμενης 

Διαβίωσης ή οικοτροφεία. Όλοι τους απασχολούνταν κατά τις πρωινές ή απογευματινές 
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ώρες στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής ή σε προστατευόμενα εργαστήρια των 

κέντρων ειδικής αγωγής. 

 

2.1.1 Διαδικασία 

  

Από τον Ιούνιο έως και τον Δεκέμβριο του 2016, πραγματοποιήθηκαν 

συναντήσεις με τους διευθυντές των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πυλαίας- Χορτιάτη, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ρόδου, 

Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Ρόδου, Γ.Ε.Λ. Κρεμαστής Ρόδου και των προέδρων των 

κέντρων ειδικής αγωγής: Κέντρο Α.μ.ε.α. «Ο Σωτήρ» και «Ελπίδα Ρόδου». Αφότου, οι 

διευθυντές και οι πρόεδροι επέτρεψαν την συνεργασία των ατόμων που φοιτούν σε 

αυτά για την πραγματοποίηση των ερωτηματολογίων, δόθηκαν ενημερωτικές επιστολές 

στους γονείς/ κηδεμόνες των ατόμων, με τις οποίες ενημερώθηκαν για το σκοπό της 

έρευνας και το γεγονός ότι αποτελεί κομμάτι της συγκεκριμένης μεταπτυχιακής 

διπλωματικής εργασίας, τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, το περιεχόμενο των 

ερωτήσεων και την ανωνυμία των συμμετεχόντων. Επιπλέον, αναφέρονταν σε αυτές 

και τα στοιχεία της ερευνήτριας για τυχόν περαιτέρω διευκρινήσεις. Την επιστολή 

συνόδευε υπεύθυνη δήλωση την οποία καλούνταν να συμπληρώσουν οι γονείς που 

έδιναν την συγκατάθεσή τους για τη συμμετοχή των παιδιών τους στην έρευνα. Τέλος, 

δίνονταν ευχαριστίες για την συμμετοχή των ερωτηθέντων.  

 Αφότου δόθηκε η γραπτή συναίνεση των γονέων και έπειτα από συνεννόηση με 

τους διευθυντές και τους προέδρους, τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν στα πλαίσια 

προγραμματισμένων επισκέψεων στις σχολικές μονάδες και στα κέντρα ειδικής 

αγωγής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, τα άτομα με νοητική αναπηρία ή αυτισμό να 

αισθάνονται οικεία και άνετα εφόσον βρίσκονταν σε χώρο που περνούν αρκετές ώρες 

της καθημερινότητα τους. Ο απαιτούμενος χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου 

ήταν περίπου 40 λεπτά. Η ερευνήτρια είχε προηγούμενες επαφές με τα άτομα των 2 
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κέντρων ειδικής αγωγής, των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και του Γ.Ε.Λ., οπότε οι συμμετέχοντες 

ένιωθαν άνετα να απαντήσουν στις ερωτήσεις που τους τέθηκαν και δεν χρειάστηκε 

χρόνος γνωριμίας και προσαρμογής ανάμεσά τους. Για 4 άτομα με νοητική αναπηρία 

και αυτισμό από το Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Ρόδου χρησιμοποιήθηκαν διαμεσολαβητές 

(proxy respondents) για να συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια. Οι διαμεσολαβητές 

απάντησαν για λογαριασμό των ερωτηθέντων λόγω του ότι, οι συμμετέχοντες έπρεπε 

να φύγουν νωρίτερα από το σχολείο εκείνη τη μέρα για να συμμετάσχουν σε εξωτερική 

δραστηριότητα. Πρόκειται για άτομα του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού της 

σχολικής μονάδας, την ψυχολόγο και την κοινωνική λειτουργό, που γνώριζαν 

ικανοποιητικά τα 4 άτομα με νοητική αναπηρία και αυτισμό. 

 Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ενημερώθηκαν για το θέμα και το σκοπό της 

έρευνας και κλήθηκαν να απαντήσουν ελεύθερα στις ερωτήσεις των ερωτηματολογίων. 

Στο ερωτηματολόγιο του αυτοπροσδιορισμού σημείωναν μόνοι τους τις απαντήσεις, 

εκτός από 15 περιπτώσεις ατόμων που αντιμετώπιζαν δυσκολία στη γραφή, οπότε και 

συμπληρώθηκαν καθ’ υπαγόρευση από την ερευνήτρια ενώ, σε αυτό της ελεύθερης 

επιλογής η ερευνήτρια επέλεγε, από τις προκαθορισμένες απαντήσεις, την απάντηση 

εκείνη που αντιπροσώπευε καλύτερα την απάντηση του ατόμου.  

 

2.2 Εργαλεία συλλογής δεδομένων 

2.2.1 Ερωτηματολόγιο επιλογών 

 

Για την διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το «The Choice 

Questionnaire: A scale to assess choices exercised by adults with intellectual disability» 

των Stancliffe και Parmenter (1999) στην, μεταφρασμένη στα ελληνικά, έκδοσή του. Η 

μετάφραση του ερωτηματολογίου έγινε από την Εξηντάρα Βασιλική, στα πλαίσια της 
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μεταπτυχιακής εργασίας της, η οποία αφορούσε την διερεύνηση της δυνατότητας 

επιλογών ατόμων με νοητική αναπηρία που ζουν σε Σ.Υ.Δ (Εξηντάρα, 2015). 

 Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε ενήλικες γιατί περιλαμβάνει 

και ερωτήσεις ακατάλληλες για ανήλικους π.χ. ερωτήσεις που αφορούν τυχερά 

παιχνίδια, αλκοόλ, περιοδικά ή ταινίες πορνογραφικού περιεχομένου. Απευθύνεται 

κυρίως σε άτομα που διαμένουν σε Σ.Υ.Δ. ωστόσο, μετά από έγκριση των ερευνητών 

του εργαλείου, μπορεί να απαντηθεί και από άτομα που ζουν με τις οικογένειές τους ή 

μόνα τους παραλείποντας ή τροποποιώντας τις ερωτήσεις που αναφέρονται στις Σ.Υ.Δ. 

Στην παρούσα έρευνα, το ερωτηματολόγιο των επιλογών χρησιμοποιήθηκε 

αποκλειστικά σε ενήλικες με νοητική αναπηρία ή αυτισμό που διαμένουν στο 

οικογενειακό τους σπίτι. Για να μπορέσει να γίνει η χρήση του ερωτηματολογίου με 

αυτό τον τρόπο, πάρθηκε άδεια από τον κατασκευαστές Stancliffe και Parmenter.    

Το ερωτηματολόγιο ενδείκνυται για χρήση που σκοπό έχει να καταδείξει τα 

άτομα που έχουν περιορισμένες δυνατότητες επιλογών, δεν προορίζεται όμως για 

ατομική αξιολόγηση και σχεδιασμό εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς οι επιλογές 

που είναι σημαντικές για κάθε άτομο δεν είναι απαραίτητα αυτές που 

συμπεριλαμβάνονται στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο (Εξηντάρα, 2015). Οι 

απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο μπορούν να δοθούν από τον ίδιο τον συμμετέχοντα ή 

από κάποιο τρίτο πρόσωπο, διαμεσολαβητής, ο οποίος όμως να γνωρίζει καλά τον 

συμμετέχοντα, έτσι ώστε να γνωρίζει και τις επιλογές του. Τέτοια πρόσωπα μπορεί να 

αποτελούν τα μέλη της οικογένειας του συμμετέχοντα ή κάποιος εκπαιδευτής ή 

φροντιστής του που περνά αρκετές ώρες της ημέρας μαζί του. 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από κλειστού τύπου ερωτήσεις για τα 

δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων (φύλο, ηλικία, τύπος αναπηρίας). Στη 

συνέχεια υπάρχουν δυο ερωτήσεις ελέγχου, που πρέπει απαραίτητα να γίνουν, ώστε να 
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αποδείξουν αν υπάρχει συνέπεια και αξιοπιστία στις απαντήσεις των συμμετεχόντων 

και κατ’ επέκταση να καθορίσουν αν θα συνεχιστεί η συνέντευξη ή όχι.  

Οι είκοσι έξι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, χωρίζονται σε 6 θεματικές 

ενότητες σχετικές με τις επιλογές που μπορούν να έχουν οι συμμετέχοντες σε ζητήματα 

της καθημερινότητας. Αυτές απαντώνται με τον εξής τρόπο: 

(α)Δραστηριότητες στο σπίτι, προσωπικό και άλλοι άνθρωποι με τους οποίους 

ζεις στο σπίτι: Εδώ υπάρχουν 10 ερωτήσεις που αφορούν τους κανόνες (π.χ. χρήση 

τηλεφώνου), τις δουλειές του σπιτιού (π.χ. μαγείρεμα) καθώς επίσης και τις σχέσεις 

με τα υπόλοιπα άτομα που ζουν στο σπίτι. 

(β)Χρήματα και διαχείριση των χρημάτων: Εδώ υπάρχουν 4 ερωτήσεις που 

αφορούν τα τυχόν χρήματα που έχουν τα άτομα στην κατοχή τους και την 

διαχείριση αυτών (π.χ. ανάληψη από λογαριασμό τραπέζης). 

(γ)Υγεία: Εδώ υπάρχουν 3 ερωτήσεις για επιλογές που επηρεάζουν το κομμάτι της 

υγείας (π.χ. χρήση αλκοόλ). 

(δ)Κοινωνικές δραστηριότητες, πρόσβαση στην κοινότητα και διαπροσωπικές 

σχέσεις: Εδώ υπάρχουν 5 ερωτήσεις που σχετίζονται με την διαχείριση του 

ελεύθερου χρόνου και τις εξόδους των ατόμων (π.χ. επίσκεψη σε φίλους). 

(ε)Δουλειά/ Ημερήσιες δραστηριότητες: Εδώ υπάρχουν 3 ερωτήσεις που αφορούν 

την μη συμμετοχή στις καθημερινές δραστηριότητες ή στη δουλειά κατ΄ επιλογή 

του ατόμου. 

(στ)Συνολική επιλογή: Εδώ υπάρχει 1 ερώτηση που συνοψίζει το επίπεδο 

ικανοποίησης του ατόμου από το εύρος ελευθερίας που του δίνεται να κάνει 

επιλογές στους διάφορους τομείς της ζωής του. 

Σχετικά με την βαθμολογία των ερωτήσεων, αυτή γίνεται σε μια κλίμακα 3 

σημείων. Όλες οι ερωτήσεις βαθμολογούνται από το 1 έως το 3, με το 3 να 
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αντιπροσωπεύει το μέγιστο βαθμό στον οποίο το άτομο κάνει επιλογές που αφορούν 

την ίδια του την καθημερινότητα. Ο μέσος όρος των τιμών των απαντήσεων του 

ατόμου σε κάθε κλίμακα, αποτελεί το βαθμό στον οποίο το άτομο έχει τη δυνατότητα 

να κάνει επιλογές στον συγκεκριμένο τομέα της ζωής του (Εξηντάρα, 2015). 

 

2.2.2 Κλίμακα Αυτοπροσδιορισμού του Arc 

 

 Η συλλογή των δεδομένων της παρούσας έρευνας, έγιναν επίσης, με τη χρήση 

της κλίμακας «The Arc’s Self-Determination Scale (SDS)» των Wehmeyer και 

Kelchner (1995) στην ελληνική έκδοσή της. Η μετάφραση και η προσαρμογή της 

κλίμακας έγιναν από τη Φέτση Όλγα, στα πλαίσια της μεταπτυχιακής διπλωματικής 

εργασίας της, η οποία αφορούσε στον αυτοπροσδιορισμό σε σχέση με την νοητική 

αναπηρία (Φέτση, 2008). Συγκεκριμένα από την πρωτότυπη μορφή του 

ερωτηματολογίου, στα αγγλικά, τροποποιήθηκαν κάποια στοιχεία τα οποία αφορούσαν 

σε συνήθειες ή πολιτισμικά χαρακτηριστικά της χώρας κατασκευής, έτσι ώστε να 

ανταποκρίνονται στην ελληνική πραγματικότητα (Φέτση, 2008). Η επιλογή της 

συγκεκριμένης κλίμακας, για την παρούσα έρευνα, έγινε εξαιτίας του ότι έχει 

προσαρμοστεί σε ελληνικό πληθυσμό στο παρελθόν. 

 Η παρούσα κλίμακα συνιστά ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς του 

αυτοπροσδιορισμού, σχεδιασμένο για εφήβους με αναπηρίες και συγκεκριμένα μαθητές 

με ήπια νοητική αναπηρία και μαθησιακές δυσκολίες (Wehmeyer, 1995). 

Συμπληρώνεται ολόκληρο από τον ίδιο τον συμμετέχοντα στην έρευνα. Αποτελείται 

από 72 ερωτήσεις και χωρίζεται σε 4 ενότητες. Κάθε ενότητα απεικονίζει καθένα από 

τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του αυτοπροσδιορισμού (αυτονομία, αυτορρύθμιση, 
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ψυχολογική ενδυνάμωση και συνειδητοποίηση του εαυτού) όπως αυτά έχουν 

καθοριστεί από τους Wehmeyer, Kelchner και Richards (1996).  

 Όπως ορίζεται από τον έναν από τους κατασκευαστές της κλίμακας, η κλίμακα 

σχεδιάστηκε για να αποτελέσει ένα εργαλείο- μέσο έτσι ώστε να ενδυναμωθούν οι 

μαθητές µε νοητική αναπηρία, να ενισχύσουν τη δεξιότητα του αυτοπροσδιορισμού, να 

αποκτήσουν την δική τους «φωνή» μέσα στην τάξη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον 

εκπαιδευτικό μόνο για να διερευνήσει τις αντιλήψεις του ίδιου του μαθητή για τον 

αυτοπροσδιορισμό του και όχι ως εργαλείο αποκλεισμού κάποιων μαθητών από 

υπηρεσίες και προγράμματα. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί διαγνωστικό εργαλείο 

με την αυστηρή έννοια των ψυχομετρικών εργαλείων. Με την κλίμακα αυτή μπορεί ο 

εκπαιδευτικός να βοηθήσει το μαθητή να αξιολογήσει ο ίδιος τις πεποιθήσεις του για 

τον εαυτό του και τον αυτοπροσδιορισμό του, να προσδιορίσει τις δυνατότητες και τις 

αδυναμίες του και να αξιολογήσει την πρόοδο του σε σχέση µε τον αυτοπροσδιορισμό 

σε βάθος χρόνου (Wehmeyer, 1995). Για την εποχή που κατασκευάστηκε, αποτελούσε 

το πρώτο ολοκληρωμένο εργαλείο αξιολόγησης του αυτοπροσδιορισµού των μαθητών 

µε νοητική αναπηρία και κατά επέκταση το μόνο µέσο για τον προσδιορισμό 

διδακτικών στόχων και σχεδιασμό παρεμβάσεων στον τομέα του αυτό- προσδιορισμού 

(Wehmeyer, 1995).  

 Η χρήση της κλίμακας, σε ερευνητικό επίπεδο, συνιστάται σε περιπτώσεις όπου 

επιδιώκεται η μελέτη της αποτελεσματικότητας παρεμβάσεων, εκπαιδευτικών 

στρατηγικών και παιδαγωγικού υλικού σχετικών µε τον αυτοπροσδιορισµό και 

γενικότερα η μελέτη της επίδρασης του περιβάλλοντος και των εμπειριών στον 

αυτοπροσδιορισμό των μαθητών (Wehmeyer, 1995). 

 Αξίζει να σημειωθεί, πως η ιδιαιτερότητα της κλίμακας έγκειται στο ότι 

συμπληρώνεται από το ίδιο το άτομο με νοητική αναπηρία. Πρόκειται για ένα 
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χαρακτηριστικό που κατά πολλούς μειώνει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της. Η 

άποψη αυτή στηρίζεται στη γενικότερη φιλοσοφία ότι τα άτομα µε νοητική αναπηρία 

δεν είναι ικανά να γνωρίζουν και να απαντούν ορθά για διάφορες πτυχές του εαυτού 

τους και της προσωπικής τους ζωής. Οι κατασκευαστές υποστηρίζουν µε έμφαση την 

αξιοπιστία της κλίμακας τονίζοντας αρκετές φορές ότι σημασία έχει το πώς 

αντιλαμβάνεται το ίδιο το άτομο τον εαυτό του, ακόμα, και αν οι προσωπικές του 

αντιλήψεις δεν αντικατοπτρίζουν απόλυτα την πραγματικότητα. Σύμφωνα µε τους 

ίδιους, η κλίμακα κατασκευάστηκε µε τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζει τα προβλήματα 

µε την αξιοπιστία και την εγκυρότητα (Wehmeyer, 1995· Wehmeyer, Kelchner & 

Richards, 1996).  

Η κλίμακα χωρίζεται σε 4 ενότητες, µία ενότητα για κάθε ένα από τα τέσσερα 

θεμελιώδη χαρακτηριστικά του αυτοπροσδιορισµού. Η πρώτη ενότητα μετρά την 

αυτονομία, συμπεριλαμβανομένων της ανεξαρτησίας του ατόμου αλλά και του βαθμού 

στον οποίο το άτομο ενεργεί µε βάση τις προσωπικές του πεποιθήσεις, αξίες, 

ικανότητες και τα προσωπικά του ενδιαφέροντα. Οι ερωτήσεις- σημεία της ενότητας 

αυτής προέρχονται αυτούσια από την «Autonomous Functioning Checklist» των 

Sigafoos, Feinstein, Damond και Reiss (Wehmeyer, 1995). Ο συμμετέχων επιλέγει από 

µια τετράβαθμη κλίμακα τύπου Likert τη συχνότητα µε την οποία ο ίδιος πιστεύει ότι 

εμφανίζει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. H πρώτη βαθμίδα της κλίμακας αντιστοιχεί 

στην απάντηση «Δεν το κάνω ακόμα κι αν έχω την ευκαιρία», η δεύτερη βαθμίδα στην 

απάντηση «Το κάνω μερικές φορές όταν έχω την ευκαιρία», η τρίτη στην απάντηση «Το 

κάνω τις περισσότερες φορές που έχω την ευκαιρία» και η τελευταία στην απάντηση «Το 

κάνω κάθε φορά που έχω την ευκαιρία».  

 Ο πρώτος και ο δεύτερος υποτομέας της αυτονομίας μετρούν την ανεξαρτησία. 

Η ανεξαρτησία αξιολογείται στα πλαίσια της λειτουργίας του ατόμου μέσα στην 
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οικογένεια και, επίσης, κατά την αλληλεπίδραση του µε το περιβάλλον, την κοινότητα. 

Οι υπόλοιποι 4 υποτομείς αφορούν στη δράση του ατόμου µε βάση τις προτιμήσεις του, 

τις ικανότητες του, τα ενδιαφέροντα και τις πεποιθήσεις του. Ο βαθμός στον οποίο το 

άτομο δρα, µε βάση τις παραπάνω παραμέτρους, μετριέται στο πλαίσιο του 

ψυχαγωγικού και ελεύθερου χρόνου του, στο πλαίσιο της εμπλοκής του στην κοινότητα 

και της αλληλεπίδρασης του µε αυτήν, στο πλαίσιο της επιλογής μετασχολικών 

κατευθύνσεων καθώς και στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που εμπλέκουν την προσωπική 

έκφραση, για παράδειγμα η διακόσμηση του δωματίου και η επιλογή μουσικής. 

 Η δεύτερη ενότητα μετρά την αυτορρύθµιση και αποτελείται από δύο υποτομείς: 

(α)ικανότητα επίλυσης διαπροσωπικών γνωστικών προβλημάτων (β)την απόδοση στην 

επίτευξη του στόχου. Στον πρώτο υποτομέα το άτομο καλείται να διαβάσει την αρχή και 

το τέλος καθεμιάς από έξι συνολικά ιστορίες που αφορούν τη λειτουργία του ατόμου 

στην οικογένεια, το σχολείο, την εργασία, τις διαπροσωπικές σχέσεις. Έπειτα, θα 

πρέπει να συμπληρώσει µε τον τρόπο που το ίδιο θεωρεί κατάλληλο τη μέση της 

ιστορίας, τι συνέβη, δηλαδή, ανάμεσα στην αρχή της ιστορίας, όπου δίνονται τα 

δεδομένα του προβλήματος, και στο τέλος της, όπου το πρόβλημα επιλύεται τελικά µε 

ευεργετικό τρόπο για το άτομο. Στο δεύτερο υποτομέα, της στοχοθέτησης και της 

επίτευξης στόχου, υπάρχουν τρεις ερωτήσεις για τρεις βασικούς τομείς της 

μετασχολικής ζωής του ατόμου: την εργασιακή απασχόληση, την κατοικία και το 

μεταφορικό µέσο. Το άτομο καλείται να απαντήσει εάν έχει κάνει σχέδια για το μέλλον 

σε αυτούς τους τρεις τομείς και, επιπλέον, να καταγράψει 4 ενέργειες το ανώτερο για 

τον κάθε τομέα, αν θέλει και λιγότερες, που πιστεύει ότι πρέπει να κάνει για να πετύχει 

τους μελλοντικούς αυτούς στόχους. 

 Η τρίτη ενότητα παρέχει ενδείξεις για την ψυχολογική ενδυνάμωση του ατόμου. 

Η ψυχολογική ενδυνάμωση αποτελείται από τις ποικίλες διαστάσεις του αντιληπτού 
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ελέγχου.  

Τα άτομα που είναι αυτοπροσδιοριζόμενα δρουν βάση των πεποιθήσεων ότι(α)έχουν 

την ικανότητα να εμφανίσουν τις συμπεριφορές που είναι απαραίτητες έτσι ώστε να 

επηρεάσουν τις εξελίξεις στο περιβάλλον τους και ότι (β) αν εμφανίσουν αυτές τις 

συμπεριφορές θα συμβούν οι επιδιωκόμενες εξελίξεις. Οι συμμετέχοντες διαβάζουν 

δύο αντιφατικές δηλώσεις και επιλέγουν ανάμεσα σε αυτές, χρησιμοποιώντας τη 

μέθοδο της αναγκαστικής επιλογής (forced-choice method). Οι υψηλές βαθμολογίες 

αντικατοπτρίζουν θετικές αντιλήψεις για τον έλεγχο και την αποτελεσματικότητα του 

ατόμου. 

Η τέταρτη και τελευταία ενότητα της κλίμακας μετρά τη συνειδητοποίηση του 

εαυτού. Τα αυτοπροσδιοριζόµενα άτομα είναι συνειδητοποιημένα ως προς τον εαυτό 

τους µε την έννοια ότι χρησιμοποιούν µια ολοκληρωμένη, και λογικά ορθή, γνώση του 

εαυτού τους και των δυνατοτήτων και περιορισμών τους, έτσι ώστε να ενεργούν µε 

τέτοιο τρόπο που να εκμεταλλεύονται αυτή τη γνώση µε ευεργετικό τρόπο για τα ίδια. 

Η αυτογνωσία διαμορφώνεται μέσα από την τριβή µε το περιβάλλον του καθενός και 

την ερμηνεία αυτού του περιβάλλοντος και επηρεάζεται από τις εκτιμήσεις των άλλων, 

τις ενισχύσεις και τους προσδιορισμούς που δίνονται στην ίδια του τη συμπεριφορά. Οι 

συμμετέχοντες απαντούν σε µια σειρά από δηλώσεις που αντικατοπτρίζουν χαμηλή ή 

υψηλή συνειδητοποίηση του εαυτού σημειώνοντας εάν συμφωνούν ή διαφωνούν µε 

κάθε µία από τις δηλώσεις. Οι υψηλές βαθμολογίες αντικατοπτρίζουν υψηλά επίπεδα 

συνειδητοποίησης του εαυτού. 

Η κάθε ενότητα βγάζει το δικό της σκορ και το ανώτερο όριο βαθμολογίας που 

διαθέτει η κλίμακα είναι 148 βαθμοί. Οι υψηλότερες βαθμολογίες αντικατοπτρίζουν 

υψηλότερο αυτοπροσδιορισµό. Αξίζει να σημειωθεί πως η κλίμακα SDS δεν είναι 

σταθμισμένη και οι αναλύσεις των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας βασίστηκαν 
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στις αρχικές τιμές (raw scores). 

 Η κλίμακα SDS σταθμίστηκε µε βάση τις απαντήσεις που έδωσαν 500 μαθητές 

(223 άντρες, 210 γυναίκες και 67 άτομα αγνώστου φύλου) από σχολεία 5 πολιτειών της 

Αμερικής (Τέξας, Βιρτζίνια, Αλαµπάµα, Κονέκτικατ και Κολοράντο). Οι ηλικίες των 

συμμετεχόντων κυμαίνονταν από τα 14 έως τα 22 έτη µε µέσο όρο τα 17,08 έτη. Οι 

συμμετέχοντες ήταν μαθητές χωρίς αναπηρίες, µε μαθησιακές δυσκολίες, µε νοητική 

αναπηρία και λίγα άτομα µε άλλου είδους διαταραχές (κινητική αναπηρία, αυτισμό, 

προβλήματα λόγου). 

 Η αξιοπιστία της κλίμακας σε σχέση µε συγκλίνοντα κριτήρια (concurrent 

criterion-related validity) εξασφαλίστηκε µε την ανάδειξη σχέσεων μεταξύ της SDS και 

άλλων αντιληπτικά συναφών εργαλείων, ανάμεσα στα οποία πολλαπλά εργαλεία που 

μετρού το σημείο ελέγχου, τους προσδιορισμούς της ακαδηµαϊκής επιτυχίας και την 

αυτοαποτελεσµατικότητα. Επιπλέον, η κλίμακα είχε επαρκή κατασκευαστική 

αξιοπιστία (construct validity), συµπεριλαµβανοµένης της παραγοντικής αξιοπιστίας 

(factorial validity) που εξασφαλίστηκε µε επαναλαμβανόμενες παραγοντικές αναλύσεις 

και αξιοπιστία διακριτότητας (discriminative validity), όπως, επίσης, και επαρκή 

εσωτερική συνάφεια (internal consistency) (Chronbach’s a=0.90) (Wehmeyer, 1995). 

 

2.3 Στατιστική Ανάλυση 

 

Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 

Statistics. Αρχικά, προσδιορίστηκαν οι Μέσοι Όροι (Μ.Ο.) και οι Τυπικές Αποκλίσεις 

(Τ.Α.) ανά κατηγορία αναπηρίας ξεχωριστά και στο σύνολο σε σχέση με την ηλικία των 

συμμετεχόντων και για τις βαθμολογίες του συνόλου των επιλογών, των υποτομέων του 

αυτοπροσδιορισμού και του ολικού αυτοπροσδιορισμού. Στη συνέχεια, 
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πραγματοποιήθηκε Έλεγχος Αξιοπιστίας (Cronbach’s Alpha) για διαπιστώσουμε αν τα 

εργαλεία είναι κατάλληλα για το δείγμα. Για να διαπιστώσουμε το επίπεδο του 

αυτοπροσδιορισμού στους συμμετέχοντες με νοητική αναπηρία και αυτισμό, 

πραγματοποιήθηκε έλεγχος ισότητας μέσω τιμών (T-test). Επιπλέον, ο ίδιος έλεγχος 

πραγματοποιήθηκε για να ελεγχθεί ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ επιλογών και φύλου 

και μεταξύ επιλογών και τύπου αναπηρίας. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις με 

τον συντελεστή συσχέτισης Pearson για να διερευνηθεί αν υπάρχουν συσχετίσεις 

μεταξύ βαθμού αυτοπροσδιορισμού και επιλογών ανά τύπο αναπηρίας και μεταξύ 

επιλογών και ηλικίας.  

2.4 Έλεγχος Αξιοπιστίας  

 

Αρχικά, εφαρμόστηκε ο Έλεγχος Αξιοπιστίας (Cronbach’s Alpha) για να 

διαπιστώσουμε αν τα εργαλεία είναι κατάλληλα για το δείγμα. Το ερωτηματολόγιο των 

επιλογών ελέγχθηκε από τους συγγραφείς του με τον Δείκτη Αξιοπιστίας (Cronbach’s 

Alpha) και το αποτέλεσμα ήταν ,081, δηλαδή ικανοποιητικό. Εξίσου ικανοποιητικά 

υπήρξαν και τα αποτελέσματα ως προς την εσωτερική συνοχή και την εγκυρότητα 

(Εξηντάρα, 2015). Η κλίμακα αυτοπροσδιορισμού του Arc ελέγχθηκε από τους 

ερευνητές του με τον δείκτη αξιοπιστίας (Cronbach’s Alpha) και το αποτέλεσμα ήταν 

,090, δηλαδή επαρκής Α εσωτερική συνάφεια (Wehmeyer, 1995).  

 

Πίνακας 1 

Έλεγχος Αξιοπιστίας (Cronbach’s Alpha) ξεχωριστά ανά τύπο αναπηρίας και συνολικά για όλο το 

δείγμα 

Δείκτης Αξιοπιστίας 

(Cronbach’s Alpha) 

Νοητική Αναπηρία Αυτισμός Συνολικό Δείγμα 

Επιλογές ,848 ,928 ,922 

Αυτονομία ,848 ,950 ,933 

Αυτορρύθμιση Α ,873 ,807 ,875 

Αυτορρύθμιση Β ,864 ,906 ,907 

Ψυχολογική Ενδυνάμωση ,728 ,543 ,712 

Συνειδητοποίηση Εαυτού ,773 ,523 ,704 
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Στον Πίνακα 1, παρατηρείται, ότι ο δείκτης αξιοπιστίας (Cronbach’s Alpha) 

υπολογίστηκε ξεχωριστά ανά κατηγορία αναπηρίας και συνολικά για όλο το δείγμα, με 

όλους τους συντελεστές του Cronbach’s Alpha να είναι ικανοποιητικοί, μεγαλύτεροι 

από το ,070. Συμπεραίνεται λοιπόν, ότι τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, είναι 

αρκετά ικανοποιητικά ως προς το βαθμό αξιοπιστίας, άρα κατάλληλα για την εφαρμογή 

τους στο δείγμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

Αποτελέσματα 

 

3.1 Περιγραφική Στατιστική 

 

Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει, ότι κατά μέσο όρο η ηλικία 

των συμμετεχόντων (βλ. Πίνακας 1) κυμαίνεται: σε αυτούς με νοητική αναπηρία στα 

20 έτη (Μ.Ο.=20,24,  Τ.Α.=1,504), σε αυτούς με αυτισμό στα 19 έτη (Μ.Ο.=19,67,  

Τ.Α.=1,560) και στο σύνολο των συμμετεχόντων της έρευνας στα 20 έτη (Μ.Ο.=20,00,  

Τ.Α.=1,539). 

 

Πίνακας 1 

Μ.Ο. και Τ.Α. ανά τύπο αναπηρίας ξεχωριστά και στο σύνολο σε σχέση με την ηλικία 

Τύπος Αναπηρίας Μ.Ο. Ν Τ.Α. 

Νοητική Αναπηρία 20,24 29 1,504 

Αυτισμός 19,67 21 1,560 

Σύνολο 20,00 50 1,539 

 

Όσον αφορά τους Μ.Ο. και τις Τ.Α. για τις βαθμολογίες του συνόλου των 

επιλογών, των υποτομέων του αυτοπροσδιορισμού και του ολικού αυτοπροσδιορισμού, 

όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, οι συμμετέχοντες με νοητική αναπηρία σημειώνουν 

παντού βαθμολογίες κατά μέσο όρο υψηλότερες από αυτούς με αυτισμό. 

Συγκεκριμένα, όλοι οι συμμετέχοντες σημείωσαν βαθμολογίες κατά μέσο όρο 

υψηλότερες στον υποτομέα της συνειδητοποίησης του εαυτού (Μ.Ο.=73,3000, 

Τ.Α.=23,50358). Ακολούθησαν το σύνολο των επιλογών (Μ.Ο.= 43,96, Τ.Α.=8,933) 

και ο υποτομέας της αυτονομίας (Μ.Ο.=38,62, Τ.Α.=15,329). Αρκετά χαμηλότερες 

βαθμολογίες σημειώθηκαν στους υποτομείς της αυτορρύθμισης Β (Μ.Ο.=12,86, 

Τ.Α.=2,572) και της ψυχολογικής ενδυνάμωσης (Μ.Ο.=11,68, Τ.Α.=2,503). Τέλος, οι 

κατά μέσο όρο χαμηλότερες βαθμολογίες σημειώθηκαν στον υποτομέα της 
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αυτορρύθμισης Α (Μ.Ο.=5,68, Τ.Α.=4,053). Αξίζει να σημειωθεί, ότι στον υποτομέα 

της αυτονομίας οι βαθμολογίες ήταν υψηλότερες από αυτές του τομέα της 

αυτορρύθμισης. Τέλος, η κατά μέσο όρο συνολική βαθμολογία για τον 

αυτοπροσδιορισμό ήταν πολύ χαμηλή (Μ.Ο.=4,46,  Τ.Α.=2,998). 

 

Πίνακας 2 

Μ.Ο. και Τ.Α. για τις βαθμολογίες του συνόλου των επιλογών, των υποτομέων του αυτοπροσδιορισμού και του ολικού 

αυτοπροσδιορισμού 

Τύπος  

Αναπηρίας 

 Σύνολο 

Επιλογές 

Αυτονομία Αυτορ/ση  

Α 

Αυτορ/ση  

Β 

Ψυχολογική 

Ενδυνάμωση 

Συνειδητοποίηση  

εαυτού 

Σύνολο  

Αυτό-

προσδιορ/ού 

Ν.Α. Μ.Ο. 48,17 45,31 7,10 13,83 12,24 84,3448 5,86 

 Ν 29 29 29 29 29 29 29 

 Τ.Α. 6,590 11,078 3,985 2,346 2,655 17,91702 2,642 

Αυτισμός Μ.Ο. 38,14 29,38 3,71 11,52 10,90 58,0476 2,52 

 Ν 21 21 21 21 21 21 21 

 Τ.Α. 8,569 15,791 3,319 2,294 2,095 21,97379 2,337 

Σύνολο Μ.Ο. 43,96 38,62 5,68 12,86 11,68 73,3000 4,46 

 Ν 50 50 50 50 50 50 50 

 Τ.Α. 8,933 15,329 4,053 2,572 2,503 23,50358 2,998 

 

3.2 T-test για τα επίπεδα του αυτοπροσδιορισμού στους δυο τύπους 

αναπηρίας 

 
Όσον αφορά το διερευνητικό ερώτημα για το επίπεδο του αυτοπροσδιορισμού 

στους συμμετέχοντες με ήπια νοητική αναπηρία και σε αυτούς με αυτισμό, 

πραγματοποιήθηκε έλεγχος ισότητας μέσων τιμών (T-test) για να φανεί αν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των απαντήσεων των δυο ομάδων αναπηρίας. 

Στον Πίνακα3, παρατηρείται, στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των απαντήσεων 

των δυο ομάδων τόσο στον ολικό αυτοπροσδιορισμό όσο και στους υποτομείς του (p< 

0,05), και ότι τα επίπεδα του ολικού αυτοπροσδιορισμού είναι αρκετά χαμηλά και στις 

δυο ομάδες (νοητική αναπηρία: Μ.Ο.=84,34, Τ.Α.=17,91, αυτισμός: Μ.Ο.=58,04, 

Τ.Α.=21,97). 

Συγκεκριμένα, στον υποτομέα της αυτονομίας (νοητική αναπηρία: Μ.Ο.=45,31, 

Τ.Α.=11,07, αυτισμός: Μ.Ο.=29,38, Τ.Α.=15,79), στους δυο υποτομείς της 
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αυτορρύθμισης (αυτορρύθμιση Α: νοητική αναπηρία: Μ.Ο.=7,10, Τ.Α.=3,98, αυτισμός: 

Μ.Ο.= 3,71, Τ.Α.=3,31, αυτορρύθμιση Β: νοητική αναπηρία: Μ.Ο.=5,86, Τ.Α.=2,64, 

αυτισμός: Μ.Ο.=2,52, Τ.Α.=2,33) και στον υποτομέα της ψυχολογικής ενδυνάμωσης 

(νοητική αναπηρία: Μ.Ο.=13,83, Τ.Α.=2,34, αυτισμός: Μ.Ο.=11,52, Τ.Α.=2,29) 

παρουσιάζονται, στατιστικά σημαντικές διαφορές στη βαθμολόγηση των διαφορετικών 

τύπων αναπηρίας, με τάση να βαθμολογούνται καλύτερα οι συμμετέχοντες με νοητική 

αναπηρία.  

Στον υποτομέα της συνειδητοποίησης του εαυτού, δεν παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στους συμμετέχοντες με νοητική αναπηρία και αυτισμό. 

Τέλος, στον ολικό αυτοπροσδιορισμό, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των απαντήσεων των συμμετεχόντων με διαφορετικό τύπο αναπηρίας, με τάση 

να βαθμολογούνται υψηλότερα οι συμμετέχοντες με νοητική αναπηρία. Προκύπτει 

λοιπόν, πως οι συμμετέχοντες με νοητική αναπηρία παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα 

αυτοπροσδιορισμού. 

Σε σχέση με τις ανώτερες και τις κατώτερες βαθμολογίες ανά τύπο αναπηρίας, 

στον ολικό αυτοπροσδιορισμό και στους υποτομείς του παρατηρούνται αρκετά χαμηλές 

βαθμολογίες σε όλα, άρα και χαμηλά επίπεδα αυτοπροσδιορισμού. 

Συγκεκριμένα: 

  στον υποτομέα της αυτονομίας, με ανώτατη βαθμολογία 96 σημείωσαν κατά 

μέσο όρο ανώτερη βαθμολογία 23 οι συμμετέχοντες με νοητική αναπηρία και 24 αυτοί 

με αυτισμό. 

Στους δυο υποτομείς της αυτορρύθμισης, με ανώτατη βαθμολογία 12 

(αυτορρύθμιση Α) και 9 (αυτορρύθμιση Β), από τους συμμετέχοντες και αυτοί με 

νοητική αναπηρία και αυτοί με αυτισμό, σημείωσαν κατά μέσο όρο, όμοια ανώτερη 

βαθμολογία 5 και 4 αντίστοιχα. 
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Στον υποτομέα της ψυχολογικής ενδυνάμωσης, με ανώτατη βαθμολογία 16 

τόσο οι συμμετέχοντες με νοητική αναπηρία, όσο και αυτοί με αυτισμό, σημείωσαν 

κατά μέσο όρο μόλις 3 ως ανώτερη βαθμολογία. 

Στον υποτομέα της συνειδητοποίησης του εαυτού, με ανώτατη βαθμολογία 15, 

σημειώθηκε κατά μέσο όρο 2 ως ανώτερη βαθμολογία και στους δυο τύπους 

αναπηρίας.  

Τέλος, σε ότι αφορά τον ολικό αυτοπροσδιορισμό, με ανώτατη θετική 

βαθμολογία 148, σημείωσαν κατά μέσο όρο ανώτερη θετική βαθμολογία 37 οι 

συμμετέχοντες με νοητική αναπηρία και 38 αυτοί με αυτισμό. Συμπερασματικά, οι 

χαμηλές βαθμολογίες στον αυτοπροσδιορισμό αποδεικνύουν και τα χαμηλά επίπεδα 

αυτοπροσδιορισμού τους. 

 

 

 

3.3 Συσχετίσεις Pearson μεταξύ βαθμού αυτοπροσδιορισμού και 

επιλογών ανά τύπο αναπηρίας 

 
Όσον αφορά στο διερευνητικό ερώτημα πόσο ο βαθμός αυτοπροσδιορισμού 

επηρεάζει τις επιλογές των ατόμων με ήπια νοητική αναπηρία και αυτών με αυτισμό, 

Πίνακας 3          

Έλεγχος ισότητας μέσων τιμών (T-test) για τα επίπεδα του αυτοπροσδιορισμού στους δυο τύπους 

αναπηρίας 

 Τύπος  

Αναπηρίας 

Ν Μ.Ο. Τ.Α. t df        p Κατώτερη Ανώτερη 

Αυτονομία 
Νοητική  

Αναπηρία 
29 45,31 11,078           8    23 

 Αυτισμός 21 29,38 15,791 3,969 33 0,000<0,05        7    24 

Αυτορρύθμιση Α 
Νοητική  

Αναπηρία 
29 7,10 3,985 3,178 48 0,003<0,05        1     5 

 Αυτισμός 21 3,71 3,319           1     5 

Αυτορρύθμιση Β 
Νοητική  

Αναπηρία 
29 5,86 2,642 4,624 48 0,000<0,05        1     4 

 Αυτισμός 21 2,52 2,337           1     4 

Ψυχολογική  

Ενδυνάμωση 

Νοητική  

Αναπηρία 
29 13,83 2,346 3,459 48 0,001<0,05        0      3 

 Αυτισμός 21 11,52 2,294           0      3 

Συνειδητοποίηση  
Εαυτού 

Νοητική  
Αναπηρία 

29 12,24 2,655 1,914 48 0,062>0,05    -0,06      2 

 Αυτισμός 21 10,90 2,095      -0,01      2 

Σύνολο 
Αυτοπροσδιορισμού 

Νοητική  
Αναπηρία 

29 84,3448 17,91702          14     37 

 Αυτισμός 21 58,0476 21,97379 4,506 37 0,000<0,05       14     38 
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πραγματοποιήθηκε έλεγχος με συντελεστή συσχέτισης r του Pearson. Από την 

ανάλυση, του Πίνακα 4, προκύπτει ότι οι επιλογές αυξάνονται όσο αυξάνεται και ο 

βαθμός του αυτοπροσδιορισμού. Οι συμμετέχοντες με νοητική αναπηρία έχουν 

υψηλότερο βαθμό αυτοπροσδιορισμού από αυτούς με αυτισμό γι’ αυτό, και υψηλότερες 

βαθμολογίες στις επιλογές. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες με αυτισμό, κατά τη διαδικασία 

της επιλογής παρουσιάζουν πιο έντονη συσχέτιση μεταξύ βαθμού αυτοπροσδιορισμού 

και επιλογών στους υποτομείς της αυτονομίας, της αυτορρύθμισης Α και της 

ψυχολογικής ενδυνάμωσης, από ότι αυτοί με νοητική αναπηρία. 

 

Πίνακας 4 

Συσχετίσεις με τον συντελεστή συσχέτισης Pearson μεταξύ βαθμού αυτοπροσδιορισμού και 

επιλογών ανά τύπο αναπηρίας 

 Νοητική Αναπηρία Αυτισμός 

Αυτονομία ,397* ,818** 

Αυτορρύθμιση Α ,459* ,647** 

Αυτορρύθμιση Β ,424* ,458* 

Ψυχολογική Ενδυνάμωση ,415* ,637** 

Συνειδητοποίηση Εαυτού ,500** ,413 

Σύνολο Αυτοπροσδιορισμού ,539** ,840** 

*:p<0,05,  **:p<0,01 
 

 

3.4 Συσχετίσεις μεταξύ των επιλογών με το φύλο, την ηλικία και τον 

τύπο αναπηρίας 

 
  Προκειμένου, να ελεγχθεί, ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ των επιλογών με το 

φύλο, την ηλικία και τον τύπο αναπηρίας, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι ισότητας μέσων 

τιμών (T-test). Προέκυψε ότι η ηλικία και ο τύπος αναπηρίας παίζουν στατιστικά 

σημαντικό ρόλο αναφορικά με τις επιλογές των συμμετεχόντων με νοητική αναπηρία 

και με αυτισμό ενώ, το φύλο στατιστικά δεν συσχετίζεται σημαντικά με τις επιλογές σε 

κανέναν από τους δυο τύπους αναπηρίας.  
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 Σε ότι αφορά τη συσχέτιση των επιλογών με την ηλικία, στον Πίνακα 5 φαίνεται 

ότι, η ηλικία συσχετίζεται στατιστικά σημαντικά με τις επιλογές, μόνο στους  

Πίνακας 5 
Αποτελέσματα συντελεστή συσχέτισης του Pearson για την συσχέτιση της ηλικίας με τις επιλογές 

Ηλικία Ν Σύνολο Επιλογών 

Νοητική Αναπηρία 29 0,507** 

Αυτισμός 21                      0,269 

**:p<0,01 

 

συμμετέχοντες με νοητική αναπηρία κατά 50,7%. Συμπεραίνουμε, πως όσο αυξάνεται η 

ηλικία στους συμμετέχοντες με νοητική αναπηρία, τόσο αυξάνονται και οι επιλογές που 

κάνουν. 

Τέλος, όσον αφορά τη συσχέτιση του τύπου αναπηρίας με τις επιλογές, στον 

Πίνακα 6, φαίνεται ότι οι επιλογές συσχετίζονται στατιστικά σημαντικά τόσο με τους  

Πίνακας 6 

Έλεγχος ισότητας μέσων τιμών (T-test) για τη συσχέτιση του τύπου αναπηρίας με τις επιλογές 

Σύνολο 

Επιλογών 

Ν Μ.Ο. Τ.Α. t df p 

Νοητική 

Αναπηρία 

29 48,17 6,590    

Αυτισμός 21 38,14 8,569 4,488 36 0,000<0,05 

 

συμμετέχοντες με νοητική αναπηρία (p=0,000<0,05) όσο και με αυτούς με αυτισμό 

(p=0,000<0,05). 
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Κεφάλαιο 4ο 

Συζήτηση- Συμπεράσματα 

 

Η παρούσα έρευνα είχε σκοπό να διερευνήσει αν και σε ποιο βαθμό παρέχεται η 

δυνατότητα για επιλογές και πως αυτή επηρεάζεται από το βαθμό αυτοπροσδιορισμού 

ατόμων με ήπια νοητική αναπηρία ή με αυτισμό στην Ελλάδα, ηλικίας 18 έως 22 ετών, 

όπως αυτά αξιολογήθηκαν από την κλίμακα αυτοπροσδιορισμού του Arc και από το 

ερωτηματολόγιο των επιλογών. Επιπλέον, διερευνήθηκε κατά πόσο ο βαθμός 

αυτοπροσδιορισμού επηρεάζει τις επιλογές ατόμων με ήπια νοητική ή με αυτισμό. 

Τέλος, εξετάστηκε η συσχέτιση ανάμεσα στις επιλογές το φύλο, την ηλικία και τον τύπο 

αναπηρίας. Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο θεωρητικό και στο ερευνητικό 

τμήμα αυτής της εργασίας, συλλέγονται πληροφορίες που μπορεί να οδηγήσουν σε 

ενδιαφέροντα συμπεράσματα. 

Το πρώτο διερευνητικό ερώτημα της έρευνας αφορούσε στην διερεύνηση του 

αυτοπροσδιορισμού των συμμετεχόντων. Από την στατιστική ανάλυση των δεδομένων 

προκύπτει πως το ολικό επίπεδο του αυτοπροσδιορισμού είναι πολύ χαμηλό τόσο στους 

συμμετέχοντες με νοητική αναπηρία, όσο και στους συμμετέχοντες με αυτισμό. Το 

αποτέλεσμα αυτό συγκλίνει τόσο με την αρχική υπόθεση της έρευνας, όσο και με 

διεθνείς έρευνες (Field et al., 1998˙ Hatton, Emerson, Robertson, Gregory, Kessisoglou 

& Walsh, 2004˙ Σούλης & Φλωρίδης, 2006˙ Chou, Wehmeyer, Palmer, Lee, 2016). 

Όσον αφορά στα ελληνικά δεδομένα, έρευνα της Φέτση (2008), καταλήγει στο ίδιο 

συμπέρασμα, ότι δηλαδή οι Έλληνες μαθητές με νοητική αναπηρία εμφανίζουν χαμηλά 

επίπεδα αυτοπροσδιορισμού. Έρευνα της Φράγκου (2017) καταλήγει επίσης στο ίδιο 

συμπέρασμα, ότι χαμηλά επίπεδα αυτοπροσδιορισμού συναντώνται στους Έλληνες 
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μαθητές με νοητική αναπηρία. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποια αντίστοιχη έρευνα που να 

εξετάζει τον αυτοπροσδιορισμό σε μαθητές με αυτισμό στην Ελλάδα.  

Ο υποτομέας της αυτονομίας συγκέντρωσε χαμηλές βαθμολογίες στο σύνολο 

των συμμετεχόντων με τάση να βαθμολογούνται καλύτερα οι συμμετέχοντες με νοητική 

αναπηρία. Το εύρημα αυτό συγκλίνει και με την πρόσφατη έρευνα των Chou, 

Wehmeyer, Palmer και Lee (2016) στην οποία οι συμμετέχοντες με αυτισμό είχαν 

χαμηλότερα επίπεδα αυτονομίας απ’ ότι οι συμμετέχοντες με νοητική αναπηρία. Ο 

υποτομέας αυτός χωρίζεται σε έξι υποενότητες που αφορούν την ανεξαρτησία, την 

αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα στον ελεύθερο 

χρόνο και την εμπλοκή στην κοινότητα καθώς και την προσωπική επιλογή για στυλ, 

ρούχα, διακόσμηση και τις μετασχολικές κατευθύνσεις. Λόγω των χαμηλών 

βαθμολογιών τους παρατηρούνται περιορισμένες ευκαιρίες να επιλέξουν με βάση τις 

προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά τους τόσο οι συμμετέχοντες με νοητική αναπηρία, όσο 

και αυτοί με αυτισμό (Hodgetts, Nicholas, Zwaigenbaum, & McConnell, 2013). Τα 

σχετικά ερευνητικά δεδομένα της χώρας μας αποδίδουν την έλλειψη ανεξαρτησίας των 

ατόμων με νοητική αναπηρία στο υπερπροστατευτικό οικογενειακό περιβάλλον, που 

δεν αφήνει περιθώρια στα άτομα αυτά να κάνουν επιλογές και να δράσουν αυτόνομα 

(Σούλης & Φλωρίδης, 2006). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τομέας της αυτονομίας 

αναμενόταν να συγκεντρώσει τις υψηλότερες βαθμολογίες, εξαιτίας του ότι η 

αυτονοµία εµπεριέχεται συχνά στα Εξατοµικευµένα Εκπαιδευτικά Προγράµµατα των 

µαθητών µε αναπηρίες, ακόµα και αν προσεγγίζεται µε τρόπο που δεν ενισχύει τον 

αυτοπροσδιορισµό των µαθητών (Φέτση, 2008). Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη αλλά, 

αποδείχτηκε ότι στον υποτομέα της συνειδητοποίησης του εαυτού συγκεντρώθηκαν οι 

υψηλότερες βαθμολογίες. Κάτι τέτοιο δεν ήταν αναμενόμενο και προκάλεσε έκπληξη. 

Είναι ένα εύρημα το οποίο δεν μπορεί να γενικευτεί εξαιτίας του μικρού αριθμού του 



69 
 

δείγματος της έρευνας και καλό θα ήταν να διερευνηθεί στο μέλλον σε μεγαλύτερο 

δείγμα ατόμων. 

Ο υποτομέας της αυτορρύθμισης, συγκέντρωσε πολύ χαμηλές βαθμολογίες στο 

σύνολο των συμμετεχόντων με τάση να βαθμολογούνται καλύτερα οι συμμετέχοντες με 

νοητική αναπηρία. Το εύρημα αυτό συγκλίνει με την έρευνα των Chou, Wehmeyer, 

Palmer και Lee (2016) στην οποία οι συμμετέχοντες με νοητική αναπηρία είχαν 

υψηλότερα επίπεδα αυτορρύθμισης απ’ ότι οι συμμετέχοντες με αυτισμό. Οι χαμηλές 

βαθμολογίες εδώ δηλώνουν αδυναμία στην ικανότητα επίλυσης διαπροσωπικών 

γνωστικών προβλημάτων και στη στοχοθέτηση και την επίτευξη ενός στόχου. Η 

διαφοροποίηση σε αυτό τον υποτομέα είναι πως οι ερωτήσεις είναι ανοικτού τύπου και 

όχι πολλαπλής επιλογής όπως σε όλη την υπόλοιπη κλίμακα. Ο κάθε ερωτώμενος 

προσπαθεί να δώσει μια απάντηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στον υποτομέα αυτό 

εμπλέκεται το υποκειμενικό κριτήριο του κάθε βαθμολογητή. Για το λόγο αυτό θα ήταν 

πιο ασφαλές οι βαθμολογίες της κλίμακας να υπολογίζονται από δυο βαθμολογητές: τον 

εκπαιδευτικό του µαθητή που γνωρίζει τις δυνατότητες και τις αδυναµίες του και 

σύµφωνα µε τους κατασκευαστές επιτρέπεται να αξιολογήσει τις απαντήσεις του 

µαθητή µε βάση τη γνώση αυτή (Wehmeyer, 1995) αλλά και από ένα δεύτερο άτοµο 

που δεν είναι εξοικειωµένο µε το µαθητή και µπορεί να αξιολογήσει τις απαντήσεις του 

αντικειμενικά. 

 Σε ότι αφορά τον υποτομέα της ψυχολογικής ενδυνάμωσης των ατόμων που 

συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα, βρίσκεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο, έχοντας λάβει 

από τις χαμηλότερες βαθμολογίες μαζί με την αυτορρύθμιση. Υψηλότερες βαθμολογίες 

και σε αυτόν τον υποτομέα λαμβάνουν οι συμμετέχοντες με νοητική αναπηρία. Τα 

ευρήματα αυτά συγκλίνουν με την έρευνα των Chou, Wehmeyer, Palmer και Lee (2016) 

στην οποία οι συμμετέχοντες με νοητική αναπηρία είχαν υψηλότερες βαθμολογίες στην 

ψυχολογική ενδυνάμωση απ’ ότι οι συμμετέχοντες με αυτισμό. Οι χαμηλές βαθμολογίες 
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εδώ αντικατοπτρίζουν αρνητικές αντιλήψεις για τον έλεγχο και την 

αποτελεσματικότητα του ατόμου. Ο Wehmeyer (1995) τονίζει ότι δεν είναι αρκετό να 

γνωρίζει το άτοµο πώς να λαµβάνει αποφάσεις αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να πιστεύει 

ότι εάν εφαρµόσει την απόφαση που έλαβε θα επιτύχει το επιθυµητό αποτέλεσµα. 

Πρόκειται ουσιαστικά περισσότερο για στάση απέναντι στις ικανότητες του παρά για 

ικανότητα. ∆υστυχώς, οι στάσεις του ατόµου µε νοητική αναπηρία 

συµπεριλαµβανοµένων και των κινήτρων του για δράση είναι µια όψη της 

προσωπικότητας του που παραµελείται συστηµατικά κατά την εκπαιδευτική πράξη 

(Φέτση, 2008). 

 Η συνειδητοποίηση του εαυτού σημειώνει τις υψηλότερες βαθμολογίες της 

κλίμακας στο σύνολο των συμμετεχόντων. Το γεγονός αυτό είναι ενθαρρυντικό. Οι 

υψηλότερες βαθμολογίες εδώ υποδηλώνουν πως τα άτομα είναι πιο συνειδητοποιημένα 

ως προς τον εαυτό τους, έτσι ώστε να χρησιμοποιούν τη γνώση του εαυτού τους µε 

τρόπο ευεργετικό για τα ίδια. 

 Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας γίνεται φανερό ότι ο 

αυτοπροσδιορισμός των ατόμων με νοητική αναπηρία και των ατόμων με αυτισμό 

κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, ο βαθμός αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με 

νοητική αναπηρία υπερτερεί αυτού των ατόμων με αυτισμό. Η εξάρτηση από τους 

σημαντικούς άλλους, η έλλειψη κινήτρων, οι περιορισμένες ευκαιρίες λήψης 

αποφάσεων αποτελούν παράγοντες που περιορίζουν τα άτομα με νοητική αναπηρία ή 

αυτισμό να αποφασίζουν με βάση τις δικές τους προτιμήσεις και ενδιαφέροντα και όχι 

με βάση την θέληση των τρίτων. Ωστόσο, η επικέντρωση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων 

αυτοπροσδιορισμού μπορεί να έχει σημαντικά αποτελέσματα για τα άτομα με 

αναπηρίες, γεγονός που ενισχύεται όταν η διαδικασία αυτή ξεκινά πριν από τη 

μετάβαση στην ενηλικίωση (Carter, Lane, Pierson, & Glaeser, 2006˙ Wehmeyer, 

Shogren, Zager, Smith & Simpson, 2010 ). Σε ότι αφορά τη νοητική αναπηρία, βάση 
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βιβλιογραφίας, οι αυτοπροσδιοριζόμενες συμπεριφορές μπορούν να διδαχθούν και να 

γενικευτούν σε αυτά τα άτομα (Malian & Nevin, 2002). Σε ότι αφορά τον αυτισμό, η 

έρευνα έχει αποδείξει ότι τα άτομα αυτά μπορούν να αποκτήσουν δεξιότητες 

αυτοπροσδιορισμού, όταν υποστηριχθούν κατάλληλα και όταν κατανοήσουν πλήρως 

την εφαρμογή αυτών των δεξιοτήτων στη ζωή τους (Fullerton & Coyne, 1999). Για τα 

ελληνικά δεδομένα, ο αυτοπροσδιορισµός απουσιάζει ως έννοια από όλα τα αναλυτικά 

προγράµµατα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που σχεδιάστηκαν ειδικά για µαθητές µε 

αναπηρίες. Καλό θα ήταν λοιπόν, να υπάρξει πρόβλεψη για να σχεδιαστούν 

εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με στόχο την καλλιέργεια αυτοπροσδιοριζόμενων 

συμπεριφορών. Επίσης, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να αναγνωρίσουν την έννοια του 

αυτοπροσδιορισμού ως κυρίαρχη για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των μαθητών 

τους με αναπηρίες και φυσικά να καταρτιστούν κατάλληλα, ώστε να εφαρμόσουν άρτια, 

σωστές τεχνικές για την καλλιέργεια και την ενίσχυση του αυτοπροσδιορισμού στους 

μαθητές τους. 

 Το επόμενο διερευνητικό ερώτημα εξετάζει τον βαθμό αυτοπροσδιορισμού των 

ατόμων με ήπια νοητική αναπηρία και αυτισμό και τη συσχέτιση του με τη διαδικασία 

της επιλογής. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν μέτριο βαθμό ικανότητας και 

παροχής ευκαιριών για επιλογές των παραπάνω ατόμων. Τα αποτελέσματα αυτά 

συγκλίνουν με τα αποτελέσματα της έρευνας των Wehmeyer και Shogren (2008) 

σύμφωνα με τους οποίους, τα άτομα με αυτισμό έχουν λιγότερες ευκαιρίες να 

αυτοπροσδιορίζονται και να επιλέγουν από ότι οι συνομήλικοί τους χωρίς αναπηρίες. 

Δεν είναι λίγες οι φορές που τρίτοι είναι αυτοί που επιλέγουν αντί για τα άτομα με 

αναπηρίες αποκλείοντάς τα από τις δικές τους επιλογές βάση των επιθυμιών και των 

προτιμήσεών τους (Hodgetts & Park, 2016). Ο μέτριος αυτός βαθμός στις επιλογές 

αντικατοπτρίζει περιορισμένες επιλογές σε ζητήματα που αφορούν: (α)δραστηριότητες 

στο σπίτι, (β)χρήματα και σωστή διαχείριση αυτών, (γ)το κομμάτι της υγείας, 
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(δ)διαπροσωπικές σχέσεις, (ε)ημερήσιες δραστηριότητες.  

Οι επιλογές τόσο των συμμετεχόντων με νοητική αναπηρία, όσο και αυτών με 

αυτισμό αυξάνονται όσο αυξάνεται και ο βαθμός του αυτοπροσδιορισμού τους. Όσο 

μεγαλύτερος ο βαθμός του αυτοπροσδιορισμού, τόσες περισσότερες επιλογές κάνουν τα 

άτομα με αναπηρία (Wehmeyer, 2005˙ Smyth & Bell, 2006). Από την παρούσα έρευνα 

διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες με νοητική αναπηρία έχουν υψηλότερο βαθμό 

αυτοπροσδιορισμού από αυτούς με αυτισμό γι’ αυτό, και υψηλότερες βαθμολογίες στις 

επιλογές. Οι συμμετέχοντες με νοητική αναπηρία, κατά τη διαδικασία της επιλογής, 

παρουσιάζουν έντονη συσχέτιση μεταξύ βαθμού αυτοπροσδιορισμού και επιλογών στον 

υποτομέα της συνειδητοποίησης του εαυτού.  

Στο εξωτερικό έχουν γίνει εκτενείς έρευνες πάνω στο θέμα του 

αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με νοητική αναπηρία και τη δυνατότητα επιλογών από 

μέρους τους. Οι αντίστοιχες έρευνες για τον αυτισμό βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, 

οπότε υπάρχει δυσκολία στην πραγματοποίηση συγκρίσεων. Σύμφωνα με τους 

Wehmeyer και Metzler (1995), η παροχή ευκαιριών για επιλογές σε θέματα που 

αφορούν και επηρεάζουν τη ζωή τους, σχετίζεται άμεσα με τη σημαντικότητα των 

επιλογών αυτών. Ήταν πιο πιθανό δηλαδή να τους δίνεται η δυνατότητα επιλογής για 

θέματα μικρής σημαντικότητας, σε αντίθεση με σοβαρά ζητήματα. Στην Ελλάδα η 

έρευνα είναι πιο περιορισμένη και αφορά κυρίως το βαθμό αυτοπροσδιορισμού που 

κατέχουν τα άτομα με νοητική αναπηρία, τους παράγοντες ενίσχυσης του 

αυτοπροσδιορισμού και τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών και γονέων για τον 

αυτοπροσδιορισμό των συγκεκριμένων ατόμων (Εξηντάρα, 2015). Για τον αυτισμό δεν 

έχει υλοποιηθεί μέχρι στιγμής αντίστοιχη έρευνα στην Ελλάδα αναφορικά με το 

συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο. 

Το τελευταίο διερευνητικό ερώτημα ερευνά την πιθανή συσχέτιση ανάμεσα στις 

επιλογές και το φύλο, την ηλικία και τον τύπο αναπηρίας. Τα αποτελέσματα 
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καταδεικνύουν τη μη συσχέτιση του φύλου με τις επιλογές σε κανέναν από τους δυο 

τύπους αναπηρίας. Σε ότι αφορά τη συσχέτιση των επιλογών με την ηλικία, 

παρατηρείται στατιστικά σημαντική συσχέτιση μόνο με τις επιλογές των 

συμμετεχόντων με νοητική αναπηρία. Συμπεραίνεται πως όσο αυξάνεται η ηλικία στους 

συμμετέχοντες με νοητική αναπηρία, τόσο αυξάνονται και οι επιλογές που κάνουν. Το 

αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε συμφωνία με τον Wehmeyer (1996, όπως αναφέρεται σε 

Δημητριάδου, 2008) σε έρευνα του οποίου αποδεικνύεται πως η τάση για περισσότερες 

επιλογές αυξανόταν, όσα αυξανόταν η ηλικία στα άτομα με νοητική αναπηρία (Nota, et 

al., 2007). Επιπλέον, τα αποτελέσματα μας συγκλίνουν με την έρευνα των Lee, Palmer, 

Turnbull, και Wehmeyer (2006) σύμφωνα με την οποία, οι μαθητές με νοητική 

αναπηρία, όταν εκπαιδεύονται στο να κάνουν επιλογές, έχουν την τάση να εμφανίζουν 

αυτή τη δεξιότητα με μεγαλύτερη επιτυχία όσο μεγαλώνουν. Τέλος, σε ότι αφορά τη 

συσχέτιση του τύπου αναπηρίας με τις επιλογές, φαίνεται ότι οι επιλογές συσχετίζονται 

στατιστικά σημαντικά τόσο με τους συμμετέχοντες με νοητική αναπηρία, όσο και με 

αυτούς με αυτισμό. 

 

Περιορισμοί της έρευνας  

 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα έρευνα δεν θα πρέπει να 

γενικευτούν για το γενικό πληθυσμό ατόμων με νοητική αναπηρία ή αυτισμό λόγω του 

ότι το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό αλλά ευκαιριακό. Αποτελεί δείγμα ευκολίας 

για τους σκοπούς της έρευνας. Επιπλέον επιλέχθηκαν γεωγραφικά δυο μόνο περιοχές 

της Ελλάδας για την άντληση πληροφοριών και δεν πραγματοποιήθηκε μια 

πανελλαδική έρευνα. Επίσης πρέπει να αναφερθεί και η άνιση κατανοµή του αριθμού 

των συμμετεχόντων σε σχέση µε την ηλικία σε συνδυασµό και με τους δυο τύπους 

αναπηρίας που εξετάζονται. Ο αριθμός συμμετεχόντων θηλυκού φύλου στον αυτισμό 
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είναι μικρός, γεγονός που μπορεί να επηρέασε τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων. 

Η χορήγηση των ερωτηματολογίων έγινε από την ερευνήτρια η οποία γνώριζε καλά την 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων, όπως προτείνεται και στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. 

Ωστόσο, καταλληλότερο θα ήταν να είχε προηγηθεί η προετοιμασία των 

συμμετεχόντων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα βασίστηκε στις απαντήσεις των ίδιων 

των ατόμων με νοητική αναπηρία ή αυτισμό και ενδεχομένως, οι απαντήσεις να μην 

αντανακλούν επακριβώς την πραγματικότητα. Η έλλειψη διερεύνησης των απόψεων 

των οικογενειών και των εκπαιδευτικών και η ως εκ τούτου απουσία στοιχείων μπορεί 

να θεωρηθεί σημαντικό στοιχείο πιθανής διαφοροποίησης των αποτελεσμάτων. Επίσης, 

η κλίμακα του αυτοπροσδιορισμού ήταν εκτενής, γεγονός που ίσως δημιούργησε 

αισθήματα κόπωσης στο δείγμα και κατ΄επέκταση βεβιασμένες απαντήσεις σε 

ορισμένες ερωτήσεις της κλίμακας. Ένας τελευταίος περιορισμός αφόρα την κλίμακα 

του αυτοπροσδιορισμού του Arc η οποία, δεν είναι σταθμισμένη και οι αναλύσεις 

βασίστηκαν στις αρχικές τιμές (raw score). 

 

Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αποτελούν την αφορμή για μελλοντική 

έρευνα γύρω από το πεδίο του αυτοπροσδιορισμού και τη διαδικασία επιλογής των 

ατόμων με νοητική αναπηρία ή αυτισμό, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει 

αντίστοιχη έρευνα στην Ελλάδα για άτομα με αυτισμό.  

Η μελέτη περεταίρω δημογραφικών χαρακτηριστικών σε σχέση με τη δεξιότητα 

του αυτοπροσδιορισμού θα μπορούσε να παρέχει ενδιαφέροντα ερευνητικά 

αποτελέσματα.  

Η στάθμιση του ερωτηματολογίου του αυτοπροσδιορισμού του Arc θα ήταν 

πολύ βοηθητική για μελλοντικές έρευνες. 
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Επιπλέον, η έρευνα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε συμμετέχοντες με 

νοητική αναπηρία και αυτισμό που διαμένουν σε ΣΥΔ ή οικοτροφεία. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας είναι θετικά για την υποκλίμακα της 

αυτονομίας σε σχέση με τις επιλογές στους συμμετέχοντες με νοητική αναπηρία που 

κατοικούν στο σπίτι με τις οικογένειές τους. Μια μελλοντική έρευνα που θα εστίαζε 

περισσότερο στην αυτονομία των ατόμων με νοητική αναπηρία σε σχέση με τις 

επιλογές τους και θα εξέταζε περαιτέρω ζητήματα αυτόνομης διαβίωσης όπως 

α)αυτοεξυπηρέτηση, β)φροντίδα σπιτιού, γ)διαχείριση ελεύθερου χρόνου, δ)διαχείριση 

χρημάτων και ε)επαφή με την κοινότητα θα μπορούσε, πιθανόν, να φωτίσει επιπλέον 

πτυχές και δυνατότητες επιλογών για τα άτομα αυτά. 

Τέλος, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας καταλήγουν σε περιορισμένες 

επιλογές των συμμετεχόντων με νοητική αναπηρία και αυτισμό. Καλό θα ήταν στο 

μέλλον, να εξεταστεί αναλυτικά το κατά πόσο το περιβάλλον (οικογενειακό και 

σχολικό) δίνει τη δυνατότητα και υποστηρίζει τα άτομα με αναπηρίες στο να 

επιλέγουν. 

 

Εκπαιδευτικές Προτάσεις για το μέλλον 

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας θα μπορούσαν να συμβάλλουν στο 

σχεδιασμό παρεμβάσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την καλλιέργεια και την 

ενίσχυση του αυτοπροσδιορισμού καθώς και των επιλογών σε άτομα με νοητική 

αναπηρία ή αυτισμό. Παρεμβάσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό 

παρέχουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα καθώς φαίνεται να επιτυγχάνεται, η καλλιέργεια 

και η ενίσχυση του αυτοπροσδιορισμού και των επιλογών αλλά και η διατήρηση αυτής 

της βελτίωσης με το πέρασμα του χρόνου (Sparks,2013). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούσαν επιπλέον, να αξιοποιηθούν για τον 

εμπλουτισμό των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών για μαθητές με νοητική 
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αναπηρία ή αυτισμό αναφορικά με τη διδασκαλία δεξιοτήτων αυτοπροσδιορισμού και 

επιλογών σε ζητήματα της καθημερινότητάς τους αλλά και της συμμετοχής τους στην 

κοινότητα. 

Τέλος, ωφέλιμο θα ήταν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να αναγνωρίσουν την έννοια 

του αυτοπροσδιορισμού ως κυρίαρχη για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

μαθητών τους με αναπηρίες και φυσικά να καταρτιστούν κατάλληλα, μέσω 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή σεμιναρίων, ώστε να εφαρμόσουν άρτια, σωστές 

τεχνικές για την καλλιέργεια και την ενίσχυση του αυτοπροσδιορισμού στους μαθητές 

τους. 
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