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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία έχει ως θέμα της τη διερεύνηση των
στάσεων μαθητών (γυμνασίου-λυκείου) βλεπόντων παιδιών και ορισμένων καθηγητών
απέναντι στην οπτική αναπηρία. Επιπλέον, πεδίο μελέτης αποτελεί και η διερεύνηση της
κοινωνικής στήριξης –πρακτικής και συναισθηματικής– δηλαδή αν αυτή παρέχεται σε μία
μαθήτρια με οπτική αναπηρία από τους συμμαθητές της τάξης της και από ορισμένους
καθηγητές της. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε 3 ομάδες, α) 7 μαθητές
που έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία (Β’ γυμνασίου), β) 4 εκπαιδευτικοί και γ) 52
μαθητές από το υπόλοιπο σχολείο, που δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία. Τόπος
διεξαγωγής της έρευνας είναι το Ελληνικό γυμνάσιο και λύκειο των Βρυξελλών, στο
Βέλγιο. Όσον αφορά τα αποτελέσματα της έρευνας, οι στάσεις φαίνονται αρκετά θετικές
και ούτε διαφοροποιούνται ανάμεσα στις 3 ομάδες των συμμετεχόντων. Επίσης, όσον
αφορά τη κοινωνική στήριξη που παρέχεται από συμμαθητές και εκπαιδευτικούς της
μαθήτριας με οπτική αναπηρία φαίνεται να υφίσταται και να είναι θετική. Τα
αποτελέσματα αυτά βέβαια δε μπορούν να γενικευτούν, καθώς ο αριθμός των
συμμετεχόντων είναι μικρός. Επιπρόσθετα, όσον αφορά το θεωρητικό πλαίσιο της
εργασίας γίνεται αναφορά στη συμπερίληψη παιδιών με αναπηρία και οπτική αναπηρία
στη γενική τάξη, στη συμπερίληψη ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε διάφορες
χώρες του εξωτερικού, στην κοινωνική στήριξη, και γενικότερα στις στάσεις. Αξίζει να
σημειωθεί πως μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προκύπτει πως ο αριθμός των
ερευνών που υπάρχουν ως προς τις στάσεις εφήβων απέναντι στην οπτική αναπηρία είναι
αρκετά περιορισμένος και όχι πρόσφατος. Έχοντας υπόψη αυτό το ερευνητικό κενό στην
επιστήμη θεωρήθηκε σημαντική η διεξαγωγή αυτής της έρευνας.
Λέξεις-Κλειδιά: κοινωνικές στάσεις, κοινωνική στήριξη, συμπερίληψη, έφηβοι, οπτική
αναπηρία.
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ABSTRACT
This postgraduate diploma thesis deals with the exploration of the attitudes of students
(high school’s) with no visual impairment and some professors towards visual disability. In
addition, a field of study is also the exploration of social support - practical and emotional that is, whether it is provided to a visually impaired schoolgirl by classmates of her class
and by some of her professors. More specifically, the participants are divided into 3
groups: a) 7 pupils who have a classmate with visual disability (B' high school), b) 4
teachers and c) 52 pupils from the rest of the school who do not have a classmate with
visual disability. The site of the research is the Greek high school in Brussels, Belgium. As
far as the results of the survey are concerned, the attitudes appear to be quite positive and
not differentiated between the three groups of participants. Also, with regard to social
support provided by classmates and teachers of the visually impaired pupil, it seems to
exist and be positive. These results, of course, cannot be generalized, as the number of
participants is small. In addition, as regards the theoretical context of work, reference is
made to the inclusion of children with disabilities and visual disabilities in the general
class, the inclusion of people with special educational needs in different countries abroad,
social support and, more generally, attitudes. It is noteworthy that the bibliographic review
shows that the number of investigations concerning the attitudes of adolescents towards
visual disability is rather limited and not recent. Given this research gap in science, it was
considered important to conduct this research.
Key-Words: social attitudes, social support, inclusion, adolescents, visual disability
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η διερεύνηση των στάσεων απέναντι στην αναπηρία άρχισε να μελετάται από πολύ
νωρίς και οι αντιλήψεις των ατόμων τυπικής ανάπτυξης αποτελεί πάντα ένα σημαντικό
πεδίο έρευνας, καθώς από αυτές κρίνεται η ομαλή ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην
κοινωνία. Ακόμα αξίζει να σημειωθεί, πως σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, οι
περισσότερες έρευνες δεν εξειδικεύονται σε μία αναπηρία, αλλά σε όλο το φάσμα
αναπηριών, κάτι που τις κάνει εν μέρει πιο γενικές. Επίσης, πολλές έρευνες δεν
εξειδικεύονται και σε συγκεκριμένο ηλικιακό πλαίσιο. Έτσι έχοντας υπόψη αυτούς τους
περιορισμούς, επέλεξα τη διερεύνηση των στάσεων εφήβων (μαθητών) – και ορισμένων
καθηγητών- απέναντι στην οπτική αναπηρία, καθώς η εφηβεία αποτελεί μια ηλικία
ορόσημο στη ζωή κάθε ανθρώπου.
Όσον αφορά την επιλογή του σχολικού πλαισίου, αυτό συνέβη, διότι το σχολείο
είναι η μικρογραφία της κοινωνίας και κρίνεται πολύ σημαντική η συμπερίληψη, αλλά και
η κοινωνική στήριξη και αποδοχή των εφήβων με οπτική αναπηρία από τους
συνομηλίκους, αλλά και από τους εκπαιδευτικούς τους.
Επιπρόσθετα, ο λόγος που επιλέχτηκε το Ελληνικό Γυμνάσιο και Λύκειο των
Βρυξελλών, δηλαδή ένα σχολείο του εξωτερικού, που έχει μαθήτρια με οπτική αναπηρία
στη γενική τάξη, σε μία ανεπτυγμένη χώρα όπως είναι το Βέλγιο, έγινε για να δώσει
έναυσμα και σε άλλους ερευνητές για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος, μέσω μιας
συγκριτικής μελέτης μεταξύ χωρών του εξωτερικού και της Ελλάδας, με σκοπό να
διαπιστωθεί εάν διαφοροποιούνται και σε ποιο βαθμό οι αντιλήψεις των μαθητών απέναντι
στην οπτική αναπηρία, σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα.
Με την ολοκλήρωση της διπλωματικής μου εργασίας, αλλά και γενικότερα του
μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με τίτλο «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και
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Αποκατάσταση», θα ήθελα να ευχαριστήσω εγκάρδια ορισμένους ανθρώπους που
διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο σε όλη αυτή τη διαδρομή.
Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου, κύριο
Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο, Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για την
καθοδήγησή του, την επιστημονική συνδρομή του καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών μου,
αλλά και συγκεκριμένα για την επίβλεψη της διπλωματικής μου εργασίας.
Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές του μεταπτυχιακού
προγράμματος σπουδών για την υποστήριξη και τις γνώσεις που μου παρείχαν, αλλά και
τη διεύρυνση των γνωστικών και επιστημονικών μου οριζόντων ως προς τον τομέα της
Ειδικής Αγωγής.
Επιπλέον, οφείλω πολλές ευχαριστίες στους γονείς μου που με στηρίζουν σε κάθε
βήμα μου και σ’ όλες τις σπουδές μου μέχρι τώρα.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διεύθυνση του Ελληνικού γυμνασίου και
λυκείου των Βρυξελλών, στο Βέλγιο, αλλά και όλους τους μαθητές και καθηγητές
ξεχωριστά, καθώς η συνεργασία όλων τους ήταν πολύτιμη και αναγκαία για την διεξαγωγή
της διπλωματικής μου εργασίας. Ιδιαιτέρως όμως ευχαριστώ τη μικρή μου φίλη με οπτική
αναπηρία που δέχτηκε πρόθυμα να με βοηθήσει και να υλοποιηθεί η έρευνα στο σχολείο
της, καθότι χωρίς φόβο και αναστολές με εμπιστεύτηκε.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η μεταπτυχιακή αυτή διατριβή έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των στάσεων και των
αντιλήψεων βλεπόντων μαθητών (γυμνασίου και λυκείου) και ορισμένων εκπαιδευτικών
απέναντι στην οπτική αναπηρία. Επιπλέον, μελετάει και την κοινωνική στήριξη που
παρέχεται από ορισμένους μαθητές και καθηγητές ως προς μία μαθήτρια με οπτική
αναπηρία. Τόπος διεξαγωγής της έρευνας είναι το Ελληνικό Γυμνάσιο και Λύκειο των
Βρυξελλών, όπου υπάρχει στη γενική τάξη (Β’ Γυμνασίου) μαθήτρια με οπτική αναπηρία.
Η εργασία αυτή διαμορφώνεται σε δύο μέρη, τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και στη
παρουσίαση του ερευνητικού μέρους, και πιο συγκεκριμένα στα ακόλουθα τέσσερα
κεφάλαια.
Στο πρώτο κεφάλαιο, στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, γίνεται αναφορά στην
έννοια της συμπερίληψης γενικά και ειδικά των ατόμων με οπτική αναπηρία, όπως επίσης
και στη συμπερίληψη ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική τάξη, σε χώρες
του εξωτερικού. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην έννοια της κοινωνικής στήριξης γενικά,
σε ορισμούς αλλά και στις διακρίσεις που υπάρχουν, και πιο ειδικά αναφέρεται, επίσης,
και αριθμός ερευνών που αφορούν την κοινωνική στήριξη των ατόμων με οπτική
αναπηρία. Τέλος, ακολουθεί η έννοια των στάσεων γενικά και πιο ειδικά έρευνες που
αφορούν τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με οπτική αναπηρία.
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η μεθοδολογία της έρευνας, τα ερευνητικά
ερωτήματα και ο σκοπός της έρευνας. Ακόμα, αναφέρονται στοιχεία για τους
συμμετέχοντες, τα εργαλεία της έρευνας που χρησιμοποιήθηκαν, τη διαδικασία της
έρευνας που ακολουθήθηκε και τον τρόπο ανάλυσης των αποτελεσμάτων εν συντομία.
Όσον αφορά, το τρίτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται αναλυτικά η ανάλυση
των αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο Βέλγιο, έχοντας τους
συμμετέχοντες χωρισμένους ανά ομάδες και ανά ερωτηματολόγιο.
5

Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο, το τέταρτο, γίνεται μία συζήτηση με βάση τα
αποτελέσματα της έρευνας και τη βιβλιογραφική ανασκόπηση διαφόρων σχετικών
ερευνών. Επιπλέον, στο ίδιο κεφάλαιο αναφέρονται οι περιορισμοί της έρευνας και
προτάσεις για μελλοντική διερεύνηση του θέματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
Θεωρητική θεμελίωση της έρευνας - Ανασκόπηση βιβλιογραφίας
Η συμπεριληπτική εκπαίδευση
1.1 Ορισμός συμπερίληψης
Η «συμπερίληψη» (inclusion) έχει σχέση με την προσπάθεια που συμβαίνει για την
συνύπαρξη και τη συνδιδασκαλία των περισσότερων μαθητών με ειδικές ανάγκες με τους
τυπικής ανάπτυξης συμμαθητές τους, σε γενικά σχολεία όλων των βαθμίδων της
εκπαίδευσης, και στις συνηθισμένες σχολικές τάξεις (Smith, Polloway, Patton & Dowdy,
1998). Πιο συγκεκριμένα, ο όρος inclusion περιγράφει τη διαδικασία, όπου το σχολείο
προσπαθεί να ανταποκριθεί σε όλους τους μαθητές ξεχωριστά και εξατομικευμένα, µε το
να αναθεωρεί την οργάνωση και παροχή του αναλυτικού προγράμματος (Sebba &
Ainscow, 1996).
Επιπρόσθετα, όλοι οι μαθητές πρέπει να επωφελούνται από τη συμμετοχή σε ένα
περιβάλλον γεμάτο ερεθίσματα, όπου λαμβάνονται υπόψη ο ιδιαίτερος τρόπος μάθησης, οι
ατομικές διαφορές, αλλά και να εξασφαλίζεται χρόνος για ερωτήσεις, συζήτηση και
συνεργατική μάθηση (Armstrong, Belmont & Verillon, 2000).
Σύμφωνα με τους Dyson και Millward (2000), η συμπερίληψη αποτελεί
περισσότερο μια διαδικασία παρά ένα στόχο, όπου το σχολείο προσπαθεί να ανταποκριθεί
στις ανάγκες όλων των μαθητών. Ακόμα, η Luk (2005) τονίζει ότι η διαδικασία αυτή
στοχεύει στην παρουσία, στη συμμετοχή και στην επιτυχία όλων των παιδιών στο γενικό
σχολείο.
Η συμπερίληψη, είναι μια μετεξέλιξη της ιδέας της ένταξης (integration), και στην
ουσία αποτελεί μια καινούρια θεωρητική προσέγγιση με πρακτικές που λαμβάνουν υπόψη
τους όλα τα άτομα σε μια κοινωνία (Karagiannis, Stainback & Stainback, 1996a).
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Ακόμα, ο Porter (1997) ορίζει τη συμπερίληψη ως ένα σύστημα εκπαίδευσης, όπου
τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εκπαιδεύονται μαζί με συνομηλίκους τους, στα
γενικά σχολεία και παράλληλα τους παρέχεται υποστηρικτική διδασκαλία, ανάλογα με τις
εξατομικευμένες ανάγκες και τις δυνατότητες τους (Porter, 1997).
Τέλος, μέσω της συμπερίληψης μαθητών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες υπάρχει η δυνατότητα να αξιοποιούνται οι διαφορετικές ικανότητες και
δυνατότητες των μαθητών και να χρησιμοποιούνται προς όφελος όλων. Είναι ουσιαστικά
το σύνολο όλων εκείνων των προσπαθειών που έχουν ως σκοπό την κοινή φοίτηση των
μαθητών με και χωρίς ειδικές ανάγκες στο ίδιο σχολικό πλαίσιο (Ζώνιου-Σιδέρη, 2000).

1.2 Διασάφηση των ορών ενσωμάτωση, ένταξη, συμπερίληψη
Κάνοντας μία βιβλιογραφική ανασκόπηση συναντάμε αρκετούς όρους, οι οποίοι
προέρχονται από τους νέους στόχους που θέτει πλέον η εκπαίδευση, και οι οποίοι
προσδιορίζονται ως «Pedagogy of Integration», που στην ελληνική βιβλιογραφία
αποδίδεται ως «Παιδαγωγική της Ένταξης», «Inclusive Education», όρος που
μεταφράζεται ως η «εκπαίδευση του μη αποκλεισμού» ή «συμπεριληπτική εκπαίδευση»
και ο όρος «inclusion» που αποδίδεται ως «συνεκπαίδευση» ή «συμπερίληψη».
«Με τον όρο Παιδαγωγική της Ένταξης ορίζεται το σύνολο των διαπαιδαγωγικών και
μορφωτικών θεωρήσεων και πρακτικών, οι οποίες αποσκοπούν στο σεβασμό και στην
αναγνώριση του δικαιώματος της ετερότητας, στην άρση προκαταλήψεων και στερεοτύπων
απέναντι στο διαφορετικό και στην παροχή ευκαιριών και δυνατοτήτων σε όλους τους
πολίτες για ισότιμη και ισάξια συμμετοχή τους στο πολιτικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό
γίγνεσθαι» (Σούλης, 2002).
Επιπρόσθετα, ο όρος «Inclusive Education» μπορεί να αποδοθεί στα ελληνικά ως η
εκπαίδευση που τους συμπεριλαμβάνει όλους, δηλαδή που λαμβάνει υπόψη της τη
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διαφορετικότητα και τις ανάγκες όλων. Ο όρος, λοιπόν, θα μπορούσε να αποδοθεί
συνοπτικά ως συμπεριληπτική εκπαίδευση ή ως εκπαίδευση του μη αποκλεισμού (ΖώνιουΣιδέρη, 2000). Πιο συγκεκριμένα, η εκπαίδευση του μη αποκλεισμού αφορά ένα σύστημα
εκπαίδευσης, το οποίο αναγνωρίζει το δικαίωμα όλων των παιδιών να μοιράζονται ένα
κοινό εκπαιδευτικό περιβάλλον, που να είναι ταυτόχρονα και ομοιόμορφο και διαφορετικό
(Lim & Tan, 1999).
Από την άλλη πλευρά, σήμερα κάποιοι όροι, όπως ενσωμάτωση και ένταξη
θεωρούνται συχνά όμοιες έννοιες (Πολυχρονοπούλου, 1999· Λιοδάκης, 1997· Τσιναρέλης,
1993). Διεθνώς χρησιμοποιούνται διάφοροι όροι, για παράδειγμα στις Η.Π.Α. αλλά και
στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται ως ενσωμάτωση
(mainstreaming), στη Μεγάλη Βρετανία ως ένταξη (integration), ενώ στην Ελλάδα
χρησιμοποιούνται και οι δυο όροι. Ο όρος ένταξη (integration) γεννήθηκε κυρίως τις
δεκαετίες του ’50 και του ’60 και αντιπροσώπευε την επιθυμία για απομάκρυνση από
παραδοσιακές πρακτικές, αλλά και από οποιαδήποτε έννοια αποκλεισμού και
περιθωριοποίησης (Karagiannis et al, 1996a).
Όσον αφορά την ελληνική βιβλιογραφία παρατηρείται μια διάσταση απόψεων
σχετικά με τους όρους ενσωμάτωση και ένταξη. Πιο συγκεκριμένα, ο Κόμπος (1992)
ορίζει την ένταξη «ως εγγραφή και κανονική φοίτηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες μέσα
σε γενικές τάξεις», από την οποία λείπει όμως η κοινωνική αλληλεπίδραση με τους
συμμαθητές τους. Σύμφωνα όμως με τον Κυπριωτάκη (2001) με τον όρο ένταξη, εννοεί
«την τοποθέτηση ενός ανθρώπου σε μια ομάδα, η οποία όμως συχνά επιβάλλεται από
άλλους» (Κυπριωτάκης, 2001). Αντίθετα, ο Κόμπος ως ενσωμάτωση περιγράφει την
πλήρη τοποθέτηση αυτών των παιδιών μέσα στη γενική τάξη, όπου τα παιδιά με και χωρίς
ειδικές ανάγκες μπορούν να δημιουργήσουν σχέσεις μεταξύ τους, να αλληλοεπιδράσουν,
αλλά και να αναπτύσσονται ομαλά στον κοινωνικό τομέα (Κόμπος, 1992). Παράλληλα, ο
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Κυπριωτάκης (2001) παρατηρεί ότι «ενσωμάτωση σημαίνει αλληλεπίδραση ανάμεσα σε
διαφορετικά μέλη μιας ομάδας. Με τον όρο αυτό τονίζονται κυρίως οι προσπάθειες που
καταβάλλονται για την εξάλειψη της απομόνωσης των ατόμων με ιδιαιτερότητες».
Αντίθετη άποψη για τους παραπάνω όρους αναπτύσσουν οι Ζώνιου-Σιδέρη (1998)
και Σούλης (2002). Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, στην ένταξη τα παιδιά με ιδιαιτερότητες
διατηρούν τα ατομικά χαρακτηριστικά τους, τα οποία εμπλουτίζουν και

με

χαρακτηριστικά του ευρύτερου συνόλου, έχοντας ως στόχο την αυτοβελτίωσή τους, ενώ
τα παιδιά χωρίς ιδιαιτερότητες υιοθετούν αξίες και αντιλήψεις που τους βοηθούν να
κατανοούν τη διαφορετικότητα άλλων ατόμων. Από την άλλη πλευρά, στην ενσωμάτωση
τα χαρακτηριστικά των παιδιών αφομοιώνονται και χάνονται προς όφελος του συνόλου,
με αποτέλεσμα να χάνεται αυτή η μοναδικότητά τους (Ζώνιου-Σιδέρη 1996· Σούλης
2002).
Επιπλέον, παγκόσμιοι οργανισμοί, όπως η UNESCO, διαμορφώνουν οδηγίες και
κατευθύνσεις, σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει τα κράτη να προχωρήσουν στην
προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος, έτσι ώστε το σχολείο να μπορεί να
ανταποκριθεί στις ανάγκες όλων των παιδιών (UNESCO, 2009). Καθιερώνεται, λοιπόν, ο
όρος inclusion, ο οποίος αποδόθηκε στην ελληνική γλώσσα, όπως ήδη προαναφέρθηκε, ως
συμπερίληψη ή εκπαίδευση που συμπεριλαμβάνει (συμπεριληπτική εκπαίδευση) όλους και
η οποία λαμβάνει υπόψη της τις ανάγκες και τη διαφορετικότητα όλων των παιδιών.
Μέχρι όμως τη δεκαετία του ’90 ο όρος συμπερίληψη σπάνια χρησιμοποιούνταν, καθώς
αντί αυτού γινόταν χρήση του όρου ένταξη. Υπάρχουν ωστόσο, σημασιολογικές διαφορές
στους δύο αυτούς όρους, καθώς κατά την Cook (2004), η ένταξη (integration) είναι μια
κατάσταση, ενώ η συμπερίληψη (inclusion) μια διαδικασία. Στην ένταξη αυτό που έχει
σημασία είναι ο τόπος που τα παιδιά δέχονται διάφορες υπηρεσίες, ενώ στη συμπερίληψη
εκείνο που έχει σημασία είναι η διαδικασία της δημιουργίας διαφόρων πλαισίων, που να
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περιορίζουν τις δυσκολίες μάθησης και συμμετοχής. Δηλαδή, η ένταξη θεωρείται ως η
αλλαγή κτηρίων και η εμπλοκή ειδικών. Αντίθετα, η συμπερίληψη αφορά μια εντελώς
ισότιμη συμμετοχή όλων στις υπηρεσίες που προσφέρει το σχολείο (Cook, 2004).
Επιπρόσθετα, η έννοια της ένταξης θεωρείται πλέον απαρχαιωμένη μετά τη
Διακήρυξη της Σαλαμάνκα, «Παιδαγωγική για ειδικές ανάγκες» το 1994, καθώς οι ειδικές
ανάγκες δεν έχουν σχέση μόνο µε την αναπηρία, αλλά και µε τις εξωτερικές δεξιότητες
και τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (Ζώνιου-Σιδέρη, 2000). Αν μέχρι και τη Διακήρυξη της
Σαλαμάνκα (1994) θεωρούνταν ότι η ένταξη και τα σχολεία ένταξης αφορούσαν τα άτομα
με ειδικές ανάγκες, από το 1994 και έπειτα, το σχολείο πρέπει να προσανατολίζεται προς
τις ανάγκες όλων των παιδιών. Δηλαδή, η λέξη «ειδικές» δεν σχετίζεται πια µόνο µε
κάποια συγκεκριμένη αναπηρία αλλά και µε τη διαφορά γλωσσικών, φυλετικών,
πολιτισμικών και ηλικιακών χαρακτηριστικών και µε τις ανάγκες που προκύπτουν
εξαιτίας τους. Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω, προκύπτει η μετάβαση από την ένταξη στη
συμπεριληπτική εκπαίδευση (inclusive education). Η συγκεκριμένη όμως εκπαίδευση έχει
ως προϋπόθεση τη μετατροπή των δομών. Πιο συγκεκριμένα, τη μετάβαση από ένα
μοντέλο κοινωνικής πρόνοιας σε ένα άλλο μοντέλο ίσων ευκαιριών και ίσων δικαιωμάτων
µε αποδοχή της διαφορετικότητας (Ζώνιου-Σιδέρη, 2000).
Επιπλέον, το συγκεκριμένο είδος εκπαίδευσης απαιτεί και αλλαγές στις μορφές
διδασκαλίας, για παράδειγμα στον τρόπο συμμετοχής των παιδιών στην εκπαιδευτική
διαδικασία και στη καθιέρωση της ελεύθερης εργασίας των μαθητών (Κυπριωτάκης,
2001).
Ο όρος «συμπεριληπτική εκπαίδευση» είναι το αποτέλεσμα της διεύρυνσης του
όρου της «ένταξης», ο οποίος δεν αποτελεί πλέον στόχο αλλά μέσο για την διαφοροποίηση
των κοινωνικών δεδομένων, αφού έχει ως στόχο όχι μόνο τα όρια των εκπαιδευτικών
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ιδρυμάτων, αλλά και τις ευρύτερες κοινωνικές δομές (Barton, 2003· Campbell, 2002·
Ζώνιου-Σιδέρη, 2000).
Σύμφωνα µε τους Ainscow (1997), Linsley (1997), Wedell (1995), Florian (1997)
και Mittler (1995), η κύρια διαφοροποίηση ανάμεσα στην «ένταξη» και την
«συμπεριληπτική εκπαίδευση», έγκειται στο ότι η «ένταξη» εφαρμόστηκε ως πρακτική µε
απουσία κάποιου θεωρητικού και ιδεολογικού πλαισίου και γι’ αυτό απέτυχε. Η ένταξη
των παιδιών µε ειδικές ανάγκες στα κοινά σχολεία απαιτούσε την προσπάθεια (από μέρους
των παιδιών, των υπηρεσιών υποστήριξης και των εκπαιδευτικών) συμπόρευσης µε το
υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα. Η «συμπεριληπτική εκπαίδευση», σηµασιοδοτεί ό,τι και ο
όρος «ένταξη», αλλά επιπλέον ορίζει και τα ακόλουθα:
α) Μετατροπή των υπαρχουσών κοινωνικών δομών,
β) εφαρμογή της πολιτικής του Τρίτου Δρόμου,
γ) την άρση των προκαταλήψεων,
δ) την αποδοχή της διαφορετικότητας,
ε) την επανεξέταση των αξιών και των στόχων της εκπαίδευσης,
στ) τη μεταρρύθμιση σε µία ριζοσπαστική εκπαιδευτική πολιτική,
ζ) το σχεδιασμό νέων αναλυτικών προγραμμάτων και
η) την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών (μετεκπαίδευση στον τομέα της Ειδικής
Αγωγής).
Τέλος, στους όρους «ενσωμάτωση» και «συμπερίληψη», σε ό,τι αφορά στο
σχολικό περιβάλλον και στο μαθητή, υπάρχουν μερικές σημαντικές διαφορές. Ο όρος
«ενσωμάτωση» αφορά τη φυσική τοποθέτηση και προσαρμογή του μαθητή σε ένα κοινό
σχολείο και όχι την ευρύτερη κοινωνική και εκπαιδευτική του ένταξη. Ενώ, ο όρος
«συμπερίληψη» τονίζει την αναγκαιότητα στην προσαρμογή του σχολείου για την
ικανοποίηση όλων ανεξαιρέτως των μαθητών (Campbell, Gillborn, Lunt, Sammons,
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Vincent, Warrens & Whitty, 2001). Δηλαδή, ο όρος «ενσωμάτωση» υπονοεί κάποιες
αλλαγές που συμβαίνουν στα μειονεκτικά άτομα, σύμφωνα µε τα κριτήρια των ατόμων
που δεν τα διακρίνει κάποιου είδους μειονεξία. Προτείνει δηλαδή ένα «αφομοιωτικό
μοντέλο», όπου ο σκοπός είναι να ενσωματώσουμε κάποιον που έχει αποκλειστεί από κάτι
που θεωρείται κανονικό, ώστε να επανέλθει σε αυτό. Επιπρόσθετα, ο όρος «ενσωμάτωση»
δεν παραδέχεται τα θετικά στοιχεία που μπορεί να φέρνει το κάθε άτομο ξεχωριστά στο
μαθησιακό του περιβάλλον (Copper, 2000). Από την άλλη όμως, ο όρος «συμπερίληψη»
προσδίδει το δικαίωμα να ανήκεις στο σύνολο και βάζει τέλος στη διάκριση δίνοντας
έμφαση στις ίσες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές (Angelides, Stylianou, & Gibbs, 2006).

1.3 Ιστορική αναδρομή της συμπερίληψης στην Ευρώπη
Από το 1970 ξεκίνησαν οι προσπάθειες για τη κοινή φοίτηση των μαθητών με και
χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Τριλιανός, 1992). Επιπλέον, αυτήν την ενέργεια
«ενίσχυσαν και νομοθετικές ρυθμίσεις και αποφάσεις, όπως ο Νόμος 94-142/1975 των
Η.Π.Α., η αναφορά της Επιτροπής WARNOCK (1978) και ο εκπαιδευτικός Νόμος του 1983
στη Βρετανία, και η απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών Παιδείας των κρατών μελών
της Ευρώπης (4-61984) για τη σχολική ενσωμάτωση» (Τριλιανός, 1992). Πιο αναλυτικά,
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Αριθ. C
211 της 14/5/1987), πρότεινε το 1987 ένα «πρόγραμμα συνεργασίας για την ένταξη των
μειονεκτούντων παιδιών στα κανονικά σχολεία», γιατί οι ενδείξεις και τα συμπεράσματα
που υπήρχαν από προγράμματα ενσωμάτωσης παιδιών με ειδικές ανάγκες, από τότε που
άρχισε αυτή να εφαρμόζεται με το Ψήφισμα του Συμβουλίου το 1984, «επιβεβαιώνουν τη
σπουδαιότητα της μεγαλύτερης δυνατής ένταξης μειονεκτούντων παιδιών στα κανονικά
σχολεία» (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Αριθ. C 211 της 14/5/1987).
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Η εκπαιδευτική πολιτική, στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και στις Ηνωμένες
Πολιτείες, που υποστήριζε να συμπεριλαμβάνονται όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά σχολεία, επηρέασε την πολιτική για την
εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πολλών χωρών (Hornby,
1999).
«Η δεκαετία του 1980 υπήρξε ίσως η καθοριστικότερη για το θεσμό της ένταξης στις
χώρες της Ευρώπης και ιδιαίτερα στις χώρες της ευρωπαϊκής κοινότητας. Η τάση του ενός
σχολείου για όλους αποτελεί πλέον το βασικό άξονα της πολιτικής στον τομέα της
εκπαίδευσης» (Τσιναρέλης, 1993).
Ένα επιπρόσθετο γεγονός που ήταν καθοριστικό για τη συμπερίληψη, όπως
αναφέρθηκε και παραπάνω, ήταν το Παγκόσμιο Συνέδριο για την εκπαίδευση των παιδιών
με ειδικές ανάγκες, το οποίο έγινε στην Σαλαμάνκα της Ισπανίας, το 1994 (Ainscow,
Ahuja, Chen, Comuzzi, Duk & Echeita, 1995· Soler, 1996· UNESCO, 2009). Τα
πορίσματα του συνεδρίου, τα οποία μάλιστα επηρέασαν την εκπαιδευτική πολιτική
πολλών χωρών αναφέρονται παρακάτω:
1. Κάθε παιδί έχει το βασικό δικαίωμα για εκπαίδευση.
2. Κάθε παιδί έχει μοναδικά ενδιαφέροντα, χαρακτηριστικά, ικανότητες αλλά και
μαθησιακές ανάγκες.
3. Κατά την παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη αυτά τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και οι ανάγκες.
4. Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να έχουν πρόσβαση στο
γενικό σχολείο, η πολιτική της συμπερίληψης στα σχολεία είναι η πιο αποτελεσματική
αντιμετώπιση του διαχωρισμού και του αποκλεισμού των παιδιών με ειδικές ανάγκες από
τις συνηθισμένες διαδικασίες εκπαίδευσης.
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Ακόμα, η φιλοσοφία των σχολείων τα οποία έχουν ως στόχο τη συμπερίληψη
μαθητών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, πρέπει να εστιάζουν στην
αναγνώριση των αναγκών των μαθητών και κυρίως στο να ικανοποιούνται αυτές οι
ανάγκες. Επιπρόσθετα, και τα σχολεία αλλά και οι εκπαιδευτικοί της τάξης πρέπει να
προσαρμόζονται στους διαφορετικούς ρυθμούς και τρόπους μάθησης των παιδιών, να
διασφαλίζουν την ποιότητα του προγράμματος σπουδών, να διαθέτουν τα κατάλληλα
εποπτικά μέσα, αλλά και την ανάλογη υποδομή και εξοπλισμό (Soler, 1996).
Σύμφωνα με τον Mitchell (1990), στο Δυτικό κόσμο, η συμπερίληψη των παιδιών
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελείται από δύο πεποιθήσεις:
1) Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και αυτά χωρίς ειδικές
ανάγκες, μπορούν να αποκομίσουν οφέλη από μια συμβίωση και πιο στενή συνεργασία
μεταξύ τους.
2) Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν το δικαίωμα να εκπαιδεύονται
παράλληλα με τους χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συμμαθητές τους.

1.4 Προγράμματα συμπερίληψης στην Ευρώπη
Η πρακτική της συμπερίληψης, σε κάποιες χώρες έχει γίνει νόμος (π.χ. Ιταλία και
Δανία), στις περισσότερες όμως χώρες σήμερα εφαρμόζονται πιλοτικά προγράμματα
συμπερίληψης. Σύμφωνα με τους Τζουριάδου και Μπιτζαράκη (1990), αυτό συμβαίνει
γιατί «για την ενσωμάτωση απαιτούνται ορισμένες προϋποθέσεις, τόσο σε επίπεδο
ευαισθητοποίησης των παιδαγωγών και της κοινής γνώμης, όσο και σε επίπεδο
παιδαγωγικής διδακτικής και υλικοτεχνικής υποδομής που να ανταποκρίνεται στις
συγκεκριμένες ανάγκες των μαθητών. Σε άλλες χώρες βέβαια, γίνεται προσπάθεια μερικής
ενσωμάτωσης».
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Στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης κατά την εφαρμογή των
προγραμμάτων συμπερίληψης παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα, όπως οι στάσεις της
κοινωνίας απέναντι σε ορισμένες κατηγορίες ατόμων με ειδικές ανάγκες, αλλά και η
έλλειψη οικονομικών πόρων για την παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών (Ainscow &
Haile-Giorgis, 1999). Επίσης, σε διάφορες χώρες, όπως η Αυστρία και η Γερμανία έχει
διαπιστωθεί η ανάγκη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να εκπαιδεύονται στο
σχολείο της γειτονιάς (Σούλης, 1997).
Από την άλλη πλευρά, η Δανία, η Σουηδία και η Ιταλία, εφαρμόζουν προγράμματα
συμπερίληψης (Hegarty, 1994). Ακόμα, από το 1991 στη Νορβηγία ακολουθείται η
πολιτική της συμπερίληψης, ενώ και στην Ισπανία υπάρχει οργανωμένη πολιτική
συμπερίληψης, η οποία παρέχει στήριξη και βοήθεια σε όλα τα σχολεία. Επιπλέον, στην
Ιταλία, υπάρχει ένα δίκτυο πληροφόρησης, στο οποίο κάθε σχολείο διαχειρίζεται και έχει
πρόσβαση στις πληροφορίες για την εφαρμογή της συμπερίληψης. Επιπρόσθετα, στη
Δανία εφαρμόζεται η πολιτική ένα σχολείο για όλους. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην
Αγγλία δίνεται έμφαση στην ποιότητα της συμπερίληψης και όχι στο εάν μπορεί ή όχι να
υλοποιηθεί (Johnstone & Warwick, 1999).
Συμπερασματικά, έχουν υπάρξει πολλές ρυθμίσεις στην εκπαίδευση ανά την
Ευρώπη για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς σε κάποιες χώρες το
σύστημα της Ειδικής Αγωγής λειτουργεί ως πηγή πληροφοριών και ενημέρωσης για τα
γενικά σχολεία αλλά και σε αρκετές χώρες οι πιέσεις από τους συλλόγους γονέων έχουν
επηρεάσει τις νομοθετικές ρυθμίσεις (Watkins, 2000).
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1.5 Κατηγορίες των πολιτικών συμπερίληψης στις ευρωπαϊκές χώρες
Οι χώρες ανάλογα με την πολιτική συμπερίληψης που ακολουθούν μπορούν να
ταξινομηθούν στις παρακάτω τρεις κατηγορίες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ Eurydice/ Eurostat,
1999/2000· Ευρωπαϊκός Φορέας Ειδικής Αγωγής, 2003):
1.

Πρώτη κατηγορία: Περιλαμβάνει τις χώρες που ακολουθούν

πολιτική και πρακτική εφαρμογή που στοχεύει στην ένταξη όλων σχεδόν των
μαθητών στην γενική εκπαίδευση και ονομάζεται κατηγορία μιας διαδρομής (onetrack approach). Επιπλέον, η συγκεκριμένη πολιτική υποστηρίζεται και από
πολλές διαφορετικές υπηρεσίες αλλά με επίκεντρο το σχολείο της γενικής
εκπαίδευσης. Η προσέγγιση αυτή εφαρμόζεται στις ακόλουθες χώρες: Ισπανία,
Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Σουηδία, Ισλανδία, Νορβηγία και Κύπρο.
2.

Δεύτερη κατηγορία: Σε αυτή τη προσέγγιση υπάρχουν δύο ξεχωριστά

εκπαιδευτικά συστήματα και ονομάζεται κατηγορία διπλής διαδρομής (two-track
approach). Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες φοιτούν συνήθως σε
ειδικά σχολεία ή σε ειδικές τάξεις. Έτσι, η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν ακολουθούν το

αναλυτικό πρόγραμμα του

γενικού σχολείου.
Τα δύο αυτά συστήματα έχουν διαφορετική νομοθεσία. Ακόμα, στην Ελβετία και
το Βέλγιο, η Ειδική Αγωγή είναι αρκετά καλά ανεπτυγμένη και εφαρμόζεται συνήθως
χωριστά, σε ένα καλά οργανωμένο σύστημα ειδικών σχολείων που υποστηρίζονται από
ένα ανάλογα οργανωμένο δίκτυο ιατροπαιδαγωγικών κέντρων.
3.

Τρίτη κατηγορία: Οι χώρες που ανήκουν εδώ έχουν μία

πολλαπλότητα προσεγγίσεων, όσον αφορά την ένταξη και η προσέγγιση αυτή
ονομάζεται κατηγορία πολλαπλών διαδρομών (multi-track approach). Πιο
συγκεκριμένα, προσφέρουν μία ποικιλία υπηρεσιών και επιλογών μεταξύ των

17

συστημάτων γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής. Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί
να είναι από τις πολλαπλές ειδικές τάξεις (πλήρους ή μερικής φοίτησης) έως
διάφορες

μορφές

ενδοσχολικής

συνεργασίας,

περιλαμβανομένων

των

δραστηριοτήτων ανταλλαγών (όπου εκπαιδευτικοί και μαθητές από τη γενική
αγωγή και τα ειδικά σχολεία οργανώνουν ανταλλαγές περιορισμένου χρόνου)
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής, 2003). Χώρες που
ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι: η Δανία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, το
Λουξεμβούργο, η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, Φιλανδία, το Ηνωμένο
Βασίλειο, η Λετονία, το Λιχνεστάϊν, η Δημοκρατία της Τσεχίας, η Εσθονία, η
Λιθουανία, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Σλοβενία.
Κάτι που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι οι χώρες με σύστημα διπλής διαδρομής,
προσπαθούν να υιοθετήσουν προσέγγιση πολλαπλών διαδρομών. Για παράδειγμα, η
Γερμανία και οι Κάτω Χώρες, ενώ ανήκουν στο σύστημα διπλής διαδρομής μετακινούνται
προς στο σύστημα πολλαπλών διαδρομών. Δηλαδή, σε αυτές τις χώρες παρατηρείται ένας
αυξανόμενος αριθμός δομών μεταξύ γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής. Επίσης, οι
χώρες που ανήκουν στις κατηγορίες μονής διαδρομής και πολλαπλών προσεγγίσεων
μετατρέπουν έναν αριθμό ειδικών σχολείων σε κέντρα εκπαιδευτικού υλικού και
εφαρμογών (resource centres). Αυτή η τάση των κέντρων εκπαιδευτικού υλικού και
εφαρμογών συμβαίνει ειδικότερα σε χώρες, όπου υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό
εκπαιδευομένων σε ξεχωριστά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Γενικά, διακρίνονται οι κάτωθι
αρμοδιότητες για αυτά τα κέντρα εκπαιδευτικού υλικού και εφαρμογών:
 Παροχή κατάρτισης και επαγγελματικής ανάπτυξης για εκπαιδευτικούς,
 ανάπτυξη και διάδοση υλικού και προσεγγίσεων,
 στήριξη σε γενικά σχολεία και γονείς,
 βραχύχρονη και μερική βοήθεια σε μεμονωμένους εκπαιδευόμενους,
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 υποστήριξη κατά την είσοδο στην αγορά εργασίας.
Για να είναι αποτελεσματική η εργασία των κέντρων εκπαιδευτικού υλικού και
εφαρμογών, είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ των ειδικών και γενικών σχολείων.
Τέλος, σε όλες τις χώρες το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στη συμπερίληψη (Ευρωπαϊκός Φορέας Ειδικής Αγωγής,
2003).

1.6 Συμπερίληψη παιδιών με οπτική αναπηρία στο σχολικό περιβάλλον
Όσον αφορά, τη συμπερίληψη στο γενικό σχολείο, από κάποιους υποστηρίζεται η
άποψη ότι τα παιδιά με οπτική αναπηρία πρέπει να φοιτούν σε σχολεία για τυφλούς. Ο
λόγος είναι επειδή το γενικό σχολείο δεν μπορεί να καταβάλει την κατάλληλη προσοχή και
τα κατάλληλα μέσα, με τα οποία θα εξασφαλιστεί η καλύτερη διδασκαλία και μάθηση των
τυφλών μαθητών. Στις Η.Π.Α., για την επιτυχημένη και ομαλή ένταξη των μαθητών με
οπτική αναπηρία, έχουν δοκιμασθεί πολλές μέθοδοι στα γενικά σχολεία (Singh, 2004).
Επιπλέον, άκρως σημαντικές κρίνονται και οι αντιδράσεις των συνομηλίκων. Αυτές
οι αντιδράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό, το πείραγμα ή
αντίθετα στο άλλο άκρο την υπερπροστασία. Καθώς τα παιδιά που βλέπουν βρίσκονται σε
νεαρή ηλικία, δεν έχουν την απαραίτητη ωριμότητα και τις κατάλληλες εμπειρίες, για να
κατανοήσουν τον τρόπο που χειρίζονται το οπτικό τους πεδίο τα παιδιά με προβλήματα
όρασης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προκαλούνται δυσκολίες από την προσπάθεια να
ενταχθεί ένα παιδί με μειωμένη όραση σε δραστηριότητες που απαιτούν πλήρη όραση. Με
άλλα λόγια, το παιδί με προβλήματα όρασης, καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να
προσαρμοστεί γιατί πρέπει να είναι σε θέση όχι μόνο να κατανοήσει την κοινωνική
συμπεριφορά των γύρω του, αλλά και να προάγει μέσω της κατάλληλης συμπεριφοράς του
την αποδοχή του από το περίγυρο. Βέβαια αυτές οι ικανότητες του παιδιού εξαρτώνται
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από τα επίπεδα της αυτοαντίληψής του, των λειτουργικών δυνατοτήτων της αναπηρίας
του, τις δεξιότητες και αδυναμίες του, αλλά και στη διαχείριση των καταστάσεων, όπου
μπορεί να παρουσιαστούν δυσκολίες (Webster & Roe, 2003).
Σύμφωνα με τον Mani (1998), είναι πολύ σπουδαία η συμπερίληψη των παιδιών με
οπτική αναπηρία στα γενικά σχολεία. Τα πλεονεκτήματα είναι ποικίλα, γιατί όταν η
εκπαίδευση υποστηρίζεται από καλά εκπαιδευμένους ειδικούς ως προς την εκπαίδευση
των τυφλών, τα παιδιά με αυτό τον τρόπο μπορούν να απολαύσουν καθημερινές εμπειρίες,
αλλά και να κατακτήσουν την επίγνωση της πραγματικότητας του κόσμου. Με τα
κατάλληλα τεχνικά μέσα, το κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον και τη συμβουλευτική
που παρέχεται στους εκπαιδευτικούς του γενικού σχολείου, οι μαθητές με οπτική
αναπηρία μπορούν να αποδείξουν την αξία τους και έτσι με αυτό τον τρόπο να γίνουν
αποδεκτοί στους βλέποντες συνομηλίκους τους, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία.
Ακόμα, στις ανεπτυγμένες χώρες η ολοκληρωμένη εκπαίδευση στα σχολεία γενικής
αγωγής θεωρείται ως η μόνη πρακτική προσέγγιση. Με άλλα λόγια, είναι το πιο
ψυχολογικά, οικονομικά και κοινωνικά αποδεκτό μοντέλο για την συμπερίληψη των
τυφλών παιδιών στην γενική εκπαίδευση (Mani, 1998).
Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 ξεκίνησαν οι
προσπάθειες συμπερίληψης και στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, τον Απρίλιο του 1987,
δηλαδή επτά χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου
Τυφλών Καλλιθέας, οι μαθητές της Γ΄ τάξης παρακολούθησαν αίθουσα διδασκαλίας του
γενικού σχολείου. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ήλιος»,
κατά το σχολικό έτος 1989-1990, εφαρμόσθηκε ένα πιλοτικό πρόγραμμα συμπερίληψης
μαθητών της ΣΤ΄ Τάξης. Εφόσον τα αποτελέσματα ήταν θετικά, συνεχίστηκε η διαδικασία
αυτή με αποτέλεσμα σήμερα πολλοί μαθητές να φοιτούν σε σχολεία γενικής αγωγής, με τη
βοήθεια εντός της αίθουσας του ειδικού δασκάλου, εφόσον πρόκειται για τη γλώσσα ή
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άλλες δυσκολίες, ή σε ιδιαίτερη αίθουσα, εάν οι δυσκολίες αφορούν στα μαθηματικά
(Χιουρέα, 2007).
Συγκεφαλαιώνοντας λοιπόν, σύμφωνα με την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, τα
παιδιά με προβλήματα όρασης πρέπει να διδάσκονται και να συμπεριλαμβάνονται στα
σχολεία γενικής αγωγής, καθώς αυτό επιφέρει πολλά οφέλη όχι μόνο μαθησιακά αλλά και
κοινωνιολογικά και συναισθηματικά. Αυτό το μοντέλο της συμπερίληψης έχει επιτυχία όχι
μόνο στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, όπως διαπιστώθηκε. Παιδιά με προβλήματα
όρασης μπορούν να φοιτούν στα γενικά σχολεία με την κατάλληλη υποστηρικτική
τεχνολογία και βοήθεια.

1.7 Η πραγματικότητα στο σχολικό περιβάλλον
Η ένταξη των παιδιών με οπτική αναπηρία στο γενικό σχολείο προσδίδει στα
παιδιά αυτά πολλές δυνατότητες επιλογής και αυτοπροσδιορισμού (Ζώνιου-Σιδέρη, 2004).
Σημαντικός παράγοντας της συμπερίληψης αποτελεί και η κοινωνική ένταξη και η
αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους/συμμαθητές. Σύμφωνα και πάλι με τη ΖώνιουΣιδέρη (2004), διαπιστώνεται ότι στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης, πολλές φορές οι
συμμαθητές δεν ενδιαφέρονται για την ύπαρξη μαθητών με οπτική αναπηρία. Όμως, αυτή
η άγνοια των μαθητών για την οπτική αναπηρία έχει σημαντικό αντίκτυπο στην
καθημερινότητα των τυφλών μαθητών. Επίσης, πολύ σημαντικό γεγονός αποτελεί το ότι οι
συμμαθητές συχνά δεν κατανοούν το σκοπό της χρήσης διαφόρων οπτικών βοηθημάτων,
τα οποία είναι αναγκαία για τη προσαρμογή και την ένταξη του τυφλού μαθητή μέσα στη
σχολική τάξη (Ζώνιου- Σιδέρη, 2004).
Σύμφωνα με τους Beech & Mc Manus (2009), τα παιδιά με προβλήματα όρασης
σπάνια συμμετέχουν σε ομαδικά αθλήματα, όπως επίσης, παρουσιάζουν μια καθυστέρηση
στην κινητική τους ανάπτυξη και κυρίως σε δραστηριότητες όπως περπάτημα, τρέξιμο και
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παιχνίδι. Έτσι διαπιστώνεται ότι είναι λιγότερο ενεργητικά από τα βλέποντα παιδιά (Beech
& Mc Manus, 2009).
Σημαντικό κρίνεται να αναφερθεί πως ακόμα και η στάση του σώματος, οι
χειρονομίες και οι εκφράσεις του προσώπου ενός ατόμου με οπτική αναπηρία, διαφέρουν
από τα άτομα τυπικής ανάπτυξης. Αυτό συχνά οδηγεί στο να παρατηρούν έντονα τον
συμμαθητή τους με οπτική αναπηρία (Arter, 2009), καθώς τα παιδιά και οι έφηβοι
χαρακτηρίζονται από περιέργεια.
Η μη λεκτική επικοινωνία για τα άτομα με ειδικές ανάγκες –και κυρίως για τα
άτομα με οπτική αναπηρία– καθιστά μία κοινωνική δεξιότητα που προσδίδει ελλείμματα
στην επικοινωνία τους με τους βλέποντες. Έτσι, καθώς ο μαθητής δυσκολεύεται να
επικοινωνήσει μη λεκτικά με τους βλέποντες συνομηλίκους του στο σχολικό περιβάλλον,
αυτό οδηγεί κατ’ επέκταση στην απομάκρυνση και στην απομόνωσή του (Arter, 2009).
Έτσι, δημιουργούνται δυσχέρειες στην κοινωνική ένταξη των μαθητών με οπτική
αναπηρία στο σύνολο της τάξης αλλά και στην αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές.
Ακόμα, όπως είναι γνωστό το σχολείο προάγει μια ανταγωνιστικότητα μεταξύ των
μαθητών – ειδικά των έφηβων μαθητών- και μια βαθμοθηρία, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να
υπάρχει μια αντιζηλία των βλεπόντων μαθητών προς τους μη βλέποντες, όταν οι
τελευταίοι αντιμετωπίζονται από τους εκπαιδευτικούς με κάποια επιείκεια (Kirkwood,
2009).
Συμπερασματικά, όλοι οι παραπάνω λόγοι συντελούν σε μια αρνητική στάση των
βλεπόντων μαθητών προς τους μαθητές με οπτική αναπηρία. Οι τελευταίοι νιώθουν
μοναξιά, απομονώνονται, δυσκολεύονται να ενταχθούν στο σχολικό πλαίσιο και να
διατηρήσουν φιλικές σχέσεις με τους συμμαθητές τους. Όλα αυτά έχουν σοβαρό
αντίκτυπο στη προσωπικότητα των παιδιών με οπτική αναπηρία. Και όπως διαφαίνεται οι
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μαθητές με οπτική αναπηρία επηρεάζονται περισσότερο από το κοινωνικό τους
περιβάλλον παρά από την ίδια τους την αναπηρία (Κουτάντος, 2005).

1.8 Δυσκολίες των μαθητών με οπτική αναπηρία στη διδασκαλία
Οι μαθητές με οπτική αναπηρία, σύμφωνα με τον Κουρουπέτρογλου (2004),
αντιμετωπίζουν μια σειρά από πρακτικά προβλήματα και εμπόδια για την ένταξή τους στο
σχολικό περιβάλλον. Βασικά εμπόδια είναι η πρόσβαση στο έντυπο εκπαιδευτικό και
βοηθητικό υλικό, η πρόσβαση στον πίνακα της σχολικής τάξης, η αδυναμία
παρακολούθησης προβολών, η δυσκολία να κρατηθούν σημειώσεις κατά τη διδασκαλία, η
δυσκολία γραπτών εξετάσεων και εργασιών. Επιπλέον, η δυσκολία πρόσβασης σε
ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Για να ξεπεραστούν κάποια
απ’ αυτά τα εμπόδια, ο Κουρουπέτρογλου (2004) προτείνει μία σειρά από Τεχνολογίες
Πληροφορικής, οι οποίες θα βοηθούσαν αρκετά στη προσαρμογή των τυφλών παιδιών.
Ωστόσο, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και παράγοντες, όπως η νομοθεσία, οι
κατευθυντήριες γραμμές, το κανονιστικό πλαίσιο, οι κανόνες των γραπτών εξετάσεων, η
εκπαίδευση και η κατάρτιση εκπαιδευτικών και προσωπικού, κ.α. (Κουρουπέτρογλου,
2004).
Ένα επιπρόσθετο πρόβλημα που δημιουργείται κατά τη συμπερίληψη των μαθητών
με οπτική αναπηρία στο γενικό σχολείο είναι το περιεχόμενο του αναλυτικού
προγράμματος, καθώς και το γεγονός ότι οι μαθητές με οπτική αναπηρία πρέπει κάποιες
διδακτικές ώρες να αφήνουν το γενικό τμήμα και να εντάσσονται στα τμήματα ένταξης, με
σκοπό να αποκτήσουν γνώσεις ως προς τις δεξιότητες της καθημερινής διαβίωσης και της
κινητικότητας και του προσανατολισμού. Σύμφωνα με τον Νόμο 2817/2000 καλύπτεται η
απόσυρση του μαθητή από την γενική τάξη για την παρακολούθηση του τμήματος
ένταξης, ωστόσο στην περίπτωση των παιδιών με οπτική αναπηρία κρίνεται καλύτερο «να
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ελαχιστοποιηθεί στο μέτρο που η εξατομικευμένη διδασκαλία συνδυάζεται με την προώθηση
μιας παιδαγωγικής της ένταξης» (Λαμπροπούλου και Ζώνιου-Σιδέρη, 2004).
Σύμφωνα με τους ερευνητές Masoodi και Ban (1980), τα παιδιά με οπτική
αναπηρία, που μέχρι το 1980 αποκλείονταν από τα γενικά σχολεία, αλλά από το 1980
εισήχθησαν στην ίδια γενική τάξη με τους υπόλοιπους μαθητές δεν πρέπει να διακόπτουν
τη ρουτίνα της τάξης. Είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται ως ισότιμα μέλη της
εκπαίδευσης και του σχολείου, που έχουν ίσες ευκαιρία για να αποκτήσουν την ίδια γνώση
με τους συνομηλίκους τους. Στη συνέχεια, κάποιες πρακτικές συμβουλές για να
διευκολυνθεί η διαδικασία της μάθησης στους οπτικά ανάπηρους μαθητές, είναι οι
ακόλουθες: α) σωστή απόσταση από τον πίνακα, β) πρόσθετη επιφάνεια εργασίας για τα
βοηθήματά τους, γ) κιμωλίες έντονων χρωμάτων και άλλα. Στόχος της συγκεκριμένης
μελέτης είναι η αποδοχή των μαθητών με οπτική αναπηρία στο γενικό σχολείο με την
βοήθεια των κατάλληλων μεθόδων, ώστε να ξεπεραστούν οι πρακτικές δυσκολίες τους.
Σύμφωνα με την έρευνα των Presley και D’ Andrea (2008), οι μαθητές πλέον
χρησιμοποιούν πιο περίπλοκα εργαλεία και κατά βάση μέσα υψηλής τεχνολογίας. Χάρη σε
αυτά τα υποστηρικτικά μέσα, οι μαθητές καταφέρνουν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους
σε τομείς, όπως η ανάγνωση, η γραφή και τα μαθηματικά, αλλά και για να λάβουν
πληροφορίες από τυπωμένες και ηλεκτρονικές πηγές, όπως και οπτικές ή ηχητικές
πληροφορίες.
Στον αντίποδα βέβαια βρίσκεται η μελέτη των Efstathiou και Polichronopoulou
(2015), όπου υπάρχουν επιφυλάξεις για τη λειτουργικότητα της ένταξης των μαθητών με
οπτική αναπηρία στο γενικό σχολείο, ακόμα και εάν υπάρχει η χρήση των υποστηρικτικών
μέσων. Αυτό συμβαίνει διότι παρ’ όλο που τα περισσότερα υλικά έχουν εξειδικευτεί για
χρήση από μαθητές με οπτική αναπηρία, ωστόσο δεν είναι διαθέσιμα στα ελληνικά
σχολεία και οι δάσκαλοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση τους. Επιπλέον, φαίνεται να
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υπάρχει μια γενική αποτυχία των αρμόδιων οργανισμών να επιμορφώσουν τους
εκπαιδευτικούς, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις δυσκολίες του
συγκεκριμένου τρόπου διδασκαλίας (Efstathiou & Polichronopoulou, 2015).
Εν κατακλείδι, λοιπόν, θεωρείται από πολλούς ερευνητές ότι η συμπερίληψη των
μαθητών με οπτική αναπηρία στη γενική εκπαίδευση, όχι μόνο είναι σημαντική και
απαραίτητη, αλλά και εφικτή μέσω της υποστηριζόμενης τεχνολογίας και των ειδικών
εκπαιδευτικών. Παρ’ όλα όμως τα μέσα που υπάρχουν με την εξέλιξη της τεχνολογίας, η
ελληνική πραγματικότητα στην εκπαίδευση είναι διαφορετική και κάπως παρωχημένη,
καθώς οι εκπαιδευτικοί δεν επιμορφώνονται στις νέες τάσεις και εξελίξεις. Αυτό έχει όμως
ως αντίκτυπο τα ίδια τα παιδιά με οπτική αναπηρία.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι σε ένα πλαίσιο συμπερίληψης οι μαθητές με οπτική
αναπηρία κοινωνικοποιούνται, αλληλεπιδρούν με τα υπόλοιπα παιδιά μέσα και έξω από την
τάξη, έχουν τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης στις ευκαιρίες, όπως οι συμμαθητές τους της
τυπικής ανάπτυξης και υπάρχει σεβασμός απέναντι στη διαφορετικότητά τους (Davis &
Hopwood, 2002· Koutsouris, 2014).
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Κοινωνική στήριξη
1.9 Ορισμοί κοινωνικής στήριξης
Σύμφωνα με τους Papakonstantinou και Papadopoulos (2010), η κοινωνική στήριξη
ορίζεται ως «ο τύπος ενίσχυσης/βοήθειας που το άτομο λαμβάνει ή προσδοκά ότι θα λάβει
από μονάδες ή ομάδες του κοινωνικού του περίγυρου ή διαφορετικά από εκείνους με τους
οποίους έρχεται σε επαφή κατά οποιοδήποτε τρόπο».
Επιπλέον, σύμφωνα με τον House (1981), η κοινωνική στήριξη δεν αναφέρεται στο
γενικό αίσθημα ότι δέχεται κανείς αρκετή υποστήριξη και φροντίδα, αλλά εστιάζεται στις
διαπροσωπικές συναλλαγές, στις οποίες δίνεται προσοχή στο όποιο πρόβλημα και
παρέχεται ενίσχυση. Ακόμα, σύμφωνα με τον Cobb (1976), η κοινωνική στήριξη αφορά
τις πληροφορίες που θα βοηθήσουν το άτομο να πιστέψει ότι δέχεται φροντίδα, αγάπη και
εκτίμηση, αλλά να θεωρήσει και τον εαυτό του ως μέλος ενός δικτύου αμοιβαίων
υποχρεώσεων.
Τέλος, ο Etzion θεωρεί τη κοινωνική στήριξη ως το κοινωνικό δίκτυο που παρέχει
στο άτομο πρακτική βοήθεια, εκφράσεις συναισθηματικής ανησυχίας ή ενσυναίσθησης,
στήριξη στην εύρεση πληροφοριών και έπαινο (Etzion, 1984 όπως αναφέρεται σε Brough
και Pears, 2004).

1.10 Οι μορφές της κοινωνικής στήριξης
Σύμφωνα με τους Barrera (1986), House (1981), Tilden και Weinert (1987),
χωρίζουν την κοινωνική στήριξη σε τέσσερις κατηγορίες:
α) συναισθηματική υποστήριξη (δηλαδή, η φροντίδα, η εμπιστοσύνη και η
ενσυναίσθηση),
β) πρακτική υποστήριξη (δηλαδή, η βοήθεια με εργασία, δανεισμό χρημάτων, κ.ά.),
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γ) πληροφοριακή υποστήριξη (δηλαδή, η παροχή πληροφοριών ή εκμάθηση
ικανοτήτων που μπορούν να δώσουν λύση σ’ ένα πρόβλημα),
δ) αξιολογητική υποστήριξη (δηλαδή, οι πληροφορίες που βοηθούν ένα άτομο να
αξιολογήσει την προσωπική του απόδοση).
Σύμφωνα επίσης με τους Brough και Pears (2004), ένας διαχωρισμός της
κοινωνικής στήριξης που μπορεί να θεωρηθεί κοινώς αποδεκτός, είναι αυτός της
πρακτικής στήριξης (practical) και της συναισθηματικής στήριξης (emotional).
Σύμφωνα με τους Papakonstantinou & Papadopoulos (2009-2010) αναγνωρίζουν τη
σημασία και τη σπουδαιότητα της κοινωνικής στήριξης, αλλά διακρίνοντάς τη σε θετική
και αρνητική. Πιο συγκεκριμένα, οι Papakonstantinou και Papadopoulos (2009)
διαπιστώνουν ότι ενώ είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολλά θετικά αποτελέσματα της
κοινωνικής στήριξης, παράλληλα έχουν βρει και ορισμένα αρνητικά. Πολύ σημαντικό
κρίνεται ότι η κοινωνική στήριξη στην αρνητική της μορφή μπορεί να βλάψει σημαντικά
την ψυχική υγεία των ατόμων με οπτική αναπηρία. Ως αρνητική κοινωνική στήριξη
χαρακτηρίζουν τη μορφή βοήθειας, η οποία κρίνεται ακατάλληλη, περιττή ή ανεπιθύμητη.
Στη συνέχεια, τη διέκριναν σε πρακτική και συναισθηματική, όπως το ίδιο έκαναν και με
τη θετική κοινωνική στήριξη. Πιο αναλυτικά, ως αρνητική πρακτική στήριξη ορίστηκαν τα
ακόλουθα: η μη παροχή κατάλληλου υποστηρικτικού εξοπλισμού ή κακής ποιότητας
υλικών που επιδεινώνουν το πρόβλημα, η έλλειψη πληροφόρησης σε ζητήματα που
ενδιαφέρουν τους ανθρώπους με οπτική αναπηρία, η υπερπροστασία σε πρακτικούς
τομείς, η υπερεκτίμηση και υποτίμηση της οπτικής δυνατότητας, με πιθανή αδιαφορία για
το τι μπορούν να δουν και τι όχι και με παρερμηνεία των προσωπικών ικανοτήτων, η
αδυναμία επίγνωσης του σημείου από το οποίο και εξής είναι απαραίτητη η βοήθεια, η
ανάθεση υποχρεώσεων αδύνατων να αναληφθούν, καθώς και η μη παροχή βοήθειας όταν
οι αδυναμίες ξεπερνούν την απαραίτητη αποδοτικότητα, η μη παροχή βοήθειας για την

27

προσαρμογή στο εργασιακό περιβάλλον, ή για πρακτικά ζητήματα της εργασίας, η
διαφορετική αντιμετώπιση από τη διεύθυνση, η στασιμότητα χωρίς προαγωγή και η
έλλειψη ευελιξίας για εργασία σε άλλο τομέα, η απουσία ευελιξίας και κατανόησης
ζητημάτων ζωής, η παραγνώριση του βαθμού επιφόρτισης με συγκεκριμένη εργασία
(Papakonstantinou & Papadopoulos, 2010).
Από την άλλη πλευρά, ως αρνητική συναισθηματική στήριξη ορίστηκαν τα
ακόλουθα: η αδιαφορία για τα συναισθήματα των ατόμων με οπτική αναπηρία, η
αποστασιοποίηση και η αποφυγή τους, η τυπικότητα και η ψυχρότητα των σχέσεων, οι
υπερβολές σε επαίνους, οι ευγένειες και η ανυπομονησία για παροχή βοήθειας, ακόμα και
όταν δεν υπάρχει λόγος, η ασέβεια και η προσβολή, η μεταχείριση όχι με ίσους όρους
αλλά με διαφορετικούς όρους, η παραγνώριση της συμβολής, η αδιαφορία για την οπτική
μειονεξία, η ασυμφωνία και η φιλονικία με τους συναδέλφους και τη διεύθυνση, η εχθρική
συμπεριφορά, η έλλειψη παρότρυνσης για σκληρότερη εργασία, ο εξαναγκασμός σε
εγκατάλειψη της προσπάθειας με δικαιολογία ότι οι τυφλοί πρέπει να δουλεύουν με τους
τυφλούς μόνο, η καχυποψία και η επιφύλαξη σε συμφωνίες, η ώθηση στο να αισθάνονται
οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης σαν να είναι παράξενοι και εξωπραγματικοί
(Papakonstantinou & Papadopoulos, 2010).
Στην έρευνα του Rook (1984), η κοινωνική στήριξη χωρίζεται: α) στη
συντροφικότητα, δηλαδή τα άτομα με τα οποία έρχονται σε επαφή, β) στη συναισθηματική
στήριξη, δηλαδή σε ποια άτομα εμπιστεύονται τα προσωπικά τους προβλήματα και γ)
πρακτική στήριξη, δηλαδή σε ποια άτομα θα στραφούν για βοήθεια σε πρακτικά
προβλήματα, όπως ασθένειας ή οικονομικά.
Μία επιπρόσθετη έρευνα είναι αυτή των Kef, Hox και Habekothé (2000), η οποία
έγινε με συμμετέχοντες εφήβους με οπτική αναπηρία, ώστε να δείξουν τη σημασία της
κοινωνικής στήριξης, σε συνδυασμό με παράγοντες, όπως η ευτυχία και η μοναξιά, το
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μέγεθος και η δομή του κοινωνικού δικτύου, αλλά και τα ατομικά χαρακτηριστικά και η
προσωπικότητα. Τα αποτελέσματά τους συγκρίθηκαν με εκείνα ερευνών που είχαν ως
συμμετέχοντες τους νέους χωρίς αναπηρίες. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η επίδραση του
κοινωνικού δικτύου στην ευτυχία των ατόμων ήταν ισχυρότερη από τη σημασία των
ατομικών χαρακτηριστικών και της προσωπικότητας. Την κοινωνική στήριξη διαχώρισαν
οι μελετητές τόσο σε συναισθηματική όσο και σε πρακτική, αλλά επιπλέον διαχώρισαν και
το περιεχόμενό της σε δύο μορφές: στην «αντιλαμβανόμενη» (perceived), η οποία αφορά
την κοινωνική στήριξη ενός ατόμου που έλαβε, με βάση τη δική του ερμηνεία των
διαπροσωπικών σχέσεων και στην «προσλαμβανόμενη» (received), η οποία αφορά την
πραγματική ποσότητα στήριξης που προέρχεται από συγκεκριμένα πρόσωπα σε
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως για παράδειγμα, η στήριξη των γονέων τους
τελευταίους έξι μήνες.
Σύμφωνα με μια άλλη έρευνα (Kef & Deković, 2004), υλοποιώντας την σε έφηβους
με οπτική αναπηρία ως προς την επίδραση της κοινωνικής στήριξης, καταλήγουν στο εξής
συμπέρασμα: η κοινωνική στήριξη είναι πολύ σημαντική στην περίοδο της εφηβείας,
καθώς συμβαίνουν πολλές αλλαγές και διαφοροποιήσεις και στο ίδιο το άτομο αλλά και
στον περίγυρό του. Οι έφηβοι με οπτική αναπηρία είτε έχουν μεγαλύτερα είτε μικρότερα
προβλήματα όρασης, πιθανότατα αντιμετωπίζουν προβλήματα και με τον ευρύτερο
περίγυρο τους, κάτι που ενδεχομένως να επηρεάζει τα αισθήματα ευτυχίας και την
ψυχολογική ρύθμιση (Kef & Deković, 2004).
Σύμφωνα με τους Chien-Huey Chang και Schaller (2000), η στήριξη από τους
γονείς διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο. Πιο συγκεκριμένα, οι έφηβοι με οπτική αναπηρία
που δέχτηκαν διάφορες μορφές συναισθηματικής, απτικής και πληροφοριακής στήριξης
από τους γονείς τους, έδειξαν κατά τη μεγαλύτερη πλειοψηφία τους ικανοποιημένοι, αν
και μερικοί παρουσίασαν κάποια προβλήματα απέναντι σε κάθε άλλη μορφή εκτός της
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πληροφοριακής. Φυσικά πολύ σημαντική ήταν και η επίδραση στην ψυχολογική τους
εξέλιξη.
Η Kef (2002), επισημαίνει στην έρευνά της ότι οι Ολλανδοί έφηβοι με οπτική
αναπηρία δεν είχαν σημαντικές διαφορές στο ψυχολογικό και κοινωνικό τομέα από τους
βλέποντες συνομηλίκους τους. Αυτό συμβαίνει πιθανώς επειδή είχαν λάβει, ως προς τη
δική τους εκτίμηση σημαντική στήριξη από γονείς και φίλους. Κάτι σημαντικό, που αξίζει
να επισημανθεί ήταν το γεγονός ότι είχαν συμβιβαστεί σε μεγάλο βαθμό με την αναπηρία
τους. Οι λειτουργικές πτυχές (δηλαδή, η πρακτική βοήθεια στη καθημερινότητα) των
κοινωνικών δικτύων φάνηκαν ιδιαίτερα σημαντικές για την ευζωία των εφήβων με οπτική
αναπηρία. Από την άλλη πλευρά, τα γενικότερα αποτελέσματα έδειξαν ότι είναι
σπουδαιότερη η σημασία της στήριξης από φίλους σε σύγκριση με τους γονείς. Για το
συγκεκριμένο τους κιόλας πρόβλημα, η παραδοχή αλλά και η αυτοεκτίμηση αποδείχτηκαν
πιο ουσιαστικές από άλλα ψυχολογικά χαρακτηριστικά που ερευνήθηκαν.
Σύμφωνα με τους Kef και Deković (2004) διαχωρίζουν τις δύο μορφές κοινωνικής
στήριξης, δηλαδή της οικογένειας και των φίλων, σαν δύο ανεξάρτητα συστήματα
υποστήριξης.
Το συμπέρασμα που προκύπτει από την έρευνα των Kef και Deković (2004), είναι
ότι για τους νέους με οπτική αναπηρία η κοινωνική στήριξη που δέχονται είναι μικρότερη
από εκείνη των βλεπόντων συνομηλίκων τους. Επίσης, στην ίδια μελέτη φάνηκε ότι στην
περίπτωση των νέων με οπτική αναπηρία σπουδαίο ρόλο παίζει η σύνδεση των δύο
κοινωνικών δικτύων -του γονικού με το φιλικό δίκτυο- ωστόσο η συμβολή των φίλων
υπήρξε σημαντικότερη.
Από την άλλη πλευρά, η έρευνα των Cimarolli και Boerner (2005) αναφέρει ότι η
λήψη λειτουργικής βοήθειας μπορεί να παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση με την ευζωία
και την ικανότητα διαχείρισης συνθηκών που προκαλούν άγχος, γιατί μπορεί να οδηγήσει
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σε απουσία αμοιβαιότητας και μη ισορροπημένη ανταλλαγή ανάμεσα στο πάροχο και στο
δέκτη. Έτσι, διαπιστώνεται πολύ σημαντική η μελέτη της αρνητικής στήριξης, για
δύσκολες καταστάσεις, όπως η χρόνια οπτική αναπηρία, όπου το άτομο έχει την ανάγκη
να βασίζεται στην κοινωνική στήριξη για να καταφέρει να ανταπεξέλθει στη
καθημερινότητά του.
Σύμφωνα με κάποιες άλλες έρευνες, οι αρνητικές κοινωνικές ανταλλαγές
επηρεάζουν την ψυχική υγεία και επιδεινώνουν την αρνητική επίδραση των παραγόντων
άγχους. Πιο συγκεκριμένα, οι Ruehlman και Karoly (1991) αναφέρουν ως τέτοιες
ανταλλαγές την κριτική και την εχθρότητα, ενώ οι Cimarolli, Reinhardt, και Horowitz
(2006) την υπερπροστασία, που έχει συσχετισθεί με υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης.
Ακόμη, πολλές φορές η υπερπροστασία των ατόμων με μειωμένη όραση συμβαίνει για
δύο λόγους: α) για την ασφάλειά τους και β) εξαιτίας της άγνοιας του σωστού τρόπου
παροχής στήριξης.
Επιπρόσθετα, οι Cimarolli και Wang (2006) ταξινομούν εν συντομία την αρνητική
κοινωνική στήριξη σε επίκριση, θυμό, εχθρότητα και υπερπροστασία. Όλες αυτές οι
μορφές επιδρούν αρνητικά στην ψυχική υγεία των ατόμων με οπτική αναπηρία. Ακόμη, η
υπερπροστασία έχει αρνητική επίδραση και στην προσαρμογή στην αυξανόμενη λόγω της
ηλικίας έλλειψη επαρκούς όραση. Τέλος, και στους νέους αλλά και στους μεσήλικες έχει
συνδεθεί και με υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης και ανησυχίας.
Εν κατακλείδι, σύμφωνα με όλες τις παραπάνω έρευνες κρίνεται πολύ σημαντική η
μελέτη της κοινωνικής στήριξης στα άτομα με οπτική αναπηρία, καθώς η αρνητική μορφή
της μπορεί να επιφέρει πολλά προβλήματα στη ψυχική υγεία αυτών των ατόμων.
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Στάσεις
1.11 Η έννοια των στάσεων-ορισμοί
Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές αναφορές ως προς τον ορισμό των
στάσεων. Η έννοια των στάσεων ορίζεται από την κοινωνική ψυχολογία, ως «αρέσκειες ή
απαρέσκειες έναντι αντικείμενων, γεγονότων, καταστάσεων, αφηρημένων ιδεών, ατόμων ή
φορέων, μαθημάτων ακόμη και κοινωνικών πρακτικών» (Arnaiz & Castejon, 2001). Ο
όρος βέβαια «κοινωνική στάση», αναφέρθηκε πρώτη φορά το 1918, από τους Thomas και
Znaniecki, για να εξηγήσουν την αλλαγή της συμπεριφοράς μιας συγκεκριμένης ομάδας
ανθρώπων (Stahlberg & Frey, 1996).
Σύμφωνα με άλλους ερευνητές, όπως ο Thurstone (1928), «στάση» είναι το σύνολο
των συναισθημάτων και των προτιμήσεων του ατόμου, αλλά και το σύνολο των
προκαταλήψεων, των φόβων, των απειλών, των πεποιθήσεων και των ιδεών για
οποιοδήποτε αντικείμενο.
Ακόμα, σύμφωνα με την Sherrill (1998), «οι στάσεις είναι μια διαρκής σειρά
απόψεων εμπλουτισμένες με συναισθήματα ή αισθήματα, οι οποίες προδιαθέτουν μια
συγκεκριμένη συμπεριφορά του ατόμου». Δηλαδή, οι στάσεις θεωρούνται ως ένα «σύνολο
κλίσεων και συναισθημάτων ενός ανθρώπου, προκαταλήψεων ή μεροληψίας, προηγούμενων
αντιλήψεων, ιδεών, φόβων και κινδύνων για κάθε ειδικό θέμα» (Kugelmass, 2004).
Ωστόσο, οι επιστήμονες δεν έχουν καταλήξει σ’ έναν ασφαλή και ακριβή ορισμό,
αν και θεωρείται πλέον αποδεκτός αυτός που αναφέρει ότι πρόκειται για «την τάση ενός
ατόμου για θετική ή αρνητική ανταπόκριση απέναντι σε άλλα άτομα ή καταστάσεις ή
αντικείμενα» (Ajzen, 2008).
Τέλος, η έννοια των στάσεων φαίνεται να έχει συνέπειες ως προς τη κατανόηση της
κοινωνικής συμπεριφοράς, αλλά επίσης σχετίζεται και με άλλες ψυχολογικές δομές όπως
για παράδειγμα τις αξίες και τους στόχους (Maio, Olson & Cheung, 2012).
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1.12 Δομή και κατηγορίες των στάσεων
Σύμφωνα, με τους Rosenberg και Hovland (1960), στάσεις είναι οι «προδιαθέσεις
προς απόκριση σε κάποια είδη ερεθισμάτων με ορισμένα είδη αποκρίσεων».
Ως προς τη δομή των στάσεων υπάρχουν τρία μοντέλα, βέβαια γενικά αυτό που
επικρατεί πιο πολύ είναι το τρισδιάστατο μοντέλο. Παρακάτω θα αναλυθούν αυτά τα τρία
μοντέλα.


Μονοδιάστατο μοντέλο: οι στάσεις εδώ ορίζονται ως ένα

συνεχόμενο, θετικό ή αρνητικό συναίσθημα ενός ατόμου για κάποιο πρόσωπο,
αντικείμενο ή κατάσταση (Cialdini, Petty & Cacioppo, 1981).


Δισδιάστατο μοντέλο: οι στάσεις σε αυτό το μοντέλο, αποτελούνται

από δύο συστατικά, τις απόψεις και τις προσδοκίες. Απόψεις εννοούνται οι
καταστάσεις γενικευμένης αξίας και προσδοκίες οι συγκεκριμένου πλαισίου
προβλέψεις των αποτελεσμάτων της συμπεριφοράς (Allport, 1935· Millington,
Leierer & Abadie, 2000).


Τρισδιάστατο μοντέλο: οι στάσεις εδώ αποτελούνται από τα τρία

ακόλουθα στοιχεία: α) το γνωστικό στοιχείο (cognitive), β) το συναισθηματικό
στοιχείο (affective) και γ) το συμπεριφορικό στοιχείο (behavioral).
Πιο αναλυτικά, το γνωστικό στοιχείο περιλαμβάνει τις γνωστικές λειτουργίες,
πληροφορίες, απόψεις και πεποιθήσεις και γενικότερα τη γνωστική αναπαράσταση ως
προς το αντικείμενο της στάσης (ενσυνείδητη υποστήριξη γνώσεων, απόψεων,
πεποιθήσεων). Το συναισθηματικό στοιχείο αναφέρεται σε αξιολογικά συναισθήματα
αρέσκειας ή δυσαρέσκειας ως προς το αντικείμενο της στάσης και αυτά τα συναισθήματα
μπορεί να είναι θετικά, αρνητικά ή ουδέτερα. Τέλος, το συμπεριφορικό στοιχείο
περιλαμβάνει τις συμπεριφορικές τάσεις, προθέσεις και πράξεις ως προς το αντικείμενο
της

στάσης.

Τα

τρία

αυτά

στοιχεία
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δε

λειτουργούν

αυτόνομα

αλλά

αλληλοσυμπληρώνονται, δημιουργώντας τη τελική στάση (Γεωργάς, 1995· Breckler,
1984· Harter, 1985· Rosenberg & Hovland, 1960· Stahlberg & Frey, 1988).
Ακόμα, καθοριστικά στοιχεία για τις στάσεις κρίνονται, σύμφωνα με τον Γεώργα
(1995), και τα ακόλουθα:


συμπεριλαμβάνουν το στοιχείο της σταθερότητας,



είναι σταθερές, δεν αλλάζουν εύκολα,



δεν είναι εγγενείς, αλλά διαμορφώνονται από το άμεσο και έμμεσο περιβάλλον του
ατόμου και



οι στάσεις που έχουν διαμορφωθεί σε μικρή ηλικία παραμένουν σταθερές σε όλη
τη διάρκεια της ζωής.

Τέλος, σύμφωνα με τον Edwards (1957), μια κατηγοριοποίηση των στάσεων μπορεί να
είναι σε θετικές και σε αρνητικές. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να αναφέρονται στην θετική
προδιάθεση ενός ατόμου προς ένα αντικείμενο, ένα άτομο, ένα θεσμό ή ένα γεγονός. Από
την άλλη πλευρά, ένα άτομο μπορεί να επηρεάζεται αρνητικά, να μην του αρέσει κάτι, να
έχει δηλαδή μια αρνητική στάση προς το αντικείμενο (Edwards, 1957).

1.13 Έρευνες
1.13.1 Ως προς την αναπηρία
Σύμφωνα με την έρευνα του Παρασκευόπουλου (1971), διαπιστώθηκε ότι
υπάρχουν αρνητικές στάσεις ως προς τα άτομα με αναπηρία, όπως υπάρχουν και
θετικότερες στάσεις απέναντι στα άτομα, που η αναπηρία τους μπορεί να βελτιωθεί. Όσον
αφορά το φύλο και οι γυναίκες και οι άνδρες είναι επιεικείς προς τις αποκλίσεις του φύλου
τους. Επιπλέον, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας θεωρούν την αυτοεξυπηρέτηση ως έναν
βασικό παράγοντα διαβίωσης. Σε επίπεδο μόρφωσης οι απόφοιτοι γυμνασίου έχουν πιο
αρνητική στάση σε σύγκριση με τους απόφοιτους του δημοτικού αλλά και τους

34

απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, σημαντική ήταν και η διαπίστωση ότι τα
συναισθήματα διαμορφώνουν τη δημιουργία στάσεων απέναντι στα άτομα με αναπηρία.
Πιο αναλυτικά, προκύπτουν τα ακόλουθα: οίκτος (28.9%), συμπάθεια (25.5%), αμηχανία
(14.4%), και αδιαφορία (12.2%). Έτσι, διεξάγοντας περιγραφικά τα συμπεράσματα
προκύπτει ότι οι στάσεις βρίσκονται στα όρια μιας «επιφυλακτικότητας» και μιας
«εξωτερικής σχέσης» με τα άτομα αυτά. Αντίθετα, κάποιες έρευνες, υποστηρίζουν ότι οι
μαθητές χωρίς αναπηρία αντιμετωπίζουν τους μαθητές με αναπηρία με θετικό τρόπο
(Slininger, Sherrill, & Jankowski, 2000).
Μια έρευνα που υλοποιήθηκε στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, αναφέρει ότι
τα κορίτσια έχουν μια πιο θετική στάση σε σχέση με τα αγόρια απέναντι σε συνομηλίκους
τους με τύφλωση, κώφωση και κινητική αναπηρία (Nikolaraizi & De Reybekiel, 2001),
αλλά και μία ακόμα σημαντική διαπίστωση ήταν ότι τα παιδιά στην Ελλάδα είχαν πιο
θετική στάση προς τους συνομηλίκους τους με αναπηρία απ’ ότι τα παιδιά στο Ηνωμένο
Βασίλειο. Βέβαια στον αντίποδα έρχεται η διαπίστωση ότι τα παιδιά στην Ελλάδα που
φοίτησαν σε σχολεία με ειδικές εκπαιδευτικές μονάδες, όπως και αυτά που είχαν έρθει σε
επαφή με κωφά παιδιά παρουσιάζουν μια αρνητική στάση σε σχέση με τα αντίστοιχα
παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Σύμφωνα με τους Gash και Coffee (1995) και τους Townsend, Wilton και Vakilirad
(1993), αναφέρουν πως όσο ένα παιδί προχωρά στην ηλικία της εφηβείας τόσο πιο θετικές
είναι και στάσεις του απέναντι στα άτομα με αναπηρία.
Μία πρόσφατη έρευνα των Mac Millan, Tarrant, Abraham και Morris (2014),
δηλώνουν πως οι γονείς των παιδιών με αναπηρία θεωρούν την αρνητική στάση και τις
αρνητικές συμπεριφορές πιο επιβλαβή από την ίδια την αναπηρία των παιδιών τους.
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Μια πολύ σημαντική διαπίστωση είναι πως η στάση των Γάλλων (Vignes, Godeau,
Sentenac, Coley, Navarro, Grandjean & Arnaud, 2009) και των Βέλγων εφήβων (Bossaert,
Colpin, Pijl & Petry, 2011) είναι θετική προς τους συμμαθητές τους με αναπηρία.
Τέλος, οι De Laat, Freriksen, και Vervloed (2013), αναφέρουν πως σημαντικοί
παράγοντες στη διαμόρφωση θετικών στάσεων αποτελούν και η ηλικία και το είδος της
αναπηρίας, καθώς όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία ενός παιδιού τόσο πιο θετική είναι η
στάση του απέναντι στην αναπηρία, αλλά παρατήρησαν επίσης ότι οι στάσεις των παιδιών
διαφοροποιούνται και ανά είδος αναπηρίας.

1.13.2 Ως προς την οπτική αναπηρία
Σύμφωνα με τις έρευνες των Corn και Erin (2010), ενώ γίνονται σημαντικές
προσπάθειες να συμπεριληφθούν τα παιδιά με οπτική αναπηρία στη γενική τάξη, αυτά
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση τόσο κοινωνικά όσο και συναισθηματικά.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις έρευνες των Hayes και Gunn (1988), Pearman, Barnhart,
Huang και Mellblom (1992), Jobe, Rust και Brissie (1996), αναφέρουν ότι οι βασικότεροι
παράγοντες που επηρεάζουν την αρνητική στάση ως προς τη συμπερίληψη των μαθητών
με οπτική αναπηρία, είναι οι προηγούμενες εμπειρίες των εκπαιδευτικών με μαθητές με
οπτική αναπηρία, αλλά και η εμπιστοσύνη των εκπαιδευτικών στην ικανότητά τους να
διδάξουν αυτούς τους μαθητές.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους Rosengren και Undemar (2001) και τους Shapiro,
Moffett, Lieberman και Dummer (2005), οι έφηβοι με οπτική αναπηρία, ηλικίας 13 έως 16
ετών, δυσκολεύονται στις κοινωνικές επαφές, εξαιτίας της μειωμένης αποδοχής τους από
τους βλέποντες συνομηλίκους.
Μια ακόμα πολύ σημαντική έρευνα είναι αυτή του Murphy (1997), η οποία είχε ως
πεδίο μελέτης της θέση του διαδικτύου στη διαμόρφωση στάσεων απέναντι στην οπτική
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αναπηρία. Πιο συγκεκριμένα, θεωρείται πως το διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα στους
μαθητές να ενημερωθούν σ’ ένα ουδέτερο κοινωνικά χώρο. Έτσι, αναλύονται οι αλλαγές
των αρχικών στάσεων των μαθητών απέναντι στην οπτική αναπηρία, δηλαδή ότι η οπτική
αναπηρία αποτελεί εμπόδιο στις κοινωνικές σχέσεις. Τα αποτελέσματα, βέβαια δείχνουν
ότι το διαδίκτυο βοηθάει στην ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων, επειδή καλύπτει τις
κοινωνικές διαφορές και βοηθάει στη κατανόησή τους.
Στον αντίποδα βρίσκεται η έρευνα του Enell (1982), η οποία υποστηρίζει ότι οι
βλέποντες μαθητές αποδέχτηκαν τους μαθητές με αναπηρία στην τάξη. Αξιοσημείωτο
φαίνεται ακόμα ότι οι δύο ομάδες μαθητών –τυπικής ανάπτυξης και με αναπηρίαβοήθησαν ο ένας τον άλλον στα μαθήματά τους.
Μία πρόσφατη έρευνα είναι αυτή των Reina, Lopez, Jimenez, Garcia- Calvo και
Hutzler (2011), οι οποίοι ερευνούν τις στάσεις 344 μαθητών, 10 έως 15 ετών απέναντι
στην οπτική αναπηρία. Η μελέτη αυτή υλοποιήθηκε αφού έγιναν 2 μαθήματα ενημέρωσης.
Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν πως οι στάσεις των μαθητών απέναντι στην
οπτική αναπηρία έγιναν πιο θετικές, ύστερα από την ενημέρωση.
Συμπερασματικά λοιπόν, οι στάσεις συμπεριλαμβάνονται στις βασικές μεταβλητές
που ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται ένα άτομο και χρησιμοποιούνται ως
εργαλείο μελέτης και επεξήγησης των ενεργειών και πράξεών του. Επιπλέον, αποτελούν
έναν άκρως σημαντικό παράγοντα που καθορίζει την συμπεριφορά απέναντι στην
εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και στις εκπαιδευτικές αλλαγές, όπου συμμετέχουν και
μαθητές με αναπηρίες (Folsom-Meek & Rizzo, 2002· Lindqvist & Nilholm, 2011· Mittler,
2000). Έτσι, για αυτό το λόγο αποτελούν σημαντικό πεδίο μελέτης της συγκεκριμένης
εργασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
Μεθοδολογία της έρευνας
Όπως είναι ευρέως γνωστό, η εφηβεία αποτελεί μία σημαντική περίοδο στη ζωή
του κάθε ανθρώπου, καθώς διαμορφώνεται ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα του
ατόμου. Αυτή λοιπόν η ηλικιακή περίοδος – η εφηβεία – αποτελεί ανάγκη μελέτης, καθώς
σημειώνονται αλλαγές ως προς τις αντιλήψεις, απόψεις και στάσεις σε διάφορα θέματα,
όπως είναι και η αναπηρία.
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, παρατηρείται μικρός αριθμός ερευνών
που να αφορά την οπτική αναπηρία και συγκεκριμένα την ηλικιακή περίοδο της εφηβείας,
καθώς επίσης και γενικότερα οι μέχρι τώρα έρευνες που έχουν διεξαχθεί ως προς τη
μελέτη των στάσεων είναι περιορισμένες, αλλά και επιπλέον χρονολογούνται παλαιότερα.
Ακόμα, δεν έχει διεξαχθεί κάποια έρευνα που να υλοποιείται στο Βέλγιο και να μελετά τις
στάσεις απέναντι στην οπτική αναπηρία, αλλά μόνο πιο γενικά ως προς την αναπηρία
(Bossaert et al, 2011). Για όλους τους παραπάνω λόγους δημιουργείται ένα ερευνητικό
κενό στην επιστήμη και κρίνεται αναγκαία η διεξαγωγή της έρευνας, παρά το μικρό δείγμα
της.
2.1 Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα
Σύμφωνα με όσα έχουν ειπωθεί παραπάνω προκύπτει ως γενικότερος σκοπός της
παρούσας έρευνας, η μελέτη και η καταγραφή των στάσεων βλεπόντων μαθητών
(γυμνασίου και λυκείου) και ορισμένων καθηγητών απέναντι στην οπτική αναπηρία, αλλά
και η διερεύνηση του βαθμού της κοινωνικής στήριξης που παρέχουν σε μια
συμμαθήτρια/μαθήτρια τους με οπτική αναπηρία. Πιο αναλυτικά, τα ερευνητικά
ερωτήματα διαμορφώνονται ως ακολούθως:
1.

Ποιες είναι οι απόψεις και οι αντιλήψεις των μαθητών (Β’ γυμνασίου) ως

προς την οπτική αναπηρία, έχοντας συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία;
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2.

Ποιες είναι οι απόψεις και οι αντιλήψεις των μαθητών (γυμνασίου και

λυκείου) που δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία, απέναντι στην οπτική
αναπηρία;
3.

Ποιες είναι οι απόψεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ως προς την

οπτική αναπηρία και έχοντας μαθήτρια με οπτική αναπηρία;
4.

Σε ποιο βαθμό υποστηρίζεται (πρακτικά και συναισθηματικά) η μαθήτρια

με οπτική αναπηρία από τους συμμαθητές της;
5.

Σε ποιο βαθμό υποστηρίζεται (πρακτικά και συναισθηματικά) η μαθήτρια

με οπτική αναπηρία από τους εκπαιδευτικούς της;
6.

Υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στις 2 ομάδες των συμμετεχόντων

(μαθητές που έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία και μαθητές που δεν έχουν
συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία) ως προς τις στάσεις τους απέναντι στην οπτική
αναπηρία (ερωτηματολόγιο MAS);
7.

Υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στις 2 ομάδες συμμετεχόντων (μαθητές

που έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία και μαθητές που δεν έχουν
συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία) ως προς τις στάσεις τους απέναντι στην οπτική
αναπηρία (ερωτηματολόγιο μέτρησης στάσεων μαθητών);

2.2 Συμμετέχοντες
Το δείγμα της έρευνας προέρχεται από το ελληνικό γυμνάσιο και λύκειο των
Βρυξελλών, στο Βέλγιο. Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα συμμετείχαν: α) 7 μαθητές της Β’
Γυμνασίου, οι οποίοι έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία (4 αγόρια και 3 κορίτσια), β)
52 μαθητές γυμνασίου και λυκείου, οι οποίοι δεν έχουν στη σχολική τους τάξη
συμμαθητή/συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία, αλλά στο σχολείο τους σε διαφορετική τάξη
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(21 αγόρια και 31 κορίτσια). Όλοι οι μαθητές φοιτούν σε γενικό σχολείο και είναι έφηβοι
τυπικής ανάπτυξης. Τέλος, στην έρευνα συμμετέχουν: γ) 4 καθηγητές, οι οποίοι έχουν ή είχαν
τη μαθήτρια με οπτική αναπηρία (4 γυναίκες) (Πίνακας 1).
Πίνακας 1
Συμμετέχοντες
Συμμετέχοντες
Μαθητές που έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία.
Μαθητές που δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία
Εκπαιδευτικοί

N
7
52
4

Αγόρι
4
21
0

Κορίτσι
3
31
4

Σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο των γονιών των μαθητών που έχουν
συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία, οι 4 πατεράδες είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, ενώ επίσης και οι 3 μητέρες είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας. Οι υπόλοιποι 3
πατεράδες είναι απόφοιτοι λυκείου, ενώ 2 μητέρες είναι απόφοιτοι λυκείου και άλλες 2
απόφοιτοι δημοτικού (Πίνακας 2).
Πίνακας 2:
Μορφωτικό επίπεδο γονέων των μαθητών που έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία.
Μορφωτικό επίπεδο
Πατέρας
Μητέρα
Απόφοιτος πρωτοβάθμιας
0
0
Απόφοιτος γυμνασίου
0
2
Απόφοιτος λυκείου
3
2
Απόφοιτος τριτοβάθμιας
4
3
Σύνολο
7
7

Από την ομάδα των μαθητών που δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία, το
40,38% των ερωτηθέντων πηγαίνουν πρώτη λυκείου, το 23,08% πηγαίνουν δευτέρα
λυκείου, το 5,77% τρίτη λυκείου, το 13,46% πρώτη γυμνασίου και το 17,31% τρίτη
γυμνασίου (Πίνακας 3).
Πίνακας 3:
Μαθητές ανά τάξη από τους συμμετέχοντες που δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία.
Τάξη
N
Ποσοστό %
Α’ Γυμνασίου
7
13,46%
Γ’ Γυμνασίου
9
17,31%
Α’ Λυκείου
21
40,38%
Β’ Λυκείου
12
23,08%
Γ’ Λυκείου
3
5,77%
52
100%
Σύνολο
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Σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο των γονιών των μαθητών που δεν έχουν
συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία, οι

33 πατεράδες είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης, ενώ επίσης και οι 26 μητέρες είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας. Άλλοι 13
πατεράδες είναι απόφοιτοι λυκείου, ενώ 20 μητέρες είναι, επίσης, απόφοιτοι λυκείου.
Επιπλέον, 4 πατεράδες είναι απόφοιτοι γυμνασίου και 6 μητέρες αντίστοιχα είναι
απόφοιτοι γυμνασίου. Τέλος, 2 μόλις πατεράδες είναι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης (Πίνακας 4).
Πίνακας 4:
Μορφωτικό επίπεδο γονέων των μαθητών που δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία.
Μορφωτικό επίπεδο
Απόφοιτος πρωτοβάθμιας
Απόφοιτος γυμνασίου
Απόφοιτος λυκείου
Απόφοιτος τριτοβάθμιας
ΣΥΝΟΛΟ

Πατέρας
N
2
4
13
33
52

Ποσοστό
%
3,85%
7,69%
25%
63,46%
100%

Μητέρα
N
0
6
20
26
52

Ποσοστό
%
0
11,54%
38,46%
50%
100%

Επιπρόσθετα, όσον αφορά την ομάδα των μαθητών που έχουν συμμαθήτρια με
οπτική αναπηρία, αναφέρουν ότι έχουν έρθει σε επαφή με ένα τυφλό ή με μειωμένη όραση
παιδί, καθώς είναι συμμαθήτριά τους. Όσον αφορά την συχνότητα επαφής αυτή είναι
καθημερινή.
Αντίθετα, όσον αφορά την ομάδα των μαθητών που δεν έχουν συμμαθήτρια με
οπτική αναπηρία αναφέρουν ότι οι 35 από τους 52 ερωτηθέντες (ποσοστό 67,31%) ήρθαν
σε επαφή με τυφλά ή με μειωμένη όραση παιδιά, ενώ το 32,69% δεν ήρθαν. Σχετικά με
τον αριθμό αυτών των τυφλών παιδιών προέκυψε πως είναι από 1 έως 5.
Ακόμα, όσον αφορά τη συχνότητα επαφής με τυφλά ή με μειωμένη όραση παιδιά,
προκύπτει πως το 22,86% των ερωτηθέντων είχαν επαφή κάθε μέρα, το 17,14% περίπου 12 φορές την εβδομάδα, το 11,43% 1 με 2 φορές τον μήνα, το 14,29% 1-2 φορές τον χρόνο
και το 34,29% μόλις μια φορά (γράφημα 1).
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Γράφημα 1:
Συχνότητα επαφής με τυφλά ή με μειωμένη όραση παιδιά.

Τέλος όσον αφορά την ομάδα των τεσσάρων εκπαιδευτικών έχουν μέσο όρο
διδασκαλίας τα 15,7 έτη. Ο μέσος όρος ετών διδασκαλίας παιδιού/παιδιών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες είναι 3 έτη και ο μέσος όρος διδασκαλίας παιδιού/παιδιών με
προβλήματα όρασης είναι 1,3 έτη. Επίσης και οι τέσσερις εκπαιδευτικοί έχουν μαθητές με
μειωμένη όραση, και η καθεμία έχει από ένα παιδί. Τέλος, και οι 4 ερωτηθέντες έχουν ή
είχαν στην τάξη μαθητή/τρια με πρόβλημα όρασης για το οποίο απαντάνε και το
ερωτηματολόγιο.
Σχετικά με τους μαθητές με προβλήματα όρασης που περιγράφουν οι ερωτηθέντες
προέκυψε πως είναι κορίτσι με μειωμένη όραση και με ηλικία 14 ετών.

2.3 Εργαλεία της έρευνας
Στη παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν δύο ερωτηματολόγια ειδικά για τη
μέτρηση των στάσεων απέναντι στην οπτική αναπηρία και δύο ερωτηματολόγια για τη
μέτρηση της κοινωνικής στήριξης, εκ των οποίων το ένα χορηγήθηκε αποκλειστικά στην
ομάδα των 7 μαθητών και το άλλο αποκλειστικά στους εκπαιδευτικούς. Πιο αναλυτικά, το
πρώτο ερωτηματολόγιο ήταν το Multidimensional Attitudes Scale (MAS) (Alghazo, 2002·
De Laat et al., 2013· Findler, Vilchinsky, & Werner, 2007· Vilchinsky, Findler, & Werner,
2010), το οποίο χορηγήθηκε και στις 3 ομάδες συμμετεχόντων (μαθητές λυκείουγυμνασίου, μαθητές Β’ Γυμνασίου και στους καθηγητές). Στο ερωτηματολόγιο αυτό πριν
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τη βαθμολόγηση των μαθητών αναγράφεται ένα σενάριο, μία υποτιθέμενη σκηνή, όπου ο
Γιώργος/η Ελένη μένει μόνος στο ίδιο τραπέζι με ένα άτομο με τύφλωση. Στη συνέχεια οι
μαθητές και οι εκπαιδευτικοί καλούνται να απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις με τη
μέθοδο Likert (1 καθόλου έως 5 πάρα πολύ). Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου είναι
χωρισμένες σε 3 υποκλίμακες που αφορούν την επίδραση του σεναρίου στα πιθανά
συναισθήματα (14 ερωτήσεις συναισθημάτων απέναντι στην αναπηρία), στις πιθανές
σκέψεις (10 ερωτήσεις σκέψεων απέναντι στην αναπηρία) και στην πιθανή συμπεριφορά
(8 ερωτήσεις συμπεριφοράς απέναντι στην αναπηρία) που θα υιοθετούσαν ως Γιώργος/
Ελένη.
Όσον αφορά τη βαθμολόγηση κάθε υποκλίμακας προκύπτει από το άθροισμα των
τιμών των απαντήσεων που δίνουν οι ερωτηθέντες. Μόνο οι ερωτήσεις 6,7,8 της
υποκλίμακας των συναισθημάτων και 7,8 της υποκλίμακας της συμπεριφοράς
βαθμολογούνται με αντίστροφο τρόπο (δηλαδή 1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1). Τέλος, όσο πιο
μικρό είναι το άθροισμα των τιμών στην υποκλίμακα των συναισθημάτων και της
συμπεριφοράς τόσο πιο θετική είναι η στάση, ενώ όσο πιο μεγάλο είναι το άθροισμα των
τιμών της υποκλίμακας της σκέψης τόσο πιο θετική είναι η στάση απέναντι στην οπτική
αναπηρία.
Τα υπόλοιπα ερωτηματολόγια δόθηκαν από τον επιβλέποντα καθηγητή, κ.
Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο, του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το ερωτηματολόγιο της κοινωνικής στήριξης για μαθητές,
αποτελείται από δύο υποκλίμακες ερωτήσεων, τη πρακτική στήριξη (15 ερωτήσεις) και τη
συναισθηματική στήριξη (21 ερωτήσεις) (Papakonstantinou & Papadopoulos, 2009). Οι
απαντήσεις και εδώ δίνονται μέσω της κλίμακας Likert ( 1 καθόλου, 2 σπάνια, 3 μερικές
φορές, 4 συχνά, 5 πάντα). Ομοίως, και το ερωτηματολόγιο της κοινωνικής στήριξης για
εκπαιδευτικούς αποτελείται από δύο υποκλίμακες τη πρακτική στήριξη (22 ερωτήσεις) και
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τη συναισθηματική στήριξη (18 ερωτήσεις) (Papakonstantinou & Papadopoulos, 2009). Οι
απαντήσεις και εδώ δίνονται μέσω της κλίμακας Likert ( 1 καθόλου, 2 σπάνια, 3 μερικές
φορές, 4 συχνά, 5 πάντα).
Τέλος, ως προς το ερωτηματολόγιο που μετράει τις στάσεις μαθητών, χορηγείται σ’
όλο το σχολείο, παιδιά λυκείου και γυμνασίου μαζί με τα παιδιά της τάξη της μαθήτριας
με οπτική αναπηρία. Το συγκεκριμένο εργαλείο αποτελείται από 39 ερωτήσεις κλειστού
τύπου και σύντομων απαντήσεων. Πιο αναλυτικά, στο ερωτηματολόγιο αυτό αρχικά έγινε
συλλογή δημογραφικών στοιχείων που αφορούσαν το φύλο, το σχολείο, τη τάξη φοίτησης,
το μορφωτικό επίπεδο των γονιών, αλλά και πιθανή προηγούμενη επαφή με παιδιά με
οπτική αναπηρία. Στη συνέχεια του ερωτηματολογίου ακολουθούν οι 39 ερωτήσεις, όπου
οι απαντήσεις είχαν τη μορφή «ναι ή όχι» ή την επιλογή ανάμεσα σε κάποιον αριθμό
απαντήσεων ή την περιγραφική απάντηση σε μορφή γραπτής σύντομης πρότασης.

2.4 Διαδικασία
Η έρευνα έλαβε χώρα στο Ελληνικό Γυμνάσιο και Λύκειο των Βρυξελλών.
Κατόπιν επικοινωνίας και συνεννόησης με τη διεύθυνση του σχολείου, άλλα και με την
άδεια της μαθήτριας με οπτική αναπηρία δόθηκαν τα ερωτηματολόγια στα παιδιά χωριστά
ανά τάξη κατά τη διάρκεια μιας διδακτικής ώρας. Στην αρχή εξήγησα το λόγο και το
σκοπό της έρευνάς μου και ότι υλοποιείται στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος
που παρακολουθώ. Δέχτηκαν οι μαθητές με προθυμία αλλά και με ανωνυμία να
συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια σύμφωνα με τις δικές τους προσωπικές εμπειρίες και
απόψεις. Τέλος, χορηγήθηκαν και σε κάποιους καθηγητές τα ερωτηματολόγια. Η περίοδος
διεξαγωγής της έρευνας ήταν το διάστημα Μάιος- Ιούνιος 2016.

44

2.5 Ανάλυση των δεδομένων
Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν χρησιμοποιήθηκε το
πρόγραμμα ΙΒΜ SPSS (Statistical Package for Social Sciences) και πιο συγκεκριμένα η
έκδοση 22. Η στατιστική ανάλυση που επιλέχτηκε είναι η περιγραφική στατιστική.
Ως προς τη περιγραφική στατιστική ανάλυση, αρχικά, έγινε η μελέτη και η
παρουσίαση χωριστά κάθε μιας των μεταβλητών που περιλαμβάνονται στο στατιστικό
δείγμα. Λέγοντας μελέτη των μεταβλητών εννοούμε: α) τον υπολογισμό των στατιστικών
μέτρων ή μέτρων διασποράς στο δείγμα και β) το σχηματισμό του πίνακα συχνοτήτων για
τις ποιοτικές μεταβλητές ή του ομαδοποιημένου πίνακα συχνοτήτων για τις ποσοτικές.
Για τη σύνοψη, ταξινόμηση και παρουσίαση των πρωτογενών δεδομένων μας,
χρησιμοποιήσαμε τις μεθόδους της περιγραφικής στατιστικής. Οι διακριτές μεταβλητές
(απαντήσεις που δόθηκαν) περιγράφονται ως απόλυτος αριθμός συχνοτήτων ή ως επί τοις
εκατό ποσοστά.
Τέλος, αναγράφονται τα συνολικά σκορ ως προς το ερωτηματολόγιο MAS
συνολικά αλλά και ως προς κάθε υποκλίμακα και κάθε ομάδα ξεχωριστά. Επιπλέον, έγιναν
και κάποιες συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων των μαθητών που έχουν συμμαθήτρια με
οπτική αναπηρία και αυτών που δεν έχουν, στο ερωτηματολόγιο μέτρησης στάσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
Αποτελέσματα της έρευνας
Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη στατιστική
ανάλυση των δεδομένων της έρευνας. Στην αρχή παρουσιάζεται η περιγραφική στατιστική
ανάλυση ανά ερωτηματολόγιο και ανά ομάδα συμμετεχόντων όπως χορηγήθηκαν και στη
συνέχεια παρουσιάζονται τα συνολικά σκορ στο ερωτηματολόγιο MAS και οι συγκρίσεις
μεταξύ των στάσεων των δύο ομάδων μαθητών, αυτών που έχουν συμμαθήτρια με οπτική
αναπηρία και αυτών που δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία.
3.1 Ερωτηματολόγιο μέτρησης στάσεων βλεπόντων μαθητών που έχουν συμμαθήτρια
με οπτική αναπηρία
Επτά μαθητές, οι οποίοι έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία συμπλήρωσαν το
ερωτηματολόγιο. Στην ερώτηση 1 «ποιοι πιστεύετε ότι βοηθούν περισσότερο τα τυφλά (ή με
μειωμένη όραση) παιδιά;», οι 4 μαθητές πιστεύουν πως βοηθάει η οικογένεια και οι
συγγενείς και οι 3 μαθητές πως βοηθούν οι φίλοι και οι συμμαθητές. Στην ερώτηση 2
«Πιστεύετε ότι τα τυφλά (ή με μειωμένη όραση) παιδιά περνούν πολύ χρόνο μόνα τους;», οι
4 ερωτηθέντες απαντούν πως τα τυφλά ή με μειωμένη όραση παιδιά περνούν πολύ χρόνο
μόνα τους, ενώ οι 3 δεν το πιστεύουν.
Στην ερώτηση 3 «Πόσο εύκολο είναι για ένα τυφλό (ή με μειωμένη όραση) παιδί να
συμμετέχει σε κοινές εκδηλώσεις;», οι 4 μαθητές πιστεύουν πως είναι «αρκετά δύσκολο» να
συμμετέχουν σε κοινές εκδηλώσεις, ενώ οι 2 πιστεύουν πως είναι «εύκολο» και 1 μαθητής
πιστεύει πως είναι «πολύ δύσκολο».
Στην ερώτηση 4 «Πιστεύεις ότι ένα τυφλό (ή με μειωμένη όραση) παιδί είναι
περισσότερο εξαρτημένο από την οικογένειά του, σε σχέση με ένα παιδί που βλέπει;», οι 5
μαθητές από τους 7 πιστεύουν πως ένα τυφλό ή με μειωμένη όραση παιδί είναι
περισσότερο εξαρτημένο από την οικογένειά του, ενώ οι 2 πως δεν είναι.
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Στην ερώτηση 5 «Πώς θα χαρακτήριζες την καθημερινή ζωή ενός τυφλού (ή με
μειωμένη

όραση)

παιδιού;»,

χαρακτηρίστηκε

«περιορισμένη»

από

5

μαθητές,

«φυσιολογική» από δύο μαθητές, «δύσκολη» από ένα μαθητή και «δημιουργική» από ένα
πάλι μαθητή (πίνακας 5).
Πίνακας 5:
«Χαρακτηρισμός ζωής ενός τυφλού ή με μειωμένη όραση παιδιού» από μαθητές που έχουν συμμαθητή
με οπτική αναπηρία
Χαρακτηρισμός ζωής
Ν
Δύσκολη
1
Δημιουργική
1
Περιορισμένη
5
Μονότονη
0
Φυσιολογική
2
Άλλο
1

Επιπλέον, στην ερώτηση 6 «Πιστεύεις ότι η τύφλωση (ή τα προβλήματα όρασης)
είναι μια από τις χειρότερες αναπηρίες που μπορεί να έχει κάποιος;», οι 4 από τους 7
μαθητές πιστεύουν πως η τύφλωση είναι μία από τις χειρότερες αναπηρίες, ενώ οι
υπόλοιποι 3 πως δεν είναι. Στην ερώτηση 7 «Τα τυφλά (ή με μειωμένη όραση) παιδιά είναι
καλύτερο να εκπαιδεύονται για να μάθουν να αυτοεξυπηρετούνται ή να εκπαιδεύονται για να
αποκτήσουν διάφορες γνώσεις;», οι 5 συμμετέχοντες πιστεύουν πως τα παιδιά με τύφλωση
ή με μειωμένη όραση είναι καλύτερο να εκπαιδεύονται για να αποκτήσουν γνώσεις, ενώ οι
άλλοι 2 υποστηρίζουν πως είναι καλύτερο να εκπαιδεύονται για να μάθουν να
αυτοεξυπηρετούνται.
Στην ερώτηση 8 «Πιστεύεις ότι τα τυφλά (ή με μειωμένη όραση) παιδιά μπορούν να
έχουν τις ίδιες ικανότητες με τα άλλα παιδιά;», οι 5 ερωτηθέντες πιστεύουν πως τα τυφλά ή
με μειωμένη όραση παιδιά «ίσως» μπορούν να έχουν τις ίδιες ικανότητες με τα άλλα
παιδιά, ενώ τα άλλα 2 πως όχι. Επίσης, στην ερώτηση 9 «Πιστεύεις ότι τα τυφλά (ή με
μειωμένη όραση) παιδιά είναι προτιμότερο να φοιτούν σε κανονικό σχολείο ή σε ειδικό
σχολείο;», οι 4 από τους 7 ερωτηθέντες πιστεύουν πως αυτά τα παιδιά είναι καλύτερο να
φοιτούν σε κανονικό σχολείο, ενώ οι 3 υποστηρίζουν τη φοίτηση σε ειδικό σχολείο.
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Ακόμα, στην ερώτηση 10 «Πιστεύεις ότι τα τυφλά (ή με μειωμένη όραση) παιδιά μπορούν
να σπουδάσουν;», και οι 7 ερωτηθέντες πιστεύουν πως τα τυφλά ή με μειωμένη όραση
παιδιά μπορούν να σπουδάσουν.
Επιπρόσθετα, στην ερώτηση 11 «Γνωρίζεις κάποιον ή κάποιους από τους τρόπους
με τους οποίους εκπαιδεύονται τα τυφλά (ή με μειωμένη όραση) παιδιά;», οι 3 από τους 7
συμμετέχοντες γνωρίζουν τρόπους με τους οποίους εκπαιδεύονται τα τυφλά ή με μειωμένη
όραση παιδιά. Οι τρόποι αυτοί είναι το σύστημα μπράιγ και ειδικά βιβλία που διαβάζονται
με την αφή. Οι υπόλοιποι 4 συμμετέχοντες δε γνωρίζουν.
Στην ερώτηση 12 «Ποια αίσθηση νομίζεις ότι χρησιμοποιεί περισσότερο από όλες τις
άλλες ένα τυφλό (ή με μειωμένη όραση) παιδί;», και οι 7 ερωτηθέντες δήλωσαν την ακοή, η
αφή επιλέχθηκε από τους 4 και η γεύση από έναν ερωτηθέντα (πίνακας 6).
Πίνακας 6:
«Αισθήσεις που χρησιμοποιούν τυφλά ή με μειωμένη όραση παιδιά», σύμφωνα με τους μαθητές που
έχουν συμμαθητή με οπτική αναπηρία
Αισθήσεις
Αφή
Όσφρηση
Ακοή
Γεύση

Ν
4
0
7
1

Στην ερώτηση 13 «Γνωρίζεις τι είναι το σύστημα μπράιγ;», οι 5 από τους 7 μαθητές
γνωρίζουν τι είναι το σύστημα μπράιγ, ενώ οι υπόλοιπα 2 όχι. Στην ερώτηση 14 «Ένα
τυφλό (ή με μειωμένη όραση) παιδί μπορεί να χειριστεί έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή;», και
οι 7 ερωτηθέντες πιστεύουν πως ένα τυφλό ή με μειωμένη όραση παιδί μπορεί να χειριστεί
έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στην ερώτηση 15 «Πιστεύεις πως ένα τυφλό (ή με μειωμένη
όραση) παιδί μπορεί να κινείται σε ένα χώρο το ίδιο άνετα με ένα παιδί χωρίς προβλήματα
όρασης;», πέντε από τους 7 μαθητές πιστεύουν πως ένα τυφλό ή με μειωμένη όραση παιδί
μπορεί να κινείται σε ένα χώρο το ίδιο άνετα με ένα παιδί χωρίς προβλήματα όρασης, ενώ
οι υπόλοιποι 2 μαθητές δε το πιστεύουν. Στην ερώτηση 16, «Ένα τυφλό (ή με μειωμένη
όραση) παιδί διαβάζει πιο γρήγορα (χρησιμοποιώντας το σύστημα μπράιγ) από ένα παιδί με
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κανονική όραση;», μόλις οι 2 συμμετέχοντες πιστεύουν πως ένα τυφλό ή με μειωμένη
όραση παιδί διαβάζει πιο γρήγορα (με το σύστημα μπράιγ) από ένα παιδί με κανονική
όραση, οι υπόλοιποι 5 πιστεύουν πως όχι.
Στην ερώτηση 17 «Αν έβλεπες ένα τυφλό (ή με μειωμένη όραση) παιδί στο δρόμο,
ποια θα ήταν η αντίδρασή σου;», οι 3 μαθητές απαντούν πως αν έβλεπαν ένα παιδί τυφλό ή
με περιορισμένη όραση θα το λυπόταν, οι 3 θα συνέχιζαν κανονικά σαν να έβλεπαν ένα
παιδί με κανονική όραση και μόλις ένας μαθητής θα το περιεργαζόταν. Στην ερώτηση 18
«Αν έβλεπες ένα τυφλό (ή με μειωμένη όραση) παιδί να δυσκολεύεται να διασχίσει το δρόμο,
θα το βοηθούσες;», και οι 7 μαθητές θα βοηθούσαν ένα παιδί τυφλό ή με μειωμένη όραση
να διασχίσει τον δρόμο. Στην ερώτηση 19 «Πότε ένας τυφλός (ή με μειωμένη όραση) θα
νιώσει καλύτερα;», και οι 7 μαθητές απάντησαν πως ένα τυφλός ή με μειωμένη όραση θα
ένιωθε καλύτερα όταν τον αντιμετωπίζουν ισότιμα.
Επιπλέον, στην ερώτηση 20 «Αν βρισκόσουν με ένα τυφλό (ή με μειωμένη όραση)
παιδί, τι θέματα θα προτιμούσες να συζητήσεις;», οι ερωτηθέντες αναφέρουν πως θα
συζητούσαν για τα κοινά τους ενδιαφέροντα, για το σχολείο, για τις συνήθειες τους και για
θέματα που δεν θα έκαναν το τυφλό παιδί να νιώθει μειονεκτικά.
Στην ερώτηση 21 «Αν ο αδερφός σου, ή η αδερφή σου ήταν τυφλός ή τυφλή (ή με
μειωμένη όραση), θα το κρατούσες μυστικό;», κανένας μαθητής δε θα το κρατούσε
μυστικό. Ακόμη στην ερώτηση 22 «Θα ήθελες να είχες για φίλο ένα τυφλό (ή με μειωμένη
όραση) παιδί;», και οι 7 μαθητές απάντησαν πως θα ήθελαν να είχαν για φίλο ένα τυφλό
παιδί. Επιπλέον, στην ερώτηση 23 «Πιστεύεις ότι τα τυφλά (ή με μειωμένη όραση) παιδιά
έχουν λιγότερους ή περισσότερους φίλους από τα παιδιά που βλέπουν;», 4 μαθητές
πιστεύουν πως τα τυφλά ή με μειωμένη όραση παιδιά έχουν τον ίδιο αριθμό φίλων, 2
μαθητές πιστεύουν πως έχουν λιγότερους και ένας μαθητής πιστεύει πως έχουν
περισσότερους φίλους.
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Στην ερώτηση 24, «Ποιους κάνουν ευκολότερα φίλους τα τυφλά (ή με μειωμένη
όραση) παιδιά;», 6 μαθητές πιστεύουν πως τα τυφλά ή με μειωμένη όραση παιδιά κάνουν
εύκολα φίλους και τα τυφλά και τα παιδιά με κανονική όραση, ενώ 1 μαθητής πιστεύει
πως κάνουν πιο εύκολα φίλους τα τυφλά παιδιά. Επιπροσθέτως, στην ερώτηση 25 «Θα σου
άρεσε να παίζεις με ένα τυφλό παιδί;», και οι 7 ερωτηθέντες απάντησαν πως θα τους άρεσε
να παίζουν με ένα τυφλό παιδί. Στην ερώτηση 26 «Πιστεύεις ότι τα τυφλά (ή με μειωμένη
όραση) παιδιά ευνοούνται στη βαθμολογία από τους δασκάλους;», οι 6 από τους 7
ερωτηθέντες πιστεύουν πως τα τυφλά παιδιά βοηθιούνται στη βαθμολογία από τους
δασκάλους, ενώ ο ένας απάντησε πως όχι.
Στη συνέχεια, στην ερώτηση 27 «Μαλώνει ένα τυφλό (ή με μειωμένη όραση) παιδί
με κάποιο άλλο παιδί. Πιστεύεις ότι ο δάσκαλος θα υποστηρίξει περισσότερο το τυφλό παιδί
(θα πάρει το μέρος του τυφλού παιδιού);», οι 3 ερωτηθέντες απαντούν ο δάσκαλος θα
υποστηρίξει το «παιδί που έχει δίκιο», οι υπόλοιποι 3 πως θα υποστηρίξει τις
«περισσότερες φορές το τυφλό παιδί» και ένας πιστεύει πως θα υποστηρίζει «πάντα το
τυφλό παιδί».
Στην ερώτηση 28 «Μπορεί ένα τυφλό (ή με μειωμένη όραση) παιδί να είναι ο
καλύτερος μαθητής στην τάξη;», οι 4 από τους 7 μαθητές πιστεύουν πως ένα τυφλό ή με
μειωμένη όραση παιδί μπορεί να είναι ο καλύτερος μαθητής στην τάξη, ενώ ένας πως
«ίσως» και 2 πως όχι.
Στην ερώτηση 29 «Μπορούν τα τυφλά (ή με μειωμένη όραση) παιδιά να συμμετέχουν
σε ομαδικά παιχνίδια στο σχολείο;», σύμφωνα με τους ερωτηθέντες οι 4 πιστεύουν πως τα
τυφλά ή με μειωμένη όραση παιδιά μπορούν να συμμετέχουν «πολλές φορές» σε ομαδικά
παιχνίδια στο σχολείο, ενώ οι 2 υποστηρίζουν «κάποιες φορές» και ο ένας «αρκετές
φορές».
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Στην ερώτηση 30 «Θα σου άρεσε να παίζεις με ένα τυφλό παιδί στα διαλείμματα;»,
και οι 7 μαθητές απαντάνε πως θα τους άρεσε να παίζουν με ένα τυφλό ή με μειωμένη
όραση παιδί στα διαλλείματα. Τα παιχνίδια που αναφέρθηκαν από τους ερωτηθέντες είναι
τα ακόλουθα: το χαλασμένο τηλέφωνο, μάντεψε το τραγούδι και γενικότερα παιχνίδια που
σχετίζονται με την ακοή αλλά και το παιχνίδι πέτρα ψαλίδι χαρτί.
Επίσης, στην ερώτηση 31 «Θα ήθελες να καθίσεις στο ίδιο θρανίο με ένα τυφλό (ή
με μειωμένη όραση) παιδί;», και οι 7 μαθητές θα ήθελαν να κάτσουν στο ίδιο θρανίο με
ένα τυφλό ή με μειωμένη όραση παιδί.
Ακόμα, στην ερώτηση 32 «Θα βοηθούσες, αν μπορούσες, ένα τυφλό (ή με μειωμένη
όραση) παιδί στα μαθήματα;», όλοι οι ερωτηθέντες απάντησαν πως θα βοηθούσαν ένα
τυφλό παιδί στα μαθήματα. Όσον αφορά τον τρόπο βοήθειας στα μαθήματα οι
ερωτηθέντες απάντησαν πως θα διάβαζαν κάτι στο παιδί, θα του εξηγούσαν τα πάντα και
ότι δεν καταλάβαινε. Επίσης, την ερώτηση 33 «Θα ήθελες να κάνεις παρέα με τυφλά (ή με
μειωμένη όραση) παιδιά εκτός του σχολείου;», όλοι οι ερωτηθέντες θα έκαναν παρέα με
ένα τυφλό παιδί εκτός σχολείου, αλλά και στην ερώτηση 34 «Θα πήγαινες στο σπίτι ενός
τυφλού παιδιού, εάν σε καλούσε, για να παίξετε ή να κοιμηθείς εκεί;», και οι 7 συμμετέχοντες
θα πήγαιναν στο σπίτι του για να παίξουν ή να κοιμηθούν.
Στην ερώτηση 35 «Θα σου άρεσε να παίζεις με ένα τυφλό παιδί εκτός σχολείου;»,
και οι 7 μαθητές δήλωσαν πως θα τους άρεσε να παίζουν με ένα τυφλό ή με μειωμένη
όραση παιδί εκτός σχολείου. Ακόμη, στην ερώτηση 36 «Θα ήθελες να βγεις έξω (για
διασκέδαση) με ένα τυφλό (ή με μειωμένη όραση) παιδί;», και οι 7 μαθητές θα θέλανε να
βγούνε έξω για διασκέδαση με ένα τυφλό ή με μειωμένη όραση παιδί και θα πηγαίνανε για
παγωτό, βόλτα, φαγητό και στο πάρκο.
Στην ερώτηση 37 «Θα ήθελες να γνωρίζεις περισσότερα πράγματα για τα τυφλά (ή με
μειωμένη όραση) παιδιά;», οι 6 από τους 7 μαθητές δηλώσανε πως θα ήθελαν να ξέρουνε
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παραπάνω πράγματα για τα παιδιά με τύφλωση. Στην ερώτηση 38 «Θα σου άρεσε να δεις
ένα έργο στην τηλεόραση, που να μιλάει για τυφλά (ή με μειωμένη όραση) παιδιά;», οι 4 από
τους 7 μαθητές απάντησαν πως θα τους άρεσε να δουν ένα έργο στην τηλεόραση που να
μιλάει για τυφλά ή με μειωμένη όραση παιδιά, ενώ οι υπόλοιποι 3 πως όχι. Τέλος, στην
ερώτηση 39 «Θα ήθελες να επισκεφθείς κάποιο ίδρυμα τυφλών της πόλης;», οι 4 από τους 7
μαθητές θα ήθελαν να επισκεφτούν κάποιο ίδρυμα τυφλών της πόλης, ενώ οι υπόλοιπα 3
όχι.

3.2 Ερωτηματολόγιο μέτρησης κοινωνικής στήριξης βλεπόντων μαθητών που έχουν
συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία
Οι ερωτηθέντες απάντησαν για 1 κορίτσι με μειωμένη όραση. Μόλις ένα άτομο
απάντησε πως κινείται αυτόνομα στους χώρους του σχολείου, ενώ 3 άτομα απάντησαν
πως αυτό γίνεται λίγες φορές και άλλα 3 άτομα πως γίνεται μερικές φορές.
3.2.1 Πρακτική στήριξη
Στην ερώτηση αν βοηθούν στη κίνηση το συμμαθητή με οπτική αναπηρία, κατά
μέσο όρο απαντούν συχνά. Έπειτα, αν φροντίζουν για τη τάξη του χώρου απαντούν κατά
μέσο όρο μερικές φορές, όπως επίσης και συχνά τον βοηθούν στην εύρεση αντικειμένου,
ενώ σπάνια τον βοηθούν σε ψώνια και αγορές. Έπειτα, συχνά του διαβάζουν κάτι, όπως
και σχεδόν πάντα αντιλαμβάνονται τα όρια των δυνατοτήτων του. Ακόμα, κατά μέσο όρο
συχνά αναλαμβάνουν δικά του καθήκοντα με προθυμία, αλλά και δεν υποτιμούν καθόλου
τις οπτικές του ικανότητες, από την άλλη επίσης και δεν υπερτιμούν τις οπτικές ικανότητες
του. Ακόμα του παρέχουν μερικές φορές και συμβουλές σχετικά με τη σταδιοδρομία του,
όπως το ίδιο και για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Επιπλέον, κατά μέσο όρο πολύ
συχνά υποστηρίζουν και τα δικαιώματά του, όπως και σχεδόν πάντα τον υποστηρίζουν σε
διαπληκτισμούς με άλλους μαθητές. Τέλος, κατά μέσο όρο πολύ συχνά δείχνουν
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κατανόηση όταν καθυστερεί να ολοκληρώσει τα καθήκοντά του, όπως επίσης και τον
εντάσσουν σε ομαδικές δραστηριότητες (πίνακας 7).
Πίνακας 7:
«Πρακτική στήριξη» που παρέχουν μαθητές που έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία
Πρακτική στήριξη
Μέσος όρος
Τον βοηθώ στην κίνησή του.
3,7143
Φροντίζω για την τάξη του χώρου.
3,1429
Τον βοηθώ στην εύρεση αντικειμένου.
4,0000
Τον βοηθώ σε ψώνια/αγορές.
2,5714
Του διαβάζω κάτι.
4,2857
Αντιλαμβάνομαι τα όρια των δυνατοτήτων του.
4,7143
Είμαι πρόθυμος να αναλάβω δικά του καθήκοντα.
4,0000
Δεν υποτιμώ τις οπτικές του ικανότητες.
5,0000
Δεν υπερτιμώ τις οπτικές του ικανότητες.
4,7143
Του παρέχω συμβουλές, πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με τη σταδιοδρομία του.
3,4286
Του παρέχω συμβουλές, πληροφορίες και βοήθεια για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.
3,4286
Υποστηρίζω τα δικαιώματά του.
3,7143
Τον υπερασπίζομαι στις διενέξεις/διαπληκτισμούς με άλλους μαθητές.
4,5714
Επιδεικνύω ελαστικότητα και κατανόηση όταν καθυστερεί να ολοκληρώσει τα καθήκοντά
4,1429
του.
Τον εντάσσω σε ομαδικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του σχολείου.
4,2857

3.2.2 Συναισθηματική στήριξη
Όσον αφορά τη συναισθηματική στήριξη οι συμμαθητές της μαθήτριας με οπτική
αναπηρία κατά μέσο όρο πάντα αναγνωρίζουν τις ικανότητές της και την αντιμετωπίζουν
ισότιμα. Από την άλλη πλευρά κατά μέσο όρο μερικές φορές την αντιμετωπίζουν εχθρικά,
την κοιτάζουν περίεργα και με οίκτο. Ακόμα κατά μέσο μερικές φορές την κάνουν νιώθει
αμήχανα, όπως είτε επειδή της παρέχουν έπαινο είτε υπερβολική υπερπροστασία. Επίσης,
κατά μέσο όρο πολύ συχνά πάντως την επαινούν για τα επιτεύγματά της, όπως και
αναγνωρίζουν πάντα τη προσφορά της σε ομαδικές δραστηριότητες. Συχνά της παρέχουν
κίνητρα για καλύτερη απόδοση και της δείχνουν ότι υπάρχει κάποιος που νοιάζεται, αλλά
και ότι ενδιαφέρονται για αυτήν, την ενθαρρύνουν και την ηρεμούν. Σχεδόν πάντα κατά
μέσο όρο υπάρχει αλληλοεκτίμηση αλλά και κατανοούν τη δύσκολη θέση που αυτή
βρίσκεται. Κατά μέσο όρο μερικές φορές τη καλούν σε δραστηριότητες εκτός σχολείου
και σχεδόν πάντα την αντιμετωπίζουν φιλικά και με συμμετοχή της σε συζητήσεις. Κατά
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μέσο όρο δεν είναι απόμακροι και δεν την αποφεύγουν και σχεδόν πάντα τη συστήνουν σε
άλλους μαθητές (πίνακας 8).
Πίνακας 8:
«Συναισθηματική στήριξη» που παρέχουν μαθητές που έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία
Συναισθηματική στήριξη
Μέσος όρος
Αναγνωρίζω και εμπιστεύομαι τις ικανότητές του.
4,7143
Τον αντιμετωπίζω ισότιμα.
5,0000
Δεν τον αντιμετώπισα εχθρικά.
3,0000
Δεν τον κοιτώ περίεργα.
3,4286
Δεν τον κοιτώ με οίκτο.
3,2857
Δεν τον κάνω να νιώθει αμήχανα.
3,5714
Δεν τον κάνω να νιώθει άσχημα, παρέχοντας έπαινο.
3,1429
Δεν τον κάνω να νιώθει, παρέχοντας υπερπροστασία.
3,1429
Τον επαινώ θετικά για τα επιτεύγματα του.
4,2857
Αναγνωρίζω τη προσφορά του σε ομαδικές δραστηριότητες.
4,8571
Του παρέχω κίνητρα για καλύτερη απόδοση.
3,7143
Τον κάνω να νιώθει ότι υπάρχει κάποιος που νοιάζεται για αυτόν.
4,0000
Ενδιαφέρομαι για αυτόν.
3,8571
Τον ενθαρρύνω και τον ηρεμώ.
3,8571
Υπάρχει αλληλοεκτίμηση.
4,5714
Κατανοώ τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται σε διάφορες καταστάσεις.
4,6667
Τον καλώ σε δραστηριότητες εκτός σχολείου.
3,5714
Τον αντιμετωπίζω φιλικά.
4,7143
Συμμετέχει σε συζητήσεις.
4,1429
Δεν είμαι απόμακρος, δεν τον αποφεύγω.
4,1429
Φρόντισα να τον συστήσω σε άλλους συμμαθητές.
4,1429

3.3 Ερωτηματολόγιο MAS βλεπόντων μαθητών που έχουν συμμαθήτρια με οπτική
αναπηρία
3.3.1 Συναισθήματα
Όσον αφορά κατά μέσο όρο την ένταση και την ανικανότητα που νιώθουν οι
συμμετέχοντες σύμφωνα με το σενάριο του ερωτηματολογίου είναι ελάχιστη, η ένταση,
ενοχή, το άγχος, η νευρικότητα, η ντροπή, όπως και η ετοιμότητα και η ντροπαλότητα
βέβαια είναι λίγο παραπάνω, ενώ η χαλάρωση, η γαλήνη, η ηρεμία και η συμπόνια αρκετά.
Τέλος, κατά μέσο όρο δεν νιώθουν σχεδόν καθόλου φόβο, σύγχυση, αηδία και κατάθλιψη
(πίνακας 9).
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Πίνακας 9:
«Συναισθήματα» μαθητών που έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία
Συναισθήματα
Μέσος όρος
Ένταση
1,8571
Άγχος
2,8571
Ανικανότητα
1,2857
Νευρικότητα
2,2857
Ντροπή
2,2857
Χαλάρωση
3,5714
Γαλήνη
3,8571
Ηρεμία
3,7143
Κατάθλιψη
1,0000
Φόβο
1,2857
Σύγχυση
1,1429
Ενοχή
1,8571
Ντροπαλότητα
2,4286
Συμπόνια
3,1429
Αηδία
1,0000
Ετοιμότητα
2,4286

3.3.2 Σκέψη
Κατά μέσο όρο οι κυρίαρχες σκέψεις που κάνουν ως μέτριες είναι οι ακόλουθες:
ότι φαίνεται να είναι εντάξει άτομο, φιλικός, ότι θα μπορούσαν να τα πάνε καλά, ότι τους
αρέσει να γνωρίζουν νέα άτομα, ότι θα του/της αρέσει αν με γνωρίσει, ότι μπορεί να τον
κάνει να αισθανθεί άνετα, ότι θα το εκτιμούσε αν ξεκινούσε μια συζήτηση και γιατί να μην
τον γνωρίσει καλύτερα. Ενώ, κατά μέσο όρο αυτές οι σκέψεις που τους δημιουργούνται
λιγότερο είναι ότι αυτή/αυτός φαίνεται ενδιαφέρον άτομο, πάντα έχουν κοινά θέματα
συζήτησης (Πίνακας 10).
Πίνακας 10:
«Σκέψη» μαθητών που έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία
Σκέψη
Αυτός/αυτή φαίνεται να είναι ένα ενδιαφέρον άτομο.
Αυτός/αυτή φαίνεται να είναι εντάξει άτομο.
Θα μπορούσαμε να τα πάμε καλά.
Αυτός/αυτή φαίνεται φιλικός/η.
Μου αρέσει να γνωρίζω καινούριους ανθρώπους
Θα της/του αρέσει αν με γνωρίσει.
Πάντα μπορώ να μιλάω με αυτόν/αυτήν για πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν και
τους δυο μας.
Μπορώ να τον/την κάνω να αισθανθεί πιο άνετα.
Γιατί να μην τον/την γνωρίσω καλύτερα;
Θα το εκτιμήσει αν ξεκινήσω μια συζήτηση.
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Μέσος όρος
2,7143
3,5714
3,5714
3,2857
3,7143
3,5714
3,0000
3,2857
3,5714
3,5714

3.3.3 Συμπεριφορά
Όσον αφορά τη συμπεριφορά, κατά μέσο όρο σχεδόν καθόλου δεν πιστεύουν ότι θα
απομακρύνονταν, ότι θα έφευγαν, ότι θα διάβαζαν εφημερίδα ή θα μιλούσαν στο κινητό
και ότι βρίσκουν δικαιολογία για να φύγουν. Ενώ, κατά μέσο όρο είναι πιο πιθανό να
συνεχίσουν αυτό που κάνουν ή να ξεκινήσουν μια συζήτηση εάν αυτός δεν κάνει τη πρώτη
κίνηση (Πίνακας 11).
Πίνακας 11:
«Συμπεριφορά» μαθητών που έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία
Συμπεριφορά
Απομακρύνεται
Σηκώνεται και φεύγει
Διαβάζει την εφημερίδα ή μιλάει στο κινητό
Συνεχίζει αυτό που κάνει
Βρίσκει μια δικαιολογία και φεύγει
Πηγαίνει να κάτσει σε άλλο τραπέζι
Ξεκινάει συζήτηση εάν αυτός/αυτή δεν κάνει την πρώτη κίνηση
Ξεκινάει μια συζήτηση

Μέσος όρος
1,7143
1,2857
1,7143
3,2857
1,7143
1,4286
2,7143
2,1429

3.4 Ερωτηματολόγιο μέτρησης κοινωνικής στήριξης εκπαιδευτικών που έχουν
μαθήτρια με οπτική αναπηρία
Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες οι δύο απαντούν πως το παιδί με μειωμένη όραση
κινείται αυτόνομα στους χώρους του σχολείου τις περισσότερες φορές και οι άλλοι δύο
απαντούν πως πάντα κινείται αυτόνομα. Ακόμη και οι 4 ερωτηθέντες απάντησαν πως το
παιδί χρησιμοποιεί λογισμικό ανάγνωσης οθόνης.
3.4.1 Πρακτική στήριξη
Όσον αφορά την πρακτική στήριξη που παρέχουν οι εκπαιδευτικοί στους μαθητές
με τύφλωση ή μειωμένη όραση αξίζει να παρατηρηθεί ότι σχεδόν σε όλες τις ερωτήσεις
είναι πολύ συχνή έως πάντα κατά μέσο όρο. Στην ερώτηση αν τον βοηθούν σε αγορές και
ψώνια, αυτό συμβαίνει σπάνια κατά μέσο όρο. Όπως και κατά μέσο όρο μερικές μόνο
φορές τον υπερασπίζονται σε διαπληκτισμούς με άλλους μαθητές (πίνακας 12).
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Πίνακας 12:
«Πρακτική στήριξη» που παρέχουν εκπαιδευτικοί
Πρακτική στήριξη
Του παρέχω ή είμαι πρόθυμος να του παρέχω τον κατάλληλο εξοπλισμό.
Τον βοηθώ στη κίνηση του-τον συνοδεύω όταν χρειάζεται.
Του παρέχω συνοδό όταν του είναι απαραίτητος.
Φροντίζω για την προσβασιμότητα των χώρων του σχολείου
Φροντίζω για την τάξη του χώρου
Τον βοηθώ στην εύρεση αντικειμένων/πραγμάτων.
Τον βοηθώ σε ψώνια/αγορές για την κάλυψη προσωπικών αναγκών
Του διαβάζω κάτι, όταν χρειάζεται ή όταν το ζητήσει.
Αντιλαμβάνομαι τα όρια των δυνατοτήτων του.
Είμαι πρόθυμος να τον βοηθήσω στα καθήκοντα του.
Δεν υποτιμώ τις οπτικές του ικανότητες-κατανοώ τι μπορεί να κάνει μόνος.
Δεν υπερτιμώ τις οπτικές του ικανότητες, κατανοώ από ποιο σημείο και μετά
χρειάζεται βοήθεια.
Του παρέχω συμβουλές σε θέματα σχετικά με τη σταδιοδρομία του.
Του παρέχω συμβουλές σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.
Υποστηρίζω τα δικαιώματα του και προωθώ τα όποια αιτήματά του στη διεύθυνση.
Τον υπερασπίζομαι σε διενέξεις/διαπληκτισμούς.
Επιδεικνύω ελαστικότητα και κατανόηση στη περίπτωση που χρειαστεί να απουσιάσει.
Επιδεικνύω ελαστικότητα όταν καθυστερεί να ολοκληρώσει τα καθήκοντά του.
Δεν τον διαχωρίζω στη βαθμολογία.
Τον εντάσσω σε ομαδικές δραστηριότητες στη διάρκεια του σχολείου.

Μέσος όρος
4,6667
3,5000
4,6667
5,0000
4,0000
3,7500
1,7500
4,7500
4,5000
5,0000
4,7500
4,2500
4,0000
4,0000
4,2500
3,5000
4,5000
4,5000
4,0000
4,7500

3.4.2 Συναισθηματική στήριξη
Όσον αφορά τη συναισθηματική στήριξη και εδώ παρατηρούμε ότι κατά μέσο όρο
σχεδόν πάντα αυτή παρέχεται. Στις μόνες ερωτήσεις που απαντούν κατά μέσο μερικές
φορές είναι για τον αν τον αντιμετώπισαν ειρωνικά και εχθρικά και για το αν τον κοιτούν
περίεργα και με οίκτο. Τέλος, κατά μέσο τις περισσότερες φορές δεν είναι απόμακροι και
δεν τον αποφεύγουν (Πίνακας 13).
Πίνακας 13:
«Συναισθηματική στήριξη» που παρέχουν εκπαιδευτικοί
Συναισθηματική στήριξη
Αναγνωρίζω, εμπιστεύομαι τις ικανότητές του.
Τον αντιμετωπίζω ισότιμα.
Δεν τον αντιμετώπισα εχθρικά, ειρωνικά και με επικριτική συμπεριφορά.
Δεν τον κοιτώ περίεργα κάνοντας τον να νιώθει άβολα.
Δεν τον κοιτώ με οίκτο ή λύπηση.
Δεν τον κάνω να νιώθει αμήχανα.
Δεν τον κάνω να νιώθει άσχημα παρέχοντας τον υπερβολικό έπαινο και ευγένεια.
Δεν τον κάνω να νιώθει άσχημα παρέχοντας του υπερπροστασία.
Τον επαινώ θετικά για τα επιτεύγματα του και τον ανταμείβω ηθικά
Αναγνωρίζω τη προσφορά του σε διάφορες ομαδικές δραστηριότητες.
Του παρέχω κίνητρα για καλύτερη απόδοση.
Τον κάνω να νιώθει ότι υπάρχει κάποιος που νοιάζεται για αυτόν.
Ενδιαφέρομαι για αυτόν.
Τον ενθαρρύνω και τον ηρεμώ σε διάφορες καταστάσεις.
Υπάρχει αλληλοεκτίμηση-τον σέβομαι και τον εμπιστεύομαι ως άτομο.
Κατανοώ τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται σε διάφορες καταστάσεις και φροντίζω να
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Μέσος όρος
4,7500
5,0000
3,0000
3,0000
3,0000
4,7500
4,7500
4,0000
4,5000
4,5000
4,2500
4,5000
4,7500
4,5000
5,0000
4,2500

μη νιώθει άβολα.
Συμμετέχει σε συζητήσεις- του λέω τη γνώμη μου για διάφορα θέματα και ζητάω τη δική
του.
Δεν είμαι απόμακρος- δεν τον αποφεύγω.

4,2500
3,7500

3.5 Ερωτηματολόγιο MAS εκπαιδευτικών που έχουν μαθήτρια με οπτική αναπηρία
3.5.1 Συναισθήματα
Όσον αφορά τα συναισθήματα που θα ένιωθαν στο σενάριο του ερωτηματολογίου
αυτά που δε νιώθουν σχεδόν καθόλου κατά μέσο όρο είναι η ντροπή, η αηδία, η ενοχή, η
κατάθλιψη, ο φόβος, ντροπαλότητα. Στη συνέχεια, κατά μέσο όρο λίγο πιο πολύ θα
ένιωθαν ένταση, άγχος, νευρικότητα, ανικανότητα, σύγχυση, συμπόνια και ετοιμότητα.
Τέλος, αυτά που νιώθουν κατά μέσο όρο σχεδόν πολύ είναι η ηρεμία, η χαλάρωση, η
γαλήνη (Πίνακας 14).
Πίνακας 14:
«Συναισθήματα» εκπαιδευτικών
Συναισθήματα
Ένταση
Άγχος
Ανικανότητα
Νευρικότητα
Ντροπή
Χαλάρωση
Γαλήνη
Ηρεμία
Κατάθλιψη
Φόβο
Σύγχυση
Ενοχή
Ντροπαλότητα
Συμπόνια
Αηδία
Ετοιμότητα

Μέσος όρος
2,5000
3,2500
2,7500
2,5000
1,7500
4,2500
4,2500
4,0000
2,0000
2,2500
2,5000
2,0000
2,2500
2,5000
1,2500
2,5000

3.5.2 Σκέψη
Όσον αφορά τη σκέψη τους πάνω στο σενάριο του ερωτηματολογίου, όλες σχεδόν
οι απαντήσεις κυμαίνονται κατά μέσο όρο στο αρκετά καλά. Οι χαμηλότερες κατά μέσο
όρο σχετίζονται με το αν θα τους άρεσε να τον/την γνωρίσουν και με το εάν έχουν κοινά
θέματα συζήτησης (πίνακας 15).
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Πίνακας 15:
«Σκέψη» εκπαιδευτικών
Σκέψη
Αυτός/αυτή φαίνεται να είναι ένα ενδιαφέρον άτομο.
Αυτός/αυτή φαίνεται να είναι εντάξει άτομο.
Θα μπορούσαμε να τα πάμε καλά.
Αυτός/αυτή φαίνεται φιλικός/η.
Μου αρέσει να γνωρίζω καινούριους ανθρώπους
Θα της/του αρέσει αν με γνωρίσει.
Πάντα μπορώ να μιλάω με αυτόν/αυτήν για πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν και τους
δυο μας.
Μπορώ να τον/την κάνω να αισθανθεί πιο άνετα.
Γιατί να μην τον/την γνωρίσω καλύτερα;
Θα το εκτιμήσει αν ξεκινήσω μια συζήτηση.

Μέσος όρος
3,0000
3,0000
3,0000
3,0000
3,0000
2,7500
2,7500
3,2500
3,2500
3,2500

3.5.3 Συμπεριφορά
Όσον αφορά τη συμπεριφορά, θεωρούν κατά μέσο όρο ότι είναι πιο πιθανό να
διάβαζαν την εφημερίδα τους ή να μιλούσαν στο κινητό, να συνεχίζουν να κάνουν αυτό
που έκαναν και πριν και να ξεκινάνε μια συζήτηση. Ενώ, κατά μέσο όρο λιγότερο πιθανό
θεωρούν το να απομακρυνθούν ή να πηγαίνουν να κάτσουν σε άλλο τραπέζι (πίνακας 16).
Πίνακας 16:
«Συμπεριφορά» εκπαιδευτικών
Συμπεριφορά
Απομακρύνεται
Σηκώνεται και φεύγει
Διαβάζει την εφημερίδα ή μιλάει στο κινητό
Συνεχίζει αυτό που κάνει
Βρίσκει μια δικαιολογία και φεύγει
Πηγαίνει να κάτσει σε άλλο τραπέζι
Ξεκινάει συζήτηση εάν αυτός/αυτή δεν κάνει την πρώτη κίνηση
Ξεκινάει μια συζήτηση

Μέσος όρος
2,0000
2,5000
3,7500
3,2500
2,7500
2,2500
3,0000
3,2500

3.6 Ερωτηματολόγιο μέτρησης στάσεων βλεπόντων μαθητών γυμνασίου και λυκείου
που δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία
Στην ερώτηση 1 «ποιοι πιστεύετε ότι βοηθούν περισσότερο τα τυφλά (ή με μειωμένη
όραση) παιδιά;», το 76,92% πιστεύουν πως βοηθάει η οικογένεια και οι συγγενείς, 21,15%
οι φίλοι και οι συμμαθητές και 1,92% οι δάσκαλοι. Στην ερώτηση 2 «Πιστεύετε ότι τα
τυφλά (ή με μειωμένη όραση) παιδιά περνούν πολύ χρόνο μόνα τους;», το 25% των
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ερωτηθέντων πιστεύουν πως τα τυφλά ή με μειωμένη όραση παιδιά περνούν πολύ χρόνο
μόνα τους, ενώ το υπόλοιπο 75% πως δεν περνούν.
Στην ερώτηση 3 «Πόσο εύκολο είναι για ένα τυφλό (ή με μειωμένη όραση) παιδί να
συμμετέχει σε κοινές εκδηλώσεις;», το 65,38% των συμμετεχόντων πιστεύουν πως είναι
αρκετά δύσκολο για ένα τυφλό ή μειωμένη όραση παιδί να συμμετέχει σε κοινές
εκδηλώσεις. Το 17,31% πιστεύει πως είναι εύκολο και το 17,31% πως είναι πολύ δύσκολο.
Στην ερώτηση 4 «Πιστεύεις ότι ένα τυφλό (ή με μειωμένη όραση) παιδί είναι
περισσότερο εξαρτημένο από την οικογένειά του, σε σχέση με ένα παιδί που βλέπει;», το
65,38% των ερωτηθέντων πιστεύουν πως ένα τυφλό ή με μειωμένη όραση παιδί είναι
περισσότερο εξαρτημένο από την οικογένειά του, ενώ το 34,62% πως όχι.
Όσον αφορά την ερώτηση 5 «Πώς θα χαρακτήριζες την καθημερινή ζωή ενός
τυφλού (ή με μειωμένη όραση) παιδιού;», χαρακτηρίστηκε ως «περιορισμένη» από 23
άτομα, ως «δύσκολη» από 11 άτομα, ως «φυσιολογική» από 12 άτομα και ως
«δημιουργική» από 6 άτομα (πίνακας 17).
Πίνακας 17:
«Χαρακτηρισμός ζωής» από τους μαθητές που δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία
Χαρακτηρισμός ζωής
Ν
Δύσκολη
11
Δημιουργική
7
Περιορισμένη
23
Μονότονη
3
Φυσιολογική
12
Άλλο
6

Επιπλέον, στην ερώτηση 6 «Πιστεύεις ότι η τύφλωση (ή τα προβλήματα όρασης)
είναι μια από τις χειρότερες αναπηρίες που μπορεί να έχει κάποιος;», το 40,38% πιστεύουν
πως η τύφλωση είναι μία από τις χειρότερες αναπηρίες που μπορεί να έχει κάποιος, ενώ το
59,62% των παιδιών πως δεν είναι.
Στην ερώτηση 7 «Τα τυφλά (ή με μειωμένη όραση) παιδιά είναι καλύτερο να
εκπαιδεύονται για να μάθουν να αυτοεξυπηρετούνται ή να εκπαιδεύονται για να αποκτήσουν
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διάφορες γνώσεις;», το 84,62% των ερωτηθέντων πιστεύουν πως και τα δύο είναι χρήσιμα,
το 9,62% μόνο για να αποκτήσουν γνώσεις και 5,77% μόνο για να αυτοεξυπηρετούνται.
Στην ερώτηση 8 «Πιστεύεις ότι τα τυφλά (ή με μειωμένη όραση) παιδιά μπορούν να
έχουν τις ίδιες ικανότητες με τα άλλα παιδιά;», το 40,38% των ερωτηθέντων πιστεύουν πως
τα τυφλά ή με μειωμένη όραση παιδιά μπορούν να έχουν τις ίδιες ικανότητες με τα άλλα
παιδιά, ενώ το 48,08% των παιδιών πιστεύει πως «ίσως» και το 11,54% πως όχι.
Επίσης, στην ερώτηση 9 «Πιστεύεις ότι τα τυφλά (ή με μειωμένη όραση) παιδιά είναι
προτιμότερο να φοιτούν σε κανονικό σχολείο ή σε ειδικό σχολείο;», το 23,08% των
ερωτηθέντων πιστεύουν πως τα τυφλά ή με μειωμένη όραση παιδιά είναι προτιμότερο να
φοιτούν σε κανονικό σχολείο και το 76,92% σε ειδικό σχολείο.
Ακόμα, στην ερώτηση 10 «Πιστεύεις ότι τα τυφλά (ή με μειωμένη όραση) παιδιά
μπορούν να σπουδάσουν;», το 90,38% των ερωτηθέντων πιστεύουν πως τα τυφλά ή με
μειωμένη όραση παιδιά μπορούν να σπουδάσουν, ενώ μόλις το 7,69% πως «ίσως» και το
1,92% πως όχι.
Επιπρόσθετα, στην ερώτηση 11 «Γνωρίζεις κάποιον ή κάποιους από τους τρόπους
με τους οποίους εκπαιδεύονται τα τυφλά (ή με μειωμένη όραση) παιδιά;», το 69,23% των
συμμετεχόντων απάντησε πως γνωρίζει κάποιον ή κάποιους από τους τρόπους με τους
οποίους εκπαιδεύονται τα τυφλά ή με πρόβλημα όρασης παιδιά, ενώ το 30,77% πως δε
γνωρίζουν. Οι τρόποι που απάντησαν είναι το σύστημα γραφής μπράιγ και το λογισμικό
ανάγνωσης οθόνης.
Στην ερώτηση 12 «Ποια αίσθηση νομίζεις ότι χρησιμοποιεί περισσότερο από όλες τις
άλλες ένα τυφλό (ή με μειωμένη όραση) παιδί;», η αφή απαντήθηκε από 38 ερωτώμενους, η
ακοή από 31, η όσφρηση από 2 και η γεύση από μόλις έναν (πίνακας 18).
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Πίνακας 18:
«Αισθήσεις που χρησιμοποιούν τα τυφλά ή με μειωμένη όραση παιδιά», σύμφωνα με τους μαθητές που
δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία
Αισθήσεις
N
Αφή
38
Όσφρηση
2
Ακοή
31
Γεύση
1

Στην ερώτηση 13 «Γνωρίζεις τι είναι το σύστημα μπράιγ;», το 78,85% των
ερωτηθέντων γνωρίζουν τι είναι το σύστημα μπράιγ, ενώ το 21,15% όχι.
Στην ερώτηση 14 «Ένα τυφλό (ή με μειωμένη όραση) παιδί μπορεί να χειριστεί έναν
ηλεκτρονικό υπολογιστή;», το 67,31% των ερωτηθέντων πιστεύει πως ένα τυφλό ή με
μειωμένη όραση παιδί μπορεί να χειριστεί έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ το 32,69%
πως δεν μπορεί.
Στην ερώτηση 15 «Πιστεύεις πως ένα τυφλό (ή με μειωμένη όραση) παιδί μπορεί να
κινείται σε ένα χώρο το ίδιο άνετα με ένα παιδί χωρίς προβλήματα όρασης;», το 28,85%
των ερωτηθέντων πιστεύουν πως ένα τυφλό ή με μειωμένη όραση παιδί μπορεί να κινείται
σε ένα χώρο το ίδιο άνετα με ένα παιδί χωρίς προβλήματα όρασης, ενώ το 71,45% πως δεν
μπορεί.
Στην ερώτηση 16, «Ένα τυφλό (ή με μειωμένη όραση) παιδί διαβάζει πιο γρήγορα
(χρησιμοποιώντας το σύστημα μπράιγ) από ένα παιδί με κανονική όραση;», το 25%
απαντάει πως ένα τυφλό ή με μειωμένη όραση παιδί διαβάζει πιο γρήγορα μέσω του
συστήματος μπράιγ από ένα παιδί με κανονική όραση, ενώ το υπόλοιπο 75% απαντάει πως
όχι.
Στην ερώτηση 17 «Αν έβλεπες ένα τυφλό (ή με μειωμένη όραση) παιδί στο δρόμο,
ποια θα ήταν η αντίδρασή σου;», το 61,54% των ερωτηθέντων αν έβλεπε ένα τυφλό ή με
μειωμένη όραση παιδί στο δρόμο θα συνέχιζε να περπατά κανονικά, το 26,92% θα το
λυπόταν και το 11,54% θα το περιεργαζόταν.
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Στην ερώτηση 18 «Αν έβλεπες ένα τυφλό (ή με μειωμένη όραση) παιδί να
δυσκολεύεται να διασχίσει το δρόμο, θα το βοηθούσες;», μόλις ένα άτομο (1,92%) δε θα
βοηθούσε ένα τυφλό ή με μειωμένη όραση παιδί να διασχίσει το δρόμο, οι υπόλοιποι 51
μαθητές, το 98,08% θα το βοηθούσαν.
Στην ερώτηση 19 «Πότε ένας τυφλός (ή με μειωμένη όραση) θα νιώσει καλύτερα;»,
το 90,38% των ερωτηθέντων πιστεύουν πως ένας τυφλός θα νιώσει καλυτέρα όταν τον
αντιμετωπίζουν ισότιμα με τους άλλους, ενώ το 9,62% όταν όλοι τον προσέχουν και τον
βοηθούν συνεχώς.
Επιπλέον, στην ερώτηση 20 «Αν βρισκόσουν με ένα τυφλό (ή με μειωμένη όραση)
παιδί, τι θέματα θα προτιμούσες να συζητήσεις;», ως θέματα συζήτησης αναφέρθηκαν οι
απορίες των παιδιών προς το τυφλό παιδί για το πώς είναι να διαβάζεις με το σύστημα
μπράιγ και πως αντιλαμβάνεται τη παρουσία του, αλλά και των γύρω του στο χώρο.
Στην ερώτηση 21 «Αν ο αδερφός σου ή η αδερφή σου ήταν τυφλός ή τυφλή (ή με
μειωμένη όραση), θα το κρατούσες μυστικό;», και οι 52 ερωτηθέντες (100%) δε θα το
κρατούσαν μυστικό.
Ακόμη στην ερώτηση 22 «Θα ήθελες να είχες για φίλο ένα τυφλό (ή με μειωμένη
όραση) παιδί;», το 86,54% των ερωτηθέντων θα ήθελαν να έχουν ένα φίλο τυφλό ή με
μειωμένη όραση, ενώ το 13,46% απάντησαν πως δε θα ήθελαν.
Επιπλέον, στην ερώτηση 23 «Πιστεύεις ότι τα τυφλά (ή με μειωμένη όραση) παιδιά
έχουν λιγότερους ή περισσότερους φίλους από τα παιδιά που βλέπουν;», το μεγαλύτερο
ποσοστό (65,38%) πιστεύουν πως ένα τυφλό ή με προβλήματα όρασης παιδί έχει τον ίδιο
αριθμό φίλων με τα παιδιά που βλέπουν, ενώ το 5,77% περισσότερους και το 28,85%
λιγότερους.
Στην ερώτηση 24, «Ποιους κάνουν ευκολότερα φίλους τα τυφλά (ή με μειωμένη
όραση) παιδιά;», το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων, 80,77% πιστεύουν πως τα

63

τυφλά παιδιά κάνουν ευκολότερα φίλους και παιδιά με κανονική όραση αλλά και τυφλά
παιδιά, το 11,54% πιστεύει μόνο τυφλά παιδιά και το 7,69% μόνο βλέποντα παιδιά.
Επιπροσθέτως, στην ερώτηση 25 «Θα σου άρεσε να παίζεις με ένα τυφλό παιδί;», το
μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (88,46%) απαντάνε πως θα τους άρεσε να παίζουν
με ένα τυφλό παιδί, ενώ το 11,54% πως δε θα τους άρεσε.
Στην ερώτηση 26 «Πιστεύεις ότι τα τυφλά (ή με μειωμένη όραση) παιδιά ευνοούνται
στη βαθμολογία από τους δασκάλους;», το 48,08% των συμμετεχόντων απαντάει πως
«ίσως κάποιες φορές» τα τυφλά παιδιά ευνοούνται στην βαθμολογία από τους δασκάλους,
το 38,46% πιστεύουν πως δεν ευνοούνται και μόλις το 13,46% έχει αντίθετη άποψη, πως
ναι ευνοούνται.
Στη συνέχεια, στην ερώτηση 27 «Μαλώνει ένα τυφλό (ή με μειωμένη όραση) παιδί
με κάποιο άλλο παιδί. Πιστεύεις ότι ο δάσκαλος θα υποστηρίξει περισσότερο το τυφλό παιδί
(θα πάρει το μέρος του τυφλού παιδιού);», το 48,08% πιστεύουν πως ο δάσκαλος θα
υποστηρίξει «το παιδί που έχει δίκιο», το 36,54% υποστηρίζει πως ο δάσκαλος θα
υπερασπιστεί τις «περισσότερες φορές» το τυφλό παιδί και το 15,38% πιστεύουν πως «ναι»
θα το κάνει.
Στην ερώτηση 28 «Μπορεί ένα τυφλό (ή με μειωμένη όραση) παιδί να είναι ο
καλύτερος μαθητής στην τάξη;», το μεγαλύτερο ποσοστό 73,08% πιστεύουν πως ένα τυφλό
παιδί μπορεί να είναι καλύτερος μαθητής από ένα παιδί με κανονική όραση, το 23,08%
πιστεύει πως «ίσως» και το 3,85% πως όχι δεν μπορεί.
Στην ερώτηση 29 «Μπορούν τα τυφλά (ή με μειωμένη όραση) παιδιά να συμμετέχουν
σε ομαδικά παιχνίδια στο σχολείο;», το 53,85% των ερωτηθέντων πιστεύουν πως «κάποιες
φορές» μπορούν τα τυφλά ή με μειωμένη όραση παιδιά να συμμετέχουν σε ομαδικά
αθλήματα, τo 15,38% πιστεύουν πως η συμμετοχή σε ομαδικά αθλήματα είναι δυνατή
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«πολλές φορές», το 15,38% πως «πολύ λίγες φορές», το 11,54% «αρκετές φορές» και το
3,85% «καθόλου».
Στην ερώτηση 30 «Θα σου άρεσε να παίζεις με ένα τυφλό παιδί στα διαλείμματα;»,
το 75% των ερωτηθέντων αναφέρουν πως θα τους άρεσε να παίζουν με ένα τυφλό παιδί
στο διάλλειμα, ενώ το 25% πως όχι. Τα παιχνίδια που απαντήθηκαν είναι τα εξής:
λεξιλογικά, τραγούδια, κύκλους γύρω γύρω, παιχνίδια γνώσεων, παιχνίδια αφής, παιχνίδια
ακοής, χαλασμένο τηλέφωνο, και τέλος κάποια παιδιά απάντησαν πως δε γνωρίζουν
κάποιο παιχνίδι.
Επίσης, στην ερώτηση 31 «Θα ήθελες να καθίσεις στο ίδιο θρανίο με ένα τυφλό (ή
με μειωμένη όραση) παιδί;», το 92,31% των ερωτηθέντων θα ήθελε να κάτσει στο ίδιο
θρανίο με ένα τυφλό παιδί, ενώ 7,69% πως δεν θα ήθελε. Ακόμα, στην ερώτηση 32 «Θα
βοηθούσες, αν μπορούσες, ένα τυφλό (ή με μειωμένη όραση) παιδί στα μαθήματα;», το
88,46% των ερωτηθέντων θα βοηθούσε ένα τυφλό παιδί στα μαθήματα, ενώ το 11,54%
απάντησαν πως δε θα τον βοηθούσαν.
Επίσης, την ερώτηση 33 «Θα ήθελες να κάνεις παρέα με τυφλά (ή με μειωμένη
όραση) παιδιά εκτός του σχολείου;», μόλις το 23,08% δεν θα ήθελε να κάνει παρέα με
τυφλά παιδιά εκτός σχολείου, ενώ το 76,92% θα ήθελε, αλλά και στην ερώτηση 34 «Θα
πήγαινες στο σπίτι ενός τυφλού παιδιού, εάν σε καλούσε, για να παίξετε ή να κοιμηθείς
εκεί;», το 82,69% των ερωτηθέντων απάντησε πως θα πήγαινε στο σπίτι τυφλού παιδιού,
ενώ το 17,31% απάντησε πως δε θα πήγαινε.
Στην ερώτηση 35 «Θα σου άρεσε να παίζεις με ένα τυφλό παιδί εκτός σχολείου;», το
67,31% των ερωτηθέντων θα τους άρεσε να παίζουν με ένα τυφλό παιδί εκτός σχολείου,
ενώ το 32,69% πως δε θα τους άρεσε.
Ακόμη, στην ερώτηση 36 «Θα ήθελες να βγεις έξω (για διασκέδαση) με ένα τυφλό (ή
με μειωμένη όραση) παιδί;», το 76,92% των ερωτηθέντων θα ήθελε να βγει έξω για
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διασκέδαση με ένα παιδί τυφλό ή με μειωμένη όραση, ενώ το 23,08% πως δε θα ήθελαν.
Τα μέρη που αναφέρουν πως θα μπορούσαν να πήγαιναν είναι καφετέριες, εστιατόρια και
κέντρα νυχτερινής διασκέδασης.
Στην ερώτηση 37 «Θα ήθελες να γνωρίζεις περισσότερα πράγματα για τα τυφλά (ή με
μειωμένη όραση) παιδιά;», το 86,54% των ερωτηθέντων απάντησαν πως θα ήθελαν να
γνωρίζουν περισσότερα πράγματα για τα παιδιά με τύφλωση ή μειωμένη όραση, ενώ το
13,46% πως δε θα ήθελαν. Στην ερώτηση 38 «Θα σου άρεσε να δεις ένα έργο στην
τηλεόραση, που να μιλάει για τυφλά (ή με μειωμένη όραση) παιδιά;», το 82,69% των
ερωτηθέντων απάντησαν πως θα τους άρεσε να δούνε ένα έργο στην τηλεόραση που να
μιλάει για τυφλά παιδιά, ενώ το 17,31% πως δε θα τους άρεσε. Τέλος, στην ερώτηση 39
«Θα ήθελες να επισκεφθείς κάποιο ίδρυμα τυφλών της πόλης;», μόλις το 59,62% των
ερωτηθέντων θα ήθελε να επισκεφθεί κάποιο ίδρυμα τυφλών της πόλης, ενώ το 40,38%
πως δε θα το επιθυμούσαν.

3.7 Ερωτηματολόγιο MAS μαθητών γυμνασίου και λυκείου που δεν έχουν
συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία
3.7.1 Συναισθήματα
Όσον αφορά τα συναισθήματα που θα ένιωθαν σύμφωνα με το σενάριο του
ερωτηματολογίου, αυτό που δε θα ένιωθαν σχεδόν καθόλου κατά μέσο όρο είναι αηδία και
κατάθλιψη. Ύστερα, αυτό που θα ένιωθαν λιγότερο κατά μέσο όρο είναι ένταση, φόβο,
ενοχή, σύγχυση, ανικανότητα, νευρικότητα και ντροπή. Ενώ αυτά που θα ένιωθαν
περισσότερο έως αρκετά κατά μέσο όρο είναι τα εξής: άγχος, συμπόνια και πολύ
ντροπαλότητα, γαλήνη, ηρεμία, χαλάρωση (πίνακας 19).
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Πίνακας 19:
«Συναισθήματα» μαθητών που δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία
Συναισθήματα
Ένταση
Άγχος
Ανικανότητα
Νευρικότητα
Ντροπή
Χαλάρωση
Γαλήνη
Ηρεμία
Κατάθλιψη
Φόβο
Σύγχυση
Ενοχή
Ντροπαλότητα
Συμπόνια
Αηδία
Ετοιμότητα

Μέσος όρος
2,1346
3,0769
2,2500
2,3846
2,6346
4,0769
3,9808
3,8462
1,7115
2,1346
2,0192
2,2308
3,2885
2,9231
1,2885
3,5577

3.7.2 Σκέψη
Όσον αφορά τις σκέψεις που έκαναν κατά μέσο όρο οι μαθητές κυμαίνονται
περίπου στις ίδιες τιμές από το αρκετά έως πολύ. Κυρίαρχες φαίνονται οι ακόλουθες: το
ότι φαίνεται φιλικός, το ότι μπορεί να τον κάνει να αισθανθεί πιο άνετα, ότι θα εκτιμηθεί η
αρχή μιας συζήτησης και γιατί να μη τον γνωρίσει καλύτερα αλλά και ότι τους αρέσει να
γνωρίζουν νέα άτομα και ότι φαίνεται εντάξει άτομο (πίνακας 20).
Πίνακας 20:
«Σκέψη» μαθητών που δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία
Σκέψη
Αυτός/αυτή φαίνεται να είναι ένα ενδιαφέρον άτομο.
Αυτός/αυτή φαίνεται να είναι εντάξει άτομο.
Θα μπορούσαμε να τα πάμε καλά.
Αυτός/αυτή φαίνεται φιλικός/η.
Μου αρέσει να γνωρίζω καινούριους ανθρώπους
Θα της/του αρέσει αν με γνωρίσει.
Πάντα μπορώ να μιλάω με αυτόν/αυτήν για πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν και τους
δυο μας.
Μπορώ να τον/την κάνω να αισθανθεί πιο άνετα.
Γιατί να μην τον/την γνωρίσω καλύτερα;
Θα το εκτιμήσει αν ξεκινήσω μια συζήτηση.

Μέσος όρος
3,1731
3,5000
3,3654
3,7500
3,5769
3,4038
3,0962
3,7308
3,6154
3,7692

3.7.3 Συμπεριφορά
Τέλος, όσον αφορά τη συμπεριφορά που θα ακολουθούσαν οι μαθητές στο
συγκεκριμένο σενάριο όπως τους δόθηκε, κατά μέσο όρο δε θα απομακρύνονταν, δε θα
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έφευγαν, δε θα πήγαιναν να κάτσουν σε άλλο τραπέζι ούτε θα διάβαζαν την εφημερίδα ή
θα μιλούσαν στο κινητό. Το πιο πιθανό κατά μέσο όρο θα ήταν να ξεκινούσαν τη
συζήτηση ή να συνέχιζαν να κάνουν αυτό που έκαναν πριν (πίνακας 21).
Πίνακας 21:
«Συμπεριφορά» μαθητών που δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία
Συμπεριφορά
Απομακρύνεται
Σηκώνεται και φεύγει
Διαβάζει την εφημερίδα ή μιλάει στο κινητό
Συνεχίζει αυτό που κάνει
Βρίσκει μια δικαιολογία και φεύγει
Πηγαίνει να κάτσει σε άλλο τραπέζι
Ξεκινάει συζήτηση εάν αυτός/αυτή δεν κάνει την πρώτη κίνηση
Ξεκινάει μια συζήτηση

Μέσος όρος
1,8462
1,5000
1,7885
2,5577
2,0000
1,6154
3,0769
2,4615

3.8 Συνολικά σκορ στο ερωτηματολόγιο MAS ανά ομάδα συμμετεχόντων
Όσον αφορά τα συνολικά σκορ των μαθητών που έχουν συμμαθήτρια με οπτική
αναπηρία ανά υποκλίμακα στο ερωτηματολόγιο MAS, παρουσιάζονται στον πίνακα 22.
Πίνακας 22:
Συνολικά σκορ μαθητών που έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία ανά υποκλίμακα
Μαθητές που έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία Συναισθήματα
Σκέψη
Συμπεριφορά
Συμμετέχοντας 1
51
26
16
Συμμετέχοντας 2
36
39
12
Συμμετέχοντας 3
43
38
15
Συμμετέχοντας 4
43
28
17
Συμμετέχοντας 5
18
43
10
Συμμετέχοντας 6
34
35
15
Συμμετέχοντας 7
27
28
27
Συνολικό σκορ συμμετεχόντων
36
33,86
16
Συνολικό σκορ ερωτηματολογίου
28,61905

Όσον αφορά τα συνολικά σκορ των εκπαιδευτικών ανά υποκλίμακα στο
ερωτηματολόγιο MAS, παρουσιάζονται στον πίνακα 23.
Πίνακας 23:
Συνολικά σκορ εκπαιδευτικών ανά υποκλίμακα
Εκπαιδευτικοί
Συναισθήματα
Συμμετέχοντας 1
61
Συμμετέχοντας 2
38
Συμμετέχοντας 3
37
Συμμετέχοντας 4
34
Συνολικό σκορ συμμετεχόντων
42,50
Συνολικό σκορ ερωτηματολογίου
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Σκέψη
43
20
15
43
30,25
31,8333

Συμπεριφορά
25
20
30
16
22,75

Όσον αφορά τα συνολικά σκορ των μαθητών που δεν έχουν συμμαθήτρια με
οπτική αναπηρία ανά υποκλίμακα στο ερωτηματολόγιο MAS, παρουσιάζονται στον
πίνακα 24.

Πίνακας 24:
Συνολικά σκορ μαθητών που δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία ανά υποκλίμακα
Μαθητές που δεν έχουν
Συναισθήματα
Σκέψη
Συμπεριφορά
συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία
Συμμετέχοντας 1
43
27
21
Συμμετέχοντας 2
46
49
24
Συμμετέχοντας 3
32
35
12
Συμμετέχοντας 4
38
34
14
Συμμετέχοντας 5
47
32
22
Συμμετέχοντας 6
57
42
14
Συμμετέχοντας 7
52
31
26
Συμμετέχοντας 8
40
49
12
Συμμετέχοντας 9
51
38
22
Συμμετέχοντας 10
42
28
23
Συμμετέχοντας 11
53
50
12
Συμμετέχοντας 12
53
50
12
Συμμετέχοντας 13
57
38
20
Συμμετέχοντας 14
53
50
12
Συμμετέχοντας 15
53
50
12
Συμμετέχοντας 16
53
50
12
Συμμετέχοντας 17
53
50
12
Συμμετέχοντας 18
37
29
14
Συμμετέχοντας 19
31
27
20
Συμμετέχοντας 20
55
29
25
Συμμετέχοντας 21
55
29
25
Συμμετέχοντας 22
47
27
12
Συμμετέχοντας 23
36
35
12
Συμμετέχοντας 24
39
28
16
Συμμετέχοντας 25
46
14
22
Συμμετέχοντας 26
30
14
22
Συμμετέχοντας 27
42
22
21
Συμμετέχοντας 28
46
35
21
Συμμετέχοντας 29
27
50
13
Συμμετέχοντας 30
47
29
16
Συμμετέχοντας 31
47
29
16
Συμμετέχοντας 32
25
37
14
Συμμετέχοντας 33
40
34
9
Συμμετέχοντας 34
36
36
9
Συμμετέχοντας 35
30
38
13
Συμμετέχοντας 36
30
38
13
Συμμετέχοντας 37
40
35
15
Συμμετέχοντας 38
60
35
24
Συμμετέχοντας 39
47
16
22
Συμμετέχοντας 40
32
31
16
Συμμετέχοντας 41
47
31
15
Συμμετέχοντας 42
51
37
17
Συμμετέχοντας 43
49
28
22
Συμμετέχοντας 44
44
37
10
Συμμετέχοντας 45
44
23
17
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Συμμετέχοντας 46
Συμμετέχοντας 47
Συμμετέχοντας 48
Συμμετέχοντας 49
Συμμετέχοντας 50
Συμμετέχοντας 51
Συμμετέχοντας 52
Συνολικό σκορ συμμετεχόντων
Συνολικό σκορ ερωτηματολογίου

31
33
32
44
41
50
50
43,53846

30
35
42
30
40
43
43
34,98
31,78846

24
17
10
26
14
16
16
16,84615

3.9 Συγκρίσεις απαντήσεων μαθητών που έχουν και μαθητών που δεν έχουν
συμμαθητή με οπτική αναπηρία στο ερωτηματολόγιο στάσεων
Στο συγκεκριμένο υποκεφάλαιο γίνονται κάποιες συγκρίσεις μεταξύ των 2 ομάδων
συμμετεχόντων, δηλαδή των μαθητών που έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία και
αυτών που δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία, ως προς τις στάσεις τους απέναντι
στην οπτική αναπηρία.
Αρχικά, παρατίθενται κάποιες σημαντικές ερωτήσεις από αυτές που αφορούν το
σχολικό πλαίσιο και τη συμπερίληψη των παιδιών με οπτική αναπηρία. Στην ερώτηση 3
«Πόσο εύκολο είναι για ένα τυφλό (ή με μειωμένη όραση) παιδί να συμμετέχει σε κοινές
εκδηλώσεις;», οι 4 από τους 7 μαθητές που έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία
απάντησαν πως είναι «αρκετά δύσκολό», όπως την ίδια απάντηση έδωσε και η πλειοψηφία
(65,38%) από τους μαθητές που δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία. Επίσης, στην
ερώτηση 9 «Πιστεύεις ότι τα τυφλά (ή με μειωμένη όραση) παιδιά είναι προτιμότερο να
φοιτούν σε κανονικό σχολείο ή σε ειδικό σχολείο;», οι 4 από τους 7 μαθητές που έχουν
συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία απάντησαν «κανονικό σχολείο», και η πλειοψηφία
(76,92%) από τους μαθητές που δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία απάντησαν
«ειδικό σχολείο». Στην ερώτηση 10 «Πιστεύεις ότι τα τυφλά (ή με μειωμένη όραση) παιδιά
μπορούν να σπουδάσουν;», και οι 7 μαθητές που έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία
απάντησαν «ναι», όπως και η συντριπτική πλειοψηφία (90,38%) από τους μαθητές που
δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία απάντησαν το ίδιο. Στην ερώτηση 11
«Γνωρίζεις κάποιον ή κάποιους από τους τρόπους με τους οποίους εκπαιδεύονται τα τυφλά
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(ή με μειωμένη όραση) παιδιά; Αν ναι, ποιόν;», οι 3 στους 7 μαθητές που έχουν
συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία αναφέρουν «γραφή μπράιγ, ειδικά βιβλία αφής», όπως
και η πλειοψηφία (69,23%) από τους μαθητές που δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική
αναπηρία απάντησαν «γραφή μπράιγ και λογισμικό ανάγνωσης οθόνης». Στην ερώτηση 26
«Πιστεύεις ότι τα τυφλά (ή με μειωμένη όραση) παιδιά ευνοούνται στη βαθμολογία από τους
δασκάλους;», οι 6 στους 7 μαθητές που έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία απαντούν
πως «ναι», όπως και οι μισοί περίπου (48,08%) από τους μαθητές που δεν έχουν
συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία απάντησαν «ίσως κάποιες φορές». Στην ερώτηση 27
«Μαλώνει ένα τυφλό (ή με μειωμένη όραση) παιδί με κάποιο άλλο παιδί. Πιστεύεις ότι ο
δάσκαλος θα υποστηρίξει περισσότερο το τυφλό παιδί (θα πάρει το μέρος του τυφλού
παιδιού);», οι 3 στους 7 μαθητές που έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία απαντούν
«το παιδί που έχει δίκιο», οι άλλοι 3 στους 7 «το τυφλό παιδί τις περισσότερες φορές», όπως
και οι μισοί περίπου (48,08%) από τους μαθητές που δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική
αναπηρία απάντησαν «το παιδί που έχει δίκιο».
Στην ερώτηση 29 «Μπορούν τα τυφλά (ή με μειωμένη όραση) παιδιά να συμμετέχουν
σε ομαδικά παιχνίδια στο σχολείο;», οι 4 στους 7 μαθητές που έχουν συμμαθήτρια με
οπτική αναπηρία απαντούν «πολλές φορές», όπως και η πλειοψηφία (53,85%) από τους
μαθητές που δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία απάντησαν «κάποιες φορές».
Στην ερώτηση 30 «Θα σου άρεσε να παίζεις με ένα τυφλό παιδί στα διαλείμματα; Ποια
παιχνίδια θα μπορούσατε να παίξετε;», και οι 7 μαθητές που έχουν συμμαθήτρια με οπτική
αναπηρία απαντούν «ναι, χαλασμένο τηλέφωνο, μάντεψε το τραγούδι, πέτρα ψαλίδι χαρτί,
παιχνίδια που σχετίζονται με την ακοή», όπως και η πλειοψηφία (75%) από τους μαθητές
που δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία απάντησαν «ναι, λεξιλογικά παιχνίδια,
τραγούδια, κύκλος γύρω γύρω, παιχνίδια γνώσεων, αφής, ακοής, χαλασμένο τηλέφωνο. Στην
ερώτηση 32 «Θα βοηθούσες, αν μπορούσες, ένα τυφλό (ή με μειωμένη όραση) παιδί στα
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μαθήματα; Με ποιο τρόπο θα μπορούσες να το βοηθήσεις στα μαθήματα;», και οι 7 μαθητές
που έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία απαντούν «ναι, θα διάβαζαν κάτι στο παιδί
και θα του εξηγούσαν κάτι», όπως και η πλειοψηφία (88,46%) από τους μαθητές που δεν
έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία απάντησαν «ναι».
Στη συνέχεια, παρατίθενται κάποιες σημαντικές ερωτήσεις από αυτές που αφορούν
τη καθημερινότητα των παιδιών με οπτική αναπηρία.
Στην ερώτηση 2 «Πιστεύετε ότι τα τυφλά (ή με μειωμένη όραση) παιδιά περνούν
πολύ χρόνο μόνα τους;», οι 4 από τους 7 μαθητές που έχουν συμμαθήτρια με οπτική
αναπηρία απαντούν «ναι», όμως η πλειοψηφία (75%) από τους μαθητές που δεν έχουν
συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία απάντησαν πως «όχι». Στην ερώτηση 5 «Πώς θα
χαρακτήριζες την καθημερινή ζωή ενός τυφλού (ή με μειωμένη όραση) παιδιού;», οι 5 από
τους 7 μαθητές που έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία τη χαρακτηρίζουν ως
«περιορισμένη», όπως την ίδια απάντηση δίνουν και οι 23 από τους 52 μαθητές που δεν
έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία. Επίσης, στην ερώτηση 8 «Πιστεύεις ότι τα τυφλά
(ή με μειωμένη όραση) παιδιά μπορούν να έχουν τις ίδιες ικανότητες με τα άλλα παιδιά;», οι
5 από τους 7 μαθητές που έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία απαντούν πως «ίσως»,
όπως την ίδια απάντηση δίνουν και οι μισοί περίπου (48,08%) μαθητές που δεν έχουν
συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία. Στην ερώτηση 15 «Πιστεύεις πως ένα τυφλό (ή με
μειωμένη όραση) παιδί μπορεί να κινείται σε ένα χώρο το ίδιο άνετα με ένα παιδί χωρίς
προβλήματα όρασης;», οι 5 από τους 7 μαθητές που έχουν συμμαθήτρια με οπτική
αναπηρία απαντούν πως «ναι», όμως η πλειοψηφία (71,45%) των μαθητών που δεν έχουν
συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία έχουν αντίθετη γνώμη και πιστεύουν πως «όχι». Ακόμα,
στην ερώτηση 19 «Πότε ένας τυφλός (ή με μειωμένη όραση) θα νιώσει καλύτερα;», και οι 7
μαθητές που έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία απαντούν «ισότιμα», όπως την ίδια
απάντηση δίνει και η συντριπτική πλειοψηφία (90,38%) των μαθητών που δεν έχουν
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συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία. Και στην ερώτηση 23 «Πιστεύεις ότι τα τυφλά (ή με
μειωμένη όραση) παιδιά έχουν λιγότερους ή περισσότερους φίλους από τα παιδιά που
βλέπουν;», οι 4 στους 7 μαθητές που έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία απαντούν
«ίδιο αριθμό φίλων», όπως την ίδια απάντηση δίνει και η πλειοψηφία (65,38%) των
μαθητών που δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία.
Τέλος, παρατίθενται κάποιες σημαντικές ερωτήσεις από αυτές που αφορούν την
άποψη των μαθητών τυπικής ανάπτυξης απέναντι στην οπτική αναπηρία, αλλά και κάποιες
πιθανές συμπεριφορές που θα υιοθετούσαν.
Στην ερώτηση 6 «Πιστεύεις ότι η τύφλωση (ή τα προβλήματα όρασης) είναι μια από
τις χειρότερες αναπηρίες που μπορεί να έχει κάποιος;», οι 4 στους 7 μαθητές που έχουν
συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία απαντούν «ναι», ενώ η πλειοψηφία (59,62%) των
μαθητών που δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία απαντούν πως «όχι». Επιπλέον,
στην ερώτηση 17 «Αν έβλεπες ένα τυφλό (ή με μειωμένη όραση) παιδί στο δρόμο, ποια θα
ήταν η αντίδρασή σου;», οι 3 στους 7 μαθητές που έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία
απαντούν πως «θα το λυπόταν», οι άλλοι 3 στους 7 απαντούν πως «θα συνέχιζαν
κανονικά», ενώ η πλειοψηφία (61,54%) των μαθητών που δεν έχουν συμμαθήτρια με
οπτική αναπηρία απαντούν πως «θα συνέχιζαν κανονικά». Επιπρόσθετα, στην ερώτηση 21
«Αν ο αδερφός σου, ή η αδερφή σου ήταν τυφλός, ή τυφλή (ή με μειωμένη όραση), θα το
κρατούσες μυστικό;», και οι 7 μαθητές που έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία
απαντούν πως «όχι», όπως και η συντριπτική πλειοψηφία (100%) των μαθητών που δεν
έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία απαντούν το ίδιο. Και στην ερώτηση 22 «Θα
ήθελες να είχες για φίλο ένα τυφλό (ή με μειωμένη όραση) παιδί;», και οι 7 μαθητές που
έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία απαντούν πως «ναι», όπως και η συντριπτική
πλειοψηφία (86,54%) των μαθητών που δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία
απαντούν το ίδιο. Επίσης, στην ερώτηση 25 «Θα σου άρεσε να παίζεις με ένα τυφλό
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παιδί;», και οι 7 μαθητές που έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία απαντούν πως
«ναι», όπως και η συντριπτική πλειοψηφία (88,46%) των μαθητών που δεν έχουν
συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία απαντούν το ίδιο. Στην ερώτηση 33 «Θα ήθελες να
κάνεις παρέα με τυφλά (ή με μειωμένη όραση) παιδιά εκτός του σχολείου;», και οι 7
μαθητές που έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία απαντούν πως «ναι», όπως και η
πλειοψηφία (76,92%) των μαθητών που δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία
απαντούν το ίδιο. Στην ερώτηση 36 «Θα ήθελες να βγεις έξω (για διασκέδαση) με ένα
τυφλό (ή με μειωμένη όραση) παιδί; Που θα μπορούσατε να βγείτε μαζί;», και οι 7 μαθητές
που έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία απαντούν πως «ναι, για παγωτό, για βόλτα,
για φαγητό και στο πάρκο», όπως και η πλειοψηφία (76,92%) των μαθητών που δεν έχουν
συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία απαντούν «ναι, σε καφετέριες, εστιατόρια και κέντρα
νυχτερινής διασκέδασης». Τέλος, στην ερώτηση 37 «Θα ήθελες να γνωρίζεις περισσότερα
πράγματα για τα τυφλά (ή με μειωμένη όραση) παιδιά;», οι 6 στους 7 μαθητές που έχουν
συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία απαντούν πως «ναι», όπως και η συντριπτική
πλειοψηφία (86,54%) των μαθητών που δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία
απαντούν το ίδιο «ναι».
Συνοψίζοντας, στον παρακάτω πίνακα βρίσκονται αναλυτικά όλες οι ερωτήσεις και
οι απαντήσεις των δύο ομάδων συμμετεχόντων, αυτών που έχουν συμμαθήτρια με οπτική
αναπηρία και αυτών που δεν έχουν, ώστε η σύγκριση των αποτελεσμάτων να είναι πιο
ξεκάθαρη (πίνακας 25).
Πίνακας 25:Σύγκριση στάσεων μαθητών
7 ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ
ΕΧΟΥΝ
ΣΥΜΜΑΘΗΤΗ ΜΕ
Ο.Α.

1. Ποιοι πιστεύετε ότι βοηθούν περισσότερο τα τυφλά (ή με
μειωμένη όραση) παιδιά;

4/7 «οικογένεια και
συγγενείς»

2. Πιστεύετε ότι τα τυφλά (ή με μειωμένη όραση) παιδιά
περνούν πολύ χρόνο μόνα τους;
3. Πόσο εύκολο είναι για ένα τυφλό (ή με μειωμένη όραση)

4/7 «ναι»

52 ΜΑΘΗΤΕΣ
ΠΟΥ ΔΕΝ
ΕΧΟΥΝ
ΣΥΜΜΑΘΗΤΗ
ΜΕ Ο.Α.
76,92%
«οικογένεια και
συγγενείς»
75% «όχι»

4/7 «αρκετά δύσκολο»

65,38% «αρκετά

Σύγκριση στάσεων μαθητών
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παιδί να συμμετέχει σε κοινές εκδηλώσεις;
4. Πιστεύεις ότι ένα τυφλό (ή με μειωμένη όραση) παιδί είναι
περισσότερο εξαρτημένο από την οικογένειά του, σε σχέση με
ένα παιδί που βλέπει;
5. Πώς θα χαρακτήριζες την καθημερινή ζωή ενός τυφλού (ή
με μειωμένη όραση) παιδιού;
6. Πιστεύεις ότι η τύφλωση (ή τα προβλήματα όρασης) είναι
μια από τις χειρότερες αναπηρίες που μπορεί να έχει κάποιος;
7. Τα τυφλά (ή με μειωμένη όραση) παιδιά είναι καλύτερο να
εκπαιδεύονται για να μάθουν να αυτοεξυπηρετούνται ή να
εκπαιδεύονται για να αποκτήσουν διάφορες γνώσεις;
8. Πιστεύεις ότι τα τυφλά (ή με μειωμένη όραση) παιδιά
μπορούν να έχουν τις ίδιες ικανότητες με τα άλλα παιδιά;
9. Πιστεύεις ότι τα τυφλά (ή με μειωμένη όραση) παιδιά είναι
προτιμότερο να φοιτούν σε κανονικό σχολείο ή σε ειδικό
σχολείο;
10. Πιστεύεις ότι τα τυφλά (ή με μειωμένη όραση) παιδιά
μπορούν να σπουδάσουν;
11. Γνωρίζεις κάποιον ή κάποιους από τους τρόπους με τους
οποίους εκπαιδεύονται τα τυφλά (ή με μειωμένη όραση)
παιδιά; Αν ναι, ποιόν;
12. Ποια αίσθηση νομίζεις ότι χρησιμοποιεί περισσότερο από
όλες τις άλλες ένα τυφλό (ή με μειωμένη όραση) παιδί;
13. Γνωρίζεις τι είναι το σύστημα μπράιγ;
14. Ένα τυφλό (ή με μειωμένη όραση) παιδί μπορεί να
χειριστεί έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή;
15. Πιστεύεις πως ένα τυφλό (ή με μειωμένη όραση) παιδί
μπορεί να κινείται σε ένα χώρο το ίδιο άνετα με ένα παιδί
χωρίς προβλήματα όρασης;
16. Ένα τυφλό (ή με μειωμένη όραση) παιδί διαβάζει πιο
γρήγορα (χρησιμοποιώντας το σύστημα μπράιγ) από ένα παιδί
με κανονική όραση;
17. Αν έβλεπες ένα τυφλό (ή με μειωμένη όραση) παιδί στο
δρόμο, ποια θα ήταν η αντίδρασή σου;
18. Αν έβλεπες ένα τυφλό (ή με μειωμένη όραση) παιδί να
δυσκολεύεται να διασχίσει το δρόμο, θα το βοηθούσες;
19. Πότε ένας τυφλός (ή με μειωμένη όραση) θα νιώσει
καλύτερα;
20. Αν βρισκόσουν με ένα τυφλό (ή με μειωμένη όραση)
παιδί, τι θέματα θα προτιμούσες να συζητήσεις;

21. Αν ο αδερφός σου, ή η αδερφή σου ήταν τυφλός, ή τυφλή
(ή με μειωμένη όραση), θα το κρατούσες μυστικό;
22. Θα ήθελες να είχες για φίλο ένα τυφλό (ή με μειωμένη
όραση) παιδί;
23. Πιστεύεις ότι τα τυφλά (ή με μειωμένη όραση) παιδιά
έχουν λιγότερους ή περισσότερους φίλους από τα παιδιά που
βλέπουν;
24. Ποιους κάνουν ευκολότερα φίλους τα τυφλά (ή με
μειωμένη όραση) παιδιά;
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5/7 «ναι»
5/7 «περιορισμένη»
4/7 «ναι»

δύσκολο»
65,38% «ναι»

23/52
«περιορισμένη»
59,62% «όχι»

5/7 «για γνώσεις»

84,62% «και για
τα δύο»

5/7 «ίσως»

40,38% «ναι»
48,08% «ίσως»

4/7 «κανονικό
σχολείο»

76,92% «ειδικό
σχολείο»

7/7 «ναι»

90,38% «ναι»

4/7 «δε γνωρίζουν»,
3/7 «γραφή μπράιγ,
ειδικά βιβλία αφής»

5/7 «ναι»
7/7 «ναι»

69,23% «ναι,
γραφή μπράιγ και
λογισμικό
ανάγνωσης
οθόνης»
38 άτομα «αφή»,
31 άτομα «ακοή»
78,85% «ναι»
67,31% «ναι»

5/7 «ναι»

71,45% «όχι»

5/7 «όχι»

75% «όχι»

3/7 «θα το λυπόταν»,
3/7 «θα συνέχιζαν
κανονικά»
7/7 «ναι»

61,54% «θα
συνέχιζαν
κανονικά»
98,08% «ναι»

7/7 «ισότιμα»

7/7 «όχι»

90,38%
«ισότιμα»
«απορίες για το
πώς διαβάζει με
γραφή μπράιγ και
πως
αντιλαμβάνεται
την παρουσία του
και των γύρω του
στο χώρο»
100% «όχι»

7/7 «ναι»

86,54% «ναι»

4/7 «ίδιο αριθμό
φίλων»

65,38% «ίδιο
αριθμό φίλων»

6/7 «και τυφλά και
παιδιά με κανονική
όραση»

80,77% «και
τυφλά και παιδιά
με κανονική

7/7 «ακοή», 4/7 «αφή»

«Κοινά ενδιαφέροντα,
σχολείο, συνήθειες,
θέματα που δεν θα
έκανα το τυφλό παιδί
να νιώθει μειονεκτικά»

25. Θα σου άρεσε να παίζεις με ένα τυφλό παιδί;
26. Πιστεύεις ότι τα τυφλά (ή με μειωμένη όραση) παιδιά
ευνοούνται στη βαθμολογία από τους δασκάλους;

7/7 «ναι»
6/7 «ναι»

27. Μαλώνει ένα τυφλό (ή με μειωμένη όραση) παιδί με
κάποιο άλλο παιδί. Πιστεύεις ότι ο δάσκαλος θα υποστηρίξει
περισσότερο το τυφλό παιδί (θα πάρει το μέρος του τυφλού
παιδιού);

3/7 «το παιδί που έχει
δίκιο», 3/7 «το τυφλό
παιδί τις περισσότερες
φορές»

28. Μπορεί ένα τυφλό (ή με μειωμένη όραση) παιδί να είναι ο
καλύτερος μαθητής στην τάξη;
29. Μπορούν τα τυφλά (ή με μειωμένη όραση) παιδιά να
συμμετέχουν σε ομαδικά παιχνίδια στο σχολείο;
30. Θα σου άρεσε να παίζεις με ένα τυφλό παιδί στα
διαλείμματα;
Ποια παιχνίδια θα μπορούσατε να παίξετε;

4/7 «ναι»

31. Θα ήθελες να καθίσεις στο ίδιο θρανίο με ένα τυφλό (ή με
μειωμένη όραση) παιδί;
32. Θα βοηθούσες, αν μπορούσες, ένα τυφλό (ή με μειωμένη
όραση) παιδί στα μαθήματα;
Με ποιο τρόπο θα μπορούσες να το βοηθήσεις στα μαθήματα;
33. Θα ήθελες να κάνεις παρέα με τυφλά (ή με μειωμένη
όραση) παιδιά εκτός του σχολείου;
34. Θα πήγαινες στο σπίτι ενός τυφλού παιδιού, εάν σε
καλούσε, για να παίξετε ή να κοιμηθείς εκεί;
35. Θα σου άρεσε να παίζεις με ένα τυφλό παιδί εκτός
σχολείου; Ποια παιχνίδια θα μπορούσατε να παίξετε;
36. Θα ήθελες να βγεις έξω (για διασκέδαση) με ένα τυφλό (ή
με μειωμένη όραση) παιδί; Που θα μπορούσατε να βγείτε
μαζί;

37. Θα ήθελες να γνωρίζεις περισσότερα πράγματα για τα
τυφλά (ή με μειωμένη όραση) παιδιά;
38. Θα σου άρεσε να δεις ένα έργο στην τηλεόραση, που να
μιλάει για τυφλά (ή με μειωμένη όραση) παιδιά;
39. Θα ήθελες να επισκεφθείς κάποιο ίδρυμα τυφλών της
πόλης;
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4/7 «πολλές φορές»
7/7 «ναι»
«χαλασμένο τηλέφωνο,
μάντεψε το τραγούδι,
πέτρα ψαλίδι χαρτί,
παιχνίδια που
σχετίζονται με την
ακοή»

όραση»
88,46% «ναι»
48,08% «ίσως
κάποιες φορές»,
38,46% «όχι»
48,08% «το παιδί
που έχει δίκιο»,
36,54% «το
τυφλό παιδί τις
περισσότερες
φορές»
73,08% «ναι»
53,85% «κάποιες
φορές»
75% «ναι»

7/7 «ναι»

«λεξιλογικά
παιχνίδια,
τραγούδια,
κύκλος γύρω
γύρω, παιχνίδια
γνώσεων, αφής,
ακοής,
χαλασμένο
τηλέφωνο»
92,32% «ναι»

7/7 «ναι»

88,46% «ναι»

«θα διάβαζαν κάτι στο
παιδί και θα του
εξηγούσαν κάτι»
7/7 «ναι»

76,92% «ναι»

7/7 «ναι»

82,69% «ναι»

7/7 «ναι»

67,31% «ναι»

7/7 «ναι, για παγωτό,
για βόλτα, φαγητό και
στο πάρκο»

6/7 «ναι»

76,92% «ναι,
καφετέριες,
εστιατόρια και
κέντρα
νυχτερινής
διασκέδασης»
86,54% «ναι»

4/7 «ναι»

82,69% «ναι»

4/7 «ναι»

59,62% «ναι»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
Συμπεράσματα – συζήτηση - προτάσεις
Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των στάσεων
βλεπόντων μαθητών και ορισμένων καθηγητών απέναντι στην οπτική αναπηρία.
Επιπροσθέτως, ένα ακόμα ερευνητικό ερώτημα είναι και το εάν παρέχεται η κοινωνική
στήριξη σε μία μαθήτρια με οπτική αναπηρία από τους συμμαθητές και ορισμένους
καθηγητές της. Καθώς οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε τρεις ομάδες, μπορούν να
υλοποιηθούν και επιπλέον συσχετίσεις και συγκρίσεις για το εάν υπάρχει διαφοροποίηση
ως προς τις στάσεις τους των μαθητών που έχουν συμμαθητή με οπτική αναπηρία και των
μαθητών που δεν έχουν συμμαθητή με οπτική αναπηρία.
Γενικά, παρατηρήθηκε πως οι στάσεις σχεδόν όλων των συμμετεχόντων απέναντι
στην οπτική αναπηρία ήταν σχετικά θετικές. Επιπλέον, παρατηρήθηκε πως παρέχεται και
η κοινωνική στήριξη-πρακτική και συναισθηματική- στη μαθήτρια με οπτική αναπηρία, σε
ικανοποιητικό βαθμό, τόσο από τους συμμαθητές της όσο και από κάποιους καθηγητές
της.

Παρακάτω

ακολουθεί

πιο

αναλυτική

συζήτηση

σε

κάθε

εργαλείο

που

χρησιμοποιήθηκε και σε κάθε ομάδα συμμετεχόντων.

4.1 Ερωτηματολόγιο μέτρησης στάσεων βλεπόντων μαθητών απέναντι στην οπτική
αναπηρία.
Αυτό το ερωτηματολόγιο δόθηκε στις 2 ομάδες των συμμετεχόντων, στους
μαθητές, δηλαδή τους 7 μαθητές που έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία και στους 52
μαθητές (γυμνασίου και λυκείου) του υπόλοιπου σχολείου που δεν έχουν συμμαθήτρια με
οπτική αναπηρία. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο μου δόθηκε από τον επιβλέποντα
Καθηγητή κ. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο και έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλες δικές του
έρευνες, αδημοσίευτες. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 39 ερωτήσεις, οι οποίες
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αφορούν τη συμπερίληψη και το σχολικό πλαίσιο γενικότερα των παιδιών με οπτική
αναπηρία, την καθημερινότητα των παιδιών με οπτική αναπηρία και την άποψη και την
πιθανή συμπεριφορά των ερωτηθέντων απέναντι στα παιδιά με οπτική αναπηρία.
Πιο αναλυτικά, στις ερωτήσεις 3, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 31 και
32, που αφορούν το σχολικό πλαίσιο και τη συμπερίληψη, κάνοντας μια σύγκριση των
απαντήσεων των δύο ομάδων συμμετεχόντων, διαπιστώνουμε ότι οι μισοί περίπου
ερωτηθέντες και από τις δύο ομάδες συμφωνούν εν μέρει στο ότι είναι αρκετά δύσκολο
για έναν τυφλό μαθητή να συμμετέχει σε κοινές εκδηλώσεις. Επίσης, οι μισοί περίπου και
από τις δύο ομάδες των συμμετεχόντων θεωρεί πως τα τυφλά παιδιά μπορούν να
συμμετέχουν σε ομαδικά αθλήματα κάποιες φορές, κάτι το οποίο έρχεται σε εν μέρει σε
συμφωνία με την έρευνα του Beech και Mc Manus (2009), οι οποίοι υποστηρίζουν πως τα
παιδιά με οπτική αναπηρία σπάνια συμμετέχουν σε ομαδικά αθλήματα.
Όσον αφορά την ερώτηση για ποιο λόγο είναι καλύτερο να εκπαιδεύονται τα παιδιά
με οπτική αναπηρία, η πλειοψηφία των μαθητών που έχουν συμμαθήτρια με οπτική
αναπηρία απαντάει για την απόκτηση γνώσεων, ενώ η πλειοψηφία των 52 μαθητών που
δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία απαντάει και για την απόκτηση γνώσεων και
για να αυτοεξυπηρετούνται.
Όσον αφορά την ερώτηση για το που πρέπει να φοιτούν τα τυφλά παιδιά, η ομάδα
των 7 μαθητών που έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία υποστηρίζει το κανονικό
σχολείο και έρχεται σε αντίθεση με την ομάδα των 52 μαθητών που δεν έχουν
συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία,

όπου η πλειοψηφία τους υποστηρίζει το ειδικό

σχολείο. Αυτό πιθανότατα συμβαίνει θεωρώντας πως υπάρχει αδυναμία του εκπαιδευτικού
συστήματος να υποστηρίξει μαθητές με οπτική αναπηρία στο γενικό σχολείο, ενώ
πιθανότατα η ομάδα των 7 μαθητών έχοντας συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία θεωρεί πως
αυτό είναι εφικτό παρά τις όποιες δυσκολίες.
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Η συντριπτική πλειοψηφία και των 2 ομάδων υποστηρίζει ότι τα παιδιά με οπτική
αναπηρία μπορούν να σπουδάσουν. Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι περίπου οι μισοί από τις 2
ομάδες συμμετεχόντων γνωρίζουν κάποιους από τους τρόπους που εκπαιδεύονται τα
τυφλά παιδιά, και οι περισσότεροι γνωρίζουν τι είναι το σύστημα γραφής μπράιγ.
Επιπρόσθετα, στην ερώτηση που αφορά τον χειρισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή από
τυφλά παιδιά, και οι 7 μαθητές που έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία υποστηρίζουν
πως ναι, αλλά και η πλειοψηφία των 52 μαθητών που δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική
αναπηρία θεωρεί το ίδιο. Επιπλέον, η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο ομάδων
μαθητών, θα ήθελαν να παίζουν στα διαλείμματα μ’ ένα τυφλό παιδί, θα ήθελαν να
κάτσουν και στο ίδιο θρανίο αλλά και να το βοηθήσουν στα μαθήματα, κάτι το οποίο
συμφωνεί και με την έρευνα του Enell (1982).
Τέλος, οι περισσότεροι από την ομάδα των μαθητών που έχουν συμμαθήτρια με
οπτική αναπηρία πιστεύουν ότι οι μαθητές με οπτική αναπηρία ευνοούνται στη
βαθμολόγηση από τους καθηγητές, ενώ από την ομάδα των μαθητών που έχουν
συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία, οι μισοί περίπου το πιστεύουν αυτό. Τα παραπάνω
ευρήματα συμφωνούν και με όσα αναφέρει ο Kirkwood, (2009), όπου το σχολείο προάγει
μια ανταγωνιστικότητα μεταξύ των έφηβων μαθητών και μια βαθμοθηρία, και αυτό έχει
ως αποτέλεσμα να υπάρχει μια αντιζηλία των βλεπόντων μαθητών προς τους μη
βλέποντες, όταν οι τελευταίοι αντιμετωπίζονται από τους εκπαιδευτικούς με κάποια
επιείκεια.
Μία ακόμη αντίθεση, υπάρχει και στη περίπτωση διαπληκτισμού μεταξύ ενός
τυφλού παιδιού και ενός παιδιού με κανονική όραση, η πλειοψηφία της ομάδας των 7
μαθητών που έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία υποστηρίζει πως ο καθηγητής θα
πάρει το μέρος του τυφλού, ενώ οι μισοί περίπου από την ομάδα των 52 μαθητών που δεν
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έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία υποστηρίζουν πως ο καθηγητής θα πάρει το μέρος
του μαθητή που έχει δίκιο.
Γενικότερα τα παραπάνω αποτελέσματα διαφωνούν με τις έρευνες των Rosengren
και Undemar (2001) και των Shapiro και συν. (2005), που υποστήριζαν ότι οι έφηβοι με
οπτική αναπηρία δυσκολεύονται σε αυτή την ηλικία να έχουν καλές κοινωνικές σχέσεις με
συνομηλίκους τους, λόγω της μειωμένης αποδοχής τους και πως γενικότερα κυριαρχεί μία
αρνητική στάση.
Όσον αφορά τις ερωτήσεις που απευθύνονται στη καθημερινότητα των μαθητών με
οπτική αναπηρία, δηλαδή τις ερωτήσεις 1, 2, 4, 5, 8, 12, 15, 19, 23 και 24, συγκρίνοντας
τις 2 ομάδες των συμμετεχόντων διαπιστώνουμε τα ακόλουθα.
Αρχικά, η πλειοψηφία και των 2 ομάδων συμμετεχόντων πιστεύει ότι η οικογένεια
και οι συγγενείς βοηθούν περισσότερο τα τυφλά παιδιά. Σε αντίθεση μεταξύ τους έρχονται
οι δύο ομάδες συμμετεχόντων, όπου οι περισσότεροι από τους 7 συμμετέχοντες που έχουν
συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία υποστηρίζουν ότι τα τυφλά παιδιά περνούν πολύ χρόνο
μόνα τους, ενώ η πλειοψηφία των 52 μαθητών που δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική
αναπηρία δεν το πιστεύουν αυτό. Ακόμη, η πλειοψηφία και των δύο ομάδων
συμμετεχόντων θεωρεί ότι ένα τυφλό παιδί είναι περισσότερο εξαρτημένο από την
οικογένειά του σε σχέση με ένα παιδί που βλέπει, όπως επίσης η συντριπτική πλειοψηφία
και των δύο ομάδων θεωρούν πως οι δύο αισθήσεις που χρησιμοποιεί περισσότερο ένα
τυφλό παιδί είναι η ακοή και η αφή, αλλά ακόμα και ότι ένα τυφλό παιδί θα νιώσει
καλύτερα όταν τον αντιμετωπίζουν ισότιμα. Επιπρόσθετα, η πλειοψηφία και των δύο
ομάδων θεωρεί πως τα τυφλά παιδιά έχουν τον ίδιο αριθμό φίλων με τα παιδιά που
βλέπουν, όπως επίσης και η μεγαλύτερη πλειοψηφία και των δύο ομάδων των
ερωτηθέντων υποστηρίζει πως τα τυφλά παιδιά κάνουν φίλους το ίδιο εύκολα και παιδιά
που βλέπουν και τυφλά παιδιά. Με τις παραπάνω βέβαια διαπιστώσεις έρχεται σε αντίθεση
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η έρευνα της Kef (2002), όπου υποστηρίζει το περιορισμένο αριθμό φίλων και την
περιορισμένη κοινωνική επαφή των παιδιών με οπτική αναπηρία συγκριτικά με τους
βλέποντες συνομηλίκους.
Οι περισσότεροι και από τις 2 ομάδες των συμμετεχόντων χαρακτηρίζουν τη
καθημερινή ζωή ενός τυφλού παιδιού ως «περιορισμένη», κάτι το οποίο συμφωνεί εν
μέρει με αυτό που αναφέρουν και ορισμένοι ερευνητές, ότι τα παιδιά αυτά έχουν
περιορισμένη ποικιλία στις καθημερινές τους δραστηριότητες (Corn & Erin, 2010·
Nikolaraizi & De Reybekeil, 2001). Ακόμα, οι περισσότεροι από την ομάδα των 7
συμμετεχόντων που έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία απάντησε πως τα τυφλά
παιδιά μπορούν να έχουν τις ίδιες ικανότητες με τα βλέποντα παιδιά, ενώ οι μισοί περίπου
από την ομάδα των 52 μαθητών που δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία
υποστηρίζει πως ίσως έχουν τις ίδιες ικανότητες, χωρίς να είναι απόλυτα σίγουροι όμως.
Κάτι που δείχνει ότι η πρώτη ομάδα συμμετεχόντων γνωρίζει καλύτερα τις ικανότητες των
τυφλών παιδιών, καθώς έρχονται καθημερινά σε επαφή με τη συμμαθήτριά τους με οπτική
αναπηρία. Τέλος, η πλειοψηφία από την ομάδα των 7 μαθητών που έχουν συμμαθήτρια με
οπτική αναπηρία υποστηρίζει ότι ένα τυφλό παιδί μπορεί να κινείται το ίδιο άνετα στο
χώρο με ένα παιδί χωρίς προβλήματα όρασης, την αντίθετη γνώμη βέβαια έχει η
πλειοψηφία των 52 μαθητών που δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία.
Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που αφορούν την άποψη των μαθητών τυπικής
ανάπτυξης απέναντι στην οπτική αναπηρία, αλλά και κάποιες πιθανές συμπεριφορές που
θα υιοθετούσαν είναι οι ακόλουθες: 6, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 33, 34, 35, 36, 37, 38 και 39.
Αρχικά, η πλειοψηφία από την ομάδα των 7 μαθητών που έχουν συμμαθήτρια με
οπτική αναπηρία θεωρεί την τύφλωση ως τη χειρότερη αναπηρία, ενώ στην αντίστοιχη
ερώτηση η πλειοψηφία των 52 μαθητών που δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία
δεν τη θεωρεί ως τη χειρότερη αναπηρία. Αυτή η θετική στάση των τελευταίων, ως προς
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την οπτική αναπηρία συμφωνεί και με τις έρευνες των De Laat και συν. (2013), Slininger
και συν. (2000), Gash και Coffee (1995), Townsend και συν. (1993).
Σε επόμενη ερώτηση, οι μισοί εκ των συμμετεχόντων της ομάδας των 7 μαθητών
που έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία απαντούν πως η λύπηση θα ήταν η αντίδρασή
τους σε περίπτωση που έβλεπαν στο δρόμο ένα τυφλό παιδί. Σε αντίθεση έρχεται η
πλειοψηφία των 52 μαθητών που δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία, οι οποίοι θα
συνέχιζαν κανονικά την πορεία τους σε περίπτωση που συναντούσαν ένα τυφλό παιδί στο
δρόμο. Επιπλέον, είναι αξιοσημείωτο ότι σχεδόν όλοι οι μαθητές και από τις δύο ομάδες
συμμετεχόντων θα βοηθούσαν ένα τυφλό παιδί να διασχίσει το δρόμο, ποσοστό που
αγγίζει 7/7 μαθητές στη μία ομάδα συμμετεχόντων που έχουν συμμαθήτρια με οπτική
αναπηρία και 99% στην ομάδα των 52 μαθητών που δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική
αναπηρία.
Επιπρόσθετα, οι περισσότεροι μαθητές από την ομάδα των 7 συμμετεχόντων που
έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία, αναφέρουν ως θέματα συζήτησης με ένα τυφλό
παιδί, τα κοινά ενδιαφέροντα, θέματα που αφορούν το σχολείο, τις συνήθειές τους και
γενικότερα θέματα που δε θα έφερναν σε μειονεκτική θέση τον τυφλό μαθητή. Από την
άλλη πλευρά, οι περισσότεροι μαθητές από την ομάδα των 52 μαθητών που δεν έχουν
συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία αναφέρουν ως θέματα συζήτησης τις απορίες τους ως
προς τον τρόπο που διαβάζει με το σύστημα γραφής μπράιγ, για το πώς αντιλαμβάνεται τη
παρουσία του στο χώρο, αλλά και την παρουσία των γύρω του. Επίσης, κανένας μαθητής
και από τις δύο ομάδες των συμμετεχόντων δε θα κρατούσε μυστικό εάν είχε
αδερφό/αδερφή με τύφλωση. Επιπλέον, και όλοι οι μαθητές από την ομάδα των 7
συμμετεχόντων που έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία θα ήθελαν να είχαν για φίλο
ένα τυφλό παιδί, κάτι με το οποίο συμφωνεί και η πλειοψηφία των 52 μαθητών που δεν
έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία. Ακόμα, όλοι οι συμμετέχοντες από την ομάδα
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των 7 μαθητών που έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία, θα τους άρεσε να παίζουν με
ένα τυφλό παιδί, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των 52 μαθητών που δεν έχουν
συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία υποστηρίζει το ίδιο.
Όλοι οι μαθητές από την ομάδα των 7 συμμετεχόντων που έχουν συμμαθήτρια με
οπτική αναπηρία θα ήθελαν να κάνουν παρέα με τυφλό παιδί και εκτός σχολείου, όπως
επίσης και η πλειοψηφία των 52 μαθητών που δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική
αναπηρία. Ακόμα, όλοι οι μαθητές από την ομάδα των 7 συμμετεχόντων που έχουν
συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία θα πήγαιναν στο σπίτι ενός τυφλού παιδιού για να
παίξουν ή να κοιμηθούν εκεί, όπως επίσης το ίδιο θα έκανε και η πλειοψηφία της ομάδας
των 52 μαθητών που δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία. Επίσης, όλοι οι μαθητές
από την ομάδα των 7 συμμετεχόντων που έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία θα τους
άρεσε να παίζουν με ένα τυφλό παιδί εκτός σχολείου, όπως επίσης το ίδιο απαντούν και οι
περισσότεροι μαθητές από την ομάδα των 52 συμμετεχόντων που δεν έχουν συμμαθήτρια
με οπτική αναπηρία. Ακόμα, όλοι οι μαθητές από την ομάδα των 7 συμμετεχόντων που
έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία θα ήθελαν να βγουν έξω για διασκέδαση, να φάνε
παγωτό, να πάνε βόλτα, για φαγητό ή στο πάρκο με ένα τυφλό παιδί, όπως επίσης και η
πλειοψηφία των 52 μαθητών που δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία θα ήθελαν
να πάνε σε καφετέριες, σε εστιατόρια ή σε κέντρα νυχτερινής διασκέδασης με ένα τυφλό
παιδί. Η γενικά αυτή θετική στάση των μαθητών τυπικής ανάπτυξης ως προς την
κοινωνική ένταξη των παιδιών με οπτική αναπηρία έρχεται σε αντίθεση με την έρευνα των
Shapiro και συν. (2005), που υποστήριξαν ότι τα άτομα με οπτική αναπηρία υφίστανται
κοινωνικό αποκλεισμό.
Η πλειοψηφία και των δύο ομάδων αναφέρουν ότι θα ήθελαν να γνώριζαν
περισσότερα πράγματα για τα τυφλά παιδία, όπως επίσης θα ήθελαν να δουν ένα έργο στη
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τηλεόραση που να αφορά τυφλά παιδιά ή να επισκεφτούν ένα ίδρυμα τυφλών της πόλης
τους.
Γενικά, παρατηρούμε ότι οι στάσεις και των 2 ομάδων είναι αρκετά θετικές και δεν
υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ τους, κάτι που μπορεί να οφείλεται και στο
πολιτισμικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων, καθώς προέρχονται από μια ανεπτυγμένη
ευρωπαϊκή χώρα και πιθανότατα πιο καλά ενημερωμένη σε θέματα ειδικής αγωγής. Σε
αυτό το σημείο αξίζει να γίνει και μια σύγκριση και με την έρευνα των Bossaert και συν.
(2011), οι οποίοι υποστηρίζουν στην έρευνά τους πως οι Βέλγοι έφηβοι έχουν θετική
στάση προς την αναπηρία. Πάντως αυτό που αξίζει να επισημανθεί ως παρατήρηση είναι
πως ειδικά στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που αφορούν κάποια πιθανή
συμπεριφορά των μαθητών τυπικής ανάπτυξης απέναντι σε τυφλό παιδί, παρατηρούμε πως
η πρώτη ομάδα συμμετεχόντων, δηλαδή οι 7 μαθητές που έχουν συμμαθήτρια με οπτική
αναπηρία σε πολλές ερωτήσεις όλοι τους έχουν θετική στάση, κάτι που δε συμβαίνει στην
άλλη ομάδα των συμμετεχόντων που δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία, καθώς
η πλειοψηφία μεν έχει θετική στάση, αλλά όχι όλοι οι συμμετέχοντες.

4.2 Ερωτηματολόγια μέτρησης της κοινωνικής στήριξης βλεπόντων μαθητών και
εκπαιδευτικών που έχουν συμμαθήτρια/μαθήτρια με οπτική αναπηρία
Στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκαν δύο ερωτηματολόγια μέτρησης της
κοινωνικής στήριξης, ένα που απευθυνόταν στην ομάδα των 7 μαθητών που έχουν
συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία και ένα που απευθυνόταν στους 4 εκπαιδευτικούς. Και
τα δύο ερωτηματολόγια αποτελούνται από τις υποκλίμακες, της πρακτικής στήριξης και
της συναισθηματικής στήριξης (Papakonstantinou & Papadopoulos, 2009).
Όσον αφορά τα ερευνητικά ερωτήματα, σχετικά με τον βαθμό της κοινωνικής
στήριξης που παρέχεται στη μαθήτρια με οπτική αναπηρία από τους συμμαθητές, αλλά και
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από τους καθηγητές της, το αποτέλεσμα προκύπτει θετικό και στις δύο ομάδες
συμμετεχόντων, καθώς φάνηκε ότι η υποστήριξη και υφίσταται και παρέχεται σε μεγάλο
βαθμό, όπως προκύπτει από τον συνολικό μέσο όρο του δείγματος, τόσο για το πρακτικό
όσο και για τον συναισθηματικό τομέα υποστήριξης.
Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα έρχεται σε αντίθεση με όσα αναφέρει η Ζώνιου
Σιδέρη (2004), ότι δηλαδή οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης δεν ενδιαφέρονται για την
παρουσία μαθητών με οπτική αναπηρία στα γενικά σχολεία.
Μία ακόμη διευκρίνιση που θα πρέπει να ειπωθεί είναι πως η παροχή κοινωνικής
στήριξης, όπως και στην περίπτωση της συγκεκριμένης έρευνας που υφίσταται, κάποιες
φορές επιφυλάσσει κινδύνους για την ψυχική υγεία των ατόμων με οπτική αναπηρία. Αυτό
υποστηρίζεται από την έρευνα των Papakonstantinou & Papadopoulos (2009), οι οποίοι
επισημαίνουν ότι οι υπερβολές στην υποστήριξη μπορούν να καταστήσουν το
υποστηρικτικό πλαίσιο ανεπιθύμητο ή ακατάλληλο αλλά και σύμφωνα με τους Cimarolli
και συν. (2006), η υπερπροστασία, η οποία είναι μια μορφή αρνητικής κοινωνικής
στήριξης συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης στο άτομο.
Εν κατακλείδι, οι συμμαθητές και οι καθηγητές, σε αρκετές περιπτώσεις, βοηθούν
τα παιδιά με οπτική αναπηρία σε πρακτικό και συναισθηματικό επίπεδο, δηλαδή τα
συμπονούν και τα υποστηρίζουν με διάφορους τρόπους στη καθημερινότητά τους, αλλά
αυτή η υποστήριξη πρέπει να δίνεται με σωστό τρόπο, ώστε να μη θεωρηθεί υπερβολική
από τους μαθητές με οπτική αναπηρία και τους δημιουργήσει δυσάρεστα αισθήματα.
Σύμφωνα με την έρευνα των Kef και Deković (2004), υλοποιώντας την σε έφηβους με
οπτική αναπηρία ως προς την επίδραση της κοινωνικής στήριξης, κατέληξαν στο
συμπέρασμα πως η κοινωνική στήριξη είναι πολύ σημαντική κατά την περίοδο της
εφηβείας, καθώς συμβαίνουν πολλές αλλαγές και διαφοροποιήσεις και στο ίδιο το άτομο
αλλά και στον περίγυρό του.
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4.3 Ερωτηματολόγιο MAS
Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο μελετάει τις στάσεις των ερωτηθέντων,
σύμφωνα με ένα σενάριο/σκηνή που τους δίνεται, και χωρίζοντας τις ερωτήσεις σε τρεις
υποκλίμακες, συναισθήματα, σκέψη και συμπεριφορά (Alghazo, 2002· De Laat et al.,
2013· Findler, Vilchinsky, & Werner, 2007· Vilchinsky, Findler, & Werner, 2010). Το
ερωτηματολόγιο δόθηκε και στις 3 ομάδες των συμμετεχόντων.
Πιο αναλυτικά, στην υποκλίμακα των συναισθημάτων, και οι 3 ομάδες
συμμετεχόντων, κατά μέσο όρο αναφέρουν ως κυρίαρχα συναισθήματα: χαλάρωση,
γαλήνη, συμπόνια, το άγχος και την ηρεμία, ενώ ως συναισθήματα που νιώθουν με
μικρότερο βαθμό κατά μέσο όρο αναφέρουν: την αηδία, την κατάθλιψη και τη σύγχυση.
Επιπλέον, ως προς τα συνολικά σκορ της υποκλίμακας των συναισθημάτων παρατηρούμε
ότι οι μαθητές που έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία έχουν τη χαμηλότερη τιμή
(36), ενώ οι μαθητές που δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία έχουν πιο υψηλές
τιμές (43,53846). Έτσι, από τις χαμηλές τιμές τους στα αποτελέσματα διαπιστώνουμε μια
θετική στάση, καθώς όσο πιο χαμηλές τιμές υπάρχουν τόσο πιο θετική κρίνεται η στάση
των συμμετεχόντων.
Όσον αφορά την υποκλίμακα των σκέψεων και εδώ παρουσιάζουν ομοιότητες και
στις 3 ομάδες συμμετεχόντων, αναφέροντας κατά μέσο όρο ως κυρίαρχες σκέψεις τις
ακόλουθες: «θα το εκτιμήσει εάν ξεκινήσω μία συζήτηση», «μπορώ να τον κάνω να
αισθανθεί πιο άνετα», «αυτός/αυτή φαίνεται να είναι εντάξει άτομο», «γιατί να μη τον
γνωρίσω καλύτερα» και «φαίνεται φιλικός». Επιπλέον, ως προς τα συνολικά σκορ της
υποκλίμακας της σκέψης παρατηρούμε ότι οι μαθητές που δεν έχουν συμμαθήτρια με
οπτική αναπηρία έχουν την υψηλότερη τιμή (34,98), ενώ οι μαθητές που έχουν
συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία έχουν λίγο πιο χαμηλές τιμές (33,86). Έτσι, από τις
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σχετικά αυξημένες τιμές τους στα αποτελέσματα διαπιστώνουμε μια θετική στάση, καθώς
όσο πιο υψηλές τιμές υπάρχουν τόσο πιο θετική κρίνεται η στάση των συμμετεχόντων.
Ακόμα, όσον αφορά την υποκλίμακα της συμπεριφοράς και οι 3 ομάδες
συμμετεχόντων αναφέρουν ως πιο πιθανές συμπεριφορές κατά μέσο όρο τις ακόλουθες:
«συνεχίζει αυτό που κάνει» και «ξεκινάει συζήτηση εάν αυτός/αυτή δεν κάνει την πρώτη
κίνηση». Αυτό που δε θα έκαναν σχεδόν καθόλου σύμφωνα με τη σκηνή που τους δόθηκε
θα ήταν: να σηκωθεί και να φύγει και να απομακρυνθεί από το τραπέζι. Επιπλέον, ως προς
τα συνολικά σκορ της υποκλίμακας της συμπεριφοράς παρατηρούμε ότι οι μαθητές που
έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία έχουν τη χαμηλότερη τιμή (16), ενώ οι μαθητές
που δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία έχουν λίγο πιο υψηλές τιμές (16,84615).
Έτσι, από τις πιο χαμηλές τιμές τους στα αποτελέσματα διαπιστώνουμε μια θετική στάση,
καθώς όσο πιο χαμηλές τιμές υπάρχουν τόσο πιο θετική κρίνεται η στάση των
συμμετεχόντων.
Επιπρόσθετα, κάνοντας και μια συνολική εκτίμηση του ερωτηματολογίου,
συγκρίνοντας τα συνολικά σκορ όλου του ερωτηματολογίου και από τις τρεις υποκλιμάκες
προκύπτει πως οι διαφορές μεταξύ των τριών ομάδων είναι μικρές, καθώς οι μαθητές που
έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία συγκεντρώνουν τη χαμηλότερη τιμή (28,61905),
ενώ οι μαθητές που δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία συγκεντρώνουν λίγο
υψηλότερη τιμή (31,78846) και οι εκπαιδευτικοί (31,8333).
Συνεπώς, όπως παρατηρούμε και από το πιο πάνω κεφάλαιο των αποτελεσμάτων
που αναγράφονται πιο αναλυτικά οι μέσοι όροι τόσο σε κάθε ερώτηση όσο και σε κάθε
υποκλίμακα και συνολικά στο ερωτηματολόγιο, οι τιμές διαφοροποιούνται σε μικρό
βαθμό. Γενικότερα όμως, η στάση που δείχνουν και οι 3 ομάδες συμμετεχόντων απέναντι
στα άτομα με οπτική αναπηρία είναι σχετικά ουδέτερη και σε κάποιες περιπτώσεις πιο
θετική. Επιπλέον, δεν υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των μαθητών που έχουν
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συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία και των μαθητών που δεν έχουν συμμαθήτρια με οπτική
αναπηρία, δηλαδή η καθημερινή επαφή των μαθητών με τη συμμαθήτριά τους με οπτική
αναπηρία δε συμβάλει στη διαφοροποίηση από τις στάσεις του υπόλοιπου συνόλου των
μαθητών του σχολείου. Τα αποτελέσματα αυτά βέβαια της ουδέτερης στάσης έρχονται σε
μια εν μέρει αντίθεση με άλλες έρευνες που υποστηρίζουν τη θετική στάση απέναντι στην
οπτική αναπηρία (Nikolaraizi & De Reybekeil, 2001), αλλά και με άλλες που
υποστηρίζουν την αρνητική στάση απέναντι στην οπτική αναπηρία και τη μη κοινωνική
αποδοχή αυτών των ατόμων (Rosengren & Undemar, 2001· Shapiro et al., 2005).

4.4 Περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις
Με την ολοκλήρωση της έρευνας και ύστερα από μια λεπτομερή ανασκόπηση της
μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε και των αποτελεσμάτων της, παρατίθενται παρακάτω οι
σημαντικότεροι περιορισμοί, που θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, σε περίπτωση
μελλοντικής επανάληψης της έρευνας.
Αρχικά, ο πρώτος και σημαντικότερος περιορισμός της έρευνας είναι ο μικρός
αριθμός των συμμετεχόντων που έλαβαν μέρος, κυρίως στις 2 ομάδες, δηλαδή στους
μαθητές τυπικής ανάπτυξης που έχουν συμμαθήτρια με οπτική αναπηρία (7 παιδιά) και
στους εκπαιδευτικούς της (4 καθηγητές), λόγω της δυσκολίας ανεύρεσης και συμφωνίας
συμμετοχής περισσοτέρων σχολείων και συμμετεχόντων. Αυτό συνετέλεσε και σε
δυσκολία ως προς τη στατιστική ανάλυση και στις συσχετίσεις μεταξύ των
συμμετεχόντων. Έτσι καθώς ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν είναι αντιπροσωπευτικός,
τα αποτελέσματα που προέκυψαν δεν μπορούν να γενικευτούν, αλλά αντανακλούν και
αντιπροσωπεύουν την εικόνα των συγκεκριμένων συμμετεχόντων. Βέβαια, το γεγονός ότι
υπήρχε πλήθος εργαλείων, δηλαδή ερωτηματολογίων, μας δίνει τη δυνατότητα καλύτερης
διερεύνησης των αντιλήψεων των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
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Επίσης, ένας άλλος περιορισμός της έρευνας είναι ότι οι συμμετέχοντες
προέρχονται μόνο από ένα σχολείο του Βελγίου, των Βρυξελλών. Αυτό συμβάλει στο
γεγονός πως θα ήταν πιο έγκυρα τα αποτελέσματα και πιο αντιπροσωπευτικά για τη χώρα
του Βελγίου, αν είχαμε συμμετέχοντες και από άλλα σχολεία περισσότερων πόλεων, όπου
θα φοιτούσε μαθητής με οπτική αναπηρία σε κάποια τάξη του σχολείου, ώστε να γίνει
γενίκευση των αποτελεσμάτων ως προς τη χώρα.
Ένας άλλος περιορισμός της έρευνας κρίνεται η χρήση ερωτηματολογίου, καθώς η
χορήγησή του αποτύπωσε απλώς ορισμένες αντιλήψεις και δηλώσεις των μαθητών και των
εκπαιδευτικών, σχετικά με τα ερευνητικά ερωτήματα. Για να διαπιστώσουμε, εις βάθος τι
πραγματικά ισχύει, αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσα από συστηματική παρατήρηση των
συμμετεχόντων, αλλά και μέσω συνεντεύξεων.
Αναφορικά με τις προτάσεις για περαιτέρω έρευνα, όπως προκύπτει και από τους
παραπάνω περιορισμούς της έρευνας, σε μελλοντική έρευνα θα πρέπει να υπάρχει
μεγαλύτερο δείγμα συμμετεχόντων και ως προς άλλα σχολεία του Βελγίου, αλλά και ως
προς άλλες χώρες, για να γίνει μια συγκριτική μελέτη που θα παρουσίαζε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον στην επιστήμη.
Επιπλέον, για ακόμα πιο αξιόπιστα αποτελέσματα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί
και άλλη μεθοδολογία εκτός από τα ερωτηματολόγια, όπως η συστηματική παρατήρηση
μεταξύ των μαθητών και της μαθήτριας με οπτική αναπηρία, αλλά και η διεξαγωγή
συνεντεύξεων, με σκοπό τη συλλογή μεγαλύτερου εύρους πληροφοριών.
Ακόμα, όσον αφορά τη μελέτη της κοινωνικής στήριξης, θα ήταν καλό να
μελετηθεί σε συνάρτηση με τις αντιλήψεις των μαθητών με οπτική αναπηρία, για να
υπάρξει μια σύγκριση μεταξύ αντιλαμβανόμενης και προσλαμβανόμενης στήριξης και εάν
υπάρχει μεταξύ τους συμφωνία (Kef, Hox & Habekothé, 2000), για να διαπιστωθεί και η
προσωπική εκτίμηση των παιδιών με οπτική αναπηρία.
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Συγκεφαλαιώνοντας, η συγκεκριμένη έρευνα, παρά τους περιορισμούς της,
αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα ως προς τη γνωστοποίηση των στάσεων και των
αντιλήψεων των μαθητών και των εκπαιδευτικών απέναντι στην οπτική αναπηρία, αλλά
και ως προς τη γνωστοποίηση του εάν υφίσταται η κοινωνική στήριξη και σε ποιο βαθμό
στους εφήβους με οπτική αναπηρία.
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