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Περίληψη 

Η προσαρμοστική συμπεριφορά, απαραίτητη για την ανεξαρτοποίηση των ατόμων 

με οπτική αναπηρία, οφείλει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης και της 

αποκατάστασής τους, δεδομένου ότι η όραση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εκτέλεση 

δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, στην ανάπτυξη επαρκών επικοινωνιακών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Σκοπός της παρούσας έρευνας, ήταν να εξερευνήσει και να 

συγκρίνει τα επίπεδα προσαρμοστικής συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων με οπτική 

αναπηρία και βλεπόντων συνομήλικων τυπικής ανάπτυξης που φοιτούν σε ελληνικά 

σχολεία, χρησιμοποιώντας την κλίμακα αξιολόγησης της προσαρμοστικής συμπεριφοράς 

Vineland Adaptive Behavior Scales, Teacher Rating Form (VABS/TRF-II). Στην έρευνα 

έλαβαν μέρος 59 παιδιά, 29 με οπτική αναπηρία και 30 βλέποντες τυπικής ανάπτυξης. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα παιδιά με οπτική αναπηρία παρουσίασαν μεγαλύτερα 

ελλείμματα ως προς την προσαρμοστική συμπεριφορά, καθώς και ως προς κάθε έναν τομέα 

της, συγκριτικά με τους βλέποντες. Παρατηρήθηκε εξάρτηση μεταξύ της κατάστασης της 

όρασης και των επιπέδων προσαρμοστικής συμπεριφοράς. Τα παιδιά με μειωμένη όραση 

παρουσίασαν πιο αναπτυγμένες δεξιότητες απαραίτητες για την κοινωνικοποίησή τους και 

την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής από τα παιδιά με ολική απώλεια 

όρασης. Τα παιδιά με οπτική αναπηρία που φοιτούσαν σε γενικά σχολεία και μπορούσαν να 

μετακινούνται ανεξάρτητα εντοπίστηκαν να έχουν περισσότερες ευκαιρίες να 

καλλιεργήσουν τις δεξιότητες προσαρμοστικής τους συμπεριφοράς. Τα παιδιά με οπτική 

αναπηρία που γνώριζαν Braille και φοιτούσαν σε γενικά σχολεία εμφάνισαν πιο 

αναπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, ενώ  τα παιδιά με οπτική αναπηρία που γνώριζαν 

Braille και είχαν την ικανότητα να μετακινούνται ανεξάρτητα παρουσίασαν πιο 

αναπτυγμένες κοινωνικές δεξιότητες. Επίσης, τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι η ηλικία, 

η ικανότητα ανεξάρτητης μετακίνησης και το πλαίσιο φοίτησης εντοπίστηκαν να 
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επηρεάζουν τις δεξιότητες των παιδιών με οπτική αναπηρία που αφορούν την εκτέλεση 

δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας ενδέχεται να 

προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες προς εκείνους που ασχολούνται με τον σχεδιασμό και 

την οργάνωση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για παιδιά με οπτική αναπηρία. 

Λέξεις – κλειδιά: οπτική αναπηρία, προσαρμοστική συμπεριφορά, επικοινωνία, 

κοινωνικοποίηση, δεξιότητες καθημερινής ζωής 
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Abstract 

Adaptive behavior is important for the independence of people with visual impairments and 

needs to be an integral part of their education and rehabilitation, since vision plays a 

fundamental role in the execution of daily living activities and in the acquirement of adequate 

communication and social skills. The purpose of this research was to explore and compare 

the adaptive behavior’s levels between children and adolescents with visual impairments and 

sighted peers of normal development who attend Greek schools, using the Vineland 

Adaptive Behavior Scales, and especially the teacher’s rating form (VABS/TRF-II). In this 

research, a total of 59 individuals participated· 29 with visual impairments and 30 sighted 

peers of normal development. According to the findings, children with visual impairments 

showed more deficits than their sighted peers in both adaptive behavior and in each one of 

its domain. Vision status was found to be associated with the levels of adaptive behavior. 

Children with low vision showed more developed skills, necessary for socializing and 

carrying out daily living activities, than children with total blindness. Individuals that could 

move independently frequently and were attending mainstream schools, had better 

performance on total adaptive behavior. Children with visual impairments who knew Braille 

and attended mainstream schools showed more developed communicative skills, whereas 

children with visual impairments who knew Braille and had the ability to move 

independently exhibited more developed social skills. In addition, the results revealed that 

factors such as age, the ability of independent movement and the educational setting may 

have an effect on the performance of daily living activities by individuals with visual 

impairments. The results of this research may provide useful information to the professionals 

whose job is to design and organize educational interventions for individuals with visual 

impairments.      
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Key words: visual impairments, adaptive behavior, communication, daily living skills, 

socialization 
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Πρόλογος 

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία με τίτλο «Η προσαρμοστική συμπεριφορά 

παιδιών και εφήβων με οπτική αναπηρία: Αξιολόγηση και σύγκριση με βλέποντες 

συνομήλικους τυπικής ανάπτυξης» εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών: Ειδική Αγωγή Εκπαίδευση και Αποκατάσταση. 

Η προσαρμοστική συμπεριφορά αποτελεί σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης και 

της αποκατάστασης των ατόμων με οπτική αναπηρία. Έπειτα από επαφές με εκπαιδευτικούς 

της ειδικής και γενικής εκπαίδευσης, έχω διαμορφώσει την άποψη ότι αρκετοί 

επαγγελματίες δε γνωρίζουν τι ακριβώς αφορά και εξετάζει η έννοια της προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δε δίνει την απαραίτητη σημασία στην 

ανάπτυξη της προσαρμοστικής συμπεριφοράς των παιδιών. Επίσης, παρατήρησα ότι δεν 

έχει πραγματοποιηθεί ένας ικανοποιητικός αριθμός ερευνών στην Ελλάδα που να αφορά 

την προσαρμοστική συμπεριφορά των παιδιών με οπτική αναπηρία. Οι λόγοι αυτοί με 

οδήγησαν στην επιλογή του συγκεκριμένου θέματος, με την ελπίδα ότι θα βοηθήσει η 

έρευνά μου την ακαδημαϊκή κοινότητα.  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της 

παρούσας εργασίας. Ιδιαίτερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή της 

εργασίας μου κύριο Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο για τις συμβουλές και την καθοδήγησή του 

καθ’ όλη τη διάρκεια της συγγραφής της εργασίας. Ακόμη, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 

διευθυντές που έδωσαν την άδεια και τους εκπαιδευτικούς που αφιέρωσαν στιγμές από τον 

πολύτιμο χρόνο τους και έλαβαν μέρος στην έρευνα, συμβάλλοντας στην υλοποίησή της. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για την ψυχική και οικονομική 

υποστήριξη που μου παρείχε.  
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1. Εισαγωγή 

Η προσαρμοστική συμπεριφορά περιλαμβάνει δεξιότητες του ατόμου, οι οποίες είναι 

απαραίτητες για την ικανοποίηση των προσωπικών του αναγκών και για την αντιμετώπιση 

των κοινωνικών απαιτήσεων του περιβάλλοντός του (Nihira, Lambert, & Leland, 1993). 

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν διεξαχθεί στο εξωτερικό αλλά και την Ελλάδα, τα παιδιά με 

σοβαρή οπτική αναπηρία αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς τη συνολική προσαρμοστική 

τους συμπεριφορά (Μέτσιου, 2008· Metsiou, Papadopoulos & Agaliotis, 2011· 

Papadopoulos, Metsiou & Agaliotis, 2011· Parsons, 1987) και εμφανίζουν λιγότερο 

αναπτυγμένες δεξιότητες προσαρμοστικής συμπεριφοράς σε σχέση με τα παιδιά που έχουν 

καλύτερη όραση (Hatton, Bailey, Burchinal & Ferrell, 1997) και τους βλέποντες 

(Χριστοδούλου, 2016). 

Οι Wehmeyer και Schwartz (1998) ανέφεραν ότι η διδασκαλία των μαθητών και 

μαθητριών με αναπηρία ώστε να γίνουν αυτόνομοι και να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες 

αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη μετάβασή τους από το σχολείο στην ενήλικη ζωή. Οι 

Bruininks, Thurlow & Gilman  (1987) στη βιβλιογραφική τους επισκόπηση παρατήρησαν 

τη σημασία των δεξιοτήτων προσαρμοστικής συμπεριφοράς στην κοινωνική ενσωμάτωση 

των ατόμων με αναπηρίες. Οι ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς των ατόμων με αισθητηριακές αναπηρίες, μπορούν να συμβάλλουν στον 

προσδιορισμό των περιοχών που χρήζουν αποκατάστασης (Meacham, Kline, Stovall & 

Sands, 1987). Οι γνώσεις σχετικά με την προσαρμοστική συμπεριφορά των μαθητών και 

μαθητριών με οπτική αναπηρία συντελούν σε σημαντικό βαθμό στην ένταξη, την 

ταξινόμηση και την οργάνωση προγραμμάτων και παρεμβάσεων (Ditterline & Oakland, 

2009· Meacham et al., 1987). Επομένως, θεωρώ ιδιαίτερης σημασίας τη περαιτέρω μελέτη 

της προσαρμοστικής συμπεριφοράς των μαθητών και μαθητριών με οπτική αναπηρία που 

ζουν στην Ελλάδα. Είναι σημαντικό να αποκτηθεί μια εικόνα των δεξιοτήτων και των 
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αδυναμιών των παιδιών ως προς τη προσαρμοστική συμπεριφορά, προκειμένου να 

συγκεντρωθούν χρήσιμες πληροφορίες, οι οποίες θα βοηθήσουν και θα επηρεάσουν τον 

έργο εκείνων που ασχολούνται με τον σχεδιασμό και την οργάνωση εκπαιδευτικών 

παρεμβάσεων για παιδιά με οπτική αναπηρία. 

Σύμφωνα με τους Meacham et al., (1987) η Vineland Adaptive Behavior Scales 

(VABS) αποτελεί το καταλληλότερο εργαλείο για την αξιολόγηση της προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς. Οι προηγούμενες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, 

χρησιμοποίησαν για την εκτίμηση της προσαρμοστικής συμπεριφοράς την προηγούμενη 

έκδοση της Vineland Adaptive Behavior Scales των Sparrow, Cicceti και Balla (1984), και 

μάλιστα τη φόρμα έρευνας του συγκεκριμένου εργαλείου (Μέτσιου, 2008· Metsiou, et al., 

2011· Papadopoulos et al., 2011). Ωστόσο, η συγκεκριμένη κλίμακα έχει αναθεωρηθεί και 

θα ήταν καταλληλότερο να χρησιμοποιηθεί η αναθεωρημένη φόρμα του εκπαιδευτικού που 

απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες για την αξιολόγηση της προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς, έτσι όπως παρατηρείται από τους/τις εκπαιδευτικούς στο σχολικό 

περιβάλλον. Σε σχέση με την έρευνα της Χριστοδούλου (2016), στην οποία 

χρησιμοποιήθηκε η αναθεωρημένη έκδοση της Vineland Adaptive Behavior Scales, η 

παρούσα έρευνα προχωρά στη μελέτη παιδιών που δε φοιτούν αποκλειστικά σε ειδικά 

σχολεία αλλά και σε γενικά σχολεία. Έτσι, θα καταστεί δυνατό να σκιαγραφηθεί μια 

συνολική εικόνα της προσαρμοστικής συμπεριφοράς των παιδιών με οπτική αναπηρία, 

λαμβάνοντας υπόψιν και το σχολικό πλαίσιο στο οποίο περνούν την καθημερινότητα τους. 

Άλλωστε, στα πλαίσια της συμπερίληψης, όλο και περισσότερα παιδιά με οπτική αναπηρία 

τοποθετούνται σε γενικά σχολεία. 

Στην παρούσα εργασία, αρχικά, πραγματοποιείται μία ανασκόπηση των ερευνών και 

της βιβλιογραφίας, διεθνούς και εγχώριας, με σκοπό την παρουσίαση των μέχρι τώρα 

δεδομένων σχετικά με τους ορισμούς και την αξιολόγηση της προσαρμοστικής 
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συμπεριφοράς (κλίμακες αξιολόγησης), τα επίπεδα δεξιοτήτων προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς των παιδιών με οπτική αναπηρία και τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

ανάπτυξή τους. Επιπλέον, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις έρευνες και τα ευρήματα που 

αφορούν τις επιδόσεις και τα ελλείμματα των παιδιών με οπτική αναπηρία στους τομείς της 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς (επικοινωνία, κοινωνικοποίηση, δεξιότητες καθημερινής 

ζωής) σε σχέση με τα βλέποντα άτομα. Στην εργασία παρουσιάζονται και πληροφορίες και 

μελέτες σχετικά με τις κινητικές δεξιότητες και τη δυσπροσάρμοστη συμπεριφορά των 

παιδιών με οπτική αναπηρία, ενώ εκτίθενται αναλυτικά οι σκοποί και τα ερευνητικά 

ερωτήματα του συγγραφέα της έρευνας. 

Ακολούθως, γίνεται αναφορά στους συμμετέχοντες και τα υλικά της έρευνας. 

Παρουσιάζονται αναλυτικά η κατανομή του δείγματος σε σχέση και με τα δημογραφικά 

στοιχεία (συχνότητες, ποσοστά) και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη 

συγκέντρωση των δεδομένων (Vineland Adaptive Behavior Scales, Second Edition / VABS-

II, ερωτηματολόγιο δημογραφικών και άλλων στοιχείων). Ακόμη, περιγράφεται 

λεπτομερώς η διαδικασία που ακολουθήθηκε προκειμένου να βρεθεί το δείγμα και να 

συμπληρωθούν με κατάλληλο τρόπο τα ερωτηματολόγια, καθώς και τι είδους αναλύσεις 

πραγματοποιήθηκαν για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Προκειμένου να εξεταστεί ο 

βαθμός κατά τον οποίο η απουσία και η απώλεια της όρασης επηρεάζουν τις 

προσαρμοστικές δεξιότητες των παιδιών, το δείγμα της έρευνας απαρτίστηκε από παιδιά 

που είχαν οπτική αναπηρία, όχι όμως και επιπρόσθετες αναπηρίες. 

Έπειτα, καταγράφονται τα αποτελέσματα της έρευνας, έτσι όπως προέκυψαν από τις 

στατιστικές αναλύσεις. Αναφέρονται οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν (περιγραφικές, 

επαγωγικές), οι τύποι των στατιστικών τεστ που χρησιμοποιήθηκαν και παρουσιάζονται σε 

πίνακες και γραπτό κείμενο τα ευρήματα της έρευνας.  
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Στην επόμενο κεφάλαιο, αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας σε σχέση με τα 

ερευνητικά ερωτήματα και τις προηγούμενες έρευνες της διεθνούς και εγχώριας 

βιβλιογραφίας. Αναφέρεται η πιθανή σχέση και σημασία των αποτελεσμάτων σε σύγκριση 

με τις εκφραζόμενες απόψεις άλλων συγγραφέων, εξάγονται ορισμένα συμπεράσματα και 

καταγράφονται οι περιορισμοί της έρευνας. 

Τέλος, παρουσιάζεται αναλυτικά η βιβλιογραφία της εργασίας και παρατίθενται τα 

εργαλεία συγκέντρωσης των δεδομένων. 
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2. Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας - Θεωρητική Θεμελίωση της 

Έρευνας 

2.1. Οπτική Αναπηρία 

Ο όρος ΄΄οπτική αναπηρία΄΄ περιλαμβάνει τα άτομα με τύφλωση και τα άτομα με 

μειωμένη όραση. Ανάλογα με την περίοδο εμφάνισής της διακρίνεται σε εγγενή, όπου η 

συγκεκριμένη αναπηρία ενυπάρχει από τη στιγμή της γέννησης του ατόμου και σε επίκτητη, 

όπου παρουσιάζεται σε μεταγενέστερη από τη γέννηση φάση της ζωής του (David, Jean & 

Carol, 2001). Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ένα άτομο, για να 

χαρακτηριστεί τυφλό, πρέπει να έχει στο καλύτερο μάτι του και έπειτα από την καλύτερη 

δυνατή διόρθωση, οπτική οξύτητα μικρότερη από 3/60 ή οπτικό πεδίο λιγότερο από 10°. 

Επίσης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ) ορίζει ότι ένα άτομο έχει μειωμένη 

όραση όταν στο καλύτερο μάτι και μετά από την καλύτερη δυνατή διόρθωση, η οπτική 

οξύτητα είναι μικρότερη από 6/18 και μεγαλύτερη από 3/60, ή το οπτικό του πεδίο είναι 

λιγότερο από 20ο (WHO, 2009). Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Ν.958/1979, άρθρο 

1, σ.1918), νομικά τυφλό θεωρείται κάθε άτομο του οποίου η οπτική οξύτητα, στο μάτι που 

βλέπει καλύτερα και έπειτα από την καλύτερη δυνατή διόρθωση, είναι μικρότερη από το 

1/20 της φυσιολογικής.  

Σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό και την κατηγοριοποίηση της οπτικής 

αναπηρίας κατέχει η οπτική οξύτητα. Η μέτρηση της οπτικής οξύτητας γίνεται συνήθως με 

τους πίνακες/κάρτες του Snellen. Με βάση τα κριτήρια του Snellen, περίπου 80% των 

παιδιών που κατηγοριοποιούνται ως τυφλά έχουν κάποιο ποσοστό χρήσιμης υπολειπόμενης 

όρασης ή κάποια αντίληψη του φωτός. Τα συγκεκριμένα παιδιά μπορούν και είναι 

σημαντικό να μάθουν να αξιοποιούν την υπολειπόμενη όρασή τους, καθώς η όραση παίζει 

σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση αλληλεπιδράσεων, στην πρόσληψη πληροφοριών 
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απαραίτητων για την κατανόηση και την ερμηνεία του κόσμου που μας περιβάλλει αλλά και 

για την ανάπτυξη γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων (Webster & Roe, 1998).  

Οι όροι ΄΄τυφλός΄΄ και ΄΄άτομο με μειωμένη όραση΄΄ αποκτούν διαφορετική σημασία 

κάθε φορά ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται: ιατρικός, νομικός, 

εκπαιδευτικός. Ο εκπαιδευτικός ορισμός περιλαμβάνει τα παιδιά με σημαντικό πρόβλημα 

όρασης, τα οποία χρειάζονται τροποποιήσεις ως προς τις μεθόδους διδασκαλίας, τα υλικά 

και το μαθησιακό περιβάλλον, προκειμένου να γνωρίσουν ακαδημαϊκή επιτυχία. Στο 

εκπαιδευτικό σύστημα, η μάθηση των παιδιών με οπτική αναπηρία στηρίζεται σε απτικά ή 

ακουστικά μέσα και απαιτεί την αγορά και χρήση ειδικού εξοπλισμού με σκοπό την 

πρόσβαση στο σχολικό πρόγραμμα (Webster & Roe, 1998).  

 

2.2. Προσαρμοστική Συμπεριφορά 

Η προσαρμοστική  συμπεριφορά αποτελεί πλέον ένα σημαντικό μέρος της 

αξιολόγησης των ατόμων με ή χωρίς αναπηρία σε σχολεία, νοσοκομεία, κέντρα ψυχικής 

υγείας και κέντρα κατάρτισης (Harrison, 1989). Η προσαρμοστική συμπεριφορά νοείται ως 

«η εκτέλεση των καθημερινών δραστηριοτήτων που είναι απαραίτητες για την προσωπική 

και κοινωνική επάρκεια» (Sparrow, Balla, & Cicchetti, 2005, σ. 5). Σύμφωνα με τους 

Ditterline και Oakland (2009), «η προσαρμοστική συμπεριφορά αφορά την ικανότητα του 

ατόμου «να ανταπεξέρχεται στις ευθύνες της καθημερινής του ζωής και να ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες των άλλων» (σ. 31). Σύμφωνα με τον Grossman (1983), ως προσαρμοστική 

συμπεριφορά ορίζεται ο βαθμός κατά τον οποίο τα άτομα είναι ανεξάρτητα σε προσωπικό 

επίπεδο και χαρακτηρίζονται από κοινωνική υπευθυνότητα ανάλογη της ηλικίας τους και 

της πολιτιστικής ομάδας στην οποία ανήκουν.  Στην καθημερινή γλώσσα, η προσαρμοστική 

συμπεριφορά νοείται ως η κατοχή των απαραίτητων δεξιοτήτων για την επιτυχή 
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προσαρμογή και ως η αποφυγή συμπεριφορών που εμποδίζουν την αποτελεσματική 

προσαρμογή σε τυπικά περιβάλλοντα (Bruininks et al., 1987). 

Η προσαρμοστική συμπεριφορά είναι μια σύνθετη έννοια που αναφέρεται στις 

προσπάθειες του ατόμου να προσαρμοστεί στις διάφορες περιβαλλοντικές απαιτήσεις με τις 

οποίες έρχεται αντιμέτωπο (Denrell, 2007). Η ανάπτυξη της προσαρμοστικής συμπεριφοράς 

γίνεται μέσα σε ένα ορισμένο πλαίσιο (Bornstein, Giusti, Leach & Venuti, 2005) και είναι 

τροποποιήσιμη, δηλαδή μπορεί να επηρεαστεί θετικά ή αρνητικά από τις παρεμβάσεις, τις 

αλλαγές στο περιβάλλον, το συναισθηματικό και σωματικό τραύμα, καθώς και από άλλα 

γεγονότα (Sparrow et al., 2005). Καθορίζεται, επίσης, από τις προσδοκίες των σημαντικών 

άλλων, των ανθρώπων που ζουν, εργάζονται και αλληλοεπιδρούν με το άτομο (Holman & 

Bruininks, 1985).   

Η προσαρμοστική συμπεριφορά περιλαμβάνει δεξιότητες του ατόμου, οι οποίες είναι 

απαραίτητες για την ικανοποίηση των προσωπικών του αναγκών και για την αντιμετώπιση 

των κοινωνικών απαιτήσεων του περιβάλλοντός του (Nihira et al., 1993). Οι περισσότεροι 

ορισμοί γύρω από την προσαρμοστική συμπεριφορά εστιάζουν σε επικοινωνιακές, 

επαγγελματικές, διαπροσωπικές δεξιότητες και σε δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης και 

οικιακής ζωής (Harrison, 1989). Η Αμερικάνικη Ένωση Νοητικών και Αναπτυξιακών 

Αναπηριών (the American Association on Intellectual and Developmental Disabilities) 

υποστηρίζει ότι δεξιότητες σε 10 τομείς παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς: οι κοινωνικές, επικοινωνιακές, επαγγελματικές και 

λειτουργικές ακαδημαϊκές δεξιότητες, οι δεξιότητες που αφορούν τη ζωή στο σχολείο και 

στο σπίτι, οι δεξιότητες που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια, τον ελεύθερο χρόνο, την 

αυτοεξυπηρέτηση, την αυτοκαθοδήγηση και δεξιότητες που σχετίζονται με τη ζωή στην 

κοινότητα (American Association on Mental Retardation, 2002 όπως αναφέρεται στο 

Ditterline, Banner, Oakland & Becton 2008). Σε γενικές γραμμές, η προσαρμοστική 
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συμπεριφορά αφορά τους τομείς της επικοινωνίας, της κοινωνικοποίησης, της καθημερινής 

ζωής και των κινητικών δεξιοτήτων (Bornstein et al., 2005). 

Επιπλέον, σύμφωνα με τους Sparrow et al. (2005), η προσαρμοστική συμπεριφορά 

συσχετίζεται με την ηλικία και έχει εξελικτική φύση· καθώς το άτομο μεγαλώνει, η 

προσαρμοστική συμπεριφορά αυξάνεται και γίνεται περιπλοκότερη. Άλλωστε, ο Grossman 

(1983) υπογραμμίζει ότι ανάλογα με την ηλικία του ατόμου, παρατηρούνται διαφορετικά 

ελλείμματα ως προς την προσαρμοστική συμπεριφορά. Ελλείμματα που σχετίζονται με τη 

βρεφική και προσχολική ηλικία αποτελούν οι αισθητικοκινητικές δεξιότητες, οι 

επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες και οι δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης. Τα 

ελλείμματα στην προσαρμοστική συμπεριφορά κατά τη σχολική ηλικία και τα πρώτα χρόνια 

της εφηβείας αφορούν την εφαρμογή των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων στην καθημερινή ζωή, 

την ανάπτυξη διαπροσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και την εφαρμογή της λογικής 

και της κρίσης σε διάφορες περιστάσεις. Κατά την περίοδο των τελευταίων χρόνων της 

εφηβείας και της ενήλικής ζωής, η προσαρμοστική συμπεριφορά σχετίζεται με την 

επαγγελματική προσαρμογή και απόδοση και με την κοινωνική προσαρμογή στην 

κοινότητα (Grossman, 1983). 

 

2.3. Αξιολόγηση της Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς 

Η αξιολόγηση της προσαρμοστικής συμπεριφοράς είναι ένας τρόπος για να γίνει 

κατανοητό πόσο καλά ένα άτομο λειτουργεί μέσα στο περιβάλλον του (Liss et al., 2001). Οι 

ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο προσαρμοστικής συμπεριφοράς των ατόμων 

με αισθητηριακές αναπηρίες, μπορούν να συμβάλλουν στον προσδιορισμό των περιοχών 

που χρήζουν αποκατάστασης (Meacham et al., 1987). Οι γνώσεις σχετικά με την 

προσαρμοστική συμπεριφορά των μαθητών και μαθητριών με προβλήματα όρασης 
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συντελούν σε σημαντικό βαθμό στην ένταξη, την ταξινόμηση και την οργάνωση 

προγραμμάτων και παρεμβάσεων (Ditterline & Oakland, 2009· Meacham et al., 1987). Οι 

μετρήσεις της προσαρμοστικής συμπεριφοράς προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες για τη 

βελτίωση των αποφάσεων σχετικά με το σχεδιασμό υπηρεσιών και προγραμμάτων 

παρέμβασης (Bruininks et al., 1987). Στις Η.Π.Α οι μετρήσεις της προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς αποτελούν μέρος της διανοητικής αξιολόγησης παιδιών που ίσως να έχουν 

ανάγκη εξατομικευμένων παρεμβάσεων και ειδικής εκπαίδευσης (Goldberga, Dill, Shin & 

Nhan, 2009). Η εκπαίδευση με σκοπό τη βελτίωση της προσαρμοστικής συμπεριφοράς 

αποτελεί μια τεχνική ενσωμάτωσης παιδιών σε γενικά σχολεία (Harrison, 1989). 

Η προσαρμοστική συμπεριφορά δεν αφορά τη γενικότερη ικανότητα επιτέλεσης 

δραστηριοτήτων, αλλά την τυπική εκτέλεση δραστηριοτήτων και συμπεριφορών (Sparrow 

et al., 2005). Δίνεται έμφαση, δηλαδή, στην εκτέλεση και όχι στην ικανότητα (Harrison, 

1989), καθώς, μολονότι η ικανότητα είναι απαραίτητη για την εκτέλεση δραστηριοτήτων 

καθημερινής ζωής, εάν δεν εφαρμόζεται όταν απαιτείται, το άτομο παρουσιάζει έλλειμα ως 

προς την προσαρμοστική συμπεριφορά. Επομένως, πρέπει να γνωρίζουμε εάν οι 

πληροφορίες που λαμβάνουμε σχετικά με την προσαρμοστική συμπεριφορά ενός μαθητή ή 

μαθήτριας αφορούν ελλείματα σε κάποια δεξιότητα ή στην εκτέλεσή της, καθώς και την 

σημασία της συγκεκριμένης δεξιότητας στη ζωή του παιδιού. Ελλείματα ως προς τη 

δεξιότητα προκύπτουν όταν το παιδί δε μπορεί να εκτελέσει μια δεξιότητα απαραίτητη για 

το περιβάλλον του. Ελλείματα ως προς την εκτέλεση προκύπτουν όταν το παιδί μπορεί να 

εκτελέσει αλλά δεν παρουσιάζει τη συγκεκριμένη δεξιότητα όταν απαιτείται (Ditterline et 

al., 2008). 

Επίσης, η μελέτη της προσαρμοστικής συμπεριφοράς σε άτομα με αισθητηριακή 

αναπηρία είναι μια περίπλοκη διαδικασία εξαιτίας των περιορισμένων ή ανύπαρκτων 

αισθητηριακών πληροφοριών. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη της προσαρμοστικής 
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συμπεριφοράς ενός ατόμου με προβλήματα όρασης διαφέρει αναλόγως με το αν το άτομο 

είναι εκ γενετής ή όχι τυφλό. Η αξιολόγηση της προσαρμοστικής συμπεριφοράς ενός  οπτικά 

ανάπηρου παιδιού από τη στιγμή της γέννησής του είναι μια συνεχής διαδικασία 

καθορισμού ικανοτήτων και αδυναμιών, ενώ η αξιολόγηση της προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς ενός παιδιού που έχασε την όραση του μεταγενέστερα είναι μια διαδικασία 

προσδιορισμού της λειτουργικότητας και της δυνατότητας επίτευξης μελλοντικών 

αναπτυξιακών σταδίων. Η αξιολόγηση πρέπει να προσδιορίζει σε ποια αναπτυξιακά επίπεδα 

κατάφερε να φτάσει το παιδί όσο είχε ακόμη την όρασή του και τα τυχόν προβλήματα που 

παρουσιάζει σε προηγουμένως κατακτημένες δεξιότητες εξαιτίας της οπτικής αναπηρίας 

(Meacham, et al., 1987). 

Για αυτόν τον λόγο, απαιτούνται εναλλακτικές μέθοδοι αξιολόγησης και 

συγκέντρωσης πληροφοριών για την προσαρμοστική συμπεριφορά (Harrison, 1989). 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι μέσω των οποίων μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες. Οι 

επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η χορήγηση κλιμάκων αξιολόγησης σε παρόχους φροντίδας 

είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος, καθώς εξοικονομείται χρήμα και χρόνος, ενώ παράλληλα 

προκύπτουν αξιόπιστες και έγκυρες μετρήσεις (Matson, Mayville & Laud, 2003). Οι 

περισσότερες κλίμακες προσαρμοστικής συμπεριφοράς συμπληρώνονται από ένα τρίτο 

πρόσωπο, όπως ο γονέας ή ο εκπαιδευτικός, το οποίο γνωρίζει τις καθημερινές 

δραστηριότητες του αξιολογούμενου παιδιού (Harrison, 1989). Πρόκειται για μια έγκυρη 

μέθοδο μέτρησης της προσαρμοστικής συμπεριφοράς, διότι επιτρέπει εκτιμήσεις γύρω από 

τις ενέργειες που μπορεί να κάνει όντως το παιδί στον πραγματικό κόσμο, παρά σε κάποιο 

τεχνητό περιβάλλον (Holman & Bruininks, 1985).  

2.3.1. Κλίμακες αξιολόγησης προσαρμοστικής συμπεριφοράς 

Οι κλίμακες προσαρμοστικής συμπεριφοράς βοηθούν στη διάγνωση, στη δημιουργία 

προγραμμάτων και στον προσδιορισμό του επιπέδου κατά το οποίο είναι ένα άτομο 
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ανεξάρτητο (Dixon, 2007). Σύμφωνα με τον Dixon (2007), πιο συχνά για τη μέτρηση της 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς χρησιμοποιούνται οι κλίμακες Vineland Adaptive Behavior 

Scales (VABS), Adaptive Behavior Scales (ABS) και Scales of Independent Behavior -

Revised (SIB-R), ενώ σύμφωνα με τον Grossman (1983) οι κλίμακες Vineland Adaptive 

Behavior Scales-ΙΙ (VABS-ΙΙ) και ABS. Επιπροσθέτως, ο Grossman (1983), αναφέρει 

ακόμη μία κλίμακα για τη μέτρηση της προσαρμοστικής συμπεριφοράς, την Balthazar 

Scales of Adaptive Behavior, ενώ οι Evans και Bradley-Johnson (1988), μεταξύ άλλων 

αναφέρουν και τα εργαλεία Adaptive Behavior Inventory Teacher και Comprehensive Test 

of Adaptive Behavior. Τέλος, ακόμη ένα εργαλείο για τη μέτρηση της προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς αποτελεί το Survey of Functional Adaptive Behavior (SFAB) (Dial, Mezger, 

Massey, Carter &  McCarron, 1986). 

Σύμφωνα με τους Meacham et al., (1987) η Vineland Adaptive Behavior Scales 

(VABS) είναι το καταλληλότερο εργαλείο για την αξιολόγηση της προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς. Το συγκεκριμένο εργαλείο λαμβάνει υπόψιν του ότι η προσαρμοστική 

συμπεριφορά συσχετίζεται με την ηλικία και είναι πολυδιάστατη ως προς τον χαρακτήρα 

της (Oakland & Houchins, 1985). Η VABS προσφέρει μια ποικιλία ερμηνευτικών 

πληροφοριών που επιτρέπουν μια εκτίμηση της προσαρμοστικής λειτουργικότητας και των 

αδυναμιών και δυνατοτήτων των ατόμων. Δε δίνει μόνο τη δυνατότητα για συγκρίσεις 

μεταξύ συνομήλικων παρόμοιων δημογραφικών χαρακτηριστικών αλλά προσφέρει 

παράλληλα πληροφορίες για τον προσδιορισμό του επιπέδου δεξιοτήτων κατάρτισης 

(Matson et al., 2003). Αποσκοπεί στη συλλογή λεπτομερών πληροφοριών από ένα ή και 

παραπάνω άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις σχετικές με το αξιολογούμενο άτομο (Oakland 

& Houchins, 1985).  

H AAMR Adaptive Behavior Scales (ABS) σχεδιάστηκε από τους Nihira, Lambert 

και Leland το 1993 και αποτελεί τη δεύτερη και αναθεωρημένη έκδοση της AAMD 
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Adaptive Behavior Scale. Αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά τις 

προσαρμοστικές δεξιότητες και την προσωπική ανεξαρτησία, ενώ το δεύτερο μέρος αφορά 

την δυσπροσάρμοστη συμπεριφορά. Το εργαλείο αξιολογεί την επίδοση ενός ατόμου ως 

προς τις προσαρμοστικές δεξιότητες (Dixon, 2007). 

Το εργαλείο Scales of Independent Behavior - Revised (SIB-R) αποτελεί την 

αναθεωρημένη έκδοση του αρχικού εργαλείου (1984) και σχεδιάστηκε από τους Bruininks, 

Woodcock, Weatherman και Hill το 1996. Πρόκειται για μια δομημένη συνέντευξη που 

μετρά την προσαρμοστική και προβληματική συμπεριφορά (Dixon, 2007).  

Το εργαλείο Adaptive Behavior Inventory Teacher σχεδιάστηκε από τους Brown και 

Leigh το 1986. Συμπληρώνεται από τους/τις εκπαιδευτικούς και μετράει τους τομείς της 

αυτοεξυπηρέτησης, της επικοινωνίας, της κοινωνικοποίησης και των επαγγελματικών και 

ακαδημαϊκών δεξιοτήτων (Evans & Bradley-Johnson, 1988).   

Ένα άλλο εργαλείο που συμπληρώνεται από εκπαιδευτικούς ή ακόμη και 

ψυχολόγους είναι το Comprehensive Test of Adaptive Behavior. Το συγκεκριμένο εργαλείο 

αξιολογεί δεξιότητες που αφορούν την αυτοεξυπηρέτηση και τη ζωή στο σπίτι, καθώς και 

γλωσσικές, ακαδημαϊκές, κοινωνικές, αισθητηριακές και κινητικές δεξιότητες (Evans & 

Bradley-Johnson, 1988). 

Το εργαλείο Survey of Functional Adaptive Behavior (SFAB) προχωρά στην 

αξιολόγηση των δεξιοτήτων προσαρμοστικής συμπεριφοράς ατόμων ηλικίας 14 έως 70 

ετών. Περιλαμβάνει τους τομείς των δεξιοτήτων καθημερινής ζωής, των δεξιοτήτων ζωής 

στην κοινότητα, των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δεξιοτήτων. Δίνει, επίσης, ένα 

συνολικό σκορ επίδοσης του ατόμου (Dial et al., 1986). 

Τέλος, στη βιβλιογραφική τους ανασκόπηση οι Meacham et al. (1987) αναφέρουν 

ότι, σε έρευνες για τη μέτρηση της προσαρμοστικής συμπεριφοράς παιδιών με οπτική 
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αναπηρία, έχουν χρησιμοποιηθεί και τα εργαλεία Oregon Project for Visually Impaired and 

Blind Preschool Children Skills Inventory (Oregon Project· Brown, Simmons & Methvin, 

1979), Developmental Activities Screening Ιnventory (DuBose & Langley, 1977), Project 

Vision-Up (Croft, 1977), Bayley Scales of Infant Development (Bayley, 1969), Wisconsin 

Behavior Rating Scale (Song & Jones, 1980) και Peabody Mobility Program (Harley, Wood 

& Merbler, 1978).   

 

2.4. Προσαρμοστική Συμπεριφορά και Άτομα με Οπτική Αναπηρία 

Τα παιδιά με σοβαρή οπτική αναπηρία εμφανίζουν λιγότερο αναπτυγμένες 

δεξιότητες προσαρμοστικής συμπεριφοράς σε σχέση με τα παιδιά που έχουν καλύτερη 

όραση (Hatton et al., 1997). Σύμφωνα με έρευνες, τα παιδιά και οι έφηβοι µε οπτική 

αναπηρία εμφανίζουν ελλείματα στη συνολική προσαρμοστική τους συμπεριφορά (Metsiou 

et al., 2011· Papadopoulos et al., 2011· Parsons, 1987· Χριστοδούλου, 2016), καθώς και 

στους επιµέρους υποτοµείς της, όπως την επικοινωνία (James & Stojanovik, 2007), τις 

δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης (Bekibele & Gureje, 2008· Iselin & Lewis, 2002· 

Kalloniatis & Johnston, 1994) και την κοινωνικοποίηση (Celeste, 2006). Τα άτομα με 

προβλήματα όρασης αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε τομείς όπως η αυτοεξυπηρέτηση, οι 

διαπροσωπικές σχέσεις, η εργασία, η ζωή στην κοινότητα, η διασκέδαση και η διαχείριση 

του σπιτιού (Ditterline et al., 2008).  

Οι Heyl και Hintermair (2015) διεξήγαγαν μια έρευνα στην οποία συμμετείχαν 226 

παιδιά με οπτική αναπηρία, τα οποία φοιτούσαν σε ειδικά ή γενικά σχολεία. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας, οι μαθητές και μαθήτριες με οπτική αναπηρία, και ειδικότερα 

οι μαθητές και μαθήτριες με οπτική αναπηρία των ειδικών σχολείων, παρουσίαζαν 
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ελλείμματα σε μια μεγάλη ποικιλία εκτελεστικών λειτουργιών, οι οποίες είναι απαραίτητες 

για την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου (Heyl & Hintermair, 2015).  

Η όραση είναι το βασικότερο αγαθό του ανθρώπου και η απώλεια ή η έκπτωσή της 

ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις για τη ζωή και την εξέλιξή του 

(Αγγελοπούλου-Σακαντάµη, 2002). Οι συνέπειες της απώλειας της όρασης είναι πολλές και 

μπορούν να αφορούν το λειτουργικό, κοινωνικό και ψυχολογικό τομέα της ζωής του ατόμου 

(Rovner, Zisselman & Sbmuely-Dulitzki, 1996). Ειδικότερα, η απώλεια της όρασης μπορεί 

να επηρεάσει καθοριστικά τις κοινωνικές σχέσεις (Boerner, Wang & Cimarolli, 2006), την 

καθημερινή λειτουργικότητα (Boerner et al., 2006· Kempen, Ballemans, Ranchor, van Rens 

& Zijlstra, 2012· Khadka, Ryan, Margrain & Woodhouse, Davies, 2012) και την ψυχολογική  

κατάσταση, να περιορίσει τη συμμετοχή και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των ατόμων 

(Kempen et al., 2012· Khadka et al., 2012) και να υποβαθμίσει τη γενικότερη ποιότητα ζωής 

τους (Boerner et al., 2006). Επίσης, τα σοβαρά προβλήματα όρασης ενδέχεται να οδηγήσουν 

στην αποφυγή από το άτομο κοινωνικών καταστάσεων, και ως εκ τούτου, να επιφέρουν την 

κοινωνική απομόνωση ή τη σημαντικά μειωμένη σωματική λειτουργία (Ip, Leung & Mak, 

2000).  

2.4.1. Έρευνες σχετικά με την προσαρμοστική συμπεριφορά ατόμων με οπτική 

αναπηρία στην Ελλάδα 

Ο αριθμός των ερευνών που έχουν αξιολογήσει την προσαρμοστική συμπεριφορά 

των παιδιών και των εφήβων με οπτική αναπηρία είναι περιορισμένος (Χριστοδούλου, 

2016). Αξίζουν να αναφερθούν ξεχωριστά τα ευρήματα ερευνών που πραγματοποιήθηκαν 

στη Ελλάδα.   

Στην έρευνά τους, οι Papadopoulos et al. (2011), μέτρησαν την προσαρμοστική 

συμπεριφορά 46 παιδιών και εφήβων με οπτική αναπηρία, χρησιμοποιώντας τη Vineland 
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Adaptive Behavior Scale. Βρήκαν ότι η ηλικία αποτελεί έναν παράγοντα που επηρεάζει την 

συνολική προσαρμοστική συμπεριφορά του παιδιού με προβλήματα όρασης, καθώς και την 

επίδοσή του στους τομείς της προσαρμοστικής συμπεριφοράς, δηλαδή την επικοινωνία, τις 

δεξιότητες καθημερινή ζωής και την κοινωνικοποίηση. Επίσης, οι ερευνητές εντόπισαν ότι 

η ικανότητα του ατόμου να μετακινείται αυτόνομα αποτελεί προγνωστικό παράγοντα της 

επίδοσης και της αναπτυξιακής καθυστέρησης στον τομέα της κοινωνικοποίησης και των 

δεξιοτήτων καθημερινής ζωής. Η συχνή αυτόνομη μετακίνηση φαίνεται να οδηγεί σε 

χαμηλότερα επίπεδα αναπτυξιακής καθυστέρησης και να βοηθάει το άτομο να συμμετέχει 

σε κοινωνικές περιστάσεις (Papadopoulos et al., 2011). Αντίστοιχα και η Χριστοδούλου 

(2016), βρήκε ότι τα άτομα που μετακινούνται αυτόνομα πιο συχνά έχουν υψηλότερα 

επίπεδα προσαρμοστικής συμπεριφοράς. 

Στις έρευνες των Metsiou et al. (2011) και Papadopoulos et al. (2011), αποκαλύφθηκε 

ότι το μορφωτικό επίπεδο των γονέων αποτελεί προγνωστικό παράγοντα πιθανής 

αναπτυξιακής καθυστέρησης του παιδιού με προβλήματα όρασης στους τομείς της 

επικοινωνίας και της κοινωνικοποίησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των παραπάνω 

ερευνών, τα παιδιά με γονείς υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου εντοπίστηκαν να 

εμφανίζουν λιγότερα προβλήματα στον τομέα της επικοινωνίας και της κοινωνικοποίησης.  

Στην έρευνα της Μέτσιου (2008), μελετήθηκε η προσαρμοστική συμπεριφορά 49 

παιδιών και εφήβων με οπτική αναπηρία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η 

αύξηση της ηλικίας των παιδιών με οπτική αναπηρία βρέθηκε να οδηγεί στη μείωση της 

επίδοσής τους στους περισσότερους τομείς της προσαρμοστικής συμπεριφοράς, ενώ τα 

άτομα με μειωμένη όραση εμφάνισαν πιο αναπτυγμένες κινητικές δεξιότητες. Για όλα τα 

άτομα του δείγματος, η καλή επίδοση στον τομέα της επικοινωνίας συνοδευόταν από καλή 

επίδοση στον τομέα της κοινωνικοποίησης και στον τομέα της καθημερινής διαβίωσης. 

Τέλος, στην έρευνα αυτή, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στην 
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επίδοση στην καθημερινή διαβίωση και στην επίδοση στην κοινωνικοποίηση και στις 

κινητικές δεξιότητες.  

Η Χριστοδούλου (2016), μελέτησε την προσαρμοστική συμπεριφορά και το επίπεδο 

των κινητικών δεξιοτήτων παιδιών και εφήβων ηλικίας 6 έως 15 ετών. Τα αποτελέσματα 

της έρευνας αποκάλυψαν ότι τα παιδιά και οι έφηβοι με οπτική αναπηρία παρουσιάζουν 

επιδόσεις που υπολείπονται σημαντικά, συγκριτικά με τις επιδόσεις των βλεπόντων 

συνομηλίκων τους, ως προς την κινητική ανάπτυξη και την προσαρμοστική συμπεριφορά. 

Τα παιδιά και οι έφηβοι με οπτική αναπηρία που έλαβαν μέρος στην έρευνα αυτή, 

παρουσίασαν καθυστέρηση 3 ετών και 4 μηνών στη συνολική προσαρμοστική 

συμπεριφορά. Μεγαλύτερη καθυστέρηση σημείωσαν τα αγόρια με 4 έτη και 4 μήνες έναντι 

των κοριτσιών των οποίων η καθυστέρηση ήταν ίση με 1 έτος και 9 μήνες. Αξίζει να 

επισημανθεί ότι στη συγκεκριμένη έρευνα τα αγόρια είχαν μεγαλύτερη χρονολογική 

καθυστέρηση συγκριτικά με τα κορίτσια, τόσο στη συνολική προσαρμοστική συμπεριφορά, 

όσο και στους επιμέρους τομείς της. Επιπλέον, η Χριστοδούλου (2016) παρατήρησε ότι η 

καλύτερη επίδοση στον τομέα της επικοινωνίας για τα άτομα του δείγματος της έρευνά της, 

σήμαινε και καλύτερη επίδοση στον τομέα της κοινωνικοποίησης και τον τομέα δεξιοτήτων 

καθημερινής ζωής, καθώς και ότι η επίδοση στην κοινωνικοποίηση είχε θετική συσχέτιση 

με την επίδοση στις δεξιότητες καθημερινής ζωής.  

Ακόμη, η Μέτσιου (2008) και οι Metsiou et al. (2011), στις έρευνές τους, σημείωσαν 

την επιρροή που ασκεί το εκπαιδευτικό περιβάλλον, αν φοιτά δηλαδή το παιδί σε ειδικό ή 

γενικό σχολείο, στον τομέα της κοινωνικοποίησης και των δεξιοτήτων καθημερινής 

διαβίωσης. Οι μαθητές και μαθήτριες των ειδικών σχολείων παρουσίασαν, στις 

συγκεκριμένες έρευνες, χειρότερη προσαρμοστική συμπεριφορά απ’ ότι οι μαθητές και 

μαθήτριες των γενικών σχολείων. Μάλιστα στην έρευνα των Metsiou et al. (2011), οι 

μαθητές και μαθήτριες των ειδικών σχολείων εμφάνισαν και υψηλότερα επίπεδα 
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αναπτυξιακής καθυστέρησης στον τομέα των δεξιοτήτων καθημερινής ζωής σε σχέση με τα 

παιδιά που φοιτούσαν σε γενικά σχολεία.  

 

2.4.2. Τομείς της προσαρμοστικής συμπεριφοράς και άτομα με οπτική αναπηρία 

Η προσαρμοστική συμπεριφορά περιλαμβάνει τις δεξιότητες της καθημερινής 

διαβίωσης (προσωπικές, ακαδημαϊκές, σχολικής κοινότητας), τις δεξιότητες επικοινωνίας 

(προσληπτική, εκφραστική, γραπτή), τις δεξιότητες κοινωνικοποίησης (διαπροσωπικές 

σχέσεις, παιχνίδι, ελεύθερος χρόνος, δεξιότητες αντιμετώπισης / συνεργασίας) και τις 

κινητικές δεξιότητες (αδρή και λεπτή κινητικότητα), (Bornstein et al., 2005· Sparrow et al., 

2005).  

2.4.2.1. Κοινωνικοποίηση 

Η κοινωνικοποίηση αποτελεί τη διαδικασία κατά την οποία τα άτομα αποκτούν τις 

γνώσεις, τις δεξιότητες, τις απόψεις, τις αξίες και τις συμπεριφορές που θα τους βοηθήσουν 

να γίνουν μέλη της κοινωνίας στην οποία ζουν. Πρόκειται για μία δια βίου διαδικασία κατά 

την οποία ένα παιδί γίνεται ενήλικας. Οι άνθρωποι (ιδιαίτερα τα μέλη οικογενειών, οι 

συνομήλικοι και οι φίλοι), οι οργανισμοί και οι δραστηριότητες έχουν τη μεγαλύτερη 

επιρροή στην κοινωνικοποίηση του ατόμου (Gallahue & Ozmun, 2006). 

Είναι σημαντικό για τα παιδιά με οπτική αναπηρία να αποκτήσουν κοινωνικές 

δεξιότητες, καθώς ζουν σε έναν κόσμο όπου πολλές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις βασίζονται 

σε οπτικά ερεθίσματα και εκφράζονται μη λεκτικά. Μέσω της παρατήρησης, τα άτομα 

αναπτύσσουν αυθόρμητα κοινωνικές δεξιότητες (Sacks, Kekelis & Gaylord-Ross, 1992). Οι 

κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών και εφήβων με οπτική αναπηρία, όμως, διαφέρουν από 

εκείνες των συνομήλικων τυπικής ανάπτυξης (Van Hasselt, Hersen & Kazdin, 1985). Πιο 

συγκεκριμένα, τα άτομα με προβλήματα όρασης και ειδικότερα τα άτομα με βαριά οπτική 
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αναπηρία, δεν έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν αυθόρμητα κοινωνικές δεξιότητες μέσω 

της παρατήρησης της συμπεριφοράς των άλλων σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα (Erin, 

Dignan, & Brown, 1991· Harrell & Strauss, 1986). Η διαπροσωπική επικοινωνία των 

ατόμων με οπτική αναπηρία εμποδίζεται από την απουσία οπτικών ερεθισμάτων (Jindal-

Snape, 2005· Kim, 2003). Σύμφωνα με τους Mukaddes, Kilincaslan, Kucukyazici, 

Sevketoglu και Tuncer (2007), η ύπαρξη, ακόμη και ελάχιστης, υπολειπόμενης όρασης 

επηρεάζει την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου με οπτική αναπηρία. 

Αρκετά παιδιά με οπτική αναπηρία παρουσιάζουν καθυστερήσεις ως προς την κοινωνική 

τους ανεξαρτοποίηση, ενώ η πολύ κακή κατάσταση της όρασης και οι επιπρόσθετες 

αναπηρίες ενδέχεται να συμβάλλουν περαιτέρω στο φαινόμενο αυτό (Webster & Roe, 

1998). Συνεπώς, τα άτομα με οπτική αναπηρία, λόγω της απώλειας της όρασης, 

αντιμετωπίζουν προβλήματα στην κοινωνική τους εξέλιξη. (Sacks et al., 1992). 

Καθώς τα παιδιά αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τις κοινωνικές συμπεριφορές των 

άλλων, συνειδητοποιούν ότι οι άλλοι είναι ξεχωριστές οντότητες με το δικό τους πνεύμα και 

αρχίζουν να ενδιαφέρονται για τις αιτίες που κρύβονται πίσω από τις πράξεις, τις σκέψεις 

και τα συναισθήματά τους (Pring, Dewart & Brockbank, 1998). Oι Pring et al. (1998) 

υποστηρίζουν ότι υπάρχει μια λεπτή διαφορά ανάμεσα στα παιδιά με οπτική αναπηρία και 

στα βλέποντα ως προς την κατανόηση των χρήσεων της γλώσσας που απαιτούν την 

επίγνωση των απόψεων και των επιθυμιών των άλλων. Τα παιδιά με οπτική αναπηρία 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την αντίληψη και την εξήγηση της οπτικής γωνίας ενός 

άλλου ατόμου (Bigelow, 1988, 1992· Farrenkopf & Davidson, 1992· Landau & Gleitman, 

1985 όπως αναφέρεται στο Pring et al., 1998) και παρουσιάζουν ελλείμματα ως προς την 

ανάπτυξη της από κοινού προσοχής καθώς δε μπορούν να ακολουθήσουν το βλέμμα ενός 

άλλου ατόμου (Mulford, 1983· Rowland, 1983, όπως αναφέρεται στο Pring et al., 1998). 

Είναι σημαντικό για ένα άτομο να μπορεί να εστιάζει την προσοχή του μαζί με κάποιον 
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άλλον σε ένα αντικείμενο (joint attention) (Greenspan & Wieder 2006 Jordan, 2000· 

Westwood, 2007). 

Η απώλεια της όρασης περιορίζει τη συμμετοχή, τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και 

μπορεί να έχει ψυχολογικό αντίκτυπο στο άτομο (Khadka et al., 2012). Ταυτοχρόνως, οι 

φιλικές σχέσεις ασκούν επιδράσεις στην αυτοεκτίμηση του ατόμου, καθώς η κατοχή πολλών 

φίλων και η ευκολία στη δημιουργία νέων συσχετίζονται με την υψηλή αυτοεκτίμηση των 

εφήβων με οπτική αναπηρία (Huurre, Komulainen & Aro, 1999).  

Τα άτομα με οπτική αναπηρία έχουν λιγότερες κοινωνικές σχέσεις (Wallhagen, 

Strawbridge, Shema, Kurata & Kaplan, 2001), λιγότερες κοινωνικές εμπειρίες και λιγότερες 

ευκαιρίες να αναπτύξουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις (Van Hasselt, 1983). Σύμφωνα με 

την Frame (2000) και τους Wilson-Kovacs, Ryan, Haslam και Rabinovich (2008), η 

αδυναμία των ατόμων με οπτική αναπηρία στη μη λεκτική επικοινωνία εκλαμβάνεται από 

τους βλέποντες ως αδυναμία κοινωνικής αλληλεπίδρασης, γεγονός που αποτελεί τη πιο 

σημαντική παρερμηνεία για την τύφλωση και παράλληλα το πιο σημαντικό κοινωνικό 

εμπόδιο της επαγγελματικής αποκατάστασης των ατόμων με οπτική αναπηρία.  

Η έρευνα των Celeste και Grum (2010) ανέδειξε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

τα νεαρά παιδιά με προβλήματα όρασης στην απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων, ενώ η 

έρευνα της Celeste (2006) φανέρωσε τα προβλήματα που παρουσιάζονται στις 

αλληλεπιδράσεις τους με τους συνομήλικούς τους. Στην έρευνα των Datta και Talukdar 

(2016) παρατηρήθηκε στα παιδιά μια προσπάθεια απομόνωσης ή κοινωνικής αποφυγής που 

ενδεχομένως να ασκεί επιδράσεις στη δημιουργία και διατήρηση προσωπικών σχέσεων με 

τους συνομήλικούς τους. Η MacCuspie (1992) βρήκε ότι τα παιδιά με οπτική αναπηρία 

έχουν λιγότερους φίλους, ενώ οι Sacks, Wolffe και Tierney (1998) εντόπισαν ότι οι μαθητές 

και μαθήτριες με προβλήματα όρασης, και ιδιαίτερα τα παιδιά με χαμηλά επίπεδα όρασης, 
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που έχουν φιλίες με βλέποντες συνομήλικους, πρέπει να προσπαθήσουν πολύ προκειμένου 

να τις διατηρήσουν.  

Επιπροσθέτως, τα παιδιά με οπτική αναπηρία δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στο 

μοναχικό παιχνίδι, ενώ όταν παίζουν με άλλα άτομα προτιμούν ενήλικες και όχι 

συνομήλικούς τους (Khadka et al., 2012· Sacks et al., 1992· Skellenger & Hill, 1994· Tröster 

& Brambring, 1994). Μάλιστα, σύμφωνα με τους Sacks et al. (1992), τα παιδιά με οπτική 

αναπηρία δεν ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των συνομήλικών τους και ούτε κάνουν 

φιλοφρονήσεις προς άλλα παιδιά. Στην έρευνα των kekelis και Sacks (1992), από τα έξι 

παιδιά με οπτική αναπηρία που συμμετείχαν, μόλις τα δύο βίωσαν ένα είδος αποδοχής από 

τους συνομήλικούς τους, ενώ, ακόμη, τα πέντε από τα έξι παιδιά της έρευνας είχαν 

περιορισμένες ευκαιρίες για παιχνίδι με βλέποντες συνομήλικους με αποτέλεσμα την ελλιπή 

ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Τέλος, οι  Khadka et al. (2012) βρήκαν, ότι τα παιδιά με 

οπτική αναπηρία, εξαιτίας της κατάστασης της όρασής τους, αποφεύγουν κοινωνικές 

δραστηριότητες που περιλαμβάνουν σωματική εμπλοκή. 

Στον αντίποδα, στην πρόσφατη έρευνα των Arndt, Lieberman και James (2014), στην 

οποία συμμετείχαν 10 έφηβοι με οπτική αναπηρία και οι καλύτεροί τους φίλοι, βρέθηκε ότι 

οι έφηβοι με οπτική αναπηρία έχουν αρκετούς βλέποντες και τυφλούς συνομήλικους φίλους 

και ικανοποιητική κοινωνική ζωή. Ακόμη, σύμφωνα με τα ευρήματα της συγκεκριμένης 

έρευνας, οι έφηβοι φαίνεται να πιστεύουν ότι η αλληλεπίδραση με τους φίλους τους χωρίς 

την παρουσία των γονέων συμβάλλει στην βελτίωση της κοινωνικής τους ζωής. 

 2.4.2.1.1. Παράγοντες που επηρεάζουν την κοινωνική αποδοχή των παιδιών με 

προβλήματα όρασης 

Η κοινωνική προσαρμογή των παιδιών με οπτική αναπηρία επηρεάζεται από 

παράγοντες που σχετίζονται με το περιβάλλον τους ή με την αναπηρία τους. Οι παράγοντες 
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που σχετίζονται με την οπτική αναπηρία, όπως ο βαθμός οπτικής αναπηρίας, η ηλικία 

απώλειας της όρασης, η ύπαρξη υπολειπόμενης όρασης, η ύπαρξη επιπρόσθετων 

αναπηριών, η αιτία τη απώλειας της όρασης, ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τις 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και δε μπορούν να τροποποιηθούν μέσω παρεμβάσεων 

(Warren, 1994). Επίσης, παράγοντες όπως η πάθηση, η εξωτερική εμφάνιση των ματιών και 

η εξωτερική εμφάνιση (ντύσιμο, προσωπική υγιεινή) (Van Hasselt, 1983), καθώς και η 

αδυναμία να αναγνωρίζει το άτομο με οπτική αναπηρία πρόσωπα και να βλέπει πως άλλα 

άτομα συμμετέχουν σε ομαδικά παιχνίδια και αλληλεπιδράσεις (Celeste, 2006) ενδέχεται να 

μειώσουν τις κοινωνικές επαφές μεταξύ παιδιών με οπτική αναπηρία και των βλεπόντων 

συνομήλικών τους (Khadka et al., 2012).  

Οι αλληλεπιδράσεις των παιδιών με οπτική αναπηρία διαφέρουν ποιοτικά και 

ποσοτικά από αυτές των βλεπόντων παιδιών (kekelis & Sacks, 1992). Η οπτική πληροφορία 

συμβάλλει σημαντικά στην απόκτηση δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση 

θετικών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Τα παιδιά με οπτική αναπηρία αντιμετωπίζουν 

προβλήματα στην έναρξη και διατήρηση συζητήσεων, καθώς και την απόρριψη από τους 

βλέποντες συνομήλικους στις γενικές τάξεις, διότι δεν έχουν καλλιεργήσει επαρκώς βασικές 

κοινωνικές δεξιότητες. (Kekelis, 1992). Οι βλέποντες μαθητές δεν επιθυμούν για φίλους 

τους παιδιά με οπτική αναπηρία (kekelis & Sacks, 1992), καθώς θεωρούν ότι τα παιδιά με 

οπτική αναπηρία είναι λιγότερο ελκυστικά (Van Hasselt et al., 1985), δημοφιλή και 

ανεξάρτητα (kekelis & Sacks, 1992). Παρόμοιες απόψεις έχουν και τα ίδια τα παιδιά με 

οπτική αναπηρία για τους εαυτούς τους (kekelis & Sacks, 1992).  

2.4.2.1.2. Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με προβλήματα όρασης 

Οι έφηβοι με οπτική αναπηρία, συχνά, δε θέλουν και αποφεύγουν να συζητούν για 

την απώλεια της όρασής τους με τις οικογένειές τους, τους φίλους τους και τους 

εκπαιδευτικούς τους. Για αυτόν τον λόγο, το θέμα της απώλειας της όρασης παίζει 
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σημαντικό ρόλο και μπορεί να αναδείξει θέματα κατά τη δημιουργία μιας καλής φιλίας 

ανάμεσα στο παιδί με τύφλωση και στο βλέπων παιδί. Ορισμένοι έφηβοι με οπτική αναπηρία 

αισθάνονται αποκλεισμένοι από τους γονείς τους, γεγονός που μπορεί να πλήξει την 

αυτοεκτίμησή τους, ενώ πολλοί έφηβοι με οπτική αναπηρία δε θεωρούν τους εαυτούς τους 

δημοφιλείς ανάμεσα στο πλήθος των παιδιών των σχολείων τους (Rosenblum, 2000). 

Η κοινωνική ανάπτυξη είναι καθοριστικής σημασίας για τη ζωή ενός ανθρώπου 

(Movahedi, Mojtahedi &  Farazyani, 2011) και για αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητη η 

βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων με σοβαρά προβλήματα όρασης (Sacks 

& Wolffe, 1992). Οι παρεμβάσεις με σκοπό την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων πρέπει 

να πραγματοποιούνται όσο το δυνατόν νωρίτερα, προτού αναπτυχθούν άτυπες μορφές 

(Celeste, 2006· Celeste & Grum, 2010). Τα παιδιά με οπτική αναπηρία πρέπει να 

αποκτήσουν ένα ρεπερτόριο από κοινωνικές δεξιότητες που θα διευκολύνει τις κοινωνικές 

τους αλληλεπιδράσεις (Celeste, 2006· Celeste & Grum, 2010· Jindal-Snape, 2005β). Οι 

Bruininks et al. (1987) στη βιβλιογραφική τους επισκόπηση επισημαίνουν τη σημασία των 

δεξιοτήτων προσαρμοστικής συμπεριφοράς στην κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με 

αναπηρίες. 

Η απλή εισαγωγή παιδιών με προβλήματα όρασης σε γενικές τάξεις δεν εξασφαλίζει 

την ενσωμάτωσή τους (Celeste, 2006· Celeste & Grum, 2010). Τα προγράμματα 

συμπερίληψης επιτυγχάνουν όταν παρέχουν ευκαιρίες στα παιδιά με αναπηρία να 

δημιουργήσουν φιλίες και να μάθουν κοινωνικές συμπεριφορές από τους συνομήλικούς 

τους χωρίς αναπηρία. Τα παιδιά μέσω των αλληλεπιδράσεων με τους συνομήλικούς τους 

μπορούν να αναπτύσσουν και να βελτιώνουν δεξιότητες απαραίτητες για την κοινωνική 

τους εξέλιξη και αποδοχή. Μαθαίνουν, δηλαδή, να λαμβάνουν μέρος σε συζητήσεις, να 

αναπτύσσουν φιλίες, να επιλύουν διαμάχες, να παίζουν με άλλα άτομα (Kekelis, 1992). H 

συμμετοχή των παιδιών με οπτική αναπηρία σε δραστηριότητες στη γενική τάξη 
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επηρεάζεται από τον αριθμό των συμμετεχόντων, το μέρος που λαμβάνουν χώρα, το είδος 

της δραστηριότητας, τους βλέποντες συνομήλικους που παίρνουν μέρος και την ληφθείσα 

στήριξη από τους/τις εκπαιδευτικούς. Όταν οι εκπαιδευτικοί θεωρούν την κοινωνική εξέλιξη 

των παιδιών με οπτική αναπηρία το ίδιο σημαντική με την ακαδημαϊκή, διευκολύνεται η 

ενσωμάτωση των παιδιών αυτών σε γενικές τάξεις (kekelis & Sacks, 1992). Επιπλέον, με 

σκοπό την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με οπτική αναπηρία, οι 

εκπαιδευτικοί, οι γονείς, οι πάροχοι φροντίδας και οι συνομήλικοι οφείλουν να γνωρίζουν 

πώς να ερμηνεύουν τις συμπεριφορές και να αναγνωρίζουν τις προσπάθειες των παιδιών για 

να αλληλοεπιδράσουν (Celeste & Grum, 2010). 

Τα παιδιά με προβλήματα όρασης παίζουν, εξερευνούν το περιβάλλον γύρω τους και 

επιθυμούν να αλληλοεπιδρούν με συνομήλικούς τους (D’Allura, 2002). Οι Peavey & Leff 

(2002) υποστήριξαν ότι η συμμετοχή ενός παιδιού με οπτική αναπηρία σε ομαδικές 

δραστηριότητες με βλέποντες συνομήλικους, μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία φιλικών 

σχέσεων, στην κοινωνική αποδοχή και να αντιμετωπίσει την κοινωνική απομόνωση που 

βιώνουν συχνά τα παιδιά αυτά. Η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες μπορεί να 

συμβάλλει στη κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με οπτική 

αναπηρία. Οι αθλητές με οπτική αναπηρία κοινωνικοποιούνται περισσότερο από ότι τα 

άτομα με οπτική αναπηρία που δεν αθλούνται (Movahedi et al., 2011). Ακόμη, η ικανότητα 

ανεξάρτητης μετακίνησης ενδέχεται να συμβάλλει θετικά και άμεσα στην κοινωνικοποίηση 

του παιδιού (Papadopoulos et al., 2011).  

Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι τα άτομα με προβλήματα όρασης ενδέχεται να 

έχουν αποκτήσει κοινωνικές δεξιότητες, τις οποίες, όμως, δεν μπορούν να εκδηλώσουν 

επιτυχώς σε διαπροσωπικά πλαίσια, εξαιτίας των αρνητικών στάσεων απέναντι στην οπτική 

αναπηρία, της συμπεριφοράς των βλεπόντων, της απουσίας ειλικρινούς ανατροφοδότησης 

από τους αλληλοεπιδρώντες και των περιορισμένων περιστασιακών ερεθισμάτων – 
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σημάτων. Λόγω των αρνητικών αλληλεπιδράσεων με τους βλέποντες, τα άτομα με οπτική 

αναπηρία ενδέχεται να αποκτούν παρανοήσεις και αρνητικά συναισθήματα που δεν 

επιτρέπουν τη χρήση κοινωνικών δεξιοτήτων σε καταστάσεις της πραγματικής ζωής (Kim, 

2003).  

Η ανατροφοδότηση στο παιδί με προβλήματα όρασης από τους σημαντικούς άλλους 

είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούν οπτικά ερεθίσματα. 

(Jindal-Snape 2004, 2005α, 2005β). Η ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια κοινωνικών 

περιστάσεων, βοηθάει τα παιδιά με οπτική αναπηρία τόσο ως προς την αυτοαξιολόγησή 

τους όσο και ως προς την τροποποίηση των κοινωνικών δεξιοτήτων που απαιτούν οπτικά 

ερεθίσματα (Jindal-Snape, 2005α, 2005β). Μάλιστα, αν η ανατροφοδότηση προέρχεται από 

τους σημαντικούς άλλους μέσα σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, μπορεί να οδηγήσει στη 

γενίκευση και στη διατήρηση μιας συμπεριφοράς από τα παιδιά με οπτική αναπηρία, ακόμη 

και όταν οι σημαντικοί άλλοι απουσιάζουν (Jindal-Snape 2005α, 2005β). Επίσης, η 

δυνατότητα και η ικανότητα της αυτοαξιολόγησης μπορεί να οδηγήσει στη γενίκευση και 

διατήρηση συμπεριφορών που έχουν τροποποιηθεί (Jindal-Snape, Kato & Maekawa, 1998). 

Είναι πολύ σημαντικό οι σημαντικοί άλλοι να παρέχουν με φυσικό τρόπο την κατάλληλη 

και με νόημα ανατροφοδότηση στα παιδιά με οπτική αναπηρία (Jindal-Snape 2004, 2005β).  

2.4.2.2. Επικοινωνία 

Η ικανότητα επιτυχούς επικοινωνίας εξαρτάται από ποικίλες δεξιότητες, όπως η 

ικανότητα άρθρωσης των σωστών ήχων μιας γλώσσας, η ικανότητα συνδυασμού των ήχων 

για τη δημιουργία λέξεων και ο συνδυασμό λέξεων σε εκφράσεις με νόημα έχοντας ως βάση 

τους γραμματικούς κανόνες μιας γλώσσας. Οι δομικές γλωσσικές δεξιότητες όμως, δεν 

αρκούν για να χαρακτηριστεί κανείς ικανός ομιλητής μιας γλώσσας. Η απόκτηση της 

επικοινωνιακής ικανότητας είναι μια σύνθετη διαδικασία, καθώς περιλαμβάνει πληθώρα 

δεξιοτήτων και διαφορετικά πλαίσια. Η γλώσσα είναι κοινωνικά πλαισιωμένη και 
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προκειμένου να μάθει κανείς να χειρίζεται μια γλώσσα σε ικανοποιητικό βαθμό, πρέπει να 

γνωρίζει πώς να χρησιμοποιεί τη γλώσσα καταλλήλως σε κοινωνικές περιστάσεις. Τα παιδιά 

πρέπει να μάθουν να ξεκινούν, να διατηρούν και να ολοκληρώνουν συζητήσεις, να μάθουν 

να παίρνουν τη σειρά τους, πότε να μιλούν και πότε να παραμένουν σιωπηλοί, να 

παραμένουν εντός θέματος και να ανταποκρίνονται σε ανατροφοδοτήσεις (Bryant 2001). 

Είναι σημαντικό το κάθε παιδί να αποκτήσει την ικανότητα να έχει και να διατηρεί 

βλεμματική επαφή με το συνομιλητή του και να διεκδικεί την προσοχή με αποδεκτούς 

τρόπους (Greenspan & Wieder 2006 Jordan, 2000· Westwood, 2007). Πρέπει να γνωρίζουν 

και να λαμβάνουν υπόψιν το κοινό τους και τις καταστάσεις μέσα στις οποίες επικοινωνούν 

και να προσαρμόζουν το λόγο τους στα διαφορετικά επικοινωνιακά πλαίσια (Bryant 2001).  

Η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική για τη διαμόρφωση της ανθρώπινης 

ψυχοσύνθεσης (Kamalova & Vasilyeva, 2016). Μέσω της επικοινωνίας με άλλα πρόσωπα, 

το παιδί μαθαίνει τις συνήθεις ανθρώπινες πρακτικές, αποκτά γνώσεις, αξίες, μαθαίνει πως 

να εργάζεται και δημιουργεί κοινωνικές νόρμες, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η 

διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Η αναπηρία, όμως, επηρεάζει αρνητικά τις 

επικοινωνιακές δεξιότητες των ατόμων (Eliöz, 2016). Η μελέτη των επικοινωνιακών 

ικανοτήτων των ατόμων που έχουν γεννηθεί με ολική τύφλωση δίνει τη δυνατότητα να 

εξεταστεί η υπόθεση εάν συσχετίζεται η απουσία οπτικής αντίληψης με την ανάπτυξη 

γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων (James & Stojanovik, 2007). 

Η έλλειψη της όρασης συντελεί στην περιορισμένη πρόσκτηση πληροφοριών από 

τον εξωτερικό κόσμο, στη μετατροπή ή και διακοπή των επικοινωνιακών μέσων, στη 

δυσκολία κοινωνικής προσαρμογής και γενικότερα στην εξασθένιση των κοινωνικών 

εμπειριών του παιδιού (Kamalova & Vasilyeva, 2016). Η επικοινωνία είναι ιδιαιτέρως 

σημαντική για τα παιδιά με οπτική αναπηρία, διότι είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για να 

μειωθούν οι αποκλίσεις στην νοητική ανάπτυξη των παιδιών που προκύπτουν από την 
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απώλεια της όρασης (Kamalova & Vasilyeva, 2016). Τα παιδιά με προβλήματα όρασης, σε 

σύγκριση με τα βλέποντα παιδιά, έχουν περιορισμένες επικοινωνιακές ευκαιρίες και 

αντιμετωπίζουν πιο συχνά τον διαχωρισμό (Kallοniatis & Johnston, 1994).  

Είναι σαφές ότι η οπτική αναπηρία ενδέχεται να επηρεάσει ορισμένους τομείς της 

ανάπτυξης των ατόμων, όπως της επικοινωνίας (Hatton et al., 1997). Η γλωσσική ανάπτυξη 

επηρεάζεται από την απώλεια της όρασης (Kekelis & Prinz, 1996). Τα άτομα με οπτική 

αναπηρία χαρακτηρίζονται, συχνά, από σημαντικές ποιοτικές διαφορές ως προς τη 

γλωσσική τους ανάπτυξη (Webster & Roe, 1998). Ο Εrin (1990), στην έρευνά του, 

προσπάθησε να διερευνήσει τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών με οπτική αναπηρία. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά με 

ολική απώλεια όρασης και τα παιδιά με μειωμένη όραση χρησιμοποιούν πιο συχνά 

ακατάλληλα ουσιαστικά στο λόγο τους κατά την προσπάθειά τους να περιγράψουν ένα 

αντικείμενο και παρουσιάζουν μικρότερη ποικιλία ως προς το είδος των προτάσεων που 

χρησιμοποιούν, συγκριτικά με τα βλέποντα παιδιά τυπικής ανάπτυξης (Erin, 1990).  

Επίσης, τα παιδιά με οπτική αναπηρία εμφανίζουν προβλήματα ως προς τη 

λεξιλογική τους εξέλιξη (Webster & Roe, 1998) και λιγότερες ευκαιρίες να εξασκήσουν τις 

γλωσσικές τους δεξιότητες (Kekelis & Prinz, 1996). Οι Webster και Roe (1998) έχουν 

επισημάνει ότι το λεξιλόγιο των παιδιών με οπτική αναπηρία αποτελείται κυρίως από λέξεις 

που περιγράφουν τις ενέργειές τους ή χρησιμοποιούνται σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και 

δευτερευόντως από λέξεις για τις ιδιότητες ή τη λειτουργία των αντικειμένων. Εκτός των 

λεξιλογικών προβλημάτων, τα παιδιά με οπτική αναπηρία εμφανίζουν δυσκολίες στη χρήση 

προσωπικών αντωνυμιών, των όρων των δύο φύλων και των εννοιών που δηλώνουν χώρο 

και βασίζονται στην οπτική εμπειρία (Mills,1993, όπως αναφέρεται στο Webster & Roe, 

1998).  
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Σύμφωνα, με την Dunlea (1989) η απουσία οπτικών πληροφοριών συντελεί στη 

συχνή διατύπωση ερωτήσεων εκ μέρους των παιδιών με οπτική αναπηρία προκειμένου να 

συγκεντρώσουν πληροφορίες, να προσελκύσουν την προσοχή, να ζητήσουν αντικείμενα, να 

εμπλέξουν τους άλλους στις ενέργειές τους, να δείξουν τη δυσαρέσκειά τους ή απλώς να 

διατηρήσουν την κοινωνική επαφή. Ο Kekelis (1992) βρήκε ότι τα παιδιά με οπτική 

αναπηρία συχνά αναφέρονται σε παρελθοντικές εμπειρίες και όχι στις τρέχουσες συνήθειες 

και δραστηριότητες των συνομήλικών τους, γεγονός που προκαλεί επικοινωνιακά 

προβλήματα και επηρεάζει το κοινωνικό τους στάτους.  

Οι James και Stojanovik (2007) πραγματοποίησαν μια έρευνα κατά την οποία οκτώ 

γονείς παιδιών με οπτική αναπηρία συμπλήρωσαν το εργαλείο Children’s Communication 

Checklist-2. Στη συγκεκριμένη έρευνα παρατηρήθηκε ότι τα περισσότερα παιδιά με οπτική 

αναπηρία παρουσίασαν σημαντικές δυσκολίες στις πραγματολογικές πτυχές της 

επικοινωνίας. Οι ερευνητές παρατήρησαν δυσκολίες σε στοιχειώδεις γλωσσικές ικανότητες, 

όπως η ομιλία, η σημασιολογία, η σύνταξη και η συνοχή, ενώ, επίσης, κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι οι πραγματολογικές δυσκολίες δυσχεραίνουν την ακαδημαϊκή εξέλιξη του 

παιδιού, τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις του και ειδικότερα την αλληλεπίδρασή του με τους 

συνομήλικούς του. 

Η Dunlea (1989) και οι Webster και Roe (1998) πρόσθεσαν ότι ακόμη ένα πρόβλημα 

στον τομέα της επικοινωνίας των ατόμων με οπτική αναπηρία, αποτελεί η στερεοτυπική 

ομιλία / ηχολαλία. Η στερεοτυπική ομιλία αφορά την επανάληψη με το ίδιο λεξιλόγιο και 

τόνο φωνής και όχι για αλληλεπιδραστικούς σκοπούς, φράσεων άλλων ατόμων που έχουν 

αναφέρει σε συγκεκριμένες περιστάσεις (Dunlea. 1989· Webster & Roe, 1998).  

Τα άτομα με οπτική αναπηρία αντιμετωπίζουν προβλήματα και με τη μη λεκτική 

επικοινωνία, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τις απόψεις των άλλων για αυτά 



33 

 

(Frame, 2000). Οι χειρονομίες των παιδιών με οπτική αναπηρία διαφέρουν από αυτές των 

βλεπόντων. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιούν χειρονομίες χωρίς κάποια επικοινωνιακή 

λειτουργία για περισσότερο χρόνο (Frame, 2000), ενώ παράλληλα δε μπορούν να ελέγξουν 

τις εκφράσεις του προσώπου τους στον ίδιο βαθμό με τους βλέποντες συνομήλικούς τους 

τυπικής ανάπτυξης. Συχνά, τα παιδιά με τύφλωση κλείνουν τα μάτια τους, ανοίγουν το 

στόμα τους, κουνούν το κεφάλι τους, χωρίς κάποιον λόγο (Galati, Sini, Schmidt & Tinti, 

2003). Ο Frame (2000), παρατήρησε ότι το σχολείο και ο βαθμός οπτικής αναπηρίας είναι 

παράγοντες που επηρεάζουν το είδος των χειρονομιών των ατόμων με οπτική αναπηρία, όχι 

όμως και η ηλικία απώλεια της όρασης.  

Ως προς τις αναγνωστικές δεξιότητες των παιδιών με οπτική αναπηρία, στην έρευνα 

των Dodd & Conn (2000), εντοπίστηκε ότι τα παιδιά με οπτική αναπηρία έχουν χειρότερη 

αναγνωστική επίδοση από ότι τα βλέποντα παιδιά. Ειδικότερα, με τη χρήση της κλίμακας 

Neale Analysis of Reading Ability παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά της συγκεκριμένης ομάδας 

βρίσκονταν δέκα μήνες πίσω ως προς την αναγνωστική ακρίβεια και εννέα μήνες πίσω ως 

προς την αναγνωστική κατανόηση. Ομοίως, η έρευνα των Douglas, Grimley, Hill, Long και 

Tobin (2002), ανέδειξε πως οι δεξιότητες ως προς την αναγνωστική ακρίβεια και κατανόηση 

των παιδιών με οπτική αναπηρία δε συμβαδίζουν με τη χρονολογική τους ηλικία, ειδικά 

όταν συγκρίνονται με αυτές παιδιών τυπικής ανάπτυξης, καθώς και ότι η μειωμένη ταχύτητα 

στην ανάγνωση ενδέχεται να επηρεάζει αρνητικά την κατανόηση. Ακόμη, οι Argyropoulos 

και Papadimitriou (2015), βρήκαν ότι οι μαθήτριες δημοτικού σχολείου που έχασαν την 

όρασή τους σε μεταγενέστερο από τη γέννησή τους στάδιο παρουσίασαν περισσότερα 

προβλήματα ως προς την ανάγνωση κειμένων σε Braille. Επομένως, η απώλεια της όρασης 

δυσχεραίνει την ανάπτυξη αναγνωστικών δεξιοτήτων και ειδικότερα την αναγνωστική 

ακρίβεια και κατανόηση (Douglas et al., 2002). 
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Οι Harris-Brown, Richmond, Maddalena και Jaworski (2015) βρήκαν ότι τα άτομα 

με οπτική αναπηρία παρουσιάζουν χειρότερες επιδόσεις και ως προς τη γραφή σε σχέση με 

τους βλέποντες. Εντόπισαν ότι τα άτομα με μειωμένη όραση συχνά αδυνατούν κατά τη 

γραφή να παραμένουν μέσα στα όρια και να αφήνουν κενά ανάμεσα στις λέξεις, ενώ επίσης 

παρατήρησαν ότι συχνά αυξομειωνόταν το μέγεθος των γραμμάτων τους. Ακόμη, 

διαπίστωσαν ότι οι μαθητές και μαθήτριες με οπτική αναπηρία γράφουν με μικρότερη 

ταχύτητα σε σύγκριση με τους βλέποντες συνομήλικούς τους. 

Η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική για τη διαμόρφωση της ανθρώπινης 

ψυχοσύνθεσης (Kamalova & Vasilyeva, 2016). Οι Heyl και Hintermair (2015) υποστήριξαν 

ότι η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων μπορεί να συμβάλλει στη μείωση 

προβληματικών συμπεριφορών. Οι kekelis και Sacks (1992), σημείωσαν ότι η γλώσσα και 

οι κοινωνικές δεξιότητες συμβάλλουν περισσότερο στη διαμόρφωση κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους από ότι ο βαθμός οπτικής 

αναπηρίας. Η συμμετοχή σε αθλήματα, ατομικά ή ομαδικά, καθώς και το ίδιο το φύλο 

συσχετίζονται με την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ενώ, επίσης, πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές μαθησιακές δεξιότητες του καθενός και της καθεμιάς 

προκειμένου να αυξηθούν οι επικοινωνιακές δεξιότητες των ατόμων (Eliöz, 2016). 

2.4.2.3. Δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης  

Η απόκτηση δεξιοτήτων καθημερινής ζωής πρέπει να είναι ένα βασικό κομμάτι του 

διευρυμένου προγράμματος σπουδών των παιδιών με οπτική αναπηρία και αυτών με 

επιπρόσθετες αναπηρίες (Hatlen, 1996). Η οπτική αναπηρία συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό 

με την ικανότητα του ατόμου να εκτελεί δραστηριότητες της καθημερινής του ζωής. Η 

οπτική αναπηρία ή η χαμηλή όραση επηρεάζει καθοριστικά την ικανότητα του ατόμου να 

ανταπεξέρχεται στην καθημερινή του ζωή, αποτελώντας μια σημαντική αιτία αναπηρίας 

(Haymes, Johnston & Heyes, 2002). Τα άτομα με προβλήματα όρασης αντιμετωπίζουν 
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δυσκολίες σε τομείς όπως η αυτοεξυπηρέτηση, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η εργασία, η ζωή 

στην κοινότητα, η διασκέδαση και η διαχείριση του σπιτιού (Ditterline et al., 2008). 

Για τα βλέποντα παιδιά η απόκτηση δεξιοτήτων καθημερινής ζωής είναι μια 

βαθμιαία, χωρίς προγραμματισμό διαδικασία που προκύπτει μέσω της συστηματικής 

παρακολούθησης των ενηλίκων. Τα βλέποντα παιδιά μέσω της παρατήρησης, αντιγράφουν 

τις πράξεις των άλλων, αξιολογούν τυχόν ανατροφοδοτήσεις που λαμβάνουν και 

βελτιώνονται. Η όραση, επομένως, παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτήν την φυσική διαδικασία 

και τα βλέποντα παιδιά κατακτούν τις δεξιότητες χωρίς να τις διδάσκονται. Για τα παιδιά με 

προβλήματα όρασης, όμως, η απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων δεν είναι δεδομένη, εκτός 

κι εάν παρέχονται συχνές ευκαιρίες εξάσκησης και άμεση διδασκαλία (Iselin & Lewis, 

2002). Η οπτική αντίληψη, όπως και οι πληροφορίες που συλλέγονται στην οπτική μνήμη, 

ασκούν σημαντικές επιδράσεις στην εκτέλεση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής (Elbasan, 

Atasavun & Düger, 2011). Τα παιδιά με οπτική αναπηρία, εξαιτίας της απώλειας της όρασης 

δεν είναι σε θέση να παρατηρήσουν πως επιτελούνται οι δραστηριότητες καθημερινής ζωής 

και δίχως την άμεση διδασκαλία τους και την προσφορά ευκαιριών για την εξάσκησή τους, 

παρουσιάζουν καθυστερήσεις στην απόκτηση δεξιοτήτων καθημερινής ζωής (Iselin & 

Lewis, 2002). 

Οι νέοι με προβλήματα όρασης αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες όσον αφορά 

την κινητικότητα, την οικιακή ζωή, τις διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις και σχέσεις και τις 

δραστηριότητες που επιτελούν στον ελεύθερό τους χρόνο (Salminen & Karhula, 2014). Η 

αισθητηριακή αναπηρία, και ιδιαίτερα η διπλή αισθητηριακή αναπηρία (όραση, ακοή) ασκεί 

τη μεγαλύτερη επιρροή στην εκτέλεση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής (Cimarolli & 

Jopp, 2014). Οι Cimarolli και Jopp (2014), στην έρευνά τους, βρήκαν ότι η απώλεια της 

όρασης συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τη λειτουργικότητα. Η κατάσταση της όρασης, σε 

σχέση με την αιτία απώλειάς της, είναι πιο σημαντική για την επιτυχή εκπλήρωση των 
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καθημερινών αναγκών (Lamoureux, Hassell & Keeffe, 2004). Η απώλεια της κοντινής 

όρασης φαίνεται να δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στη λειτουργικότητα του ατόμου 

σε σχέση με την απώλεια της μακρινής όρασης (Bekibele & Gureje, 2008).    

Οι Papadopoulos et al. (2011), στην έρευνά τους, εντόπισαν ιδιαίτερα χαμηλά 

επίπεδα προσαρμοστικής συμπεριφοράς στον τομέα των δεξιοτήτων καθημερινής ζωής και 

κυρίως ως προς τις δραστηριότητες που αφορούσαν την αυτοεξυπηρέτηση του παιδιού μέσα 

στο σπίτι. Στην έρευνα των Iselin και Lewis (2002), τα παιδιά με οπτική αναπηρία εκτέλεσαν 

μόλις το 44% των δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής ανεξάρτητα, σε αντίθεση με τους 

βλέποντες που εκτέλεσαν το 84% αυτών, ενώ στην έρευνα των Bekibele και Gureje (2008)  

τα άτομα με απώλεια της κοντινής όρασης είχαν τη χειρότερη επίδοση σε δραστηριότητες 

καθημερινής διαβίωσης. Οι Kalloniatis και Johnston (1994) βρήκαν ότι τα άτομα με 

μειωμένη όραση αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε δραστηριότητες που απαιτούν λεπτομέρεια, 

σε δραστηριότητες κινητικότητας, όπως η χρήση των μέσων μεταφοράς, και σε 

δραστηριότητες της καθημερινής διαβίωσης, όπως το να βλέπει το άτομο μικρά αντικείμενα, 

να χύνει υγρά σε δοχεία. Επίσης, στη συγκεκριμένη έρευνα τα παιδιά με μειωμένη όραση 

δυσκολεύτηκαν σε δραστηριότητες που λάμβαναν χώρα μέσα στις σχολικές αίθουσες για 

λόγους όπως ο φωτισμός και η απόσταση. Οι Haymes et al. (2002), εξέτασαν 120 άτομα με 

μειωμένη όραση και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ικανότητα να εκτελεί κανείς 

δεξιότητες καθημερινής ζωής συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την οπτική αναπηρία. 

Στον αντίποδα, οι Dijkhuizen, Hilgenkamp, Krijnen, Van der Schans και Waninge 

(2016), σε πρόσφατη έρευνά τους στην οποία συμμετείχαν άτομα με νοητική αναπηρία που 

αντιμετώπιζαν και σοβαρά προβλήματα όρασης, βρήκαν ότι η απώλεια της όρασης, στα 

συγκεκριμένα άτομα, είχε μικρή επιρροή στην ικανότητα υλοποίησης δραστηριοτήτων 

καθημερινής ζωής.  
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Οι Lieberman και McHugh (2001), μετά τη διεξαγωγή της έρευνάς τους στην οποία 

συμμετείχαν 46 παιδιά με οπτική αναπηρία, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά με 

οπτική αναπηρία έχουν χειρότερη φυσική κατάσταση σε σχέση με τους βλέποντες 

συνομήλικούς τους. Οι Aslan, Calic και Kitis (2012), βρήκαν ότι το επίπεδο σωματικής 

δραστηριότητας των παιδιών με οπτική αναπηρία είναι χαμηλό, καθώς και ότι το φύλο 

επηρεάζει τον αριθμό των σωματικών δραστηριοτήτων των παιδιών και εφήβων με χαμηλή 

όραση. Επίσης, σύμφωνα με τα δεδομένα την έρευνά τους τα παιδιά με οπτική αναπηρία 

φαίνεται να μην συμμετέχουν σε σθεναρές δραστηριότητες αλλά μόνο σε ήπιας μορφής 

δραστηριότητες. Μάλιστα, οι Sacks et al., (1998) παρατήρησαν ότι οι μαθητές και μαθήτριες 

με οπτική αναπηρία ασχολούνται κυρίως με παθητικές δραστηριότητες, όπως το να βλέπουν 

τηλεόραση, να ακούν ραδιόφωνο, να κοιμούνται.  

Οι βλέποντες έφηβοι έχουν περισσότερη αυτονομία στη ζωή τους σε σύγκριση με 

τους οπτικά ανάπηρους συνομήλικούς τους. Για αυτόν τον λόγο, οι βλέποντες έφηβοι έχουν 

περισσότερες ευκαιρίες για ψυχαγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες και περισσότερες 

επιλογές ως προς το πώς θα ξοδέψουν τα χρήματά τους και με ποιους θα αλληλοεπιδράσουν 

(Sacks et al., 1998).  Αντιθέτως, οι Lieberman και Robinson (2004) υποστήριξαν ότι τα 

άτομα με ολική τύφλωση δεν έχουν αρκετές ευκαιρίες ώστε να λαμβάνουν μόνα τους 

αποφάσεις σχετικά με καθημερινές δραστηριότητες. Στην έρευνά τους, οι Kroksmark και 

Nordell (2001) εξέτασαν έξι έφηβους (τέσσερις με μειωμένη όραση και δύο βλέποντες) και 

διαπίστωσαν ότι οι έφηβοι με μειωμένη όραση της έρευνάς τους λάμβαναν μέρος σε 

προκαθορισμένες και προαποφασισμένες δραστηριότητες, δεν περνούσαν χρόνο με φίλους 

και βασίζονταν στους γονείς τους για τη μετακίνησή τους. Οι συγκεκριμένοι ερευνητές, 

βασισμένοι στα αποτελέσματα της έρευνάς τους, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι έφηβοι 

με μειωμένη όραση έχουν λιγότερες ευκαιρίες από ότι οι βλέποντες συνομήλικοί τους για 
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να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους εξασφαλίσουν την ανεξαρτησία τους από τους γονείς 

τους.  

Οι μαθητές και μαθήτριες με προβλήματα όρασης συμμετέχουν κυρίως σε καθιστικές 

δραστηριότητες, περνούν αρκετό χρόνο όντας μόνοι και μόνες στο σπίτι τους, φαινόμενο 

που οξύνεται όταν οι ίδιοι και οι ίδιες τους δεν μπορούν να μετακινηθούν ανεξάρτητα (Sacks 

et al., 1998). Η ικανότητα ανεξάρτητης μετακίνησης συμβάλλει άμεσα στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων καθημερινής ζωής και στην κοινωνικοποίηση του παιδιού (Papadopoulos et al., 

2011). Ομοίως, οι Dijkhuizen et al. (2016) εντόπισαν ότι η κινητικότητα παίζει σημαντικό 

ρόλο στην εκτέλεση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής. 

Η ικανότητα να ανταπεξέρχονται τα άτομα στις δραστηριότητες της καθημερινής 

τους ζωής είναι κρίσιμη για τη λειτουργική τους ανεξαρτησία και την ποιότητα της ζωής 

τους. Η οπτική οξύτητα, η πνευματική και σωματική υγεία συσχετίζονται με την υλοποίηση 

δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής. Υπάρχει άμεση συσχέτιση ανάμεσα στη λειτουργική 

ικανότητα και την ποιότητα ζωής (Carabellese et al., 1993).  

Οι περιορισμοί στις σωματικές δραστηριότητες μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά 

την ποιότητα ζωής του ατόμου. Ανάλογα με το βαθμό οπτικής αναπηρίας διαφέρουν 

σημαντικά οι αναφορές περί ψυχολογικής δυσφορίας και δυστυχίας που εκφράζονται και 

παρατηρούνται (Karlsson, 1998). Στην έρευνα του Karlsson (1998), τα άτομα με νομική 

τύφλωση εξέφρασαν την άποψη ότι η κατάσταση της όρασής τους έχει συμβάλλει αρνητικά 

στην ευτυχία τους και στην ικανοποίησή τους ως προς τη ζωή, ενώ στην έρευνα των Scott, 

Smiddy, Schiffman, Feuer και Pappas (1999), στην οποία έλαβαν μέρος 156 άτομα, 

σημειώθηκε ότι τα άτομα με μειωμένη όραση θεωρούν πως έχουν κακή σωματική 

λειτουργική κατάσταση και χαμηλή ποιότητα ζωής.  
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Στην έρευνα των Datta & Talukdar (2016), η πλειοψηφία των παιδιών με οπτική 

αναπηρία παρουσίασε χαμηλότερα επίπεδα αυτοαντίληψης σε σύγκριση με τους βλέποντες 

συνομήλικούς τους. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές και μαθήτριες με οπτική αναπηρία 

εμφάνισαν χαμηλή σωματική, ηθική και προσωπική αυτοαντίληψη. Ακόμη, εμφάνισαν 

χαμηλά επίπεδα οικογενειακής, κοινωνικής και ακαδημαϊκής αυτοαντίληψης. Τα 

επιτεύγματα των παιδιών δεν ανταποκρίνονταν στις δυνατότητές τους και η αυτοαντίληψή 

τους δεν αντανακλούσε τους σωστούς συσχετισμούς μεταξύ των ικανοτήτων και των 

στόχων τους (Datta & Talukdar, 2016).  

Σύμφωνα με τους Hayman et al. (2007), η κατάθλιψη μπορεί να οδηγήσει στη 

μειωμένη σωματική λειτουργικότητα και δραστηριότητα ή αντιστρόφως η μειωμένη 

λειτουργικότητα να συμβάλλει στη χειρότερη ψυχική διάθεση. Η διαπίστωση ότι η οπτική 

λειτουργικότητα, και όχι η οπτική οξύτητα, σχετίζεται με την εμφάνιση κατάθλιψης, δείχνει 

ότι η χαμηλή διάθεση μπορεί να οδηγήσει το άτομο στην μεγέθυνση του βαθμού δυσκολίας 

των δραστηριοτήτων και, ως εκ τούτου, να του δημιουργήσει την αίσθηση ότι δεν μπορεί 

να ανταπεξέλθει σε αυτές (Hayman et al., 2007).  

Μια πληθώρα εμπειριών (θετικών ή αρνητικών) είναι απαραίτητη προκειμένου τα 

παιδιά να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στον τομέα της κινητικότητας, του 

προσανατολισμού και των δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής. Τα παιδιά ενδέχεται να 

έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση εφόσον δεν καταφέρουν να είναι 

ανεξάρτητοι και να επιτελούν βασικές δραστηριότητες, όπως οι δουλειές του σπιτιού, η 

αγορά και προετοιμασία φαγητού, οι καλοί τρόποι συμπεριφοράς στο τραπέζι, η ανεξάρτητη 

μετακίνηση, η αναγνώριση και οργάνωση προσωπικών αντικειμένων. Μέσω της προσφοράς 

πληροφοριών, εμπειριών και ευκαιριών, τα άτομα με οπτική αναπηρία θα αποκτήσουν τις 

δικές τους μοναδικές εμπειρίες και θα ξεπεράσουν τυχόν εμπόδια που συναντούν στην 

καθημερινότητά τους (Wagner, 2004). Πρέπει να διδαχθούν σε όλα τα άτομα, ανεξαρτήτως 
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αναπηριών, οι αναγκαίες δεξιότητες που θα συμβάλλουν σε μια καλή ποιότητα ζωής 

(Lieberman & Robinson, 2004).  

Τέλος, το περιβάλλον στο οποίο ζουν τα άτομα με οπτική αναπηρία αποτελεί έναν 

καθοριστικό παράγοντα που μπορεί να διευκολύνει ή να εμποδίσει τη συμμετοχή και την 

υλοποίηση δραστηριοτήτων. Ποικίλουν οι προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι 

οι νέοι με οπτική αναπηρία και οι οποίες σχετίζονται με τη συμμετοχή και την υλοποίηση 

δραστηριοτήτων. Οι προκλήσεις, αυτές, πρέπει να αξιολογούνται ξεχωριστά για κάθε 

άτομο, λαμβάνοντας, ταυτοχρόνως, υπόψιν υποκειμενικές εκτιμήσεις (Salminen & Karhula, 

2014).  

2.4.2.4. Κινητικές δεξιότητες 

Η όραση, ως αισθητηριακό μέσο, κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στη διαδικασία 

αισθητηριακής και κινητικής ανάπτυξης (Levtzion-Korach, Tennenbaum, Schnitzer & 

Ornoy, 2000). Η απώλεια ή περιορισμένη όραση επηρεάζουν την κινητική δραστηριότητα 

του ατόμου (Brambring, 2001). Κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων ζωής του ατόμου, η 

απουσία οπτικών ερεθισμάτων μπορεί να περιορίσει και να εμποδίσει την ανάπτυξη 

κινητικών δεξιοτήτων (Παπαδόπουλος, 2005). Σύμφωνα με τους Poulsen, Ziviani, Johnson 

και Cuskelly (2008) είναι σημαντικό να αναπτυχθούν οι κινητικές δεξιότητες των ατόμων, 

καθώς σχετίζονται με την ποιότητα ζωής τους.  

Τα παιδιά με οπτική αναπηρία, σε αντίθεση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, δε 

μπορούν να αξιοποιήσουν την όρασή τους προκειμένου να αντιληφθούν τα αντικείμενα που 

υπάρχουν στον περιβάλλοντα χώρο. Συνεπώς, δεν κινητοποιούνται έτσι ώστε να τα 

φτάσουν, να τα αγγίξουν και να τα εξερευνήσουν, με αποτέλεσμα να περιορίζονται στην 

εξερεύνηση μόνο των αντικειμένων την ύπαρξη των οποίων μπορούν να αντιληφθούν με τις 

κινήσεις των χεριών τους (Παπαδόπουλος, 2005).  
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Η τύφλωση επηρεάζει αρνητικά την ισορροπία ενός παιδιού, διότι η όραση 

εξυπηρετεί στον προσανατολισμό στο χώρο και στον έλεγχο του βηματισμού (Navarro, 

Fukujima, Fontes, Matas & Prado, 2004). Ειδικότερα, οι Navarro et al. (2004), μελέτησαν 

τον κινητικό συντονισμό και την ισορροπία 40 παιδιών με οπτική αναπηρία και 40 

βλεπόντων παιδιών. Διαπίστωσαν ότι οι επιδόσεις των παιδιών με οπτική αναπηρία σε τεστ 

που αξιολογούσαν την ισορροπία και τον συντονισμό ήταν χειρότερες, συγκριτικά με αυτές 

των βλεπόντων παιδιών. Επιπλέον, τα παιδιά με οπτική αναπηρία, τα οποία έλαβαν μέρος 

στην έρευνά τους, δυσκολευτήκαν να αναγνωρίσουν τα ίδια τα σώματά τους, αντικείμενα 

που βρίσκονταν γύρω τους και γενικότερα τις χωρικές παραμέτρους που είναι απαραίτητες 

για να κινηθεί κανείς αυτόνομα. 

Οι Levtzion-Korach, et al. (2000), στην έρευνά τους, εντόπισαν καθυστέρηση ως 

προς την κινητική ανάπτυξη των παιδιών ηλικίας έως 5 ετών με οπτική αναπηρία. Στην 

έρευνά τους, πραγματοποιήθηκε σύγκριση 10 κινητικών δεξιοτήτων μεταξύ 40 παιδιών με 

οπτική αναπηρία και μιας ομάδας ελέγχου βλεπόντων παιδιών. Παρατηρήθηκε 

καθυστέρηση στην ανάπτυξη όλων των κινητικών δεξιοτήτων που εξετάστηκαν στην 

έρευνα και επομένως γενικότερη καθυστέρηση στην κινητική ανάπτυξη των παιδιών με 

οπτική αναπηρία.  

Ο Brambring (2001), με τη σειρά του, βρήκε ότι τα παιδιά με οπτική αναπηρία 

παρουσιάζουν περιορισμούς ως προς τις κινήσεις των ποδιών τους σε σχέση με τους 

βλέποντες συνομήλικούς τους. Στην έρευνα των Wyver και Livesey (2003), τα παιδιά με 

οπτική αναπηρία παρουσίασαν χαμηλότερη κιναισθητική ευαισθησία και χειρότερη επίδοση 

σε δραστηριότητες αδρής και λεπτής κινητικότητας, συγκριτικά με τα βλέποντα παιδιά, ενώ 

στην έρευνα των Houwen,Visscher, Lemmink και  Hartman (2008), τα 48 παιδιά με οπτική 

αναπηρία είχαν χειρότερη επίδοση σε σχέση με τους 48 βλέποντες συνομήλικούς τους στον 
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συντονισμό μάτι και χεριού, στη στατική και δυναμική ισορροπία και στο πιάσιμο 

αντικειμένων.  

Οι Bouchard και Tetreault (2000) ερεύνησαν τις κινητικές δεξιότητες 60 βλεπόντων 

παιδιών και 30 παιδιών με μειωμένη όραση. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνάς τους, τα 

παιδιά με μειωμένη όραση παρουσιάζουν χειρότερες επιδόσεις ως προς τις κινητικές 

δεξιότητες από ότι τα βλέποντα παιδιά και χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να τις 

αναπτύξουν. Αντίθετα, σύμφωνα με τους Hallemans, Ortibus, Truijen και Meire (2011) τα 

άτομα με μειωμένη όραση παρουσιάζουν παρόμοιες κινητικές δεξιότητες με αυτές των 

βλεπόντων. Οι Wyver & Livesey, (2003), με βάση τα δεδομένα της έρευνάς τους 

υποστηρίζουν ότι τα παιδιά με μειωμένη όραση δεν υστερούν ως προς την κιναισθητική 

ευαισθησία. 

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι οι κινητικές δεξιότητες των παιδιών μεταβάλλονται 

κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας (Elbasan et al., 2011). Τα μικρότερα παιδιά με οπτική 

αναπηρία χρειάζονται περισσότερο χρόνο προκειμένου να υλοποιήσουν και να αναπτύξουν 

λεπτές κινητικές δεξιότητες σε σχέση με τους βλέποντες συνομήλικούς τους. Οι διαφορές 

αυτές, όμως, μειώνονται, χωρίς να εξαφανίζονται ποτέ, με την πάροδο του χρόνου, καθώς 

το άτομο μεγαλώνει (Hallemans et al., 2011· Reimer, Cox, Boonstra & Nijhuis-van der 

Sanden, 2015). Βαθμιαία, οι κινήσεις του παιδιού εκλεπτύνονται, βελτιώνονται, καθώς 

αποκτούν ταχύτητα, ευλυγισία και σταθερότητα (Celeste, 2006). Οι κινητικές δεξιότητες 

των παιδιών με οπτική αναπηρία, όπως και των παιδιών τυπικής ανάπτυξης βελτιώνονται 

με την πάροδο του χρόνου, εξαιτίας της ωριμότητας, της εμπειρίας, της αύξησης της 

χρονολογικής ηλικίας και της κληρονομικότητας (Gallahue & Ozmun, 2006).  
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2.4.2.5. Δυσπροσάρμοστη συμπεριφορά 

Ο όρος “τυφλισμοί”, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε αρχικά για να χαρακτηρίσει τις 

στερεοτυπικές συμπεριφορές των παιδιών με οπτική αναπηρία, έχει αντικατασταθεί από 

τους όρους στερεοτυπίες και ιδιομορφίες προκειμένου να επισημανθεί ότι η βασική πτυχή 

αυτών των συμπεριφορών είναι η επαναληπτικότητα (Fazzi et al. , 1999). 

Τα παιδιά με οπτική αναπηρία εμφανίζουν μια μεγάλη ποικιλία στερεοτυπικών 

συμπεριφορών. Αρκετές από αυτές τις συμπεριφορές συσχετίζονται με συγκεκριμένα αίτια 

της οπτικής αναπηρίας, καθώς και με το βαθμό απώλειας της όρασης (Molloy & Rowe, 

2011). Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας των McHugh & Lieberman (2003), τρεις 

παράγοντες συσχετίζονται με τις στερεοτυπίες: η αιτία της οπτικής αναπηρίας, η κατάσταση 

της όρασης και το ιατρικό ιστορικό από το πρώιμο στάδιο της ζωής του ατόμου. Στη μελέτη 

τους υποστήριξαν ότι οι στερεοτυπίες στα παιδιά με οπτική αναπηρία συσχετίζονται με 

αναπτυξιακούς παράγοντες, όπως η κατάσταση των ματιών, ο βαθμός και ο χρόνος της 

απώλειας της όρασης και οι ιατρικές πληροφορίες σχετικά με πρώιμο στάδιο της ζωής των 

ατόμων. Ακόμη, συμπλήρωσαν ότι οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που συνήθως εντοπίζουν 

και χαρακτηρίζουν πρώτοι τις στερεοτυπίες των παιδιών ως ανεπιθύμητες και επιμένουν 

στην προσπάθεια να ελέγξουν τη συμπεριφορά των παιδιών (McHugh & Lieberman, 2003). 

Ο βαθμός απώλειας της όρασης συσχετίζεται με το είδος των στερεοτυπιών που 

υιοθετούν τα παιδιά με οπτική αναπηρία. Τα παιδιά με πλήρη απώλεια όρασης 

πραγματοποιούν κυρίως κινήσεις με το σώμα τους και το κεφάλι τους, ενώ τα παιδιά με 

μειωμένη όραση υιοθετούν, κυρίως, συμπεριφορές που σχετίζονται με τα μάτια τους. Η 

ηλικία κατά την οποία αρχίζει να μειώνεται η συχνότητα της εκδήλωσης αυτών των 

συμπεριφορών εξαρτάται από την αναπτυξιακή πορεία του παιδιού. Για αυτόν τον λόγο, τα 

παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης και της οπτικής, αντιμετωπίζουν 
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ιδιαίτερα προβλήματα και ενδέχεται να διατηρήσουν τις στερεοτυπικές συμπεριφορές και 

σε μεγαλύτερη ηλικία (Molloy & Rowe, 2011). 

Το τρίψιμο και το σκάλισμα των ματιών αποτελούν τις πιο συνηθισμένες 

στερεοτυπικές συμπεριφορές που υιοθετούν τα άτομα με οπτική αναπηρία (Molloy & Rowe, 

2011). Σύμφωνα με τους Brown, Hobson, Lee και Stevenson (1997), τα παιδιά με οπτική 

αναπηρία παρουσιάζουν στερεοτυπικές και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, όπως το 

πείραγμα των ματιών και το χτύπημα των χεριών, η ηχολαλία, η αντιστροφή των 

προσωπικών αντωνυμιών. Σύμφωνα με τους Fazzi et al. (1999), οι πιο συχνές στερεοτυπικές 

συμπεριφορές που εκδηλώνουν τα παιδιά με οπτική αναπηρία είναι το κούνημα του 

σώματος, ο επαναλαμβανόμενος χειρισμός αντικειμένων, οι νευρικές κινήσεις, το τρίψιμο 

και το πείραγμα των ματιών, το να κατεβάζουν το κεφάλι τους προς τα κάτω και το πήδημα. 

Οι Webster & Roe, (1998), προσθέτουν ότι στις στερεοτυπικές συμπεριφορές και τα 

παλαμάκια.  

Επίσης, στην έρευνά τους οι Sharma, Sigafoos και Carroll (2002), σε δείγμα που 

αποτελούνταν από 336 παιδιά ειδικών σχολείων ηλικίας 6 έως 16 ετών, μελέτησαν το είδος 

και τον βαθμό των ακατάλληλων και μη αποδεκτών συμπεριφορών των παιδιών με 

προβλήματα όρασης. Χρησιμοποιώντας το Aberrant Behavior Checklist, το οποίο μετρά τη 

συχνότητα και σοβαρότητα των συμπεριφορών, βρήκαν ότι το 24% των παιδιών που έλαβαν 

μέρος στην έρευνα εκδήλωναν τέτοιου είδους συμπεριφορές, με επικρατέστερες την 

απόσυρση, την υπερκινητικότητα, τις στερεοτυπίες, την ευερεθιστότητα, την επιθετικότητα 

και τον ακατάλληλο τρόπος ομιλίας. Τέλος, στην συγκεκριμένη έρευνα τα παιδιά με 

σοβαρότερα προβλήματα όρασης εκδήλωσαν περισσότερες προκλητικές και μη αποδεκτές 

συμπεριφορές. 
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Ορισμένες από αυτές τις δραστηριότητες - συνήθειες, μπορεί να είναι επικίνδυνες 

για τα παιδιά (Webster & Roe, 1998). Από την άλλη πλευρά, όμως, οι στερεοτυπίες μπορεί 

να προκαλούν και ευχαρίστηση στα παιδιά και να βοηθούν στην αναπτυξιακή τους 

διαδικασία. Συμπεριφορές, όπως το κούνημα του σώματος, το πείραγμα των ματιών μπορεί 

να παρουσιάζονται σε περιπτώσεις έλλειψης διέγερσης, αναστάτωσης, απουσίας της 

μητέρας ή σε περιπτώσεις όπου θέλει να ζητήσει κάτι το παιδί. Αυτές οι συμπεριφορές, 

λοιπόν, μπορεί να ερμηνευτούν ως προσπάθειες αυτοδιέγερσης ή χαλάρωσης από το παιδί. 

Με την υιοθέτηση αυτών των συμπεριφορών, το παιδί προσπαθεί να ελέγξει το άγχος του, 

ανακαλύπτοντας έτσι τρόπους ευχαρίστησης και συγκράτησης των συναισθημάτων του 

(Fazzi, et al., 1999).  

Οι στερεοτυπίες που υιοθετούν πιο συχνά τα παιδιά είναι αυτές που τους παρέχουν 

μια συγκεκριμένη διέγερση (Molloy & Rowe, 2011). Στην έρευνά τους, οι Fazzi et al. 

(1999), εντόπισαν ότι συμπεριφορές όπως το πείραγμα των ματιών πρόκυπταν σε 

περιπτώσεις όπου το παιδί αισθανόταν μοναξιά ή πλήξη, ενώ συμπεριφορές όπως οι 

επαναλαμβανόμενες κινήσεις χεριών εκδηλώνονταν σε περιπτώσεις όπου το παιδί ήταν 

ενθουσιασμένο. Αν θεωρήσουμε, επομένως, τις στερεοτυπικές συμπεριφορές ως ρυθμιστές, 

το πείραγμα των ματιών μπορεί να ερμηνευτεί ως τρόπος αύξησης του επιπέδου διέγερσης, 

ενώ οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις χεριών και το πήδημα ως τρόπος μείωσης της έντασης 

(Fazzi et al., 1999).  

Από την άλλη πλευρά, οι στερεοτυπίες εμποδίζουν τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 

των ατόμων, καθώς και την επικέντρωσή τους στις βασικές πληροφορίες (Webster & Roe, 

1998). Άτομα με στερεοτυπίες συχνά δεν εκφράζουν τις σκέψεις τους, δεν αντιλαμβάνονται 

τα λόγια των άλλων, δεν διατηρούν ένα ασφαλή και καθαρό σπίτι, δεν εκτελούν βασικές 

δεξιότητες για την ευημερία και την επιβίωσή τους, δεν αναπτύσσουν διαπροσωπικές 

σχέσεις και δε συμμετέχουν σε ευχάριστες δραστηριότητες μαζί με συνομήλικους τυπικής 
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ανάπτυξης (Matson, Kiely & Bamburg, 1997). Μελετώντας 272 άτομα με νοητική αναπηρία 

και χρησιμοποιώντας τη VABS, οι Matson et al. (1997) εντόπισαν ότι τα άτομα που 

εμφάνισαν συχνά στερεοτυπίες, είχαν πολύ χαμηλότερες επιδόσεις προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς. Κατέληξαν, συνεπώς, στο συμπέρασμα ότι η αντιμετώπιση των 

στερεοτυπιών ωφελεί τις προσαρμοστικές δεξιότητες των ατόμων. 

Οι Fazzi et al. (1999), έχουν αναφέρει ότι η πρώιμη παρέμβαση είναι αναγκαία για 

την αποφυγή της παγίωσης των στερεοτυπικών συμπεριφορών. Σκοπός της πρώιμης 

παρέμβασης δεν είναι απλώς η παροχή υποστήριξης αλλά και η δημιουργία ευκαιριών ώστε 

να καταφέρει το παιδί να επικοινωνήσει με τον κόσμο γύρω του. Στην έρευνα που 

διεξήγαγαν οι συγκεκριμένοι ερευνητές, παρατήρησαν ότι η μείωση των στερεοτυπικών 

συμπεριφορών μπορεί να επιτευχθεί μέσω την ανάπτυξης των προσαρμοστικών δεξιοτήτων 

των παιδιών. Στον αντίποδα, διαπίστωσαν ότι οι στερεοτυπικές συμπεριφορές ενδέχεται να 

αυξηθούν εξαιτίας των περιορισμένων περιβαλλοντικών συνθηκών, των μειωμένων 

αισθητηριακών διεγέρσεων και της μειωμένης κινητικότητας. 

 

2.5. Εκπαίδευση Παιδιών με Οπτική Αναπηρία 

Εδώ και πολλά χρόνια εκφράζονται ανησυχίες για το γεγονός ότι τα παιδιά με οπτική 

αναπηρία αποφοιτούν από προγράμματα οπτικής αναπηρίας, δίχως να έχουν αποκτήσει τις 

απαραίτητες δεξιότητες ώστε να ζήσουν ανεξάρτητα. Η διδασκαλία κοινωνικών 

δεξιοτήτων, δεξιοτήτων προσαρμοστικής συμπεριφοράς και επαγγελματικού 

προσανατολισμού θεωρούνται δευτερεύουσας σημασίας από τους εκπαιδευτικούς σε σχέση 

με τη διδασκαλία ακαδημαϊκών δεξιοτήτων και τη χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας 

ή των οπτικών βοηθημάτων (Wolffe et al. , 2002).  
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Οι εκπαιδευτικοί του χώρου της οπτικής αναπηρίας υποστηρίζουν ότι τα παιδιά με 

οπτική αναπηρία πρέπει να διδάσκονται όχι μόνο το περιεχόμενο που αφορά αποκλειστικά 

αυτά, με βάση το διευρυμένο πρόγραμμα σπουδών, αλλά επίσης και όλες τις δεξιότητες που 

διδάσκονται τα βλέποντα παιδιά στις γενικές τάξεις. Παρατηρείται, όμως, ότι οι 

εκπαιδευτικοί παιδιών με οπτική αναπηρία ξοδεύουν τον περισσότερο διδακτικό χρόνο στη 

διδασκαλία ακαδημαϊκών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Η διδασκαλία κοινωνικών 

δεξιοτήτων, δεξιοτήτων προσαρμοστικής συμπεριφοράς και η επαγγελματική εκπαίδευση 

θεωρούνται δευτερεύουσας σημασίας και εισάγονται στη διδακτική ατζέντα, όταν το 

επιτρέπει ο χρόνος (Wolffe et al., 2002). Σύμφωνα με τους Wolffe et al. (2002), δεν είναι 

τυχαίο ότι πολλοί απόφοιτοι με προβλήματα όρασης δυσκολεύονται να ζήσουν αυτόνομα, 

να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες της κοινότητας και να διατηρήσουν μια σημαντική 

θέση εργασίας.  

Οι Fazzi et al. (1999), έχουν τονίσει την ανάγκη διαμόρφωσης παρεμβάσεων που θα 

αποσκοπούν στην αλλαγή του περιβάλλοντος των υποκειμένων και στην ενθάρρυνση 

εναλλακτικών συμπεριφορών με μεγαλύτερη προσαρμοστική σημασία. Αυτές οι 

παρεμβάσεις πρέπει να εστιάζουν στη μείωση αγχωτικών εμπειριών, στην αποφυγή 

καταστάσεων που προκαλούν υπερδιέγερση και στην παροχή ευκαιριών για να διδαχθούν 

εναλλακτικές συμπεριφορές. Σύμφωνα με τους ίδιους ερευνητές είναι, ακόμη, σημαντικό να 

προσφέρεται όλος ο απαραίτητος χρόνος στο παιδί προκειμένου να ενσωματώσει 

διαφορετικά αισθητηριακά κανάλια. Οι Kalloniatis και Johnston (1994) έχουν υποστηρίξει 

ότι εάν οι εκπαιδευτικοί κατανοήσουν το επίπεδο λειτουργικότητας και τα συμπεριφορικά 

πρότυπα των παιδιών με οπτική αναπηρία, μπορούν να διαμορφώσουν πιο αποτελεσματικά 

εκπαιδευτικά προγράμματα.  

Οι μαθητές και μαθήτριες με αισθητηριακή αναπηρία χρειάζονται εκπαιδευτικούς 

που να γνωρίζουν τις ιδιαίτερες μαθησιακές τους ανάγκες  (Bruce, Ferrell & Luckner, 2016). 
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Για να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της εκπαίδευσης, τα παιδιά με προβλήματα 

όρασης πρέπει να μάθουν να μετακινούνται από τάξη σε τάξη, να πλοηγούνται μέσα στη 

αίθουσα, να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό τους, να γνωρίζουν και να πλοηγούνται γύρω 

από τον χώρο του θρανίου τους και να επικοινωνούν επιτυχώς με τους συνομήλικούς τους 

(Douglas, Pavey, McLinden & McCall, 2003). Επίσης, πρέπει να διδάσκονται στα παιδιά με 

οπτική αναπηρία διαπροσωπικές δεξιότητες, ώστε να ενισχυθεί η αυτοεκτίμησή τους, να 

αισθανθούν σημαντικοί και να αντιμετωπίσουν τυχόν αρνητικές εμπειρίες. Τα παιδιά με 

οπτική αναπηρία πρέπει να είναι σε θέση να μπορούν να υπερασπίζονται τον εαυτό τους και 

να μπορούν να γνωστοποιούν τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους. Είναι απαραίτητη η 

συστηματική διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων από τους εκπαιδευτικούς και την 

οικογένεια από τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού με οπτική αναπηρία. Συνεπώς, οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να μάθουν στρατηγικές ώστε να αναπτύσσουν κατάλληλες διδακτικές 

παρεμβάσεις (Rosenblum, 2000). 

 

2.6. Σκοπός και Ερευνητικά Ερωτήματα της Έρευνας 

Η όραση αποτελεί το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου και η απώλεια ή η έκπτωσή 

της επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις για τη ζωή και την εξέλιξή του (Αγγελοπούλου-

Σακαντάµη, 2002). Όπως προέκυψε από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, τα παιδιά με 

οπτική αναπηρία παρουσιάζουν ελλείμματα και καθυστερήσεις ως προς την ανάπτυξη των 

επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς και προβλήματα σε ορισμένους τομείς 

της καθημερινής λειτουργικότητας. Επίσης, οι έρευνες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί 

πάνω στο συγκεκριμένο θέμα στον ελλαδικό χώρο είναι περιορισμένες. Επομένως, είναι 

σημαντικό να μελετηθεί η προσαρμοστική συμπεριφορά των παιδιών αυτών που φοιτούν σε 

ελληνικά γενικά και ειδικά σχολεία, δεδομένου του ρόλου της όρασης στη διεκπεραίωση 
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καθημερινών δραστηριοτήτων, στην ανάπτυξη κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και επαρκών 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων.   

Βασικός σκοπός της εργασίας είναι η μέτρηση και η αξιολόγηση του επιπέδου της 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς παιδιών με οπτική αναπηρία και η σύγκριση της επίδοσής 

τους με βλέποντα παιδιά τυπικής ανάπτυξης μέσω της κλίμακας αξιολόγησης της 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς Vineland-II (Vineland Adaptive Behavior Scales, Second 

Edition) και ειδικότερα της φόρμα αξιολόγησης του/της εκπαιδευτικού (Vineland Adaptive 

Behavior Scales, Teacher Rating Form, Second Edition) (Sparrow et al., 2005), η οποία 

αποτελεί μια αναθεωρημένη έκδοσης της προηγούμενης κλίμακας Vineland Adaptive 

Behavior Scales, Classroom Edition. Επίσης, η εργασία αποσκοπεί στην εξακρίβωση των 

τομέων προσαρμοστικής συμπεριφοράς όπου τα παιδιά με οπτική αναπηρία παρουσιάζουν 

ελλείμματα. Τέλος, επιχειρείται να προσδιοριστούν παράγοντες που συσχετίζονται με την 

καθυστέρηση της ανάπτυξης της προσαρμοστικής συμπεριφοράς στα παιδιά με οπτική 

αναπηρία και να διερευνηθούν οι διαφοροποιήσεις στη βαθμολογία και συσχετίσεις εντός 

της ομάδας των παιδιών με προβλήματα όρασης που απαρτίζουν το δείγμα της έρευνας, 

αναφορικά με συγκεκριμένα ατομικά δημογραφικά χαρακτηριστικά. 

 Ειδικότερα, εκφράζονται και εξετάζονται οι παρακάτω ερευνητικές ερωτήσεις: 

1. Παρουσιάζουν τα παιδιά με οπτική αναπηρία χαμηλότερο επίπεδο συνολικής 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς σε σχέση με τους βλέποντες συνομήλικούς 

τους τυπικής ανάπτυξης; 

2. Τα παιδιά με οπτική αναπηρία εμφανίζουν μεγαλύτερα ελλείματα σε κάθε 

ένα τομέα της προσαρμοστικής συμπεριφοράς (κοινωνικοποίηση, 

επικοινωνία, δεξιότητες καθημερινής ζωής) σε σχέση  με τους βλέποντες 

συνομήλικούς τους τυπικής ανάπτυξης; 



50 

 

3. Παρουσιάζουν τα παιδιά με ολική τύφλωση χαμηλότερα επίπεδα 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς και χειρότερες επιδόσεις στους τομείς της 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς σε σχέση με τα παιδιά με μειωμένη όραση; 

4. Ποιοι δημογραφικοί παράγοντες επηρεάζουν και συσχετίζονται με τις 

επιδόσεις των παιδιών ως προς την προσαρμοστική συμπεριφορά και κάθε 

έναν τομέα της;  

5. Πού εντοπίζεται στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με το επίπεδο της 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς και την επίδοση σε κάθε έναν τομέα της και 

τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των παιδιών του δείγματος; 

6. Υπάρχουν συσχετίσεις ως προς τις επιδόσεις των παιδιών με οπτική αναπηρία 

ανάμεσα στους τρεις τομείς (επικοινωνία, δεξιότητες καθημερινής ζωής και 

κοινωνικοποίηση); Μπορεί να αποτελέσει, δηλαδή, η επίδοση σε έναν τομέα 

προγνωστικό παράγοντα της επίδοσης σε έναν άλλον τομέα; 
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3. Μεθοδολογία 

3.1. Συμμετέχοντες 

Στη συγκεκριμένη έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 59 παιδιά και έφηβοι, 

χρονολογικής ηλικίας 7 ετών έως 18 ετών (Μ=11.33, SD=3.33). Η μέση τιμή της ηλικίας 

του δείγματος ήταν τα 11,33 χρόνια, ενώ η παρόμοια τιμή της διαμέσου, η χαμηλή τιμή της 

τυπικής απόκλισης και το μικρό εύρος του δείγματος μας πληροφορούν ότι το δείγμα ήταν 

πιθανά συμμετρικό, δηλαδή κοντά στην συμπεριφορά της κανονικής κατανομής, γεγονός, 

όμως, που δεν επιβεβαιώνεται από το γράφημα 1. Η ηλικία της πλειοψηφίας των 

συμμετεχόντων ήταν ανάμεσα στα έτη 7 έως 12 (72.88%) (πρωτοβάθμια εκπαίδευση), ενώ 

λιγότερα ήταν τα παιδιά ηλικίας 13 έως 18 ετών (27.12%) (δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Η 

μέση τιμή της ηλικίας μόνο των παιδιών με οπτική αναπηρία ήταν 11.74 έτη. 

Πίνακας 1α.  

Μέτρα θέσης και διασποράς της ηλικίας του δείγματος 

Μέση τιμή Διάμεσος Τυπική απόκλιση Εύρος 
Ελάχιστή 

τιμή 
Μέγιστη τιμή 

11,33 10,42 3,33 11 7 18 

 

 

Γράφημα 1. Ιστόγραμμα συχνοτήτων της μεταβλητής «Ηλικία» 
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Πίνακας 1β.  

Πίνακας μέτρων θέσης και διασποράς της ηλικίας των παιδιών με οπτική αναπηρία 

Μέση τιμή Διάμεσος  Τυπική απόκλιση Εύρος 
Ελάχιστή 

τιμή 
Μέγιστη τιμή 

11,74 11,00 3,42 10,58 7,42 18,00 

 

 Ως προς την κατάσταση της όρασης των συμμετεχόντων, από τα 59 παιδιά, τα 29, 

δηλαδή το 49.15%, παρουσίαζαν οπτική αναπηρία (M=11.45, SD=3.46), ενώ τα υπόλοιπα 

30, δηλαδή το 50.85%, ήταν βλέποντα παιδιά τυπικής ανάπτυξης (Μ=10.22, SD=2.98). Το 

δείγμα της έρευνας απαρτίστηκε αποκλειστικά από παιδιά ηλικίας 7 έως 18 ετών που 

φοιτούσαν σε κάποια σχολική μονάδα της Ελλάδας. Βασικό κριτήριο αποκλεισμού από τη 

συμπερίληψη στην ομάδα των συμμετεχόντων με οπτική αναπηρία, αποτέλεσε η 

ταυτόχρονη ύπαρξη επιπρόσθετων αναπηριών στο ίδιο άτομο. Στην παρούσα έρευνα η 

ομάδα των συμμετεχόντων με οπτική αναπηρία ήταν τυχαία, γιατί αποτελούνταν από το 

σύνολο του ερευνητικού πληθυσμού της Ελληνικής Επικράτειας. 

Το δείγμα των 59 ατόμων σχηματίστηκε από 31 αγόρια (52.54%) και 28 κορίτσια 

(47.46%). Ειδικότερα, όσον αφορά την ομάδα των παιδιών με οπτική αναπηρία, 15 από τα 

29 παιδιά ήταν αγόρια (51.72%) και 14 κορίτσια (48.28%). Η ομάδα των παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης απαρτίστηκε από 16 αγόρια (53.33%) και 14 κορίτσια (46.67%). Μητρική 

γλώσσα την ελληνική είχε η πλειοψηφία (n=50 παιδιά) του δείγματος (84.75%,), ενώ μόλις 

εννιά παιδιά είχαν μητρική γλώσσα διαφορετική από την ελληνική (15.25%). Πρέπει να 

σημειωθεί ότι και τα εννιά παιδιά που δεν είχαν την ελληνική ως μητρική τους γλώσσα, 

ανήκαν στην ομάδα των παιδιών με οπτική αναπηρία. Δηλαδή, από τα 29 παιδιά με 

προβλήματα όρασης, τα 20 (68.97%) είχαν ως μητρική τους γλώσσα την ελληνική και τα 9 

(31.03%) κάποια άλλη. 
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Πίνακας 2.  

Χαρακτηριστικά συμμετεχόντων 

 Συχνότητα Ποσοστό% 

Φύλο 
Αγόρια 31 52,54 

Κορίτσια 28 47,46 

Ηλικία 
7 έως 12 ετών 43 72,88 

13 έως 18 ετών 16 27,12 

Μητρική Γλώσσα 
Ελληνικά 50 84,75 

Άλλη γλώσσα 9 15,25 

Βαθμός αναπηρίας 

Κανονική όραση 30 50,85 

Προβλήματα όρασης      29      49,15 

    

Ιδιαίτερα, ως προς τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων μόνο με οπτική αναπηρία, 

πρέπει να αναφερθεί ότι 17 από τα παιδιά (58.62%) παρουσίαζαν ολική απώλεια όρασης 

ενώ 12 παιδιά (41.38%) είχαν μειωμένη όραση. Η κατάταξη αυτή πραγματοποιήθηκε 

λαμβάνοντας υπόψιν τα κριτήρια ορισμού της οπτικής αναπηρίας σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ 

και στηρίχθηκε στις απαντήσεις που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί των παιδιών. Σύμφωνα με τον 

Π.Ο.Υ, ένα άτομο, για να χαρακτηριστεί τυφλό, πρέπει να έχει στο καλύτερο μάτι του και 

έπειτα από την καλύτερη δυνατή διόρθωση, οπτική οξύτητα μικρότερη από 3/60 ή οπτικό 

πεδίο λιγότερο από 10°, ενώ ένα άτομο έχει μειωμένη όραση όταν στο καλύτερο μάτι και 

μετά από την καλύτερη δυνατή διόρθωση, η οπτική οξύτητα είναι μικρότερη από 6/18 και 

μεγαλύτερη από 3/60, ή το οπτικό του πεδίο είναι λιγότερο από 20ο (WHO, 2009). Σε σχέση 

με το σύνολο των συμμετεχόντων, τα άτομα με μειωμένη όραση αποτελούσαν το 20,34%, 

ενώ τα άτομα με ολική απώλεια όρασης το 28,81%. 

Πίνακας 3.  

Πίνακας συχνοτήτων της κατάστασης της όρασης των συμμετεχόντων. 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Κανονική όραση 30 50,85 

Μερική απώλεια όρασης 12 20,34 

Ολική τύφλωση 17 28,81 

Σύνολο 59 100,0 
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Σε σχέση με την ηλικία εμφάνισης και απώλειας της όρασης, παρατηρείται ότι στην 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων τα προβλήματα όρασης ή η απουσία της όρασης υπήρχαν 

από το στάδιο της γέννησης των παιδιών. Ειδικότερα, μόλις δύο παιδιά (6.90%) εμφάνισαν 

προβλήματα στην όρασή τους σε μεταγενέστερο στάδιο της ζωής τους, σε αντίθεση με τα 

υπόλοιπα 27 (93.10%). Αντίστοιχα, από τα 17 παιδιά με ολική απώλεια όρασης, μόλις τα 

δύο (11.76) είχαν επίκτητη ολική απώλεια όρασης. Οι υπόλοιποι 15 (88.24%), γεννήθηκαν 

ή έχασαν την όρασή τους σε πρώιμο στάδιο της ζωής τους. 

Πίνακας 4.  

Χαρακτηριστικά συμμετεχόντων με οπτική αναπηρία  

 Συχνότητα Ποσοστό% 

Μητρική γλώσσα 
Ελληνική 20 68,97 

Άλλη γλώσσα 9 31,03 

Βαθμός αναπηρίας 
Ολική απώλεια όρασης 17 58,62 

Μειωμένη όραση 12 41,38 

Ηλικία εμφάνισης 

προβλημάτων 

Εκ γενετής 27 93,10 

Μεταγενέστερα 2 6,90 

Ηλικία απώλειας της 

όρασης 

Εκ γενετής 15 88,24 

Μεταγενέστερα 2 11,76 

Συχνότητα 

ανεξάρτητης 

μετακίνησης 

Ποτέ 0 0,00 

Σπάνια 3 10,34 

Ορισμένες φορές 3 10,34 

Συχνά 5 17,24 

Πάντα 18 62,07 

Μαθήματα 

προσανατολισμού 

και κινητικότητας  

Ναι 18 62,07 

Όχι 11 37,93 

Γνώση Braille 
Ναι 22 75,86 

Όχι  7 24,14 

Άλλα αδέρφια 
Ναι 19 65,52 

Όχι  10 34,48 

Άλλα αδέρφια με 
προβλήματα όρασης 

ή άλλη αναπηρία 

Ναι  2 6,90 

Όχι  27 93,10 

Πλαίσιο διαμονής 

Σπίτι 22 75,86 

Οικοτροφείο 6 20,69 

 Missing values 1 3,45 

 

Επίσης, το μεγαλύτερο μέρος των παιδιών με οπτική αναπηρία γνώριζε Braille και 

είχε παρακολουθήσει μαθήματα κινητικότητας και προσανατολισμού. Σύμφωνα με τις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών, 22 παιδιά (75.86%) γνώριζαν Braille και επτά δε γνώριζαν 

(24.14%), ενώ 18 παιδιά (62.07%) είχσν παρακολουθήσει μαθήματα προσανατολισμού και 
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κινητικότητας σε αντίθεση με 11 παιδιά (37.93%) που δεν είχαν παρακολουθήσει κάποιο 

αντίστοιχο  μάθημα ή πρόγραμμα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η πλειοψηφία των παιδιών με 

οπτική αναπηρία είχε την ικανότητα να μετακινείται ανεξάρτητα, καθώς όπως προκύπτει 

από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών το 79.31% μετακινούταν πάντα ή συχνά ανεξάρτητα 

(n=23), σε αντίθεση με το 10.43% (n=3) που μετακινούταν ανεξάρτητα ορισμένες φορές και 

το υπόλοιπο 10.34% (n=3) που μετακινούταν ανεξάρτητα σπάνια.  

Ως προς το πλαίσιο διαμονής, τα περισσότερα παιδιά (n=22) έμεναν μαζί με την 

οικογένειά τους, ενώ έξι παιδιά έμεναν σε οικοτροφείο. Για ένα παιδί δεν έχει καταγραφεί 

απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση από τον εκπαιδευτικό. Επιπλέον, το 65.52% των 

παιδιών με οπτική αναπηρία (n=19) είχε τουλάχιστον από έναν αδερφό ή μία αδερφή, ενώ 

μόλις δύο παιδιά (6.90%) είχαν αδερφό ή αδερφή με προβλήματα όρασης.  

Τέλος, ως προς το πλαίσιο φοίτησης, τα 19 παιδιά (65.52%) φοιτούσαν σε ειδικά 

σχολεία και τα 10 (34.48%) σε γενικά σχολεία. Ένα στα τρία παιδιά με οπτική αναπηρία 

φοιτούσε σε γενικό σχολείο. Όλα τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης (n=30) του συγκεκριμένου 

δείγματος φοιτούσαν σε γενικά σχολεία. Από το δείγμα των παιδιών με οπτική αναπηρία, 

τα 22 (75.86%) φοιτούσαν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τα επτά στη δευτεροβάθμια 

(24.14%). Από τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, 24 φοιτούσαν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

(80%) και έξι στη δευτεροβάθμια (20%). Συνολικά, 46 παιδιά του δείγματος (77.97%) 

φοιτούσαν στην πρωτοβάθμια και 13 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (22.03%).  

Πίνακας 5.  

Πλαίσιο φοίτησης 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Παιδιά με οπτική 

αναπηρία 

Ειδικό 19 65,52 

Γενικό 10 34,48 

Α΄βαθμια 22 75,86 

Β΄βαθμια 7 24,14 

Παιδιά τυπικής 
ανάπτυξης 

Α΄βαθμια 24 80 
Β΄βαθμια 6 20 

Σύνολο 
Α΄βαθμια 46 77,97 

Β΄βαθμια 13 22,03 
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Από την περιγραφή των δημογραφικών χαρακτηριστικών του συνόλου των 

συμμετεχόντων παρατηρήθηκε ότι το δείγμα της παρούσας έρευνας απαρτίστηκε κυρίως 

από Έλληνες ιθαγενείς μαθητές με μέση ηλικία τα 11 έτη. Ακόμη, η κατανομή των 

συμμετεχόντων ήταν μοιρασμένη ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια, ενώ το μεγαλύτερο 

μέρος τους φοιτούσε σε γενικά σχολεία. 

 

3.2 Εργαλεία της Έρευνας 

3.2.1. Κλίμακα Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς Vineland-II, Φόρμα Αξιολόγησης 

Δασκάλου (Vineland Adaptive Behavior Scales, Teacher Rating Form, Second Edition) 

Για τη μέτρηση της προσαρμοστικής συμπεριφοράς των συμμετεχόντων 

χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα αξιολόγησης της προσαρμοστικής συμπεριφοράς Vineland-II 

(Vineland Adaptive Behavior Scales, Second Edition / VABS-II) των Sparrow Cicceti και 

Balla (2005) και ειδικότερα η φόρμα αξιολόγησης του/της εκπαιδευτικού (Vineland 

Adaptive Behavior Scales, Teacher Rating Form, Second Edition / VABS/TRF-II). Η 

Κλίμακα Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς (VABS-II) των Sparrow et al. (2005) αποτελεί τη 

βελτιωμένη και αναθεωρημένη έκδοση της Κλίμακας Προσαρμοστικής συμπεριφοράς 

(Vineland Adaptive Behavior Scales - ΑBS) των Sparrow et al., (1984). Η δεύτερη έκδοση 

της Κλίμακας Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς (VABS-II) είναι αποτέλεσμα μιας σειράς 

αλλαγών των Sparrow et al. (2005) στην προηγούμενη έκδοσή της, στην προσπάθειά τους 

να βελτιώσουν το εργαλείο αξιολόγησης για τα πολύ μικρά παιδιά και τους ενήλικες. 

Αποσκοπεί στη συλλογή λεπτομερών πληροφοριών από ένα ή και παραπάνω άτομα με 

εξειδικευμένες γνώσεις σχετικές με το αξιολογούμενο άτομο (Oakland & Houchins, 1985).  

Η Φόρμα Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού (VABS/TRF-II) αποτελεί μια 

αναθεωρημένη έκδοση της προηγούμενης κλίμακας Vineland Adaptive Behavior Scales, 
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Classroom Edition των Sparrow et al. (1984). Η συγκεκριμένη κλίμακα προχωρά σε 

μετρήσεις που αφορούν την προσωπική και κοινωνική επάρκεια μαθητών και μαθητριών 

ηλικίας 3 έως 21 ετών σε σχολικά, προσχολικά ή και σε δομημένα περιβάλλοντα 

καθημερινής φροντίδας. Συμπληρώνεται από τον/την εκπαιδευτικό και αφορά τους τομείς 

της επικοινωνίας, της κοινωνικοποίησης, των δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης και των 

κινητικών δεξιοτήτων (Sparrow et al., 2005).  

Η Κλίμακα Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς (VABS-II) κυκλοφορεί σε τέσσερις 

διαφορετικές παραλλαγές: τη Φόρμα έρευνας (Survey Interview Form), η οποία 

απευθύνεται σε άτομα χρονολογικής ηλικίας 0 έως 90 ετών, την Φόρμα Αξιολόγησης του 

Γονέα ή του Παρόχου φροντίδας (Parent/Caregiver Rating Form), η οποία απευθύνεται σε 

άτομα χρονολογικής ηλικίας 0 έως 90 ετών, τη διευρυμένη Φόρμα (Expanded Interview 

Form), η οποία απευθύνεται σε άτομα χρονολογικής ηλικίας 0 έως 90 ετών και τη Φόρμα 

Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού (Teacher Rating Form), η οποία χορηγείται για άτομα 

χρονολογικής ηλικίας 3 έως 21 ετών, (Sparrow et al., 2005). 

Η Φόρμα Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού (VABS/TRF-II) απαρτίζεται από 223 

ερωτήσεις, έναντι των 244 ερωτήσεων που υπήρχαν στην προηγούμενη έκδοση της ίδιας 

μορφής της κλίμακας (Sparrow et al., 2005). Ειδικότερα, στον τομέα της επικοινωνίας ο 

αριθμός των ερωτήσεων αυξήθηκε σε 67 από 63 και στον τομέα της κοινωνικοποίησης σε 

60 από 53. Αντίθετα, στον τομέα δεξιοτήτων καθημερινής ζωής, οι ερωτήσεις μειώθηκαν 

από 99 σε 57. Στον τομέα των κινητικών δεξιοτήτων αυξήθηκαν οι ερωτήσεις στον 

υποτομέα λεπτή κινητικότητα από 13 σε 23. Τέλος, σε σύγκριση με την προηγούμενη 

έκδοσή της, στον τομέα των δεξιοτήτων καθημερινής ζωής, οι δύο υποτομείς των οικιακών 

δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων της κοινότητας αντικαταστάθηκαν από τους υποτομείς των 

ακαδημαϊκών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων της σχολικής κοινότητας, οι οποίοι 

φανερώνουν στοιχεία προσαρμοστικής συμπεριφοράς παρατηρήσιμα στον σχολικό χώρο. 
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Η VABS χορηγείται και συμπληρώνεται μέσα σε πλαίσια συζήτησης μεταξύ του 

επαγγελματία που την χορηγεί και του αξιολογητή (Oakland & Houchins, 1985). H 

συμπλήρωσή της και η αξιολόγηση του παιδιού πραγματοποιείται έμμεσα από κάποιο άτομο 

του σχολικού περιβάλλοντος στο οποίο φοιτά. Είναι σημαντικό για την εγκυρότητα των 

αποτελεσμάτων της αξιολόγησης να επιλεγεί το κατάλληλο πρόσωπο για τη συμπλήρωση 

της φόρμας. Η συγκεκριμένη φόρμα πρέπει να συμπληρωθεί από ένα πολύ οικείο πρόσωπο 

της σχολικής μονάδας, το οποίο γνωρίζει πολύ καλά τον αξιολογούμενο και τη συμπεριφορά 

του και να έχει καθημερινή επαφή μαζί του για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών 

πριν από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Οι εκπαιδευτικοί, συνήθως προχωρούν σε 

ακριβείς μετρήσεις σχετικά με τους μαθητές και τις μαθήτριές τους, έχοντας ως γνώμονα τη 

γνώση τους για την ανάπτυξη του παιδιού, την παρατήρηση καθημερινών συμπεριφορών 

πολλών διαφορετικών συνομήλικων και την εξοικείωσή τους με διαδικασίες αξιολόγησης 

(Sparrow et al., 2005).  

Η συγκεκριμένη κλίμακα περιλαμβάνει ερωτήσεις που αξιοποιούν την αίσθηση της 

όρασης. Οι Sparrow et al. (1984) αναφέρουν ότι επιτρέπεται, και πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψιν, η εκτέλεση μιας δραστηριότητας με εναλλακτικό τρόπο σε περίπτωση που κάποιο 

άτομο έχει μία αναπηρία (για παράδειγμα, χρήση Braille ή της νοηματικής). 

Η VABS/TRF-II δίνει αποτελέσματα σε μετρήσεις που αφορούν τους τομείς της 

επικοινωνίας, της κοινωνικοποίησης, των δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης και των 

κινητικών δεξιοτήτων. Έχουν ομαδοποιηθεί 11 υποτομείς σε τέσσερις τομείς, οι οποίοι είναι 

ο τομέας της επικοινωνίας, ο τομέας των δεξιοτήτων καθημερινής ζωής, ο τομέας της 

κοινωνικοποίησης και ο τομέας των κινητικών δεξιοτήτων. Το σκορ κάθε υποτομέα 

προστίθεται με σκοπό να διαμορφωθεί η συνολική επίδοση του παιδιού σε έναν τομέα. Στη 

συνέχεια, οι επιδόσεις των παιδιών και στους τέσσερις τομείς συνδυάζονται έτσι ώστε να 

προκύψει η συνολική προσαρμοστική συμπεριφορά των παιδιών ηλικίας έως και 6 ετών 
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(Adaptive Behavior Composite). Για τα παιδιά ηλικίας 7 ετών και άνω, οι επιδόσεις στους 

τρεις από τους τέσσερις τομείς (επικοινωνία, δεξιότητες καθημερινής ζωής, 

κοινωνικοποίηση) προστίθενται προκειμένου να προκύψει το σκορ της συνολικής 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς. Η βαθμολόγηση κάθε στοιχείου της κλίμακας μπορεί να 

πάρει τις τιμές 0 (όχι, ποτέ), 1 (ορισμένες φορές ή μερικώς), 2 (ναι, συχνά), Ο.Δ (δεν υπήρξε 

δυνατότητα δοκιμής της συμπεριφοράς). Επίσης, σε περίπτωση που ο αξιολογητής δεν είναι 

σίγουρος για μια απάντηση, μπορεί να σημειώσει το πεδίο υπόθεση. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι οι αξιολογητές οφείλουν να απαντούν στις ερωτήσεις με βάση το τι μπορεί να κάνει το 

παιδί μόνο του, χωρίς υποστήριξη και βοήθεια από κάποιο άλλο άτομο (Sparrow et al., 

2005).  

Κάθε ερωτηματολόγιο αφορά την αξιολόγηση ενός παιδιού, η οποία 

πραγματοποιείται από έναν εκπαιδευτικό, ενώ για κάθε ερωτηματολόγιο υπάρχει ένα 

φυλλάδιο σύνοψης των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου VABS-II,  από το οποίο 

εξάγονται τα αποτελέσματα για κάθε παιδί ξεχωριστά.  

Ως προς τη δομή τη κλίμακας, ο επικοινωνιακός τομέας αποτελείται από τους 

υποτομείς: προσληπτική επικοινωνία (πως το άτομο ακούει, προσέχει και τι κατανοεί), 

εκφραστική επικοινωνία (τι λέει το άτομο, πως χρησιμοποιεί το λόγο για να συλλέξει κα να 

δώσει πληροφορίες), γραπτή επικοινωνία (τι κατανοεί, τι διαβάζει και γράφει). Ο τομέας 

δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης περιλαμβάνει τους υποτομείς: προσωπικές δεξιότητες 

(πως το άτομο τρώει, ντύνεται και εκτελεί την προσωπική υγιεινή), ακαδημαϊκές δεξιότητες 

και τον υποτομέα σχολικής κοινότητας (πως το άτομο χρησιμοποιεί τα λεφτά, το τηλέφωνο, 

τον υπολογιστή, το χρόνο και τις επαγγελματικές του δεξιότητες). Ο τομέας της 

κοινωνικοποίησης αποτελείται από τους υποτομείς: υποτομέας διαπροσωπικών σχέσεων 

(πως αλληλοεπιδρά το άτομο με τους άλλους), υποτομέας παιχνιδιού και ελεύθερου χρόνου 
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(πως παίζει και αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο), υποτομέας δεξιοτήτων αντιμετώπισης / 

συνεργασίας (πως δείχνει υπευθυνότητα και ευαισθησία απέναντι σε άλλους).  

Ο επικοινωνιακός τομέας μετράει τον τρόπο με τον οποίο το παιδί ακούει και 

προσέχει, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί λέξεις για να επικοινωνήσει 

προφορικά ή γραπτώς. Ο τομέας των δεξιοτήτων καθημερινής ζωής μετράει τις καθημερινές 

συνήθειες και την υγιεινή του παιδιού, καθώς και την ικανότητα του ατόμου να ακολουθεί 

κανόνες και ρουτίνες, να αντιλαμβάνεται έννοιες όπως ο χρόνος αλλά και τα λεφτά και τα 

μαθηματικά. Ο τομέας της κοινωνικοποίησης εκτιμάει πως το παιδί αλληλοεπιδρά με τους 

άλλους, πως παίζει και αξιοποιεί τον ελεύθερό του χρόνο και αν είναι ευαίσθητος και 

υπεύθυνος απέναντι σε άλλα άτομα. (Sparrow et al., 2005).  

Στη συγκεκριμένη έρευνα δόθηκαν απαντήσεις που αφορούν στους τρεις από τους 

τέσσερις τομείς της κλίμακας (επικοινωνία, κοινωνικοποίηση, δεξιότητες καθημερινής 

διαβίωσης). Δεν καταγράφηκαν απαντήσεις για τον τομέα των κινητικών δεξιοτήτων, καθώς 

οι ερωτήσεις για το συγκεκριμένο τομέα είναι κατάλληλες για παιδιά ηλικίας 3 έως 6 ετών. 

Ο τομέας κινητικών δεξιοτήτων είναι προαιρετικός για άτομα ηλικίας άνω των 6 χρονών, 

καθώς έχει διαπιστωθεί ότι η κινητική ανάπτυξη φθάνει στο υψηλότερο σημείο της μέχρι 

την ηλικία αυτή και δεν υπήρχε διακύμανση στη βαθμολογία για τις μεγαλύτερες ηλικίες 

στο τυπικό δείγμα (Sparrow et al., 2005). Άλλωστε, το δείγμα της έρευνας περιλαμβάνει 

παιδιά άνω των 7 ετών, οι επιδόσεις των οποίων στον κινητικό τομέα δε λαμβάνονται υπόψιν 

για τον καθορισμό του επιπέδου της συνολικής προσαρμοστικής συμπεριφοράς. Σύμφωνα 

με τους Sparrow et al. (2005), η εκτίμηση της επίδοσης στον τομέα κινητικών δεξιοτήτων 

για άτομα μεγαλύτερα των 6 ετών, πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή γιατί δεν 

προκύπτει από την πραγματική επίδοση του ατόμου. Στην περίπτωση που αναλύσεις φέρουν 

στην επιφάνεια κάποιο έλλειμμα, πρέπει να πραγματοποιηθεί ακολούθως αξιολόγηση των 

κινητικών δεξιοτήτων και με άλλα εξειδικευμένα εργαλεία (Sparrow et al., 2005).  
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Κλείνοντας, πρέπει να αναφερθεί ότι οι κατασκευαστές της φόρμας (Sparrow et al., 

2005), έλεγξαν την αξιοπιστία της VABS-II (TRF) χρησιμοποιώντας τις μεθόδους 

εσωτερικής αξιοπιστίας, αξιοπιστίας δοκιμασίας - επαναδοκιμασίας και αξιοπιστίας μεταξύ 

βαθμολογητών. Οι Sparrow et al. (2005) βρήκαν ότι ο συντελεστής εσωτερικής αξιοπιστίας 

της συνολικής προσαρμοστικής συμπεριφοράς για τις ηλικίες 3 έως 18 ετών ήταν ίσος με 

r=0.98. Στους ελέγχους αξιοπιστίας δοκιμασίας – επαναδοκιμασίας, ο συντελεστής 

συσχέτισης για τη συνολική προσαρμοστική συμπεριφορά για τις ηλικίες 3 έως 6 ετών 

βρέθηκε ίσος με r=0.90, για τις ηλικίες 7 έως 13 ετών ήταν ίσος με r=0.88 και για τις ηλικίες 

14 έως 19 ετών ήταν ίσος με r=0.95. Από τους ελέγχους αξιοπιστίας μεταξύ βαθμολογητών, 

προέκυψε ότι ο συντελεστής της συνολικής προσαρμοστικής συμπεριφοράς για τις ηλικίες 

3 έως 6 ετών ήταν ίσος με r=0.59, για τις ηλικίες 7 έως 12 ετών ήταν ίσος με r=0.70 και για 

τις ηλικίες 13 έως 19 ετών ήταν ίσος με r=0.46 (Sparrow et al., 2005). 

3.2.2. Ερωτηματολόγιο δημογραφικών και άλλων στοιχείων 

Πριν τη συμπλήρωση της κλίμακας αξιολόγησης της προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς, με σκοπό την διερεύνηση διαφοροποιήσεων στη βαθμολογία εντός της 

ομάδας των παιδιών με οπτική αναπηρία σε σχέση με συγκεκριμένα ατομικά δημογραφικά 

χαρακτηριστικά, δόθηκε στους/στις εκπαιδευτικούς ένα ερωτηματολόγιο που ζητούσε 

δημογραφικές πληροφορίες βασικές για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων της έρευνας. Οι 

πληροφορίες που ζητήθηκαν προέκυψαν ύστερα από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας. 

Ειδικότερα, στο ερωτηματολόγιο αυτό οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις σχετικά με το φύλο του παιδιού, τη μητρική γλώσσα, την ηλικία του (ημερομηνία 

γέννησης), τον βαθμό οπτικής αναπηρίας (ολική ή μερική όραση), την πάθηση, την ηλικία 

εμφάνισης των προβλημάτων όρασης και την ηλικία απώλειας της όρασης, την ικανότητά 

και τη συχνότητα κατά την οποία μετακινείται ανεξάρτητα, το μορφωτικό επίπεδο των 

γονέων. Επίσης, στο ερωτηματολόγιο συμπεριλαμβάνονταν και ερωτήσεις για το αν 
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γνωρίζει το παιδί Braille, για το αν έχει παρακολουθήσει μαθήματα προσανατολισμού και 

κινητικότητας, για το αν μένει με την οικογένειά του ή σε κάποιο οικοτροφείο, για το αν 

φοιτά σε γενικό ή ειδικό σχολείο, για το αν έχει άλλα αδέρφια και για το αν κάποιο από τα 

αδέρφια του έχει και αυτό προβλήματα όρασης ή κάποια άλλη αναπηρία, (βλέπε 

παράρτημα). 

 

3.3. Διαδικασία 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας, μου χορηγήθηκε η κλίμακα αξιολόγησης της 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς Vineland-II (VABS-II) και ειδικότερα η φόρμα 

αξιολόγησης του/της εκπαιδευτικού (VABS/TRF-II) (Sparrow et al., 2005). Αρχικά, το 

εργαλείο μεταφράστηκε από τα αγγλικά στα ελληνικά. Αφού πραγματοποίησα τη 

μετάφραση του εργαλείου, ακολούθησε ο έλεγχός του και η αντίστροφη μετάφρασή του από 

απόφοιτη του τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης προκειμένου να εκτιμηθεί η πολιτισμική ισοδυναμία του εργαλείου. Στη 

συνέχεια, επιχειρήθηκε σύγκριση των μεταβλητών της πρωτότυπης κλίμακας (στα αγγλικά) 

με τα στοιχεία της μεταφρασμένης κλίμακας (στα ελληνικά). Στόχος ήταν να μεταδίδουν οι 

ερωτήσεις το ίδιο νόημα και στις δύο γλώσσες (αγγλικά – ελληνικά). Ακολούθως, έγιναν οι 

απαιτούμενες αλλαγές και προέκυψε η τελική μορφή της κλίμακας. Χρήση της κλίμακας 

VABS-II μεταφρασμένη στα ελληνικά, πραγματοποιήθηκε και στην έρευνα της 

Χριστοδούλου (2016). 

Τα δεδομένα της έρευνας συγκεντρώθηκαν είτε με απευθείας χορήγηση των 

ερωτηματολογίων από εμένα προς τους εκπαιδευτικούς και συζήτηση ως προς τον τρόπο 

συμπλήρωσής τους, είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και παράλληλης 

τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ εμού και του/της εκπαιδευτικού. Τα ερωτηματολόγια 
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συμπληρώθηκαν από τους/τις εκπαιδευτικούς των παιδιών που απάρτισαν το δείγμα της 

έρευνας. Η διεξαγωγή της έρευνας (χορήγηση και συγκέντρωση της VABS-II) 

πραγματοποιήθηκε το διάστημα μεταξύ του Δεκεμβρίου του 2016 έως τον Απρίλιο του 

2017.  

Αρχικά, ζητήθηκε άδεια από τον διευθυντή ή τη διευθύντρια του εκάστοτε σχολείου 

προκειμένου να επικοινωνήσω με τους/τις εκπαιδευτικούς για να ζητήσω να λάβουν μέρος 

στην έρευνα. Επειδή η συγκεκριμένη φόρμα πρέπει να συμπληρώνεται από ένα πολύ οικείο 

πρόσωπο της σχολικής μονάδας, το οποίο γνωρίζει πολύ καλά τον αξιολογούμενο και τη 

συμπεριφορά του και πρέπει να έχει καθημερινή επαφή μαζί του για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον δύο μηνών (Sparrow et al., 2005), ορίστηκε ως περιορισμός για τη συμμετοχή 

στην έρευνα ο ελάχιστος χρόνος διδασκαλίας ενός σχολικού τριμήνου μεταξύ παιδιού και 

εκπαιδευτικού. Άλλωστε, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μετά το πέρας του πρώτου 

τριμήνου της σχολικής χρονιάς, χορηγούνται οι έλεγχοι προόδου των παιδιών από τους/τις 

εκπαιδευτικούς. 

Κατόπιν, εξήγησα τη διαδικασία και τον τρόπο συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων 

σε όσους και όσες εκπαιδευτικούς δέχτηκαν και τηρούσαν τις προϋποθέσεις για να 

συμμετάσχουν. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε μέσα σε πλαίσια 

συζήτησης - συνέντευξης, είτε δια ζώσης είτε τηλεφωνικής, ανάμεσα σε μένα και τους/τις 

εκπαιδευτικούς. Πρώτα, οι εκπαιδευτικοί απαντούσαν στο ερωτηματολόγιο με τα 

δημογραφικά στοιχεία και στη συνέχεια πραγματοποιούνταν η συμπλήρωση της VABS-II. 

Τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν κατά αποκλειστικότητα από εκπαιδευτικούς. 

Συνολικά, τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν από 38 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι και οι οποίες 

εργάζονται είτε στο δημόσιο (76.32%) είτε στον ιδιωτικό τομέα (23.68%). Αναλυτικότερα, 

οι περισσότεροι ερωτηθέντες ήταν εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (76.32%), 
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ενώ λιγότεροι ήταν οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας (23.68%). Στον κλάδο της ειδικής 

εκπαίδευσης εργαζόταν το 63.16% των εκπαιδευτικών που συμπλήρωσαν τα 

ερωτηματολόγια, ενώ στον κλάδο της γενικής εκπαίδευσης το 36.84%. Ως προς το φύλο των 

εκπαιδευτικών, οι γυναίκες αποτελούσαν την πλειοψηφία των συμμετεχόντων (81.58%), 

ενώ οι άνδρες τη μειοψηφία (18.42%).  

Τέλος, το σημείο έναρξης για τη διεξαγωγή της συνέντευξης θεωρήθηκε η 

χρονολογική ηλικία του παιδιού, καθώς δεν υπήρχαν πληροφορίες από άλλα τεστ 

(νοημοσύνης, επίδοσης ή προσαρμοστικής συμπεριφοράς). 

Πίνακας 6.  

Στοιχεία ερωτηθέντων 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Άνδρες 7 18,42 

Γυναίκες 31 81,58 

Γενικό σχολείο 14 36,84 

Ειδικό σχολείο 24 63,16 

Πρωτοβάθμια 29 76,32 

Δευτεροβάθμια 9 23,68 

Δημόσιος Τομέας 29 76,32 

Ιδιωτικός Τομέας 9 23,68 

 

3.4. Ανάλυση των Δεδομένων 

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν πραγματοποιήθηκε μέσω του 

στατιστικού πακέτου SPSS V23. Η εξέταση των ερευνητικών ερωτημάτων έγινε με 

ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης δεδομένων περιγραφικής και επαγωγικής 

στατιστικής. Αρχικά, έγινε χρήση περιγραφικής στατιστικής για να προσδιοριστεί και να 

παρουσιαστεί η γενική εικόνα και κατανομή των στοιχείων της έρευνας. Έπειτα, έγινε 

χρήση επαγωγικής στατιστικής (επαγωγή συμπερασμάτων από το δείγμα). Εκτελέστηκαν, 

δηλαδή, τα κατάλληλα παραμετρικά ή μη παραμετρικά τεστ για την απάντηση των 

ερευνητικών ερωτημάτων. Ως προεπιλεγμένο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 
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ορίστηκε το α=0.05, καθώς αυτό το πιθανοθεωρητικό όριο χρησιμοποιείται συνήθως στις 

κοινωνικές επιστήμες. 

3.4.1.  Μεταβλητές της Έρευνας  

Το σύνολο των εξεταζόμενων μεταβλητών ήταν 30, από τις οποίες οι 16 ήταν οι 

περιγραφικές τους δείγματος. Από τις υπόλοιπες 14, οι 5 αφορούσαν τις βαθμολογίες των 

παιδιών στους τομείς της κλίμακας και τις επιδόσεις τους ως προς τη συνολική 

προσαρμοστική συμπεριφορά, ενώ οι εννιά μεταβλητές περιέγραφαν σε μήνες την 

αναπτυξιακή καθυστέρηση των παιδιών ως προς τους υποτομείς της κλίμακας. Μία 

μεταβλητή ήταν τα ονόματα-ψευδώνυμα των παιδιών.  

Οι παραπάνω μεταβλητές αποτέλεσαν ένα δείγμα ποσοτικών και ποιοτικών 

μεταβλητών. Πιο συγκεκριμένα, 16 μεταβλητές ήταν ποιοτικές και 14 μεταβλητές ήταν 

ποσοτικές. Η κλίμακα αξιολόγησης VABS-II (TRF) είναι κλειστού τύπου μη επιτρέποντας 

αυθαίρετη αξιολόγηση και αποτελείται από τις κατηγορίες βαθμολογίας με τιμές 0,1, και 2. 

Οι μεταβλητές χρονικής καθυστέρησης εκφράζονταν σε μήνες, ενώ η ηλικία των 

ερωτηθέντων σε έτη.  

Πριν από την κωδικοποίηση των δεδομένων δημιουργήθηκαν δύο νέες μεταβλητές. 

Η πρώτη μεταβλητή, που δημιουργήθηκε, ονομάστηκε status και περιέγραφε αν ένα παιδί 

έχει προβλήματα όρασης ή όχι (βλέποντες – παιδιά με οπτική αναπηρία). Η δεύτερη 

μεταβλητή ονομάστηκε age group και προέκυψε από τις ηλικίες των παιδιών. Χωρίστηκαν, 

δηλαδή, τα παιδιά του δείγματος σε δύο ηλικιακές ομάδες (7-12 ετών και 13-18 ετών). Η 

συνοπτική περιγραφή του συνόλου των μεταβλητών παρουσιάζεται στον πίνακα 7 μαζί με 

το όνομα της κωδικοποίησης της στο SPSS, την περιγραφή της και το είδος της (ποιοτική ή 

ποσοτική).   
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Πίνακας 7.  

Περιγραφή μεταβλητών του δείγματος  

Ονομασία στο 

SPSS 
Περιγραφή Κατηγορία 

Names Ονόματα μαθητών Ποιοτική 

Status Κατάσταση όρασης Ποιοτική 

Gendercat Φύλο Ποιοτική 

Age Ηλικία σε έτη Ποσοτική 

Agegroup Ηλικιακή ομάδα Ποιοτική 

Langcat Μητρική Γλώσσα Ποιοτική 

Degreecat Βαθμός οπτικής αναπηρίας Ποιοτική 

Agepcat Ηλικία εμφάνισης προβλημάτων όρασης Ποιοτική 

Agelcat Ηλικία απώλειας της όρασης Ποιοτική 

Mobcat Ανεξάρτητη μετακίνηση Ποιοτική 

Lesscat Μαθήματα προσανατολισμού και κινητικότητας Ποιοτική 

Braillecat Γνώση Braille Ποιοτική 

Simwtcat Άλλα αδέρφια χωρίς αναπηρία Ποιοτική 

Simbwcat Άλλα αδέρφια με αναπηρία Ποιοτική 

Placecat Πλαίσιο διαμονή Ποιοτική 

Schoolcat Πλαίσιο φοίτησης Ποιοτική 

Levelcat Επίπεδο Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς Ποιοτική 

score (1-4) 
Σκορ τομέων και συνολικής προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς 
Ποσοτικές 

delay1:9 Χρονική καθυστέρηση των υποτομέων σε μήνες Ποσοτικές 

 

Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι επειδή ορισμένοι εκπαιδευτικοί δε γνώριζαν ή δε 

θυμόντουσαν κάποιες δημογραφικές πληροφορίες των παιδιών (μορφωτικό επίπεδο γονέων, 

αιτία απώλειας της όρασης) δε δημιουργήθηκαν οι σχετικές μεταβλητές και δεν 

πραγματοποιήθηκαν οι σχετικές αναλύσεις.  
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4. Αποτελέσματα της Έρευνας 

Στο κεφάλαιο αυτό πραγματοποιείται η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας και 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματά της, τόσο ως προς το σύνολο όσο και ως προς τις 

επιμέρους ομάδες του δείγματος.  

Στο σύνολο του δείγματος (πίνακας 8), διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 

των συμμετεχόντων παρουσίασε «επαρκές» επίπεδο προσαρμοστικής συμπεριφοράς (n=32, 

54.20%) ενώ αρκετά ήταν, επίσης, και τα άτομα που παρουσίασαν «μετρίως χαμηλό» 

επίπεδο προσαρμοστικής συμπεριφοράς (n=20, 33.90%). Συνολικά, το 88.10% (σχεδόν 

εννιά στους δέκα) των συμμετεχόντων είχε μετρίως χαμηλό έως επαρκές επίπεδο 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς, ενώ τα άτομα με χαμηλό ή μετρίως υψηλό επίπεδο 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς αποτέλεσαν τη συντριπτική μειοψηφία (11.90%).  

Πίνακας 8.  

Πίνακας συχνοτήτων του επιπέδου προσαρμοστικής συμπεριφοράς των συμμετεχόντων  

 

Στο δείγμα των ατόμων με οπτική αναπηρία, διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό των παιδιών με οπτική αναπηρία είχε επαρκές επίπεδο προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς (n=12, 41.40%), ενώ αρκετά ήταν τα άτομα που εμφάνισαν χαμηλό (n=6, 

20.7%) και μετρίως χαμηλό (n=10, 34.5%) επίπεδο προσαρμοστικής συμπεριφοράς. Το 

55.2%, δηλαδή πάνω από το μισό των παιδιών με οπτική αναπηρία, περιορίστηκε σε χαμηλά 

έως μετρίως χαμηλά επίπεδα προσαρμοστικής συμπεριφοράς, ενώ το 96.6% είχε χαμηλό 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Σύνολο Συμμετεχόντων 

Χαμηλό 6 10,2 

Μετρίως χαμηλό 20 33,9 
Επαρκές 32 54,2 

Μετρίως υψηλό 1 1,7 

Σύνολο 59 100,0 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Παιδιά με Οπτική 

Αναπηρία 

Χαμηλό 6 20,7 
Μετρίως χαμηλό 10 34,5 

Επαρκές 12 41,4 

Μετρίως υψηλό 1 3,4 

Σύνολο 29 100,0 
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έως επαρκές επίπεδο προσαρμοστικής συμπεριφοράς. Επίσης, όπως παρουσιάζεται και στον 

πίνακα 9, τα κορίτσια εμφάνισαν υψηλότερες επιδόσεις ως προς το σκορ (86.96) και το 

γενικό επίπεδο (2.54) συνολικής προσαρμοστικής συμπεριφοράς συγκριτικά με τα αγόρια 

(86.06 και 2.42 αντίστοιχα) του δείγματος.  

Πίνακας 9 

Μέσοι όροι επίδοσης προσαρμοστικής συμπεριφοράς ανά φύλο 

  Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Σκορ Προσαρμοστικής 

Συμπεριφοράς 

Αγόρι 86,06 9,87 

Κορίτσι 86,96 12,58 

Επίπεδο 

Προσαρμοστικής 

Συμπεριφοράς 

Αγόρι 2,42 0,67 

Κορίτσι 2,54 0,74 

 

Πίνακας 10α 

Μέσοι όροι επίδοσης προσαρμοστικής συμπεριφοράς των ομάδων του δείγματος  

 Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

Επίπεδο 

Προσαρμοστικής 

Συμπεριφοράς 

Βλέποντες 2,67 0,48 

Οπτική αναπηρία 2,28 0,84 

Επίπεδο 

Προσαρμοστικής 
Συμπεριφοράς 

Βλέποντες  2,67 0,48 

Παιδιά με ολική 

απώλεια όρασης 
2,41 0,87 

Παιδιά με μειωμένη 

όραση 
2,08 0,79 

 

Όσον αφορά τις επιδόσεις των επιμέρους ομάδων του δείγματος, βρέθηκε ότι τα 

βλέποντα παιδιά (2.67) παρουσίασαν υψηλότερο επίπεδο συνολικής προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς σε σχέση με τα παιδιά με οπτική αναπηρία (2.28). Επίσης, όπως φαίνεται και 

στον πίνακα 10α, τα παιδιά με μειωμένη όραση είχαν το χαμηλότερο επίπεδο 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς (2.08). Τα παιδιά με ολική απώλεια όρασης παρουσίασαν 

μεν υψηλότερες επιδόσεις από τα παιδιά με μειωμένη όραση, χαμηλότερες δε από τα 

βλέποντα παιδιά (2.41). Σε μεταγενέστερο σημείο της εργασίας, αναφέρονται τα 

αποτελέσματα του ελέγχου χ2 μεταξύ αυτών των ποιοτικών μεταβλητών. 



69 

 

Στον πίνακα 10β, παρουσιάζονται οι επιδόσεις των παιδιών με οπτική αναπηρία και 

των βλεπόντων σε σχέση με τους τρεις τομείς της προσαρμοστικής συμπεριφοράς. Από τον 

πίνακα 10β φαίνεται ότι οι βλέποντες είχαν καλύτερη επίδοση και στους τρεις τομείς σε 

σχέση με τα παιδιά με οπτική αναπηρία.  

Πίνακας 10β 

Μέσοι όροι των παιδιών του δείγματος στους τομείς της προσαρμοστικής συμπεριφοράς 

 Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

Σκορ Επικοινωνίας 
Βλέποντες 86,50 5,79 

Οπτική αναπηρία 85,76 14,15 

Σκορ Δεξιοτήτων 

καθημερινής ζωής 

Βλέποντες 93,13 10,27 

Οπτική αναπηρία 84,86 15,58 

Σκορ 

Κοινωνικοποίησης 

Βλέποντες 90,50 10,49 

Οπτική αναπηρία 86,38 11,98 

 

Στον πίνακα 11 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι επίδοσης της προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς των παιδιών με οπτική αναπηρία σε σχέση με τα εξεταζόμενα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά της έρευνας. Σύμφωνα με τους πίνακες: α) τα κορίτσια (2.13) εμφάνισαν 

υψηλότερο μέσο όρο σε σχέση με τα αγόρια (2.43), β) τα παιδιά με μητρική γλώσσα την 

Ελληνική (2.30) εμφάνισαν υψηλότερο μέσο όρο σε σχέση με τα παιδιά που είχαν άλλη 

μητρική γλώσσα (2.22), γ) τα παιδιά που έμεναν σε οικοτροφείο (2.00) εμφάνισαν 

χαμηλότερο μέσο όρο συγκριτικά με τα παιδιά που έμεναν στο σπίτι με την οικογένειά τους 

(2.36), δ) τα παιδιά που φοιτούσαν σε γενικό σχολείο (3.10) είχαν υψηλότερο μέσο όρο από 

τα παιδιά που φοιτούσαν σε ειδικό (1.84), ε) τα παιδιά που γνώριζαν Braille (2.45) είχαν 

υψηλότερες μέσες τιμές από τα παιδιά που δε γνώριζαν (1.71), στ) τα παιδιά που είχαν 

αδέρφια χωρίς αναπηρία (2.32) εμφάνισαν υψηλότερες μέσες τιμές σε σχέση με αυτά που 

δεν είχαν (2.20), ενώ τα παιδιά που είχαν αδέρφια με αναπηρία (1.50) χαμηλότερες σε σχέση 

με αυτά που δεν είχαν (2.33), η) τα παιδιά που είχαν παρακολουθήσει μαθήματα ή 

προγράμματα προσανατολισμού και κινητικότητας (2.33) είχαν υψηλότερο μέσο όρο σε 

σχέση με αυτά που δεν είχαν παρακολουθήσει (2.18), ενώ τέλος τα παιδιά που 
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μετακινούνταν ανεξάρτητα πιο συχνά είχαν καλύτερες επιδόσεις από τα παιδιά που 

μετακινούνταν ανεξάρτητα σπανιότερα. Η μελέτη της ύπαρξης στατιστικά σημαντικών 

διαφορών μεταξύ των μέσων τιμών των ομάδων αναλύεται σε μεταγενέστερο σημείο αυτού 

του κεφαλαίου. 

Πίνακας 11. 

Συγκεντρωτικός πίνακας μέσων όρων επίδοσης προσαρμοστικής συμπεριφοράς των παιδιών με οπτική αναπηρία 

σε σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους  

 

Όσον αφορά τις αναλύσεις σχετικά με τις ηλικιακές ομάδες των παιδιών με οπτική 

αναπηρία, χρησιμοποιήθηκαν τα ισοδύναμα ηλικίας που παρέχει η αναθεωρημένη κλίμακα 

VABS-II, καθώς το συγκεκριμένο εργαλείο λαμβάνει υπόψιν του ότι η προσαρμοστική 

συμπεριφορά συσχετίζεται με την ηλικία και είναι πολυδιάστατη ως προς τον χαρακτήρα 

της (Oakland & Houchins, 1985). Σύμφωνα με τους Sparrow et al. (2005), η προσαρμοστική 

συμπεριφορά έχει εξελικτική φύση. Η VABS-II, σε αντίθεση με την προηγούμενη έκδοσή 

της, παρέχει ισοδύναμα ηλικίας από την οποία προκύπτει η χρονική καθυστέρηση για κάθε 

παιδί μόνο για τους υποτομείς και όχι για τους τομείς ή τη συνολική προσαρμοστική 

συμπεριφορά. Συνεπώς, πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις μόνο σε σχέση με τις ηλικιακές 

  Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Σκορ 

Προσαρμοστικής 

Συμπεριφοράς 

Φύλο 
Αγόρι 2,13 11,64 

Κορίτσι 2,43 15,56 

Γλώσσα 
Ελληνικά 2,30 14,18 

Άλλη γλώσσα 2,22 12,23 

Πλαίσιο διαβίωσης 
Σπίτι  2,36 13,15 

Οικοτροφείο  2,00 15,83 

Σχολείο 
Ειδικό 1,84 11,56 

Γενικό  3,10 9,85 

Braille 
Ναι 2,45 12,50 

Όχι 1,71 10,95 

Αδέρφια χωρίς 

αναπηρία 

Ναι  2,32 14,46 

Όχι 2,20 11,80 

Μαθήματα 

κινητικότητας και 

προσανατολισμού 

Ναι 2,33 14,81 

Όχι 2,18 11,06 

Ανεξάρτητη 
μετακίνηση 

Σπάνια 1,00 5,51 

Ορισμένες φορές 1,67 10,97 
Συχνά 2,60 9,53 

Πάντα  2,50 13,19 
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ομάδες των συμμετεχόντων και των χρονικών καθυστερήσεών τους στους υποτομείς. Η 

χρονική καθυστέρηση των παιδιών υπολογίζεται σε μήνες στην παρούσα έρευνα. 

Από τις αναλύσεις προέκυψε (πίνακας 12) ότι τα παιδιά της μικρότερης ηλικιακής 

ομάδας εμφάνισαν μικρότερους μέσους όρους χρονικών καθυστερήσεων στους 

περισσότερους υποτομείς από τα παιδιά της μεγαλύτερης ηλικιακής ομάδας. Ειδικότερα, τα 

παιδιά της μικρότερης ηλικιακής ομάδας παρουσίασαν μικρότερους μέσους όρους χρονικών 

καθυστερήσεων στους υποτομείς της αντιληπτικής επικοινωνίας, της εκφραστικής 

επικοινωνίας, της γραπτής επικοινωνίας, των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, του παιχνιδιού και 

ελεύθερου χρόνου, των δεξιοτήτων αντιμετώπισης / συνεργασίας. Στον αντίποδα, τα παιδιά 

της μεγαλύτερης ηλικιακής ομάδας σημείωσαν μικρότερους μέσους όρους χρονικών 

καθυστερήσεων στους υποτομείς των προσωπικών δεξιοτήτων, των δεξιοτήτων σχολικής 

κοινότητας και των διαπροσωπικών σχέσεων. Τα παιδιά της μικρότερης ηλικιακής ομάδας 

παρουσίασαν μικρότερους μέσους όρους χρονικών καθυστερήσεων σε όλους τους 

υποτομείς του τομέα της επικοινωνίας και στους δύο από τους τρεις υποτομείς του τομέα 

της κοινωνικοποίησης. Τα παιδιά της μεγαλύτερης ηλικιακής ομάδας σημείωσαν 

μικρότερους μέσους όρους χρονικών καθυστερήσεων στους δύο από τους τρεις υποτομείς 

του τομέα των δεξιοτήτων καθημερινής ζωής. Στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

επιδόσεων των δύο ηλικιακών ομάδων βρέθηκε μόνο ως προς τον υποτομέα της 

αντιληπτικής επικοινωνίας (p=0.014). 

Τα κορίτσια με οπτική αναπηρία (πίνακας 13) εμφάνισαν υψηλότερους μέσους όρους 

από τα αγόρια με οπτική αναπηρία στους τομείς της κοινωνικοποίησης και των δεξιοτήτων 

καθημερινής ζωής. Στον αντίποδα, εμφάνισαν χαμηλότερο μέσο όρο στον τομέα της 

επικοινωνίας. Οι διαφορές μεταξύ των μέσων όρων των δύο ομάδων ήταν οριακές και όχι 

στατιστικά σημαντικές.  
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Πίνακας 12. 

Μέσοι όροι χρονικών καθυστερήσεων των παιδιών με οπτική αναπηρία ανά ηλικιακή ομάδα  

 Ηλικιακή ομάδα Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Χρονική καθυστέρηση 

στην αντιληπτική 

επικοινωνία 

7-12 52,00 28,77 

13-18 83,90 35,64 

Χρονική καθυστέρηση 

στην εκφραστική 

επικοινωνία 

7-12 45,47 32,34 

13-18 59,20 41,53 

Χρονική καθυστέρηση 
στη γραπτή επικοινωνία 

7-12 27,26 22,91 
13-18 29,30 33,13 

Χρονική καθυστέρηση 

στις προσωπικές 

δεξιότητες 

7-12 44,16 21,60 

13-18 22,30 47,04 

Χρονική καθυστέρηση 

στις ακαδημαϊκές 

δεξιότητες 

7-12 28,47 10,66 

13-18 36,10 35,86 

Χρονική καθυστέρηση 

στις δεξιότητες 

σχολικής κοινότητας 

7-12 47,11 33,54 

13-18 38,40 39,77 

Χρονική καθυστέρηση 

στις διαπροσωπικές 

σχέσεις 

7-12 53,89 34,06 

13-18 45,30 45,92 

Χρονική καθυστέρηση 

στο παιχνίδι και τον 

ελεύθερο χρόνο 

7-12 68,26 27,01 

13-18 80,60 45,70 

Χρονική καθυστέρηση 
στις δεξιότητες 

αντιμετώπισης / 

συνεργασίας 

7-12 56,21 27,74 

13-18 62,50 42,68 

 

Πίνακας 13. 

Μέσοι όροι των παιδιών με οπτική αναπηρία  ανά φύλο στους τομείς της προσαρμοστικής συμπεριφοράς 

  Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Τομέας Επικοινωνίας 
Αγόρι 85,93 13,65 

Κορίτσι 85,57 15,18 

Τομέας Δεξιοτήτων 

Καθημερινής Ζωής 

Αγόρι 82,67 12,80 

Κορίτσι 87,21 18,29 

Τομέας 

Κοινωνικοποίησης 

Αγόρι 85,87 10,79 

Κορίτσι 86,93 13,53 

 

Όσον αφορά τις αναπτυξιακές καθυστερήσεις των αγοριών και των κοριτσιών με 

οπτική αναπηρία, βρέθηκε ότι τα κορίτσια χαρακτηρίζονταν από μικρότερη μέση 

αναπτυξιακή καθυστέρηση σε κάθε έναν υποτομέα της κλίμακας. Οι διαφορές των 

επιδόσεων των δύο ομάδων δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. 
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Πίνακας 14. 

Μέσοι όροι χρονικών καθυστερήσεων των παιδιών με οπτική αναπηρία ανά φύλο 

 Φύλο  Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Χρονική καθυστέρηση 

στην αντιληπτική 

επικοινωνία 

Αγόρι 66,53 41,20 

Κορίτσι  59,21 26,09 

Χρονική καθυστέρηση 

στην εκφραστική 

επικοινωνία 

Αγόρι 59,07 42,01 

Κορίτσι  40,71 25,47 

Χρονική καθυστέρηση 
στη γραπτή επικοινωνία 

Αγόρι 29,87 28,21 
Κορίτσι  25,93 24,97 

Χρονική καθυστέρηση 

στις προσωπικές 

δεξιότητες 

Αγόρι 45,87 37,87 

Κορίτσι  26,71 25,88 

Χρονική καθυστέρηση 

στις ακαδημαϊκές 

δεξιότητες 

Αγόρι 37,27 27,10 

Κορίτσι  24,50 13,96 

Χρονική καθυστέρηση 

στις δεξιότητες 

σχολικής κοινότητας 

Αγόρι 52,20 38,58 

Κορίτσι  35,43 30,51 

Χρονική καθυστέρηση 

στις διαπροσωπικές 

σχέσεις 

Αγόρι 59,60 44,36 

Κορίτσι  41,64 28,36 

Χρονική καθυστέρηση 

στο παιχνίδι και τον 

ελεύθερο χρόνο 

Αγόρι 83,13 34,01 

Κορίτσι  61,14 31,91 

Χρονική καθυστέρηση 
στις δεξιότητες 

αντιμετώπισης / 

συνεργασίας 

Αγόρι 62,73 38,45 

Κορίτσι  53,71 26,63 

 

Ο έλεγχος υποθέσεων χ2 φανέρωσε την ύπαρξη στατιστικά σημαντικής εξάρτησης 

ανάμεσα στο επίπεδο προσαρμοστικής συμπεριφοράς και την κατάσταση όρασης 

(βλέποντες – παιδιά με οπτική αναπηρία) (p=0.029) (πίνακας 15). Οι βλέποντες του 

δείγματος παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα προσαρμοστικής συμπεριφοράς σε σχέση με τα 

παιδιά με οπτική αναπηρία.  

Ιδιαίτερα, έπειτα από τη μεμονωμένη σύγκριση των επιμέρους ομάδων των 

συμμετεχόντων, παρατηρήθηκε ότι οι βλέποντες του δείγματος παρουσίασαν υψηλότερα 

επίπεδα προσαρμοστικής συμπεριφοράς σε σχέση με τα παιδιά με μειωμένη όραση, καθώς 

και σε σχέση με τα παιδιά με ολική απώλεια όρασης. Μάλιστα, ο έλεγχος υποθέσεων χ2 

φανέρωσε την ύπαρξη στατιστικά σημαντικής εξάρτησης μεταξύ των βλεπόντων και των 

παιδιών με μειωμένη όραση και του επιπέδου προσαρμοστικής συμπεριφοράς (p=0.034) 
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(πίνακας 15). Ο έλεγχος υποθέσεων χ2 φανέρωσε την οριακή ύπαρξη στατιστικά σημαντικής 

εξάρτησης και μεταξύ των βλεπόντων και των παιδιών με ολική απώλεια όρασης και του 

επιπέδου προσαρμοστικής συμπεριφοράς (p=0.050) (πίνακας 15). Αντιθέτως, δε βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ των παιδιών με ολική απώλεια όρασης και 

μειωμένη όραση (βαθμός οπτικής αναπηρίας) και του επιπέδου προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς. 

Πίνακας 15. 

Έλεγχοι υποθέσεων χ2 ανάμεσα στο επίπεδο προσαρμοστικής συμπεριφοράς και την κατάσταση όραση των 

συμμετεχόντων 

  Pearson Chi-Square Df Sig 

Επίπεδο 

Προσαρμοστικής 

Συμπεριφοράς 

Βλέποντες και 

παιδιά με οπτική 

αναπηρία 

8,99 3 0,029 

Βλέποντες και 

παιδιά με 

μειωμένη όραση 

9,33 2 0,009 

 Βλέποντες και 

παιδιά με ολική 

απώλεια όρασης 

7,81 3 0,050 

 

Στατιστικά σημαντική διαφορά (πίνακας 16) ανάμεσα στις επιδόσεις των βλεπόντων 

και των παιδιών με οπτική αναπηρία, διαπιστώθηκε στον τομέα δεξιοτήτων καθημερινής 

ζωής (t=2.415, p=0.019). Πρέπει να αναφερθεί ότι στη συγκεκριμένη έρευνα, οι βλέποντες 

τυπικής ανάπτυξης ήταν αυτοί που είχαν στατιστικά υψηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τα 

άτομα με οπτική αναπηρία, όπως φαίνεται και στον πίνακα 17, στον οποίο παρουσιάζονται 

οι μέσες τιμές.  

Πίνακας 16.  

Πίνακας μεταβλητών στις οποίες ο παράγοντας «κατάσταση όρασης» βρέθηκε στατιστικά σημαντικός 

 T Df Sig 

Σκορ Τομέα Δεξιοτήτων 
Καθημερινής Ζωής 

-2,415 57 0,019 
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Πίνακας 17.  

Πίνακας μέσων τιμών των μεταβλητών ανά κατηγορία στις οποίες βρέθηκε στατιστικά σημαντικός ο παράγοντας 

«κατάσταση όρασης»  

 Οπτική αναπηρία Μέση Τιμή 

Σκορ Τομέα Δεξιοτήτων Καθημερινής Ζωής 
Ναι 84,86 

Όχι 93,13 

 

Πίνακας 18. 

Χρονική καθυστέρηση σε μήνες των παιδιών με οπτική αναπηρία και των βλεπόντων 

 
Πρόβλημα 

όρασης 
            Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Χρονική καθυστέρηση 

στην αντιληπτική 

επικοινωνία 

Ναι    63,00          34,33     

Όχι    51,80          18,44     

Χρονική καθυστέρηση 

στην εκφραστική 

επικοινωνία 

Ναι    50,21          35,65     

Όχι    39,47          17,47     

Χρονική καθυστέρηση 

στη γραπτή 
επικοινωνία 

Ναι    27,97          26,29     

Όχι    10,87          11,04     

Χρονική καθυστέρηση 

στις προσωπικές 

δεξιότητες 

Ναι    36,62          33,51     

Όχι    21,67          16,83     

Χρονική καθυστέρηση 

στις ακαδημαϊκές 

δεξιότητες 

Ναι    31,10          22,36     

Όχι    16,87          17,29     

Χρονική καθυστέρηση 

στις δεξιότητες 

σχολικής κοινότητας 

Ναι    44,10          35,35     

Όχι    31,57          21,13     

Χρονική καθυστέρηση 

στις διαπροσωπικές 

σχέσεις 

Ναι    50,93          37,96     

Όχι    34,67          18,27     

Χρονική καθυστέρηση 
στο παιχνίδι και τον 

ελεύθερο χρόνο 

Ναι    72,52          34,30     

Όχι    48,63          28,15     

Χρονική καθυστέρηση 

στις δεξιότητες 

αντιμετώπισης / 

συνεργασίας 

Ναι    58,38          33,01     

Όχι    50,10          20,84     
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Στον πίνακα 18 παρουσιάζεται συγκριτικά η χρονική καθυστέρηση των παιδιών (σε 

μήνες στην παρούσα έρευνα) με οπτική αναπηρία και των βλεπόντων σε κάθε υποτομέα, με 

βάση τα ισοδύναμα ηλικίας που προκύπτουν από τη συμπλήρωση της VABS-II.  

Στη συγκεκριμένη έρευνα, τα παιδιά με οπτική αναπηρία παρουσίασαν μεγαλύτερες 

μέσες αναπτυξιακές καθυστερήσεις από τους βλέποντες σε όλους τους υποτομείς της 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς (πίνακας 18).  

Σε συγκεκριμένους υποτομείς η χρονική καθυστέρηση των παιδιών με οπτική 

αναπηρία σε σχέση με τα βλέποντα παιδιά βρέθηκε στατιστικά σημαντική. Τα παιδιά με 

οπτική αναπηρία της παρούσας έρευνας, εμφάνισαν μεγαλύτερη αναπτυξιακή καθυστέρηση 

σε στατιστικά σημαντικό βαθμό σε σχέση με τα βλέποντα παιδιά στους υποτομείς της 

γραπτής επικοινωνίας (p=0.003), των προσωπικών δεξιοτήτων (p=0.037), των 

ακαδημαϊκών δεξιοτήτων (p=0.008), των διαπροσωπικών σχέσεων (p=0.043) και του 

παιχνιδιού και του ελεύθερου χρόνου (p=0.005) Oι προσωπικές δεξιότητες και οι 

ακαδημαϊκές δεξιότητες αποτελούν υποτομείς του τομέα δεξιοτήτων καθημερινής ζωής. Οι 

διαπροσωπικές σχέσεις και το παιχνίδι και ελεύθερος χρόνος αποτελούν υποτομείς του 

τομέα της κοινωνικοποίησης. Τα παιδιά με οπτική αναπηρία παρουσίασαν μεγαλύτερη 

αναπτυξιακή καθυστέρηση σε στατιστικά σημαντικό βαθμό σε δύο από τους τρεις υποτομείς 

του τομέα των δεξιοτήτων καθημερινής ζωής και του τομέα της κοινωνικοποίησης. 

Επομένως, από τις αναλύσεις των διαφορών των μέσων τιμών των δύο ομάδων (βλέποντες, 

παιδιά με οπτική αναπηρία), γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχει, μάλλον, στατιστικά σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στα άτομα με οπτική αναπηρία και τους βλέποντες ως προς τον τομέα των 

δεξιοτήτων καθημερινής ζωής και του τομέα της κοινωνικοποίησης.  

Έπειτα από τη μεμονωμένη σύγκριση των μέσων τιμών των βλεπόντων και των 

παιδιών με μειωμένη όραση, βρέθηκε ότι οι βλέποντες του δείγματος παρουσίασαν σε 
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στατιστικά σημαντικό βαθμό υψηλότερες μέσες τιμές σε σχέση με τα άτομα με μειωμένη 

όραση ως προς τον τομέα δεξιοτήτων καθημερινής ζωής (t=2.73, p=0.009). Αντίστοιχα 

αποτελέσματα δε βρέθηκαν στις συγκρίσεις μεταξύ των βλεπόντων και των παιδιών με 

ολική τύφλωση και των παιδιών με ολική τύφλωση και των παιδιών με μειωμένη όραση. 

Επίσης, ο έλεγχος υποθέσεων t-test, εκτός από τον τομέα των δεξιοτήτων καθημερινής ζωής, 

φανέρωσε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της επίδοσης των βλεπόντων και των 

ατόμων με μειωμένη όραση στον τομέα της κοινωνικοποίησης (p=0.033).  

Τα παιδιά με μειωμένη όραση παρουσίασαν, ακόμη, μεγαλύτερες αναπτυξιακές 

καθυστερήσεις ως προς κάθε έναν υποτομέα της προσαρμοστικής συμπεριφοράς (πίνακας 

19) από τους βλέποντες. Στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων ως προς 

τις αναπτυξιακές καθυστερήσεις βρέθηκε μόνο σε σχέση με τον υποτομέα της γραπτής 

επικοινωνίας (t=-2.53 p=0.026) και τον υποτομέα των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων (t=-2.11, 

p=0.041) (πίνακας 20). 

Ομοίως, τα παιδιά με ολική απώλεια όρασης εμφάνισαν μεγαλύτερες αναπτυξιακές 

καθυστερήσεις από τους βλέποντες συμμετέχοντες σε σχέση με όλους τους υποτομείς της 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς (πίνακας 21). Στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

δύο ομάδων συμμετεχόντων παρουσιάστηκαν ως προς τους υποτομείς της γραπτής 

επικοινωνίας (t=-2.20, p=0.040), των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων (t=-2.46, p=0.018) και του 

παιχνιδιού και ελεύθερου χρόνου (t=-2.91, p=0.06) (πίνακας 21).  

Για τις διαφορές στις χρονικές καθυστερήσεις των παιδιών με ολική τύφλωση και 

των παιδιών με μειωμένη όραση, μας πληροφορεί ο πίνακας 22. Ο παράγοντας βαθμός 

οπτικής αναπηρίας δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντικός σε καμία από τις εξεταζόμενες 

μεταβλητές της έρευνας. Η ολική τύφλωση χαρακτηρίστηκε από μεγαλύτερες μέσες 
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αναπτυξιακές καθυστερήσεις στις περισσότερες μεταβλητές με εξαίρεση τις μεταβλητές της 

γραπτής και της αντιληπτικής επικοινωνίας (δύο υποτομείς του τομέα της επικοινωνίας).  

Πίνακας 19. 

Χρονική καθυστέρηση σε μήνες των παιδιών με μειωμένη όραση και των βλεπόντων 

 
Κατάσταση 

όρασης 
            Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Χρονική καθυστέρηση 

στην αντιληπτική 

επικοινωνία 

Βλέποντες    51,80          18,44     

Παιδιά με 

μειωμένη όραση 
   64,42          30,11     

Χρονική καθυστέρηση 

στην εκφραστική 

επικοινωνία 

Βλέποντες    39,47          17,47     

Παιδιά με 

μειωμένη όραση 
   44,42          20,83     

Χρονική καθυστέρηση 

στη γραπτή 

επικοινωνία 

Βλέποντες    10,87          11,04     

Παιδιά με 

μειωμένη όραση 
   31,67          27,60     

Χρονική καθυστέρηση 

στις προσωπικές 

δεξιότητες 

Βλέποντες    21,67          16,83     

Παιδιά με 

μειωμένη όραση 
   31,83          22,83     

Χρονική καθυστέρηση 

στις ακαδημαϊκές 

δεξιότητες 

Βλέποντες    16,87          17,29     

Παιδιά με 

μειωμένη όραση 
   29,00          15,46     

Χρονική καθυστέρηση 

στις δεξιότητες 

σχολικής κοινότητας 

Βλέποντες    31,57          21,13     

Παιδιά με 

μειωμένη όραση 
   36,83          18,16     

Χρονική καθυστέρηση 

στις διαπροσωπικές 

σχέσεις 

Βλέποντες    34,67          18,27     

Παιδιά με 

μειωμένη όραση 
   47,50          25,92     

Χρονική καθυστέρηση 

στο παιχνίδι και τον 

ελεύθερο χρόνο 

Βλέποντες    48,63          28,15     

Παιδιά με 

μειωμένη όραση 
   65,92          26,98     

Χρονική καθυστέρηση 

στις δεξιότητες 

αντιμετώπισης / 

συνεργασίας 

Βλέποντες    50,10          20,84     

Παιδιά με 

μειωμένη όραση 
   51,83          26,10     
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Πίνακας 20.  

Έλεγχοι t-test μεταξύ βλεπόντων – παιδιών με μειωμένη όραση και βλεπόντων – παιδιών με ολική απώλεια 

όρασης ως προς τις χρονικές καθυστερήσεις στους υποτομείς 

  T Df Sig 

Βλέποντες και 

παιδιά με 

μειωμένη όραση 

Χρονική καθυστέρηση στη 

γραπτή επικοινωνία 
-2,53 12,43 0,026 

Χρονική καθυστέρηση στις 

ακαδημαϊκές δεξιότητες 
-2,11 40,00 0,041 

Βλέποντες και με 

παιδιά με ολική 

απώλεια όρασης 

Χρονική καθυστέρηση στη 
γραπτή επικοινωνία 

-2,20 19,26 0,40 

Χρονική καθυστέρηση στις 

ακαδημαϊκές δεξιότητες 
-2,46 45,00 0,018 

Χρονική καθυστέρηση στο 

παιχνίδι και τον ελεύθερο 

χρόνο 

-2,91 45,00 0,006 

 

Πίνακας 21. 

Χρονική καθυστέρηση σε μήνες των παιδιών με ολική απώλεια όρασης και των βλεπόντων 

 
Κατάσταση 

όρασης 
            Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Χρονική καθυστέρηση 

στην αντιληπτική 
επικοινωνία 

Βλέποντες    51,80          18,44     

Παιδιά με ολική 
απώλεια όρασης 

   62,00          37,90     

Χρονική καθυστέρηση 
στην εκφραστική 

επικοινωνία 

Βλέποντες    39,47          17,47     

Παιδιά με ολική 

απώλεια όρασης 
   54,29          43,39     

Χρονική καθυστέρηση 

στη γραπτή 

επικοινωνία 

Βλέποντες    10,87          11,04     

Παιδιά με ολική 

απώλεια όρασης 
   25,35          25,86     

Χρονική καθυστέρηση 

στις προσωπικές 

δεξιότητες 

Βλέποντες    21,67          16,83     

Παιδιά με ολική 

απώλεια όρασης 
   40,00          39,71     

Χρονική καθυστέρηση 

στις ακαδημαϊκές 

δεξιότητες 

Βλέποντες    16,87          17,29     

Παιδιά με ολική 

απώλεια όρασης 
   32,59          26,55     

Χρονική καθυστέρηση 

στις δεξιότητες 

σχολικής κοινότητας 

Βλέποντες    31,57          21,13     

Παιδιά με ολική 

απώλεια όρασης 
   49,24          43,50     

Χρονική καθυστέρηση 
στις διαπροσωπικές 

σχέσεις 

Βλέποντες    34,67          18,27     

Παιδιά με ολική 
απώλεια όρασης 

   53,35          45,21     

Χρονική καθυστέρηση 

στο παιχνίδι και τον 

ελεύθερο χρόνο 

Βλέποντες    48,63          28,15     

Παιδιά με ολική 

απώλεια όρασης 
   77,18          38,76     

Χρονική καθυστέρηση 

στις δεξιότητες 

αντιμετώπισης / 

συνεργασίας 

Βλέποντες    50,10          20,84     

Παιδιά με ολική 

απώλεια όρασης 
   63,00          37,19     
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Πίνακας 22. 

Χρονική καθυστέρηση σε μήνες των παιδιών με ολική απώλεια όρασης και των παιδιών με μειωμένη όραση 

 Βαθμός οπτικής αναπηρίας Μέση τιμή 

Χρονική καθυστέρηση στην αντιληπτική 

επικοινωνία 

Μερική απώλεια όρασης 64,42 

Ολική τύφλωση 62,00 

Χρονική καθυστέρηση στην εκφραστική 

επικοινωνία 

Μερική απώλεια όρασης 44,42 

Ολική τύφλωση 54,29 

Χρονική καθυστέρηση στη γραπτή 

επικοινωνία 

Μερική απώλεια όρασης 31,67 

Ολική τύφλωση 25,35 

Χρονική καθυστέρηση στις προσωπικές 

δεξιότητες 

Μερική απώλεια όρασης 31,83 

Ολική τύφλωση 40,00 

Χρονική καθυστέρηση στις ακαδημαϊκές 

δεξιότητες 

Μερική απώλεια όρασης 29,00 

Ολική τύφλωση 32,59 

Χρονική καθυστέρηση στις δεξιότητες 

σχολικής κοινότητας 

Μερική απώλεια όρασης 36,83 

Ολική τύφλωση 49,24 

Χρονική καθυστέρηση στις 

διαπροσωπικές σχέσεις 

Μερική απώλεια όρασης 47,50 

Ολική τύφλωση 53,35 

Χρονική καθυστέρηση στο παιχνίδι και 

τον ελεύθερο χρόνο 

Μερική απώλεια όρασης 65,92 

Ολική τύφλωση 77,18 

Χρονική καθυστέρηση στις δεξιότητες 

αντιμετώπισης / συνεργασίας 

Μερική απώλεια όρασης 51,83 

Ολική τύφλωση 63,00 

 

Στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε μεταξύ των παιδιών με διαφορετική 

μητρική γλώσσα ως προς τις αναπτυξιακές τους καθυστερήσεις στους υποτομείς των 

προσωπικών δεξιοτήτων» (p=0.012) και των δεξιοτήτων σχολικής κοινότητας (p=0.015) 

(πίνακας 23α). Οι μαθητές και μαθήτριες με μητρική γλώσσα την Ελληνική είχαν μικρότερη 

αναπτυξιακή καθυστέρηση από τα παιδιά με μητρική γλώσσα διαφορετική της Ελληνικής 

στις συγκεκριμένες μεταβλητές (πίνακας 23β).  

Πίνακας 23α. 

Πίνακας μεταβλητών στις οποίες ο παράγοντας «μητρική Γλώσσα» βρέθηκε στατιστικά σημαντικός 

 T d.f. sig. 

Χρονική Καθυστέρηση στις προσωπικές 

δεξιότητες 
2,68 27,00            0,012 

Χρονική καθυστέρηση στις δεξιότητες σχολικής 

κοινότητας 
2,61 27,00             0,015 
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Πίνακας 23β. 

Πίνακας μέσων τιμών των μεταβλητών ανά κατηγορία του παράγοντα «μητρική γλώσσα»  

 Μητρική Γλώσσα Μέση τιμή 

Χρονική Καθυστέρηση στις προσωπικές δεξιότητες 
Άλλη 59,11 

Ελληνικά 26,50 

Χρονική καθυστέρηση στις δεξιότητες σχολικής 

κοινότητας 

Άλλη 67,33 

Ελληνικά 33,65 

 

Οι πίνακες 24α και 24β παρουσιάζουν ένα σημαντικό εύρημα της έρευνας. Ο τύπος 

του σχολείου (πλαίσιο φοίτησης) που φοιτούσαν τα παιδιά (ειδικό ή γενικό), βρέθηκε 

στατιστικά σημαντικός σε σχέση με την προσαρμοστική συμπεριφορά (έλεγχος χ2) και 

όλους τους τομείς της (έλεγχοι υποθέσεων t-test). Τα παιδιά που φοιτούσαν σε γενικά 

σχολεία είχαν υψηλότερα επίπεδα προσαρμοστικής συμπεριφοράς και υψηλότερες 

επιδόσεις από τα παιδιά που φοιτούσαν σε ειδικά σχολεία σε κάθε έναν τομέα της (πίνακας 

25γ). 

Πίνακας 24α. 

Έλεγχοι υποθέσεων χ2 ανάμεσα στο επίπεδο προσαρμοστικής συμπεριφοράς και το πλαίσιο φοίτησης 

  Pearson Chi-Square Df Sig 

Επίπεδο 

Προσαρμοστικής 

Συμπεριφοράς 

Πλαίσιο φοίτησης 19,04 3 0,000 

 

Πίνακας 24β.  

Πίνακας μεταβλητών στις οποίες ο παράγοντας «πλαίσιο φοίτησης» βρέθηκε στατιστικά σημαντικός 

 t. d.f. Sig. 

Σκορ Τομέα Επικοινωνίας 3,29 27 0,003 

Σκορ Τομέα Δεξιοτήτων Καθημερινής Ζωής 3,79 27 0,001 

Σκορ Τομέα Κοινωνικοποίησης 2,91 27 0,007 
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Πίνακας 24γ. 

Πίνακας μέσων τιμών των μεταβλητών ανά κατηγορία του παράγοντα «πλαίσιο φοίτησης»  

 
Πλαίσιο 

Φοίτησης 
Μέση τιμή 

Σκορ Τομέα Επικοινωνίας 
Γενικό 96,00 

Ειδικό 80,37 

Σκορ Τομέα Δεξιοτήτων Καθημερινής Ζωής 
Γενικό 97,30 

Ειδικό 78,32 

Σκορ Τομέα Κοινωνικοποίησης 
Γενικό 94,30 

Ειδικό 82,21 

 

Επιπλέον, οι αναλύσεις ανάμεσα στις αναπτυξιακές καθυστερήσεις των παιδιών που 

φοιτούσαν σε ειδικά ή γενικά σχολεία στους υποτομείς της προσαρμοστικής συμπεριφοράς, 

έφεραν στην επιφάνεια την ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς ως προς τους 

συγκεκριμένους υποτομείς που παρουσιάζονται στον πίνακα 25. Τα παιδιά με οπτική 

αναπηρία που φοιτούσαν σε γενικά σχολεία είχαν μικρότερες αναπτυξιακές καθυστερήσεις 

ως προς όλους τους υποτομείς της προσαρμοστικής συμπεριφοράς από τα παιδιά με οπτική 

αναπηρία που φοιτούσαν σε ειδικά σχολεία, εκτός από τον υποτομέα της αντιληπτικής 

επικοινωνίας. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα παιδιά με οπτική αναπηρία που φοιτούσαν σε 

γενικά σχολεία είχαν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό μικρότερες αναπτυξιακές 

καθυστερήσεις σε όλους τους υποτομείς του τομέα δεξιοτήτων καθημερινής ζωής και στους 

δύο από τους τρεις τομείς του τομέα της κοινωνικοποίησης. 

Συνεχίζοντας, η ανάλυση διασποράς με ένα παράγοντα (One way ANOVA), έδειξε 

ότι η ικανότητα να μετακινούνται ανεξάρτητα τα παιδιά με οπτική αναπηρία ήταν 

στατιστικά σημαντική σε σχέση με τον τομέα της κοινωνικοποίησης (p=0.011), όπως 

παρουσιάζεται και στον πίνακα 26α. Βρέθηκε, δηλαδή, στατιστικά σημαντική διαφορά της 

επίδοσης των παιδιών που μετακινούνταν συχνά ή και πάντα ανεξάρτητα σε  σχέση με την 

επίδοση των παιδιών που μετακινούνταν σπανιότερα ανεξάρτητα. Τα παιδιά, τα οποία 

μετακινούνταν συχνά ή και πάντα ανεξάρτητα, είχαν καλύτερη επίδοση συγκριτικά με τα 

παιδιά που μετακινούνταν σπάνια ή μερικές φορές ανεξάρτητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 
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παιδιά που είχαν την ικανότητα συχνής μετακίνησης, συγκριτικά με τα παιδιά που 

μετακινούνταν σπανιότερα ανεξάρτητα, εμφάνισαν πιο αναπτυγμένες δεξιότητες 

καθημερινής ζωής σε οριακή μη στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0.053).  

Πίνακας 25. 

Πίνακας μεταβλητών χρονικών καθυστερήσεων στις οποίες ο παράγοντας «πλαίσιο φοίτησης»  

βρέθηκε στατιστικά σημαντικός 

 T d.f.         sig. 

Χρονική Καθυστέρηση στη γραπτή επικοινωνία -2,82 24,52 0,009 

Χρονική καθυστέρηση στις προσωπικές 

δεξιότητες 
-3,96 27,00 0,000 

Χρονική καθυστέρηση στις ακαδημαϊκές 

δεξιότητες 
-2,09 27,00 0,040 

Χρονική καθυστέρηση στις δεξιότητες σχολικής 

κοινότητας 
-3,95 21,95 0,001 

Χρονική καθυστέρηση στις διαπροσωπικές 

σχέσεις 
-4,30 26,23 0,000 

Χρονική καθυστέρηση στις δεξιότητες 

συνεργασίας / αντιμετώπισης 
-2,21 27,00 0,036 

 

Πίνακας 26α.  

Πίνακας μεταβλητών στις οποίες ο παράγοντας «ανεξάρτητη μετακίνηση» βρέθηκε στατιστικά σημαντικός 

 F Sig. 

Σκορ Τομέα Κοινωνικοποίησης 4,588 0,011 

Σκορ Τομέα Δεξιοτήτων Καθημερινής Ζωής 2,93 0,053 

 

Ο πίνακας 26β μας παρουσιάζει ότι βρέθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση 

(έλεγχος χ2) μεταξύ της ικανότητας ανεξάρτητης μετακίνησης των παιδιών με οπτική 

αναπηρία και του επιπέδου προσαρμοστικής συμπεριφοράς (p=0.049). Από τον πίνακα 26γ 

γίνεται αντιληπτό ότι τα παιδιά που μετακινούνταν ανεξάρτητα χαρακτηρίζονταν σε 

στατιστικά σημαντικό βαθμό από μικρότερες μέσες αναπτυξιακές καθυστερήσεις ως προς 

τον υποτομέα της εκφραστικής επικοινωνίας (p=0.046) και τον τομέα των ακαδημαϊκών 
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δεξιοτήτων (p=0.036). Γενικά, τα παιδιά που μετακινούνταν συνηθέστερα ανεξάρτητα 

εμφάνισαν και μικρότερες αναπτυξιακές καθυστερήσεις στους υποτομείς της κλίμακας.    

Πίνακας 26β. 

Έλεγχοι υποθέσεων χ2 ανάμεσα στο επίπεδο προσαρμοστικής συμπεριφοράς και την ανεξάρτητη μετακίνηση 

  Pearson Chi-Square Df Sig 

Επίπεδο 

Προσαρμοστικής 

Συμπεριφοράς 

Ανεξάρτητη 

μετακίνηση 
17,01 9 0,049 

 

Πίνακας 26γ. 

Πίνακας μεταβλητών χρονικών καθυστερήσεων στις οποίες ο παράγοντας «ανεξάρτητη μετακίνηση»  

βρέθηκε στατιστικά σημαντικός 

 F Sig 

Χρονική Καθυστέρηση στην εκφραστική 

επικοινωνία 
3,06      0,046 

Χρονική καθυστέρηση στις ακαδημαϊκές 

δεξιότητες 
3,33       0,036 

 

Επιπροσθέτως, τα παιδιά με οπτική αναπηρία που είχαν παρακολουθήσει, στο 

παρελθόν, μαθήματα ή προγράμματα προσανατολισμού και κινητικότητας εμφάνισαν, 

μικρότερες μέσες αναπτυξιακές καθυστερήσεις σε όλους τους υποτομείς της κλίμακας εκτός 

από τους υποτομείς της αντιληπτικής επικοινωνίας και των δεξιοτήτων συνεργασίας. 

Στατιστικά σημαντική διαφορά δεν παρατηρήθηκε σε καμία ανάλυση. 

Τα παιδιά που γνώριζαν Braille εμφάνισαν υψηλότερα επίπεδα προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς. Η διαφορά των μέσων τιμών των παιδιών με οπτική αναπηρία που γνώριζαν 

Braille και των παιδιών με οπτική αναπηρία που δε γνώριζαν Braille ήταν στατιστικά 

σημαντική (πίνακας 27α) ως προς τον τομέα της επικοινωνίας (p=0.003) και τον τομέα της 

κοινωνικοποίησης (p=0.016). Κατά τη μελέτη της ύπαρξης στατιστικά σημαντικών 

διαφορών των παιδιών που γνώριζαν και δε γνώριζαν το σύστημα Braille σε σχέση με τις 
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χρονικές καθυστερήσεις στους υποτομείς, εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως 

προς τις χρονικές καθυστερήσεις των δύο ομάδων στον υποτομέα της γραπτής επικοινωνίας 

(p=0.05) (πίνακας 27β). Τα παιδιά που δε γνώριζαν Braille είχαν λιγότερο αναπτυγμένες τις 

δεξιότητές τους στη γραπτή επικοινωνία κατά 22 μήνες περίπου συγκριτικά με τα παιδιά 

που γνώριζαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παιδιά που γνώριζαν Braille υπερτερούσαν κατά 

7 μήνες, τα 2/3 μιας σχολικής χρονιάς δηλαδή περίπου, από τα παιδιά που δε γνώριζαν 

Braille στις ακαδημαϊκές δεξιότητες. 

Πίνακας 27α.  

Πίνακας μεταβλητών στις οποίες ο παράγοντας «γνώση Braille» βρέθηκε στατιστικά σημαντικός 

 T       d.f.     Sig. 

Σκορ Τομέα Επικοινωνίας 3,292 27 0,003 

Σκορ Τομέα Κοινωνικοποίησης 2,565 27 0,016 

 

Πίνακας 27β. 

Πίνακας μεταβλητών χρονικών καθυστερήσεων στις οποίες ο παράγοντας «γνώση Braille»  

βρέθηκε στατιστικά σημαντικός 

 F Sig 

Χρονική Καθυστέρηση στη γραπτή επικοινωνία 27,00      0,05 

 

Κατά την εξέταση στατιστικά σημαντικών διαφορών των παιδιών που είχαν αδέρφια 

χωρίς κάποια αναπηρία και των παιδιών που δεν είχαν αδέρφια χωρίς κάποια αναπηρία σε 

σχέση με τις χρονικές καθυστερήσεις στους υποτομείς, βρέθηκε ότι τα παιδιά με αδέρφια 

χωρίς αναπηρία είχαν πιο αναπτυγμένες ακαδημαϊκές δεξιότητες σε σχέση με τα άλλα 

παιδιά κατά 19 μήνες περίπου, δηλαδή περισσότερο από ενάμισι έτος. Παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων ως προς τις ακαδημαϊκές δεξιότητες 

(p=0.035) (πίνακας 28). Ακόμη, στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των επιδόσεων των 

δύο ομάδων παρατηρήθηκε σε σχέση με δύο υποτομείς του τομέα της επικοινωνίας, τον 
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υποτομέα της εκφραστικής επικοινωνίας (p=0.013) και τον υποτομέα της αντιληπτικής 

επικοινωνίας (p=0.05) (πίνακας 29). 

Πίνακας 28. 

Πίνακας μεταβλητών χρονικών καθυστερήσεων στις οποίες ο παράγοντας «άλλα αδέρφια χωρίς αναπηρία»  

βρέθηκε στατιστικά σημαντικός 

 F Sig 

Χρονική Καθυστέρηση στις ακαδημαϊκές 

δεξιότητες 
   27,00       0,035 

Χρονική Καθυστέρηση στην εκφραστική 

επικοινωνία 
   27,00       0,013 

Χρονική Καθυστέρηση στην αντιληπτική 

επικοινωνία επικοινωνία 
   27,00       0,050 

 

Πίνακας 29. 

Πίνακας συσχετίσεων Pearson μεταξύ της ηλικίας σε έτη και των αναπτυξιακών καθυστερήσεων στους υποτομείς 

 

Χρονική καθυστέρηση 

στην αντιληπτική 

επικοινωνία 

Χρονική καθυστέρηση 

στις προσωπικές 

δεξιότητες 

Τομέας Δεξιοτήτων 

Καθημερινής Ζωής 

Ηλικία σε έτη 0,38 -0,37 0,59 

 

Με σκοπό την εξέταση εάν η ηλικία (σε έτη) των παιδιών με οπτική αναπηρία 

συσχετίζεται με τις αναπτυξιακές καθυστερήσεις που εμφανίζουν τα παιδιά στους υποτομείς 

της κλίμακας, καθώς και με τους τομείς της προσαρμοστικής συμπεριφοράς, υπολογίστηκε 

ο συντελεστής συσχέτισης Pearson. Όπως παρουσιάζεται και στον πίνακα 29, η ηλικία 

βρέθηκε να συσχετίζεται θετικά με την αναπτυξιακή καθυστερήση στον υποτομέα της 

αντιληπτικής επικοινωνίας (p=0.040), αρνητικά με την αναπτυξιακή καθυστέρηση στον 

υποτομέα των προσωπικών δεξιοτήτων (p=0.047) και θετικά (υψηλή συσχέτιση) με τον 

τομέα δεξιοτήτων καθημερινής ζωής (p=0.001).  

Με σκοπό τη μελέτη αν η επίδοση σε έναν τομέα της προσαρμοστικής συμπεριφοράς 

των παιδιών με οπτική αναπηρία επηρεάζει την επίδοση ενός άλλου τομέα της, 

πραγματοποιήθηκε γραμμική συσχέτιση και υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης 
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Pearson r μεταξύ των τομέων (επικοινωνία, δεξιότητες καθημερινής ζωής, 

κοινωνικοποίηση). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον πίνακα 30, 

υπάρχει υψηλή θετική στατιστικά σημαντική συσχέτιση (r=0.74, p=0.00) μεταξύ της 

επικοινωνίας και των δεξιοτήτων καθημερινής ζωής, μεταξύ της επικοινωνίας και της 

κοινωνικοποίησης (r=0.85, p=0.00) και μεταξύ της κοινωνικοποίησης και των δεξιοτήτων 

καθημερινής ζωής (r=0,64, p=0,00). Επομένως, η επίδοση σε έναν τομέα της 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς επηρεάζει την επίδοση σε έναν άλλον. Δηλαδή, μια 

υποτιθέμενη αύξηση στο σκορ ενός τομέα θα επέφερε, ανάλογη των συσχετίσεών τους, 

αύξηση των σκορ και στους άλλους τομείς ή μια υποτιθέμενη μείωση στο σκορ ενός τομέα 

θα επέφερε, ανάλογη των συσχετίσεών τους, μείωση των σκορ και στους άλλους τομείς. 

Συνακόλουθα, ευλόγως εξάγεται το συμπέρασμα ότι η αύξηση ή μείωση της βαθμολογίας 

σε έναν τομέα θα επιφέρει και αύξηση ή μείωση της συνολικής προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς. 

Πίνακας 30. 

Πίνακας συσχετίσεων Pearson μεταξύ των τομέων 

 Σκορ Επικοινωνίας 
Σκορ Δεξιοτήτων 

Καθημερινής Ζωής 

Σκορ δεξιοτήτων 

καθημερινής ζωής 
0,74  

Σκορ Κοινωνικοποίησης 0,85 0,64 

 

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκαν μοντέλα παλινδρόμησης. Αρχικά, 

πραγματοποιήθηκε ένα απλό μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή 

το «Σκορ Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς» και ανεξάρτητες τα σκορ στους τομείς της 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς. Σκοπός της ανάλυσης ήταν να αναζητηθεί σε ποιο βαθμό 

και πως επηρεάζεται η εξαρτημένη από τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Με εξαρτημένη 

μεταβλητή το «Σκορ Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς», η γραμμική παλινδρόμηση ήταν 

στατιστικά σημαντική (p=0.000, F=4901). Οι τρεις ανεξάρτητες μεταβλητές ερμήνευαν 
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κατά 100% την εξαρτημένη (r2=1.00). Η διασπορά της προσαρμοστικής συμπεριφοράς 

ερμηνεύεται κατά 100% από τη διασπορά του μοντέλου. Πρώτη μεταβλητή σε ερμηνευτική 

ικανότητα ήταν το σκορ στον τομέα της επικοινωνίας (beta=0.41), δεύτερη το σκορ στον 

τομέα των δεξιοτήτων καθημερινής ζωής (beta=0.40) και τρίτη το σκορ στον τομέα της 

κοινωνικοποίησης (beta=0.29). 

Με σκοπό την εξέταση κατά πόσο εξηγείται η διακύμανση της βαθμολογίας της 

συνολικής προσαρμοστικής συμπεριφοράς, καθώς και καθενός τομέα της, από τις 

δημογραφικές μεταβλητές της έρευνας, πραγματοποιήθηκαν επιπλέον μοντέλα πολλαπλής 

γραμμικής παλινδρόμησης. Ως ανεξάρτητες μεταβλητές, χρησιμοποιήθηκαν αυτές που 

εντοπίστηκαν, σύμφωνα με τους ελέγχους υποθέσεων t-test και τους ελέγχους χ2, να 

συσχετίζονται περισσότερες φορές σε στατιστικά σημαντικό βαθμό με τη συνολική 

προσαρμοστική συμπεριφορά και τους τομείς της. Αναλυτικότερα, ως ανεξάρτητες 

μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν οι μεταβλητές «ανεξάρτητη μετακίνηση», «γνώση Braille», 

«ειδικό ή γενικό σχολείο / πλαίσιο φοίτησης». 

Με εξαρτημένη μεταβλητή τα συνολικά επίπεδα προσαρμοστικής συμπεριφοράς, το 

μοντέλο βρέθηκε στατιστικά σημαντικό (p=0.00, F=19.54). Εντοπίστηκε ότι οι ανεξάρτητες 

μεταβλητές προέβλεπαν το 70% (r2=0.70) της διακύμανσης της βαθμολογίας. Όλες οι 

μεταβλητές του μοντέλου είχαν στατιστική σημαντικότητα ως μεταβλητές πρόβλεψης 

(ανεξάρτητη μετακίνηση: t=3.30, p=0.003, γνώση Braille: t=-2.49, p=0.020 και πλαίσιο 

φοίτησης: t=-4.28, p=0.000). Πρώτη μεταβλητή σε ερμηνευτική ικανότητα βρέθηκε η 

μεταβλητή «πλαίσιο φοίτησης» (beta=-0.52), δεύτερη η μεταβλητή «ανεξάρτητη 

μετακίνηση» (beta=0.39) και τρίτη η μεταβλητή «γνώση Braille» (beta=-0.28). 

Με εξαρτημένη μεταβλητή το σκορ στον τομέα της επικοινωνίας, το μοντέλο 

βρέθηκε στατιστικά σημαντικό (p=0.000, F=10.87). Οι ανεξάρτητες μεταβλητές 
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εντοπίστηκε ότι προέβλεπαν το 57% (r2=0.57) της διακύμανσης της βαθμολογίας. Ωστόσο, 

στατιστικά σημαντικές αναδείχθηκαν μόνο οι μεταβλητές «ανεξάρτητη μετακίνηση» 

(t=2.45, p=0.021) και «γνώση Braille» (t=-3.54, p=0.002). Πρώτη μεταβλητή σε 

ερμηνευτική ικανότητα βρέθηκε η μεταβλητή «γνώση Braille» (beta=-0.49), δεύτερη η 

μεταβλητή «ανεξάρτητη μετακίνηση» (beta=0.35) και τρίτη η μεταβλητή «πλαίσιο 

φοίτησης» (beta=-0.30). 

  Με εξαρτημένη μεταβλητή το σκορ στον τομέα των δεξιοτήτων καθημερινής ζωής, 

η πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση ήταν στατιστικά σημαντική (F=6.68, p=0.002). Οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές εντοπίστηκε ότι προέβλεπαν το 44% (r2=0.44) της διακύμανσης 

της βαθμολογίας. H μόνη μεταβλητή που βρέθηκε στατιστικά σημαντική στο μοντέλο αυτό 

ήταν η μεταβλητή «πλαίσιο φοίτησης» (t=-2.65, p=0.014). Πρώτη μεταβλητή σε 

ερμηνευτική ικανότητα βρέθηκε η μεταβλητή «πλαίσιο φοίτησης» (beta=-0.44), δεύτερη η 

μεταβλητή «ανεξάρτητη μετακίνηση» (beta=0.28) και τρίτη η μεταβλητή «γνώση Braille» 

(beta=-0.22). 

Με εξαρτημένη μεταβλητή το σκορ στον τομέα της κοινωνικοποίησης, η γραμμική 

παλινδρόμηση εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική (F=10.84, p=0.000). Οι ανεξάρτητες 

μεταβλητές εντοπίστηκε ότι προέβλεπαν το 57% (r2=0.57) της διακύμανσης της 

βαθμολογίας. Μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών του συγκεκριμένου μοντέλου, η 

ανεξάρτητη μετακίνηση (t=3.51, p=0.002) και η γνώση Braille (t=-3.08, p=0.005) βρέθηκαν 

στατιστικά σημαντικές. Πρώτη μεταβλητή σε ερμηνευτική ικανότητα βρέθηκε η μεταβλητή 

«ανεξάρτητη μετακίνηση» (beta=0.50), δεύτερη η μεταβλητή «γνώση Braille» (beta=-0.42) 

και τρίτη η μεταβλητή «πλαίσιο φοίτησης» (beta=-0.21). 

Στους παρακάτω πίνακες (πίνακες 31α, 31β, 31γ, 31δ), παρατίθενται τα 

αποτελέσματα των μοντέλων πολλαπλής παλινδρόμησης. 
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Πίνακας 31α. 

Μοντέλο παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή τα συνολικά επίπεδα προσαρμοστικής συμπεριφοράς 

 Beta T P 

Πλαίσιο Φοίτησης -0,52 -4,28 0,000 

Ανεξάρτητη 

Μετακίνηση 
0,39 3,30 0,003 

Γνώση Braille -0,28 -2,49 0,020 

 

Πίνακας 31β. 

Μοντέλο παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή το σκορ στον τομέα της επικοινωνίας 

 Beta T P 

Πλαίσιο Φοίτησης -0,30 -2,02 0,054 
Ανεξάρτητη 

Μετακίνηση 
0,35 2,45 0,021 

Γνώση Braille -0,49 -3,54 0,002 

 

 

Πίνακας 31γ. 

Μοντέλο παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή το σκορ στον τομέα δεξιοτήτων καθημερινής ζωής 

 Beta T P 

Πλαίσιο Φοίτησης -0,44 -2,65 0,014 

Ανεξάρτητη 

Μετακίνηση 
0,28 1,74 0,095 

Γνώση Braille -0,22 -1,44 0,162 

 

 

Πίνακας 31δ. 

Μοντέλο παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή το σκορ στον τομέα της κοινωνικοποίησης 

 Beta T P 

Πλαίσιο Φοίτησης -0,21 -1,45 0,160 

Ανεξάρτητη 

Μετακίνηση 
0,50 3,51 0,002 

Γνώση Braille -0,42 -3,08 0,005 

 

Τέλος, εξετάστηκε η αξιοπιστία των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν. Σκοπός της 

εκτέλεσης του ελέγχου αξιοπιστίας ήταν να εξασφαλιστεί τόσο η αξιοπιστία των δεδομένων, 

όσο και η αξιοπιστία των μετρήσεων. Ο έλεγχος υλοποιήθηκε μέσω του «συντελεστή α» 

του Cronbach. Ο «συντελεστής α» του Cronbach μετρά την εσωτερική σταθερότητα ενός 

τεστ, συγκρίνοντας τη διακύμανση της συνολικής βαθμολογίας του τεστ ή, µε άλλα λόγια, 

το άθροισμα των διακυμάνσεων όλων των ερωτήσεων µε κάθε µία ερώτηση ξεχωριστά.  
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Ο έλεγχος της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου έγινε με ξεχωριστό έλεγχο των 

ποσοτικών μεταβλητών που αφορούσαν τα σκορ στους τομείς και τη συνολική 

προσαρμοστική συμπεριφορά, των μεταβλητών που αφορούσαν τις χρονικές 

καθυστερήσεις, των δύο προηγουμένων ομάδων μεταβλητών μαζί και επί του συνόλου των 

μεταβλητών (εκτός της μεταβλητής των ονομάτων-ψευδωνύμων των παιδιών) (πίνακας 32).  

Πίνακας 32. 

Αποτελέσματα ελέγχου αξιοπιστίας  

 Cronbach's Alpha Αριθμός μεταβλητών 

Μεταβλητές τομέων και συνολικής προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς 
0,93 4 

Μεταβλητές χρονικών καθυστερήσεων 0,87 9 

2 ομάδες μεταβλητών 0,75 13 

Σύνολο μεταβλητών 0,73 29 

 

Τα αποτελέσματα κρίνονται ικανοποιητικά και η αξιοπιστία της έρευνας σημαντική, 

αφού αποτελείται από την σύνθεση δύο ξεχωριστών ερωτηματολογίων. 
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5. Συζήτηση – Συμπεράσματα 

Η παρούσα έρευνα μελέτησε την προσαρμοστική συμπεριφορά των παιδιών και 

εφήβων με οπτική αναπηρία, συγκριτικά με την προσαρμοστική συμπεριφορά των 

βλεπόντων παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Το δείγμα της έρευνας ήταν σχετικά  ικανοποιητικό 

σε αριθμό παρατηρήσεων, λαμβάνοντας υπόψιν τον περιορισμένο αριθμό παιδιών και 

εφήβων με αμιγώς προβλήματα όρασης και χωρίς άλλες επιπρόσθετες αναπηρίες στην 

Ελλάδα. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, στο σύνολο των 

συμμετεχόντων, περισσότεροι από τους μισούς εμφάνισαν «επαρκές» επίπεδο 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς (54.20%). Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

(σχεδόν εννιά στους δέκα)  περιορίστηκε σε μετρίως χαμηλά έως επαρκή επίπεδα 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς. Όσον αφορά αποκλειστικά τους συμμετέχοντες με οπτική 

αναπηρία, το 55.2%, δηλαδή πάνω από το μισό των παιδιών, εμφάνισε χαμηλά έως μετρίως 

χαμηλά επίπεδα προσαρμοστικής συμπεριφοράς. Διαπιστώνεται, επομένως, ότι, σύμφωνα 

με την παρούσα έρευνα, οι περισσότεροι ανήλικοι εμφανίζουν μετρίως χαμηλά έως και 

επαρκή επίπεδα προσαρμοστικής συμπεριφοράς  

Τα κορίτσια της έρευνας εμφάνισαν υψηλότερο μέσο όρο ως προς τη συνολική 

προσαρμοστική συμπεριφορά (όχι στατιστικά σημαντικό) σε σχέση με τα αγόρια, γεγονός 

που διακρίνεται και σε άλλες έρευνες (Μέτσιου, 2008· Χριστοδούλου, 2016). Τα κορίτσια 

εμφάνισαν υψηλότερο μέσο όρο και ως προς τον τομέα των δεξιοτήτων καθημερινής ζωής, 

εύρημα ανάλογο με αυτό των Μέτσιου (2008) και Χριστοδούλου (2016). Σε αντίθεση, όμως, 

με τα αποτελέσματα της Μέτσιου (2008), τα κορίτσια εμφάνισαν υψηλότερο μέσο όρο στον 

τομέα της κοινωνικοποίησης και χαμηλότερο στον τομέα της επικοινωνίας. Στην έρευνα της 

Μέτσιου (2008), τα κορίτσια είχαν βρεθεί να έχουν υψηλότερο μέσο όρο στον τομέα της 
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επικοινωνίας και χαμηλότερο στον τομέα της κοινωνικοποίησης, ενώ στην έρευνα της 

Χριστοδούλου (2016) τα κορίτσια είχαν υψηλότερο μέσο όρο σε όλους τους τομείς από τα 

αγόρια. 

Μελετώντας τις δύο διαφορετικές ομάδες (βλέποντες και παιδιά με οπτική αναπηρία) 

του δείγματος συγκριτικά, παρατηρήθηκε ότι επιβεβαιώθηκε το πρώτο και βασικό 

ερευνητικό ερώτημα του συγγραφέα της εργασίας. Τα παιδιά με οπτική αναπηρία 

παρουσίασαν συνολικά χαμηλότερες επιδόσεις ως προς την προσαρμοστική συμπεριφορά 

σε σχέση με τα βλέποντα παιδιά. Μάλιστα, σύμφωνα με την παρούσα έρευνα, τα επίπεδα 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς φαίνονται να εξαρτώνται σε καθοριστικό βαθμό από την 

κατάσταση της όρασης των παιδιών. Προηγούμενες έρευνες είχαν τονίσει πως η απώλεια 

της όρασης μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τις κοινωνικές σχέσεις (Boerner, Wang & 

Cimarolli, 2006), την καθημερινή λειτουργικότητα (Boerner et al., 2006· Kempen, 

Ballemans, Ranchor, van Rens & Zijlstra, 2012· Khadka, Ryan, Margrain & Woodhouse, 

Davies, 2012) και την ψυχολογική  κατάσταση, να περιορίσει τη συμμετοχή και τις 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις (Kempen et al., 2012· Khadka et al., 2012) και να υποβαθμίσει 

τη γενικότερη ποιότητα ζωής των ατόμων (Boerner et al., 2006). 

Η παρούσα έρευνα έφερε στο φως, ακόμη, την ύπαρξη εξάρτησης μεταξύ του 

επιπέδου προσαρμοστικής συμπεριφοράς και των παιδιών με κανονική ή μειωμένη όραση, 

καθώς και των παιδιών με κανονική ή με ολική απώλεια όρασης. Οι βλέποντες παρουσίασαν 

υψηλότερα επίπεδα προσαρμοστικής συμπεριφοράς από τα παιδιά με μειωμένη ή ολική 

απώλεια όρασης. Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι τα ευρήματα της παρούσας έρευνας 

συμφωνούν με τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών, σύμφωνα με τα οποία τα παιδιά και οι 

έφηβοι µε οπτική αναπηρία εμφανίζουν ελλείματα στη συνολική προσαρμοστική τους 

συμπεριφορά, συγκριτικά με τους βλέποντες (Metsiou et al., 2011· Papadopoulos et al., 

2011· Parsons, 1987· Χριστοδούλου, 2016). 
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Επίσης, οι βλέποντες, επιβεβαιώνοντας το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα της 

εργασίας, είχαν καλύτερες επιδόσεις και στους τρεις τομείς προσαρμοστικής συμπεριφοράς 

σε σχέση με τα παιδιά με οπτική αναπηρία. Αντίστοιχα και παλαιότερες έρευνες είχαν 

διαπιστώσει ότι τα άτομα με οπτική αναπηρία αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε σχέση με τις 

επικοινωνιακές δεξιότητες (Dodd & Conn, 2000· Douglas, Grimley, Hill, Long & Tobin, 

2002· James & Stojanovik 2007· Kalloniatis & Johnston, 1994), τις δεξιότητες καθημερινής 

διαβίωσης (Bekibele & Gureje 2008· Iselin & Lewis, 2002· Kalloniatis & Johnston, 1994) 

και τις δεξιότητες κοινωνικοποίησης (Celeste, 2006· Celeste & Grum, 2010). 

Τα παιδιά με μειωμένη όραση εμφάνισαν μεγαλύτερες αναπτυξιακές καθυστερήσεις 

ως προς κάθε έναν υποτομέα της προσαρμοστικής συμπεριφοράς σε σχέση με τους 

βλέποντες. Ωστόσο, εμφάνισαν μικρότερες μέσες αναπτυξιακές καθυστερήσεις σε σχέση με 

τα παιδιά με ολική απώλεια όρασης στους περισσότερους υποτομείς της κλίμακας, εκτός 

από τους υποτομείς της γραπτής και αντιληπτικής επικοινωνίας. Η συγκεκριμένη 

παρατήρηση έρχεται σε μερική συμφωνία με τις αρχικές εκτιμήσεις του συγγραφέα της 

παρούσας εργασίας, αφού είχε προβλεφθεί ότι τα παιδιά με μειωμένη όραση θα εμφάνιζαν 

πιο αναπτυγμένες προσαρμοστικές δεξιότητες σε κάθε έναν τομέα και υποτομέα της 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς, καθώς και με τα αποτελέσματα της έρευνας των Hatton et 

al. (1997) στην οποία τα παιδιά με σοβαρή οπτική αναπηρία είχαν λιγότερο αναπτυγμένες 

δεξιότητες προσαρμοστικής συμπεριφοράς σε σχέση με τα παιδιά των οποίων η όραση 

βρισκόταν σε καλύτερη κατάσταση.  

Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, γίνεται αντιληπτό ότι τα παιδιά με 

μειωμένη όραση εμφάνισαν μικρότερες αναπτυξιακές καθυστερήσεις σε όλους τους 

υποτομείς των τομέων της κοινωνικοποίησης, εύρημα παρόμοιο με αυτό της Μέτσιου 

(2008), και των δεξιοτήτων καθημερινής ζωής από τα παιδιά με ολική απώλεια όρασης. 

Άλλωστε, σύμφωνα με τους Mukaddes et al. (2007), η ύπαρξη, ακόμη και ελάχιστης, 
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υπολειπόμενης όρασης επηρεάζει την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου 

με οπτική αναπηρία, ενώ σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της Μέτσιου (2008) τα 

παιδιά με μειωμένη όραση εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις ως προς τον τομέα των 

δεξιοτήτων καθημερινής ζωής από τα παιδιά με ολική απώλεια όρασης. Στον αντίποδα, έχει 

υποστηριχθεί ότι η ύπαρξη υπολειπόμενης όρασης ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των ατόμων (Warren, 1994). 

Τα παιδιά με μειωμένη όραση εμφάνισαν μεγαλύτερες αναπτυξιακές καθυστερήσεις 

στους περισσότερους υποτομείς (γραπτής και αντιληπτικής επικοινωνίας) του τομέα της 

επικοινωνίας. Αντιστοίχως, οι Harris-Brown et al. (2015) είχαν επισημάνει ότι τα άτομα με 

μειωμένη όραση συχνά αδυνατούν κατά τη γραφή να παραμένουν μέσα στα όρια και να 

αφήνουν κενά ανάμεσα στις λέξεις, ενώ επίσης αυξομειώνεται, όταν γράφουν, το μέγεθος 

των γραμμάτων τους.  

Η κατάσταση της όρασης των συμμετεχόντων βρέθηκε στατιστικά σημαντική μόνο 

σε σχέση με τον τομέα δεξιοτήτων καθημερινής ζωής Τα παιδιά με οπτική αναπηρία της 

παρούσας έρευνας, εμφάνισαν μεγαλύτερη αναπτυξιακή καθυστέρηση σε στατιστικά 

σημαντικό βαθμό σε σχέση με τα βλέποντα παιδιά στους υποτομείς της γραπτής 

επικοινωνίας (p=0.003), των προσωπικών δεξιοτήτων (p=0.037), των ακαδημαϊκών 

δεξιοτήτων (p=0.008), των διαπροσωπικών σχέσεων (p=0.043) και του παιχνιδιού και του 

ελεύθερου χρόνου (p=0.005). Oι προσωπικές δεξιότητες και οι ακαδημαϊκές δεξιότητες 

αποτελούν υποτομείς του τομέα δεξιοτήτων καθημερινής ζωής. Τα παιδιά με οπτική 

αναπηρία παρουσίασαν μεγαλύτερη αναπτυξιακή καθυστέρηση σε στατιστικά σημαντικό 

βαθμό σε δύο από τους τρεις υποτομείς του τομέα των δεξιοτήτων καθημερινής ζωής. 

Συνεπώς, είναι πιθανόν οι βλέποντες να υπερτερούν από τα παιδιά με οπτική αναπηρία ως 

προς την εκτέλεση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής.  
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Ανάλογα συμπεράσματα έχουν επισημάνει στις έρευνές τους και άλλοι ερευνητές. 

Οι Papadopoulos et al. (2011), στην έρευνά τους, εντόπισαν ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς στον τομέα των δεξιοτήτων καθημερινής ζωής, ενώ οι 

Haymes et al. (2002) υποστήριξαν ότι η οπτική αναπηρία επηρεάζει καθοριστικά την 

ικανότητα του ατόμου να ανταπεξέρχεται στην καθημερινή του ζωή. Στην έρευνα των Iselin 

και Lewis (2002), τα παιδιά με οπτική αναπηρία εκτέλεσαν μόλις το 44% των 

δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής ανεξάρτητα, σε αντίθεση με τους βλέποντες που 

εκτέλεσαν το 84% αυτών. Σύμφωνα με τους Haymes et al. (2002), η οπτική αναπηρία 

συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την ικανότητα του ατόμου να εκτελεί δραστηριότητες της 

καθημερινής του ζωής.  Η ικανότητα να ανταπεξέρχονται τα άτομα στις δραστηριότητες της 

καθημερινής τους ζωής είναι κρίσιμη για τη λειτουργική τους ανεξαρτησία και την ποιότητα 

της ζωής τους (Carabellese et al., 1993).  

Οι διαπροσωπικές σχέσεις και το παιχνίδι και ελεύθερος χρόνος αποτελούν 

υποτομείς του τομέα της κοινωνικοποίησης. Τα παιδιά με οπτική αναπηρία παρουσίασαν 

μεγαλύτερη αναπτυξιακή καθυστέρηση σε στατιστικά σημαντικό βαθμό σε δύο από τους 

τρεις υποτομείς του τομέα της κοινωνικοποίησης. Επομένως, είναι πιθανόν οι βλέποντες να 

κοινωνικοποιούνται πιο εύκολα από ότι τα παιδιά με οπτική αναπηρία. 

Παρομοίως, οι Khadka et al., (2012) είχαν υποστηρίξει ότι η απώλεια της όρασης 

περιορίζει τη συμμετοχή, και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Σύμφωνα με τους Wallhagen 

et al. (2001), τα άτομα με οπτική αναπηρία έχουν λιγότερες κοινωνικές σχέσεις, ενώ 

σύμφωνα με την έρευνα των Celeste και Grum (2010) τα νεαρά παιδιά με προβλήματα 

όρασης αντιμετωπίζουν προβλήματα στην απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων. Η έρευνα της 

Celeste (2006) τόνισε τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τις αλληλεπιδράσεις των 

παιδιών με οπτική αναπηρία με τους συνομήλικούς τους και η έρευνα της MacCuspie (1992) 

βρήκε ότι τα παιδιά με οπτική αναπηρία έχουν λιγότερους φίλους. 
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Οι Sacks et al. (1992), ισχυρίστηκαν ότι τα παιδιά με οπτική αναπηρία δεν 

ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των συνομήλικών τους, ενώ σε διάφορες έρευνες 

τονίστηκε πως τα παιδιά με οπτική αναπηρία δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στο μοναχικό 

παιχνίδι και στο παιχνίδι με ενήλικες (Khadka et al., 2012· Sacks et al., 1992· Skellenger & 

Hill, 1994· Tröster & Brambring, 1994). Στη συγκεκριμένη έρευνα, τα παιδιά με οπτική 

αναπηρία σημείωσαν χαμηλότερες επιδόσεις ως προς τις συνεργατικές δεξιότητες, τις 

δεξιότητες διαπροσωπικών σχέσεων και τις δεξιότητες παιχνιδιού και ελεύθερου χρόνου, 

ενώ μάλιστα παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των επιδόσεων των δύο 

ομάδων ως προς τις δεξιότητες διαπροσωπικών σχέσεων και παιχνιδιού και ελεύθερου 

χρόνου. Οι βλέποντες εμφάνισαν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό υψηλότερες επιδόσεις σε 

σχέση με τα παιδιά με μειωμένη όραση στον τομέα της κοινωνικοποίησης.  

Η παρούσα έρευνα επιβεβαιώνει και την άποψη των Harris-Brown et al. (2015), 

σύμφωνα με την οποία τα άτομα με οπτική αναπηρία παρουσιάζουν χειρότερες επιδόσεις 

ως προς τη γραπτή επικοινωνία σε σχέση με τους βλέποντες. Αξίζει να σημειωθεί πως τα 

παιδιά που δε γνώριζαν Braille είχαν λιγότερο αναπτυγμένες τις δεξιότητές τους στη γραπτή 

επικοινωνία κατά 22 μήνες περίπου συγκριτικά με τα παιδιά που γνώριζαν. Τα παιδιά με 

οπτική αναπηρία που γνώριζαν Braille παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς από αυτά που δε γνώριζαν. Ακόμη, τα παιδιά που γνώριζαν Braille είχαν, σε 

στατιστικά σημαντικό βαθμό, καλύτερες επιδόσεις στον τομέα της επικοινωνίας και στον 

τομέα της κοινωνικοποίησης. Η Braille φαίνεται να αποτελεί έναν δίαυλο επικοινωνίας που 

διευκολύνει τις αλληλεπιδράσεις του παιδιού με οπτική αναπηρία. Σύμφωνα με τον 

Παπαδόπουλο (2005), η Braille για τα άτομα με οπτική αναπηρία «αντιπροσωπεύει την 

ικανότητα, την ανεξαρτησία και την ισότητα».  

Οι Papadopoulos et al. (2011), παρατήρησαν ότι η ηλικία αποτελεί έναν παράγοντα 

που επηρεάζει την συνολική προσαρμοστική συμπεριφορά του παιδιού με προβλήματα 
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όρασης, καθώς και την επίδοσή του στους τομείς της προσαρμοστικής συμπεριφοράς. Στην 

παρούσα έρευνα, η ηλικία εμφάνισε συσχέτιση μόνο με τον τομέα των δεξιοτήτων 

καθημερινής ζωής. 

Τα παιδιά της μικρότερης ηλικιακής ομάδας παρουσίασαν μικρότερους μέσους 

όρους χρονικών καθυστερήσεων σε όλους τους υποτομείς του τομέα της επικοινωνίας και 

στους δύο από τους τρεις υποτομείς του τομέα της κοινωνικοποίησης. Από την άλλη πλευρά, 

τα παιδιά της μεγαλύτερης ηλικιακής ομάδας σημείωσαν μικρότερους μέσους όρους 

χρονικών καθυστερήσεων στους δύο από τους τρεις υποτομείς του τομέα των δεξιοτήτων 

καθημερινής ζωής. Σύμφωνα με τους Sparrow et al. (2005), η προσαρμοστική συμπεριφορά 

συσχετίζεται με την ηλικία και έχει εξελικτική φύση· καθώς το άτομο μεγαλώνει, η 

προσαρμοστική συμπεριφορά αυξάνεται και γίνεται περιπλοκότερη. Η Μέτσιου (2008), σε 

αντίθεση με την έρευνα της Parsons (1987), βρήκε ότι η αύξηση της ηλικίας των παιδιών με 

οπτική αναπηρία οδηγεί στη μείωση της επίδοσης στους τομείς της προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς. Στην έρευνα αυτή, η αύξηση της ηλικίας των παιδιών με οπτική αναπηρία 

βρέθηκε να συνεπάγεται τη μείωση των επιδόσεών τους μόνο στους τομείς της επικοινωνίας 

και της κοινωνικοποίησης. Σύμφωνα με την παρούσα έρευνα, τα παιδιά που φοιτούν στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση φαίνεται να παρουσιάζουν χειρότερες επιδόσεις ως προς τους 

τομείς της κοινωνικοποίησης και της επικοινωνίας σε σχέση με τα παιδιά που φοιτούν στην 

πρωτοβάθμια.   

Η ηλικία βρέθηκε να συσχετίζεται, επίσης, με την αναπτυξιακή καθυστέρηση των 

παιδιών με οπτική αναπηρία στον υποτομέα των προσωπικών δεξιοτήτων. Τα παιδιά που 

φοιτούσαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είχαν μικρότερη αναπτυξιακή καθυστέρηση 

στον συγκεκριμένο υποτομέα από αυτά που φοιτούσαν στην πρωτοβάθμια. Ο υποτομέας 

των προσωπικών δεξιοτήτων αφορά βασικές δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης του παιδιού, 

όπως η τροφή, το ντύσιμο, η προσωπική υγιεινή. Επομένως, ενδέχεται το παιδί με οπτική 
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αναπηρία, όσο μεγαλώνει, να κατακτά σε μεγαλύτερο βαθμό αυτού του είδους τις 

δεξιότητες. 

Ο σημαντικότερος παράγοντας που βρέθηκε να επηρεάζει την προσαρμοστική 

συμπεριφορά ενός παιδιού με οπτική αναπηρία ήταν η φοίτηση σε γενικό ή ειδικό σχολείο. 

Ο συγκεκριμένος παράγοντας (πλαίσιο φοίτησης) βρέθηκε στατιστικά σημαντικός και σε 

σχέση με όλους τους τομείς της προσαρμοστικής συμπεριφοράς. Τα παιδιά με οπτική 

αναπηρία που φοιτούσαν σε γενικά σχολεία είχαν υψηλότερες επιδόσεις σε όλες τις 

μεταβλητές σε σχέση με τα παιδιά που φοιτούσαν σε ειδικά σχολεία. Άλλωστε και σε 

προηγούμενες έρευνες είχε παρατηρηθεί τα παιδιά των ειδικών σχολείων να παρουσιάζουν 

κατώτερα επίπεδα προσαρμοστικής συμπεριφοράς απ’ ότι τα παιδιά των γενικών σχολείων 

(Μέτσιου, 2008· Metsiou et al., 2011).  

Η φοίτηση σε ειδικό σχολείο συσχετιζόταν στην παρούσα έρευνα, με χαμηλά επίπεδα 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς. Τα παιδιά που φοιτούσαν σε γενικά σχολεία εμφάνισαν σε 

στατιστικά σημαντικό βαθμό μικρότερες αναπτυξιακές καθυστερήσεις από αυτά που 

φοιτούσαν σε ειδικά σχολεία ως προς όλους τους υποτομείς του τομέα των δεξιοτήτων 

καθημερινής ζωής, ως προς δύο υποτομείς του τομέα της κοινωνικοποίησης και ως προς τον 

υποτομέα της γραπτής  επικοινωνίας. Στις έρευνες των Μέτσιου, (2008) και Metsiou et al. 

(2011), επισημάνθηκε η επιρροή που ασκεί το εκπαιδευτικό περιβάλλον στον τομέα της 

κοινωνικοποίησης και των δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης. Σύμφωνα με την παρούσα 

έρευνα, το εκπαιδευτικό περιβάλλον επηρεάζει και συσχετίζεται με όλους τους τομείς της 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς.  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η φοίτηση σε γενικό σχολείο και η γνώση του 

συστήματος Braille εντοπίστηκαν να επηρεάζουν τις δεξιότητες των παιδιών με οπτική 

αναπηρία στον υποτομέα της γραπτής επικοινωνίας. Είναι πιθανόν, επομένως, τα παιδιά που 
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φοιτούν σε γενικά σχολεία και γνωρίζουν Braille να διαθέτουν πιο αναπτυγμένες δεξιότητες 

ως προς τη γραφή.  

Ένας άλλος παράγοντας που διαπιστώθηκε ότι επηρεάζει τα επίπεδα 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς ήταν η ικανότητα να μετακινούνται ανεξάρτητα τα παιδιά 

με οπτική αναπηρία. Ομοίως με την έρευνα της Χριστοδούλου (2016), εντοπίστηκε ότι τα 

άτομα που μετακινούνται αυτόνομα πιο συχνά έχουν υψηλότερα επίπεδα προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς.  

Ακόμη, παρατηρήθηκε ότι η ικανότητα ανεξάρτητης μετακίνησης συσχετίζεται με 

τον τομέα της κοινωνικοποίησης και με τον τομέα των δεξιοτήτων καθημερινής ζωής 

(οριακή συσχέτιση). Τα άτομα που έχουν την ικανότητα συχνής αυτόνομης μετακίνησης 

παρουσιάζουν υψηλότερες επιδόσεις ως προς τον τομέα της κοινωνικοποίησης και των 

δεξιοτήτων καθημερινής ζωής. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με τα ευρήματα 

προηγούμενων μελετών. Ομοίως, οι  Papadopoulos et al. (2011) βρήκαν ότι η ικανότητα 

ανεξάρτητης μετακίνησης συμβάλλει άμεσα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων καθημερινής ζωής 

και στην κοινωνικοποίηση του παιδιού. Σύμφωνα με τους συγκεκριμένους ερευνητές η 

συχνή αυτόνομη μετακίνηση οδηγεί σε χαμηλότερα επίπεδα αναπτυξιακής καθυστέρησης 

και βοηθάει το άτομο να συμμετέχει σε κοινωνικές περιστάσεις. Η Μέτσιου (2008) εντόπισε 

ότι τα παιδιά που μετακινούνται ανεξάρτητα πιο συχνά έχουν καλύτερες επιδόσεις ως προς 

την προσαρμοστική συμπεριφορά και τους τομείς της. Οι Khadka et al. (2012) επισήμαναν 

ότι τα παιδιά με οπτική αναπηρία, εξαιτίας της κατάστασης της όρασής τους, αποφεύγουν 

κοινωνικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν σωματική εμπλοκή. Οι Dijkhuizen et al. 

(2016) εντόπισαν ότι η κινητικότητα παίζει σημαντικό ρόλο στην εκτέλεση δραστηριοτήτων 

καθημερινής ζωής, ενώ οι kekelis και Sacks (1992) παρατήρησαν στην έρευνά τους πως οι 

βλέποντες μαθητές δεν επιθυμούσαν για φίλους τους παιδιά με οπτική αναπηρία διότι δεν 

τους θεωρούσαν δημοφιλείς και ανεξάρτητους. 
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Η ύπαρξη αδερφών χωρίς αναπηρία βρέθηκε στατιστικά σημαντική με τις 

αναπτυξιακές καθυστερήσεις στον υποτομέα των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων. Τα παιδιά που 

είχαν αδέρφια χωρίς αναπηρία εμφάνισαν πιο αναπτυγμένες ακαδημαϊκές δεξιότητες σε 

σχέση με τα άλλα παιδιά κατά 19 μήνες περίπου, δηλαδή περισσότερο από ενάμισι έτος. 

Όσον αφορά τις ακαδημαϊκές δεξιότητες, στην παρούσα έρευνα παρατηρήθηκε ότι, εκτός 

από την ύπαρξη άλλων αδερφών χωρίς αναπηρία, η ικανότητα ανεξάρτητης μετακίνησης 

και η γνώση του συστήματος Braille παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξή τους. Τα 

παιδιά που γνώριζαν Braille είχαν κατά 7 μήνες πιο αναπτυγμένες τις ακαδημαϊκές τους 

δεξιότητες (τα 2/3 μίας σχολικής σεζόν περίπου), ενώ τα παιδιά που μετακινούνταν 

ανεξάρτητα συχνότερα εμφάνισαν μικρότερες αναπτυξιακές καθυστερήσεις ως προς τον 

συγκεκριμένο υποτομέα από αυτά που δεν μετακινούνταν ανεξάρτητα. Καλύτερες 

ακαδημαϊκές δεξιότητες σημείωσαν και τα παιδιά με οπτική αναπηρία που είχαν 

παρακολουθήσει, στο παρελθόν, μαθήματα ή προγράμματα προσανατολισμού και 

κινητικότητας.   

Εξετάζοντας τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας καθώς και τα δεδομένα άλλων 

ερευνών, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η επίδοση σε έναν τομέα της 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς επηρεάζει και συσχετίζεται με την επίδοση σε έναν άλλον. 

Η Μέτσιου (2008) παρατήρησε, στην έρευνά της, ότι η καλή επίδοση στον τομέα της 

επικοινωνίας συνοδευόταν από καλή επίδοση στον τομέα της κοινωνικοποίησης και στον 

τομέα της καθημερινής διαβίωσης. Ομοίως, η Χριστοδούλου (2016) βρήκε ότι η αύξηση της 

επίδοση στον τομέα της επικοινωνίας για τα άτομα του δείγματος της έρευνά της επέφερε 

αύξηση της επίδοση στον τομέα της κοινωνικοποίησης και τον τομέα των δεξιοτήτων 

καθημερινής ζωής. Ακόμη, και στις δύο προηγούμενες έρευνες εντοπίστηκε θετική 

συσχέτιση ανάμεσα στις επιδόσεις ως προς τους τομείς της κοινωνικοποίησης και των 

δεξιοτήτων καθημερινής ζωής (Μέτσιου, 2008· Χριστοδούλου, 2016), ενώ στην έρευνα των 
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Khadka et al. (2012) τα παιδιά με οπτική αναπηρία, εξαιτίας της κατάστασης της όρασής 

τους, απέφευγαν κοινωνικές δραστηριότητες που περιλάμβαναν σωματική εμπλοκή. 

Συμφωνώντας με τα παραπάνω ευρήματα, η έρευνα αυτή επισημαίνει με τη σειρά της πως 

η αύξηση ή μείωση της επίδοσης σε έναν τομέα οδηγεί στην αύξηση ή τη μείωση, ανάλογη 

των συσχετίσεων, της επίδοσης σε έναν άλλον, καθώς διαπιστώθηκε υψηλή θετική 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των τριών τομέων της προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς. 

Τέλος, οι ανεξάρτητες δημογραφικές μεταβλητές «ανεξάρτητη μετακίνηση», 

«πλαίσιο φοίτησης» και «γνώση Braille» εμφανίστηκαν να προβλέπουν με μεγάλο ποσοστό 

(70%, r2=0.70) τη διακύμανσης της βαθμολογίας του επιπέδου προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς. Αυτές οι ανεξάρτητες μεταβλητές εντοπίστηκαν να εξηγούν σε μεγάλο 

βαθμό τη διακύμανση της βαθμολογίας των παιδιών με οπτική αναπηρία στο τομέα της 

επικοινωνίας και της κοινωνικοποίησης (57%, r2=0.57). Ακόμη, αυτές οι τρεις μεταβλητές 

παρουσιάστηκαν να ερμηνεύουν το 44% (r2=0.44) της διακύμανσης της βαθμολογίας στον 

τομέα των δεξιοτήτων καθημερινής ζωής.   

Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψιν τα δεδομένα της συγκεκριμένης έρευνας, οι 

βλέποντες τυπικής ανάπτυξης διαθέτουν πιο αναπτυγμένες προσαρμοστικές δεξιότητες από 

ότι τα παιδιά με οπτική αναπηρία. Το επίπεδο προσαρμοστικής συμπεριφοράς των παιδιών 

με οπτική αναπηρία είναι χαμηλότερο σε σχέση με αυτό των βλεπόντων συνομήλικών τους. 

Τα επίπεδα προσαρμοστικής συμπεριφοράς και η ικανότητα εκτέλεσης δραστηριοτήτων 

καθημερινής ζωής φαίνονται να εξαρτώνται σε καθοριστικό βαθμό από την κατάσταση της 

όρασης των παιδιών και το σχολείο στο οποίο φοιτούν (γενικό ή ειδικό σχολείο). Η οπτική 

αναπηρία ενδέχεται να προκαλέσει ελλείμματα σε σχέση με τις δεξιότητες που είναι 

απαραίτητες για την καθημερινή διαβίωση του ατόμου και την κοινωνικοποίηση του. Τα 

παιδιά με μειωμένη όραση παρουσιάζουν πιο αναπτυγμένες δεξιότητες απαραίτητες για την 
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κοινωνικοποίησή τους και την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής από τα 

παιδιά με ολική απώλεια όρασης.  

Επιπροσθέτως, τα παιδιά με οπτική αναπηρία που φοιτούν σε γενικά σχολεία και 

έρχονται σε επαφή με παιδιά τυπικής ανάπτυξης, φαίνεται να έχουν περισσότερες ευκαιρίες 

να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες προσαρμοστικής τους συμπεριφοράς, σε αντίθεση με τα 

παιδιά με οπτική αναπηρία που φοιτούν σε ειδικά σχολεία.  Τα παιδιά με οπτική αναπηρία 

που γνωρίζουν Braille και φοιτούν σε γενικά σχολεία χαρακτηρίζονται από πιο 

αναπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες και φαίνεται να υπερτερούν στον τομέα της 

γραφής. Η ικανότητα ανεξάρτητης μετακίνησης φαίνεται να επηρεάζει τα επίπεδα 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς των παιδιών με οπτική αναπηρία, καθώς και τις δεξιότητές 

καθημερινής ζωής. Η ανεξάρτητη μετακίνηση και η γνώση του συστήματος Braille 

ενδέχεται να επηρεάζουν τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών με οπτική αναπηρία. Η 

ύπαρξη άλλων αδερφών χωρίς αναπηρία, η ικανότητα ανεξάρτητης μετακίνησης και η 

γνώση του συστήματος Braille παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των ακαδημαϊκών 

δεξιοτήτων των παιδιών με οπτική αναπηρία. Η ηλικία ασκεί επιρροή στις δεξιότητες των 

παιδιών με οπτική αναπηρία που αφορούν την εκτέλεση δραστηριοτήτων καθημερινής 

ζωής, ενώ τα παιδιά που φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση φαίνεται να παρουσιάζουν 

χειρότερες επιδόσεις ως προς τους τομείς της κοινωνικοποίησης και της επικοινωνίας σε 

σχέση με τα παιδιά που φοιτούν στην πρωτοβάθμια. Τέλος, η επίδοση σε έναν τομέα της 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς επηρεάζει και συσχετίζεται με την επίδοση σε έναν άλλον.  

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες προς 

εκείνους που ασχολούνται με τον σχεδιασμό και την οργάνωση εκπαιδευτικών 

παρεμβάσεων για παιδιά με προβλήματα όρασης. Θα ήταν χρήσιμο να μελετηθούν, ακόμη 

και στα πλαίσια της συμπερίληψης, μελλοντικά οι λόγοι για τους οποίους τα παιδιά με 

οπτική αναπηρία που φοιτούν σε γενικά σχολεία έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό 
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καλλιεργημένη την προσαρμοστική τους συμπεριφορά. Οι Wehmeyer και Schwartz (1998) 

αναφέρουν ότι η διδασκαλία των μαθητών και μαθητριών με αναπηρία ώστε να γίνουν 

αυτόνομοι και να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη 

μετάβασή τους από το σχολείο στην ενήλικη ζωή. H ευαισθητοποίηση ως προς την ανάγκη 

μελλοντικής μελέτης των τρόπων καλλιέργειας της προσαρμοστικής συμπεριφοράς των 

παιδιών με οπτική αναπηρία, μπορεί να συμβάλλει στην κοινωνική ενσωμάτωσή τους στο 

σχολικό περιβάλλον, στην ακαδημαϊκή τους πρόοδο και στη βελτίωση της ποιότητας των 

σχέσεων τους και γενικότερα της ποιότητας της καθημερινής τους ζωής. Θεωρώ ότι είναι 

αναγκαίο να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν προγράμματα παρέμβασης, και αντίστοιχα 

μέσα αξιολόγησης αυτών των προγραμμάτων, με σκοπό την ανάπτυξη της προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς των παιδιών στο σχολείο.  

Σχετικά με την παρούσα έρευνα, θα πρότεινα, μελλοντικά, την εξέταση μεγαλύτερων 

δειγμάτων με τη χρήση του ίδιου εργαλείου ή και διαφορετικών εργαλείων αξιολόγησης της 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς αλλά και να αξιολογηθεί η προσαρμοστική συμπεριφορά 

των παιδιών σε διαφορετικά περιβάλλοντα και πλαίσια (στο σπίτι με τους γονείς, στο 

σχολείο με τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες, στο παιχνίδι 

και τις καθημερινές συναναστροφές). Τέλος, θα ήταν καλύτερο, πριν τη διεξαγωγή της 

συγκεκριμένης έρευνας, η εφαρμογή της μεταφρασμένης κλίμακας σε μια ομάδα ελέγχου 

με σκοπό τη στάθμισή της στον ελληνικό πληθυσμό, καθώς και η επαναξιολόγηση των 

παιδιών με το ίδιο εργαλείο από το ίδιο ή άλλο άτομο σε διαφορετική χρονική στιγμή, 

προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία της μεταφρασμένης κλίμακας.  
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5.1. Περιορισμοί 

Τέλος, κατά την ανάγνωση της εργασίας είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψιν οι 

περιορισμοί της. Αρχικά, το δείγμα της έρευνας, αν και προέρχεται από διαφορετικές πόλεις 

της Ελλάδας και διαθέτει ποικιλία ως προς τα χαρακτηριστικά του, είναι σχετικά μικρό. Η 

περιορισμένη συμμετοχή οφείλεται στην άρνηση και την απροθυμία των διευθυντών και 

των εκπαιδευτικών των σχολείων να συμμετάσχουν στη διεξαγωγή της έρευνας. Επίσης, δε 

μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν ορισμένες αναλύσεις λόγω της περιορισμένης συμμετοχής 

παιδιών με συγκεκριμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά στην έρευνα (όπως η συμμετοχή 

μόνο δύο παιδιών με ηλικία εμφάνισης ή απώλειας της όρασης σε μεταγενέστερο από τη 

γέννηση στάδιο).  

Ένας άλλος περιορισμός της έρευνας αποτελεί το γεγονός ότι, μολονότι οι 

απαντήσεις δίνονται σε ένα έγκυρο εργαλείο που έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν για 

λόγους ανάλογους με αυτούς της παρούσας έρευνας, οι εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών είναι 

υποκειμενικές και βασίζονται αποκλειστικά στην παρατήρηση των παιδιών στο σχολικό 

περιβάλλον. Θα ήταν καλύτερο για μελλοντικούς ερευνητές, η εξαγωγή απαντήσεων από 

δύο ή και περισσότερους εκπαιδευτικούς για κάθε παιδί ή ο συνδυασμός των απαντήσεων 

του εκπαιδευτικού και του γονέα για το ίδιο παιδί.  

Σε τέσσερις περιπτώσεις η επικοινωνία με τους/τις εκπαιδευτικούς και η 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε μέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και τηλεφωνικών συνεντεύξεων και όχι δια ζώσης, με αποτέλεσμα να μην 

μπορώ να έχω προσωπική επαφή με τους ίδιους και τις ίδιες. Επιπλέον, ορισμένοι και 

ορισμένες εκπαιδευτικοί δε γνώριζαν ή δε θυμόντουσαν κάποιες δημογραφικές πληροφορίες 

των παιδιών (μορφωτικό επίπεδο γονέων, αιτία απώλειας της όρασης) με αποτέλεσμα να 

μην γίνουν οι σχετικές αναλύσεις.  
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7. Παραρτήματα 

7.1. Παράρτημα 1.  

Ερωτηματολόγιο δημογραφικών και άλλων στοιχείων των παιδιών 

Ψευδώνυμο μαθητή/μαθήτριας: …………………….….. 

Φύλο: 1. Αγόρι 2. Κορίτσι 

Ημερομηνία Γέννησης: ……………………..….. 

Σχολείο: 1. Ειδικό 2. Γενικό 

Μητρική Γλώσσα: ………………………… 

 

Βαθμός αναπηρίας: 1. Ολική απώλεια όρασης 2. Μερική απώλεια όρασης 

Πάθηση: ………………………… 

Ηλικία εμφάνισης προβλημάτων όρασης: …………………….….. 

Ηλικία απώλειας της όρασης: ………………………… 

 

Πόσο συχνά μετακινείται ανεξάρτητα, χωρίς συνοδό;  

1.Ποτέ  2.Σπάνια 3. Ορισμένες φορές 4. Συχνά 5. Πάντα 

 

Έχει παρακολουθήσει μαθήματα προσανατολισμού και κινητικότητας ή και προγράμματα 

που αφορούν δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης; 

1. Ναι  2. Όχι  

 

Έχει άλλα αδέρφια που δεν παρουσιάζουν προβλήματα όρασης ή οποιαδήποτε άλλη 

αναπηρία; 

1. Ναι  2. Όχι   

 

Έχει άλλα αδέρφια με προβλήματα όρασης ή με οποιαδήποτε άλλη αναπηρία; 

1. Ναι  2. Όχι  
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Γνωρίζει Braille; 

1. Ναι  2. Όχι  

 

Μένει με:  

1. την οικογένειά του   2. σε οικοτροφείο 

 

Μορφωτικό επίπεδο γονέων: 

1. Δημοτικό  2. Γυμνάσιο 3. Λύκειο 4. ΑΕΙ/ΤΕΙ 5. Μεταπτυχιακές/  

Διδακτορικές σπουδές 

 

Ημερομηνία συμπλήρωσης της φόρμας: 

 

 

Όνομα Φοιτητή: Τελιορίδης Γιώργος  
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7.2. Παράρτημα 2. 

Οδηγίες συμπλήρωσης της φόρμας προς τους/τις εκπαιδευτικούς 

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αφορά την προσαρμοστική συμπεριφορά και 

απαρτίζεται από τρεις τομείς – ενότητες (Επικοινωνία, Δεξιότητες καθημερινής ζωής, 

Κοινωνικοποίηση). Ο υπολογισμός των απαντήσεων σε αυτούς τους τρεις τομείς, μας 

επιτρέπει την αξιολόγηση του επιπέδου προσαρμοστικής συμπεριφοράς κάθε παιδιού. 

Αρχικά, συμπληρώστε όλες τις ερωτήσεις του φυλλαδίου με τα δημογραφικά και 

άλλα στοιχεία του παιδιού. Στη συνέχεια, απαντήστε στο ερωτηματολόγιο. Κάθε ερώτηση 

μπορεί να βαθμολογηθεί με 2, 1 ή 0. Οι απαντήσεις σας πρέπει να προκύπτουν λαμβάνοντας 

υπόψιν τη συχνότητα κατά την οποία εκδηλώνει το παιδί μια συμπεριφορά μόνο του, χωρίς 

βοήθεια ή υπενθύμιση.  Αν το παιδί εκδηλώνει μια συμπεριφορά συχνά μόνο του και χωρίς 

υπενθύμιση, σημειώστε 2. Αν την εκδηλώνει μερικές φορές, σημειώστε 1, ενώ αν δεν την 

εκδηλώνει ποτέ, σημειώστε 0. Σε περίπτωση που δεν είχατε τη δυνατότητα να παρατηρήσετε 

ή δεν είστε σίγουροι για την ικανότητα και συχνότητα εμφάνισης μιας συμπεριφοράς και 

την υπολογίζεται κατ’ εκτίμηση, γράψτε τη λέξη υπόθεση ή το γράμμα Υ δίπλα από τη 

συγκεκριμένη ερώτηση. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία για κάποια ερώτηση, παρακαλώ να 

με ρωτήσετε προτού συμπληρώσετε την αντίστοιχη ερώτηση.  

Επίσης, θα παρατηρήσετε ότι σε ορισμένα σημεία δηλώνονται ηλικιακά όρια για 

κάποια ομάδα ερωτήσεων. Παρακαλώ, απαντήστε όλες τις ερωτήσεις που αφορούν τις ίδιες 

καθώς και τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες του παιδιού. Απαντήστε στις ερωτήσεις που 

αφορούν σε μικρότερες ηλικιακές ομάδες από αυτή του παιδιού σε περίπτωση που δε 

σημειώσετε 2 (συχνά) στις πρώτες τέσσερις ερωτήσεις της ηλικιακής του ομάδας. 

Σας ευχαριστώ πολύ,  

Τελιορίδης Γιώργος 
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7.3. Παράρτημα 3. 

 

Vineland-II 

Vineland Adaptive Behavior Scales 

 Δεύτερη Έκδοση 

Φόρμα Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού 

Sara S’. Sparrow, Domenic V. Cicchetti, and David A. Balia 

Μια αναθεώρηση της Vineland Social Maturity Scale από τον Edgar A. Doll 

 

 

 

Επιλογές απαντήσεων: 2 = Συχνά,   1 = Ορισμένες Φορές ή Μερικώς,   0 = Ποτέ 

 

Τομέας Επικοινωνίας 

Προσληπτική Επικοινωνία 

1. Επιδεικνύει κατανόηση της έννοιας του ναι, ή κάποιας λέξης ή χειρονομίας με την 

ίδια σημασία (για παράδειγμα, συνεχίζει μια δραστηριότητα, χαμογελάει, κλπ.).  

      

2 1 0 

 

2. Καταδεικνύει τουλάχιστον τρία κύρια σημεία του σώματος όταν ερωτάται (για 

παράδειγμα, μύτη, στόμα, χέρια, πόδια, κλπ.).   

2 1 0 

 

3. ∆είχνει το ίδιο αντικείμενο µε το κατονομαζόμενο σε ένα βιβλίο ή περιοδικό (π.χ. 

σκύλος, αυτοκίνητο, φλιτζάνι, κλειδί κ.ά.). 

2 1 0 

4. Ακούει μια ιστορία για τουλάχιστον 5 λεπτά (δηλαδή, παραμένει σχετικά ήσυχος 

και κατευθύνει την προσοχή του στον αφηγητή ή αναγνώστη). 

2 1 0 

 

5. Ακούει οδηγίες. 

2 1 0 

 
Copyright © 2006 NCS Pearson, Inc. All rights reserved. 

©PsychCorp PEARSON 
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6. Καταδεικνύει τουλάχιστον πέντε δευτερεύοντα σημεία του σώματος όταν ερωτάται 

(για παράδειγμα, δάκτυλα, αγκώνες, δόντια, δάκτυλα, κλπ.), 

2 1 0 

7. Αναγνωρίζει το αριστερό και το δεξί στο δικό του σώμα συµπεριλαµβανοµένων 

των χεριών, των ποδιών, των κνημών κ.α. 

2 1 0 

 

8. Στρίβει δεξιά ή αριστερά έπειτα από σχετική εντολή. 

2 1 0 

 

9. Ακολουθεί τριών μερών οδηγίες (για παράδειγμα, "Βγάλε έξω ένα μολύβι και ένα 

χαρτί, γράψε το όνομά σου στο πάνω μέρος, και κοίταξε πάνω όταν είσαι έτοιμος 

να αρχίσεις", κλπ.). 

2 1 0 

 

10. Ακούει μία ιστορία για τουλάχιστον 30 λεπτά.  

2 1 0 

 

11. Αναγνωρίζει το δεξί και το αριστερό στο σώμα ενός άλλου ατόμου που είναι 

στραμμένος/στραμμένη προς αυτόν/αυτήν. 

2 1 0 

 

12. Καταλαβαίνει μεταφορικές εκφράσεις (για παράδειγμα, "ράψε το στόμα σου", 

"πάρε δρόμο", κλπ.). 

2 1 0 

 

13. Ακούει μια ενημερωτική ομιλία για τουλάχιστον 15 λεπτά. 

2 1 0 

 

14. Ακούει μια ενημερωτική ομιλία για 30 λεπτά 

2 1 0 

 

Εκφραστική Επικοινωνία 

Για ηλικίες 3 έως 7 

1. ∆ηµιουργεί ήχους ή κάνει χειρονομίες (π.χ. κυματίζει τα χέρια του) για να 

προκαλέσει την προσοχή. 

2 1 0 

 

2. Δείχνει ή χειρονομεί για να δείξει προτίμηση όταν του δίνεται η δυνατότητα (για 

παράδειγμα, όταν ερωτάται, "Θέλεις αυτό ή το άλλο;", κλπ.). 

2 1 0 

3. Επαναλαμβάνει ή προσπαθεί να επαναλάβει συνηθισμένες λέξεις αμέσως μόλις τις 

ακούει (µπάλα, αυτοκίνητο, πηγαίνω κ. ά.). 

2 1 0 
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4. Απαντά μονολεκτικά όταν απαιτείται (π.χ. επάνω, πολύ, έξω κ. ά.).  

2 1 0 

 

5. Κατονομάζει τουλάχιστον τρία αντικείμενα (π.χ. μπουκάλι, σκύλος, το αγαπημένο 

του παιχνίδι κ. ά.).  

2 1 0 

 

6. Λέει τουλάχιστον 50 αναγνωρίσιμές λέξεις.   

2 1 0 

 

7. Λέει σωστά την ηλικία του όταν ερωτάται.  

2 1 0 

 

8. Χρησιμοποιεί απλές λέξεις να περιγράψει πράγματα (π.χ. βρώμικος, όμορφος, 

μεγάλος, δυνατός κ. ά.).  

2 1 0 

 

9. Λέει το όνομά του και το επώνυμο του όταν ερωτάται.  

2 1 0 

 

Για ηλικίες 8 + 

10. Λέει τουλάχιστον 100 αναγνωρίσιμές λέξεις.  

2 1 0 

 

11. Μιλάει για εμπειρίες με απλές προτάσεις ( για παράδειγμα, "Γιάννη, διάβασέ μου 

ένα βιβλίο", κλπ.). 

2 1 0 

 

12. Ταξινομεί αντικείμενα χρησιμοποιώντας απλές προτάσεις (για παράδειγμα, βλέπει 

μία τίγρη και έναν ελέφαντα και αναφέρεται σ ‘αυτά ως "ζώα", αναφέρεται στις 

τουλίπες και τα τριαντάφυλλα ως "λουλούδια", κλπ.). 

2 1 0 

 

13. Χρησιμοποιεί ομαλά ουσιαστικά στον πληθυντικό αριθμό (π.χ. δύο σκύλοι, τα 

παιχνίδια µου κ. ά.).  

 2 1 0 

 

14. Κάνει ερωτήσεις αρχίζοντας µε τη λέξη πότε (π.χ. Πότε είναι το βραδινό; Πότε 

µπορούµε να πάμε στο σπίτι; κ.ά.). 

2 1 0 

 

15. Χρησιμοποιεί αντωνυμίες σε φράσεις ή προτάσεις: πρέπει να χρησιμοποιεί το 

σωστό γένος και τον τύπο της αντωνυμίας, αλλά οι προτάσεις δε χρειάζεται να 

είναι γραμματικά σωστές (π.χ. τα κατάφερε, αυτοί πήγαν κ. ά.).  

2 1 0 
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16. Χρησιμοποιεί κτητικά σε φράσεις και προτάσεις (π.χ. αυτό είναι το βιβλίο της, 

αυτή είναι η µπάλα της Μαρίας κ. ά). 

2 1 0 

 

17. Χρησιμοποιεί ομαλά ρήματα σε παρελθοντικούς χρόνους (για παράδειγμα, 

περπάτησα, μαγείρεψα, κλπ.), μπορεί να χρησιμοποιεί ανώμαλα ρήματα σε 

παρελθοντικούς χρόνος λανθασμένα (για παράδειγμα, "Βλέπω - έβλεψα αντί για 

είδα", κλπ.). 

2 1 0 

 

18. Χρησιμοποιεί δικές του γνώσεις ή απόψεις για να περιγράψει ή να σχολιάσει 

πράγματα, καταστάσεις και συναισθήματα (π.χ. λέει «νομίζω πως αυτός έχει 

θυμώσει μαζί της, επειδή είπε άσχημά πράγματα για αυτόν» κ. ά.).  

2 1 0 

19. Λέει το μήνα και την ημέρα των γενεθλίων του όταν ερωτάται. 

2 1 0 

 

20. Αφηγείται τα βασικά μέρη μιας ιστορίας ή μιας τηλεοπτικής εκπομπής ή σειράς 

(για παράδειγμα, αναφέρεται στο κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας, στο τέλος της, 

στα γεγονότα, κλπ.). 

2 1 0 

 

21. Προσαρμόζει τον τόνο της φωνής, την ένταση, και τον ρυθμό καταλλήλως (για 

παράδειγμα, δε μιλάει συνεχώς πολύ δυνατά, χαμηλά, μονότονα, , κλπ.). 

2 1 0 

 

22. Μιλάει για εμπειρίες µε λεπτομέρεια (π.χ. λέει ποιος ήταν ο εμπλεκόμενος, πού 

έλαβε χώρα η δράση κ. ά.). 

2 1 0 

 

23. Λέει τον αριθμό του τηλεφώνου του όταν του ζητηθεί.  

2 1 0 

 

24. Παραμένει στο θέμα της συζήτησης και δε βγαίνει εκτός. 

2 1 0 

 

 

25. Χρησιμοποιεί λέξεις με ανώμαλο πληθυντικό αριθμό (για παράδειγμα,  βράχος-

βράχια, λόγος λόγια, χρόνος-χρόνια κλπ.). 

2 1 0 

 

26. Περιγράφει έναν βραχυπρόθεσμο στόχο και τι χρειάζεται να κάνει για να τον 

επιτύχει (για παράδειγμα, λέει, "Θέλω να πάρω άριστα στο τεστ και γι' αυτό θα 

διαβάσω πολύ", κλπ.). 

2 1 0 

 

27. Περιγράφει με λεπτομέρεια έναν ρεαλιστικό μακροπρόθεσμο στόχο, ο οποίος 

μπορεί να υλοποιηθεί σε 6 ή και περισσότερους μήνες 

2 1 0 
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28. Δίνει σύνθετες οδηγίες  σε άλλους (για παράδειγμα, για μια μακρινή τοποθεσία, για 

μια συνταγή με πολλά υλικά ή βήματα, κλπ.). Συμβουλή: Σημείωσε "2" αν οι 

οδηγίες είναι αρκετά σαφείς για να τις ακολουθήσει κανείς,"1" αν οι οδηγίες δεν 

είναι αρκετά σαφείς και "0" αν το παιδί δε δίνει ποτέ σαφείς οδηγίες. 

2 1 0 

 

29. Παρουσιάζει προφορικές εργασίες διάρκειας τουλάχιστον 10 λεπτών (για 

παράδειγμα, σε συμμαθητές, σε μέλη μιας οργάνωσης, κλπ.). 

2 1 0 

 

Γραπτή Επικοινωνία 

Για ηλικίες 3 έως 7 

1. Αναγνωρίζει ένα ή περισσότερα ως γράμματα της αλφάβητου και διακρίνεται 

γράμματα από τους αριθμούς.  

2 1 0 

 

2. Αναγνωρίζει τουλάχιστον 10 γράμματα της αλφάβητου 

2 1 0 

 

3. Δείχνει να κατανοεί ότι ο γραπτός λόγος διαβάζεται με συγκεκριμένη διεύθυνση 

(π.χ. από αριστερά προς δεξιά, από πάνω προς τα κάτω). 

2 1 0 

 

4. Αντιγράφει το δικό του/της μικρό όνομα.  

2 1 0 

 

Για ηλικίες 8 έως 10 

5. Γράφει τουλάχιστον τρεις απλές λέξεις από το παράδειγμα που του δίνεται (π.χ. 

γάτα, βλέπω, μέλισσα).   

2 1 0 

 

6. Γράφει το ονοματεπώνυμό του από µνήµης (χωρίς να το βλέπει γραµµένο).  

2 1 0 

 

Για ηλικίες 11 + 

7. Αναγνωρίζει όλα τα έντυπα γράμματα της αλφαβήτας κεφαλαία και πεζά.  

2 1 0 

 

8. ∆ιαβάζει τουλάχιστον 10 λέξεις δυνατά.  

2 1 0 

9. ∆ιαβάζει απλές ιστορίες δυνατά (δηλαδή ιστορίες µε προτάσεις που αποτελούνται 

από τρεις μέχρι πέντε λέξεις).   

2 1 0 
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10. Γράφει τουλάχιστον 10 απλές λέξεις από μνήμης (π.χ. καπέλο, µπάλα κ.α.).  

2 1 0 

 

11. Γράφει απλές προτάσεις τριών ή τεσσάρων λέξεων.  

2 1 0 

 

12. ∆ιαβάζει και κατανοεί υλικό επιπέδου τουλάχιστον δευτέρας τάξης δημοτικού.  

2 1 0 

  

13. Βάζει λίστες λέξεων σε αλφαβητική σειρά. 

2 1 0 

 

14. Γράφει απλή αλληλογραφία έκτασης τουλάχιστον τριών προτάσεων (π.χ. καρτ-

ποστάλ, ευχαριστήρια σημειώματα, email). 

2 1 0 

 

15. Δείχνει ενδιαφέρον για επιστημονικής φαντασίας αλλά και ρεαλιστικού 

περιεχομένου αναγνωστικό υλικό. 

2 1 0 

 

16. Χρησιμοποιεί λεξικά, έντυπα ή ηλεκτρονικά, όταν χρειάζεται. 

2 1 0 

 

17. ∆ιαβάζει και καταλαβαίνει υλικό επιπέδου τουλάχιστον Τετάρτης τάξης δημοτικού. 

2 1 0 

 

18. Γράφει εργασίες και εκθέσεις τουλάχιστον μίας σελίδας (στο χαρτί ή ακόμη και σε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή). 

2 1 0 

 

19. Επιμελείται ή διορθώνει τη γραπτή δουλειά του πριν την παραδώσει (π.χ. ελέγχει 

τη στίξη, την ορθογραφία, τη γραµµατική). 

2 1 0 

 

20. ∆ιαβάζει και κατανοεί υλικό επιπέδου τουλάχιστον έκτης τάξης δημοτικού.  

2 1 0 

 

21. Σχεδιάζει, οργανώνει ή κάνει το σχεδιάγραμμα του υλικού που πρόκειται να 

γράψει. 

2 1 0 

  

22. Γράφει αναφορές ή εκθέσεις µε έκταση τουλάχιστον τριών σελίδων: στο χαρτί ή 

ακόμη και σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

2 1 0 

 

23. ∆ιαβάζει και κατανοεί υλικό επιπέδου τουλάχιστον τρίτης τάξης Γυμνασίου.  

2 1 0 
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24. Γράφει επιστολές που σχετίζονται µε τη δουλειά (π.χ. ζητά πληροφορίες, κάνει 

παράπονα ή κάνει παραγγελίες), μπορεί να χρησιμοποιήσει υπολογιστή εάν το 

επιθυμεί. 

2 1 0 

 

Τομέας Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης 

Προσωπικές δεξιότητες 

Για ηλικίες 3 έως 7 

1. Ρουφάει µε το καλαμάκι.   

2 1 0 

 

2. Πίνει από µία κούπα ή ποτήρι χωρίς να χύνει το περιεχόμενό του.  

2 1 0 

 

3. Τρώει µόνος του µε ένα κουτάλι χωρίς να χύνει το φαγητό.  

2 1 0 

 

4. Ζητάει να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα.  

2 1 0 

 

5. Είναι εκπαιδευμένο στο θέμα της τουαλέτας κατά τη διάρκεια της ημέρας (αυτό 

σημαίνει να µην έχει ατυχήματα στο σχολείο). Συμβουλή: Σημείωσε ¨2¨ αν το παιδί 

είναι ανεξάρτητο σε αυτόν τον τομέα, ¨1¨ αν το παιδί χρειάζεται βοήθεια, όπως 

σκούπισμα, ή αν έχει ενίοτε ατυχήματα και ¨0¨ αν το παιδί έχει συνεχώς ατυχήματα ή 

χρειάζεται μονίμως βοήθεια. 

 

2 1 0 

 

6. Φοράει ρούχα που ανοίγουν μπροστά (π.χ. παλτό, πουλόβερ κ. ά.), δεν χρειάζεται 

να κλείνει το φερμουάρ ή να κουμπώνει το κουμπί.  

2 1 0 

 

7. Ανταποκρίνεται σε χαμηλά επίπεδα πόνου (αντιδρά κατάλληλα όταν ξύνει ή 

γδέρνει το γόνατο, τσιμπάει το δάχτυλο). 

2 1 0 

 

8. Τραβάει φερμουάρ που κουμπώνονται από κάτω (για παράδειγμα, παντελόνια, 

σακίδια, κλπ.) 

2 1 0 

 

9. Σκουπίζει ή φυσάει τη μύτη χρησιμοποιώντας χαρτομάντηλο ή μαντήλι.  

2 1 0 

 

Για ηλικίες 8 έως 12 

10. Βάζει τα παπούτσια στα σωστά πόδια (δε χρειάζεται να δέσει τα παπούτσια).  

2 1 0 
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11. Βρίσκει και χρησιμοποιεί την κατάλληλη για το φύλο του/της τουαλέτα. 

2 1 0 

 

12. Κουμπώνει µεγάλα κουμπιά µπροστά στις σωστές κουμπότρυπές 

2 1 0 

 

Για ηλικίες 13+ 

13. Παραμένει ή προσπαθεί να παραμείνει καθαρός. Κατάλληλη για την ηλικία του 

εμφάνιση κατά τη διάρκεια της μέρας. 

2 1 0 

 

14. Κουμπώνει μικρά κουμπιά μπροστά στις σωστές τρύπες. 

2 1 0 

 

15. Καλύπτει το στόμα και τη μύτη του όταν βήχει και φτερνίζεται. 

2 1 0 

Ακαδημαϊκές Δεξιότητες 

Για ηλικίες 3 έως 10 

1. Μετράει τουλάχιστον 10 αντικείμενα ένα προς ένα 

2 1 0 

 

2. Αναγνωρίζει τους αριθμούς, ως αριθμούς και ξεχωρίζει τους αριθμούς από τα 

γράμματα της αλφαβήτας.  

2 1 0 

  

3. Κατανοεί τη λειτουργία ενός ρολογιού (π.χ. λέει: «Τα ρολόγια λένε την ώρα», 

«Πότε είναι η ώρα του µεσηµεριανού;» κ.τ.λ.).  

2 1 0 

 

4. Λέει τους αριθμούς από το 1 µέχρι το 20 µε τη σειρά. 

2 1 0 

 

5. Επιδεικνύει ικανότητες που σχετίζονται µε την χρήση του υπολογιστή και που 

είναι απαραίτητες για να παίξει παιχνίδια ή να ξεκινήσει προγράµµατα µε τον 

υπολογιστή να είναι ήδη ανοικτός: δεν χρειάζεται να ανοίξει ο ίδιος τον 

υπολογιστή. Συμβουλή: μπορείς να κυκλώσεις Ο/Δ, δηλαδή όχι δυνατότητα, σε 

περίπτωση που το σχολείο δεν έχει υπολογιστές διαθέσιμους για να χρησιμοποιήσουν 

τα παιδιά 

2 1 0 Ο/Δ 

 

6. Δείχνει να κατανοεί τη χρήση χρημάτων (για παράδειγμα, λέει, Χρειάζεσαι λεφτά 

για να αγοράσεις πράγματα», «Πόσο κοστίζει αυτό;», κλπ.) 

2 1 0 

 

7. Λέει τις ημέρες της εβδομάδας  µε τη σειρά όταν του ζητηθεί.  

2 1 0 
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Για ηλικίες 11 έως 12 

8. Λέει τον τρέχοντα µήνα του χρόνου όταν του ζητηθεί 

2 1 0 

  

9. Αναγνωρίζει τις υποδιαιρέσεις των νομισμάτων του ευρώ, µε το όνομά τους όταν 

του ζητηθεί: δε χρειάζεται να γνωρίζει την αξία των νομισμάτων. 

2 1 0 

 

10. ∆ηλώνει τον χρόνο µε την ώρα χρησιμοποιώντας ένα αναλογικό ρολόι (π.χ.: µία η 

ώρα ακριβώς,  2 η ώρα ακριβώς κ.τ.λ.) 

2 1 0 

 

 

Για ηλικίες 13+ 

11. Κατανοεί ότι µερικά είδη κοστίζουν περισσότερο από άλλα (π.χ. λέει «Έχω αρκετά 

χρήματα για να αγοράσω τσίχλα, αλλά όχι για ένα πακέτο καραμέλες», «Ποιο 

µμολύβι κοστίζει λιγότερο;» κ. ά.).  

2 1 0 

 

12. Λέει την ώρα χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακό ή ένα αναλογικό ρολόι.  

2 1 0 

13. ∆ηλώνει την αξία ενός λεπτού του ευρώ, 5 λεπτών και 25 λεπτών. 

2 1 0 

 

14. Χρησιμοποιεί χάρακα, µετροταινία, ή άλλες συσκευές µέτρησης, για να µετρήσει 

2 1 0 

 

15. Αφαιρεί μονοψήφιους αριθμούς χωρίς να χρησιμοποιεί τα δάχτυλα. 

2 1 0 

 

16. Λέει το χρόνο µε μισά της ώρας σε ένα αναλογικό ρολόι (π.χ. 1:30, 2:30 κ.τ.λ.). 

2 1 0 

 

17. Δείχνει να κατανοεί τα μαθηματικά σύμβολα: +, -, x και /. Συμβουλή: Σημείωσε ¨2¨ 

αν το παιδί δείχνει να κατανοεί και τα 4 σύμβολα, ¨1¨ αν το παιδί κατανοεί 2 ή 3 από 

αυτά, και ¨0¨ αν το παιδί δε κατανοεί κανένα απ’ αυτά ή μόνο 1 από αυτά. 

2 1 0 

 

18. Προσθέτει διψήφια νούμερα με κρατούμενο όταν χρειάζεται 

2 1 0 

 

19. Αφαιρεί διψήφια νούμερα με κρατούμενο όταν χρειάζεται. 

2 1 0 

 

 



133 

 

20. Καταλαβαίνει τα κοινά κλάσµατα (π.χ. ½, 1/3, ¼ κ. ά.). 

2 1 0 

 

21. Γνωρίζει την προπαίδεια 

2 1 0 

 

22. Επιδεικνύει ικανότητες που σχετίζονται µε την χρήση του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή απαραίτητες για να διεξάγει περίπλοκες εργασίες (π.χ. ηλεκτρονική 

επεξεργασία κειμένου,  πρόσβαση στο διαδίκτυο, εγκατάσταση λογισμικού). 

Συμβουλή Μπορείς να κυκλώσεις Ο/Δ, δηλαδή όχι δυνατότητα, σε περίπτωση που το 

σχολείο δεν έχει διαθέσιμους για χρήση υπολογιστές προς τα παιδιά. 

2 1 0 Ο/Δ 

 

23. Χρησιμοποιεί αριθμομηχανή για να λύσει σύνθετα μαθηματικά προβλήματα όταν 

χρειάζεται. 

2 1 0 

 

 

24. Καταλαβαίνει τα παρακάτω σύμβολα: <, >, %, /¯ . Συμβουλή: Σημείωσε ¨2¨ εάν το 

παιδί κατανοεί και τα 4 σύμβολα, ¨1¨ εάν κατανοεί 2ή3 σύμβολα και ¨0¨ εάν 

κατανοεί 1 σύμβολο ή κανένα. 

2 1 0 

 

Υποτομέας Σχολικής Κοινότητας  

1. Ακολουθεί απλές οδηγίες από τον/την εκπαιδευτικό (για παράδειγμα, «Ησύχασε», 

«Κάτσε κάτω», «Άνοιξε το βιβλίο σου στην σελίδα 25», κλπ.). 

2 1 0 

 

2. Ακολουθεί τους κανόνες και τις ρουτίνες της τάξης. 

2 1 0 

  

3. Ακολουθεί τους κανόνες του σχολείου (για παράδειγμα, στέκεται στην ουρά όταν 

του ζητείται, αποφεύγει να τρέχει στους διαδρόμους ή να σπρώχνει άλλα παιδιά, 

κλπ.) 

2 1 0 

 

4. Ανταποκρίνεται καταλλήλως σε ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης (δηλαδή, πηγαίνει 

στα κατάλληλα μέρη). 

2 1 0 

 

5. Καθαρίζει το θρανίο του ή την περιοχή στην οποία παίζει μετά το τέλος των 

δραστηριοτήτων του (για παράδειγμα, μαζεύει και πετάει σκουπίδια, καθαρίζει τις 

μπογιές και τις κόλλες, κλπ.)  

2 1 0 

 

6. Δείχνει να κατανοεί το δικαίωμα για ιδιωτικότητα τόσο του ίδιου όσο και των άλλων 

(για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιεί την τουαλέτα, ή όταν αλλάζει ρούχα, κλπ.).  

2 1 0 
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7. Παραμένει σε μια δραστηριότητα για παραπάνω από 5 λεπτά. 

2 1 0 

 

8. Παραμένει σε μια δραστηριότητα χωρίς να αποζητά την αποδοχή του δασκάλου. 

2 1 0 

 

9. Δουλεύει δίπλα ή μαζί με άλλους, δίχως να αποσπάται η προσοχή του. 

2 1 0 

  

10. Φέρνει κατάλληλα υλικά στην τάξη (για παράδειγμα, τετράδια, βιβλία, κλπ.). 

2 1 0 

 

11. Αποφεύγει ή τερματίζει σχέσεις ή καταστάσεις που είναι επικίνδυνες ή επιβλαβείς 

(για παράδειγμα, όταν δέχεται σχολικό εκφοβισμό, όταν τον κοροϊδεύουν, όταν τον 

εκμεταλλεύονται σεξουαλικώς ή οικονομικώς, κλπ.). 

2 1 0 

 

12. Ολοκληρώνει και φέρνει στο σχολείο τις ασκήσεις που του/της έχουν αναθέσει να 

τις κάνει στο σπίτι.  

2 1 0 

 

13. Επιχειρεί να βελτιώσει τις συνήθειες διαβάσματος ή την ποιότητα της εργασίας του, 

αφού έχει δεχτεί εποικοδομητική κριτική από τον/την εκπαιδευτικό. 

2 1 0 

 

14. Χρησιμοποιεί παραγωγικά το χρόνο εργασίας  στην τάξη (για παράδειγμα, διαβάζει 

παρακάτω, κάνει τις ασκήσεις για το σπίτι) 

2 1 0 

 

15. Χρησιμοποιεί το ρολόι για να ξέρει πότε να κάνει κάτι (για παράδειγμα, να 

παραβρεθεί σε μια τάξη, κλπ.). 

2 1 0 

 

16. Ελέγχει τις εργασίες του για λάθη. 

2 1 0 

 

17. Σχεδιάζει και οργανώνει μακροπρόθεσμα σχέδια εντός χρονοδιαγραμμάτων (για 

παράδειγμα, εκτιμάει πόσο χρόνος χρειάζεται για να γίνει κάτι, κλπ.). 

2 1 0 

  

18. Δείχνει κατανόηση του δικαιώματός του να έχει πρόσβαση σε προσωπικές 

πληροφορίες (για παράδειγμα, σχολικό ή ιατρικό ιστορικό). 

2 1 0 
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Τομέας Κοινωνικοποίησης 

Υποτομέας Διαπροσωπικών Σχέσεων 

1. Δείχνει ενδιαφέρον για τους μαθητές και τις μαθήτριες ίδιας ηλικίας. 

2 1 0 

 

2. Κάνει ή επιχειρεί να κάνει κοινωνικές επαφές (για παράδειγμα, μιλάει, χαμογελάει, 

χαιρετάει, κλπ.)  

2 1 0 

 

3. Εκφράζει σχέσεις οικείων ανθρώπων προς τον εαυτό του (για παράδειγμα, «Αυτός 

είναι ο δάσκαλός μου», κλπ.).  

2 1 0 

 

4. Φαίνεται να αναζητά τη φιλία παιδιών της ίδιας ηλικίας (για παράδειγμα, λέει «θες 

να παίξουμε;» ή παίρνει κάποιον άλλον μαθητή από το χέρι, κλπ.). 

2 1 0 

  

5. Απαντάει όταν οικείοι ενήλικες πιάνουν μικρή κουβέντα με αυτόν/αυτήν (για 

παράδειγμα, αν ερωτηθεί «Πως είσαι;», λέει, «Είμαι καλά», όταν του/της λένε «καλή 

δουλειά», απαντά «Ευχαριστώ», κλπ.) 

2 1 0 

  

6. Χρησιμοποιεί λέξεις για να εκφράζει τα συναισθήματά του (για παράδειγμα, λέει 

«Είμαι χαρούμενος», «Είμαι φοβισμένος», κλπ.). 

2 1 0 

  

7. Αναγνωρίζει τη χαρά, τη λύπη, το φόβο και το θυμό σε άλλους (π.χ. λέει «µοιάζεις 

θλιμμένος», «µη θυμώνεις» κ. ά.). Συμβουλή: Σημείωσε  ¨2¨, εάν ο μαθητής 

αναγνωρίζει και τα τέσσερα συναισθήματα. Σημείωσε ¨1¨, εάν ο μαθητής αναγνωρίζει 

δύο ή τρία συναισθήματα. Σημείωσε ¨0¨, εάν ο μαθητής αναγνωρίζει ένα συναίσθημα 

ή κανένα. 

2 1 0 

 

8. Χρησιμοποιεί λέξεις για να εκφράσει χαρά ή ανησυχία για άλλους (για παράδειγμα, 

λέει, «Ναι, κερδίσαμε», «Είσαι καλά;», κλπ.).  

2 1 0 

 

9. Αναγνωρίζει αυτά που αρέσουν και δεν αρέσουν στους άλλους (για παράδειγμα, 

λέει, «Στον Γιάννη αρέσει το ποδόσφαιρο», «Στη Μαρία δεν αρέσει η πίτσα», κλπ. 

2 1 0 

 

10. Έχει έναν καλύτερο φίλο ή δείχνει προτίμηση για σίγουρους φίλους (οποιουδήποτε 

φύλου) σε σχέση µε τους άλλους. Συμβουλή: Σημείωσε ¨2¨, εάν ο μαθητής έχει έναν 

καλύτερο φίλο ή δείχνει προτίμηση για συγκεκριμένους φίλους. 

2 1 0 

 

11. Δρα όταν κάποιο άλλο άτομο χρειάζεται βοήθεια (για παράδειγμα, κρατάει ανοικτή 

την πόρτα για να μπει άλλο άτομο, μαζεύει πεσμένα πράγματα, κλπ.). 

2 1 0 
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12. Μιλάει με άλλους για κοινά ενδιαφέροντα (για παράδειγμα, αθλητικά, καλοκαιρινά 

σχέδια, τηλεοπτικές σειρές, κλπ.). 

2 1 0 

  

13. Εκδηλώνει το ίδιο επίπεδο συναισθημάτων, όπως και οι άλλοι γύρω του (για 

παράδειγμα, δεν υποβαθμίζει ή μελοδραματοποιεί μια κατάσταση, κλπ.). 

2 1 0 

  

14. Κρατάει την αρμόζουσα απόσταση ανάμεσα σε αυτόν και σε άλλους σε κοινωνικές 

περιστάσεις (για παράδειγμα, δεν πλησιάζει πάρα πολύ κάποιο άτομο όταν του/της 

μιλάει, κλπ.).  

2 1 0 

15. Επιλέγει να µην πει αμήχανα ή άσχημα πράγματα ή να κάνει αγενείς ερωτήσεις 

δημοσίως. Συμβουλή: Βαθμολόγησε µε 0, εάν ο μαθητής δεν εκφράζεται λεκτικά. 

2 1 0 

 

16. Αναγνωρίζει άτομα από χαρακτηριστικά εκτός του ονόματός τους (για παράδειγμα, 

από τη δουλειά, την τοποθεσία, τη σχέση με άλλους, κλπ.). 

2 1 0 

 

17. Συμμετέχει σε συζητήσεις στην τάξη χωρίς να μονοπωλεί. 

2 1 0 

  

18. Συνεργάζεται με τα άλλα παιδιά για να οργανώσει ή να είναι μέρος μιας ομαδικής 

εργασίας ή δραστηριότητας 

2 1 0 

 

19. Ξεκινάει συζήτηση / κουβέντα όταν συναντά άλλα άτομα που ξέρει (για παράδειγμα, 

λέει, «Πως είσαι;», «Τι κάνεις;», κλπ.). 

2 1 0 

  

20. Κατανοεί ότι οι άλλοι δε ξέρουν τι σκέφτεται εκτός εάν πει τις σκέψεις του/της. 

2 1 0 

  

21. Δείχνει να καταλαβαίνει υπονοούμενα σε συζητήσεις (για παράδειγμα, ξέρει ότι το 

χασμουρητό μπορεί να σημαίνει «Βαριέμαι», μια απότομη αλλαγή θέματος μπορεί 

να σημαίνει «Δε θέλω να μιλήσω για αυτό», κλπ.). 

2 1 0 

  

22. Συζητάει προσωπικά θέματα διακριτικά.  

2 1 0 

 

23. Ξεκινάει συζητήσεις πάνω σε θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για άλλους (για 

παράδειγμα, λέει, «Ελένη, πες μου, σου αρέσουν οι υπολογιστές», κλπ.) 

2 1 0 
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Υποτομέας παιχνιδιού και ελεύθερου χρόνου 

1. Παίζει απλά παιχνίδια αλληλεπίδρασης με άλλους. 

2 1 0 

 

2. Δείχνει προτίμηση για συγκεκριμένους ανθρώπους και αντικείμενα (για παράδειγμα, 

γελάει, μετακινείται προς ανθρώπους ή αντικείμενα, κλπ.).  

2 1 0 

 

3. Παίζει συνεργατικά με ένα ή περισσότερα παιδιά μέχρι και 5 λεπτά.  

2 1 0 

 

4. Παίζει συνεργατικά με παραπάνω από ένα παιδί για παραπάνω από 5 λεπτά. 

2 1 0 

  

5. Παίζει με άλλους με την ελάχιστη επίβλεψη.  

2 1 0 

6. Μοιράζεται παιχνίδια ή πράγματά του όταν ερωτάται 

2 1 0 

7. Παίρνει τη σειρά, όταν ερωτάται ενώ παίζει ή αθλείται.  

2 1 0 

 

8. Χρησιμοποιεί κοινά αντικείμενα του σπιτιού ή άλλα αντικείμενα για υποκριτικό, 

φανταστικό παιχνίδι (για παράδειγμα, προσποιείται ότι το μπλοκ είναι ένα αμάξι, το 

κουτί είναι ένα σπίτι, κλπ.) 

2 1 0 

 

9. Προστατεύει τον εαυτό του/της φεύγοντας από αυτούς που καταστρέφουν πράγματα 

ή προκαλούν τραυματισμό (για παράδειγμα, αυτοί που δαγκώνουν, χτυπούν, πετούν 

πράγματα, τραβούν μαλλιά, κλπ.) 

2 1 0 

  

10. Αναζητάει άλλα άτομα για παιχνίδι ή συντροφιά στο σχολείο (για παράδειγμα, 

ζητάει από κάποιο παιδί να είναι το ταίρι του σε μια δραστηριότητα, παίζει με 

άλλους, κλπ.)  

2 1 0 

 

11. Ακολουθεί κανόνες σε απλά παιχνίδια (για παράδειγμα, ηλεκτρονικά παιχνίδια, 

διαγωνισμοί ορθογραφίας, κλπ.).  

2 1 0 

 

12. Μοιράζεται παιχνίδια ή αντικείμενά του χωρίς να ερωτάται. 

2 1 0  

13. Παίρνει τη σειρά του χωρίς να ερωτάται.  

2 1 0 

 

14. Ζητάει για άδεια πριν χρησιμοποιήσει αντικείμενα που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται 

από άλλα άτομα.  

2 1 0 
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15. Εμπλέκεται με άλλους σε περίπλοκες δραστηριότητες φανταστικού, υποκριτικού 

χαρακτήρα στις οποίες υπάρχουν πάνω από ένας ρόλος (για παράδειγμα, παίζει 

«σχολείο», ή «το γιατρό», ή προσποιείται ότι είναι ένας τηλεοπτικός ή 

κινηματογραφικός χαρακτήρας, κλπ.). 

2 1 0 

 

16. Δείχνει ευγενή άμιλλα (δηλαδή, ακολουθεί κανόνες, δεν είναι υπερβολικά 

επιθετικός, συγχαίρει άλλα άτομα ή ομάδες όταν χάνει και δε νευριάζει). 

2 1 0 

17. Απέχει να μπαίνει σε γκρουπ όταν μη λεκτικές ενδείξεις υποδεικνύουν ότι δεν είναι 

ευπρόσδεκτος.  

2 1 0 

 

18. Παίζει απλά παιχνίδια που απαιτούν να κρατάς το σκορ (ποδόσφαιρο, χαρτιά, 

τρίλιζα, κλπ.).  

2 1 0 

 

Υποτομέας Δεξιοτήτων Αντιμετώπισης / Συνεργασίας 

1. Συνεργάζεται αναφορικά µε τις απαιτήσεις του δασκάλου ή του άλλου σχολικού 

προσωπικού.  

2 1 0 

2. Δείχνει σεβασμό προς τον/την εκπαιδευτικό του/της και προς άλλα μέλη του 

σχολείου. 

2 1 0 

3. Μεταφέρεται εύκολα από μια δραστηριότητα σε άλλη. 

2 1 0 

4. Λήγει συζητήσεις καταλλήλως (για παράδειγμα, λέει, «Αντίο», «Τα λέμε μετά», 

κλπ.). 

2 1 0 

5. Αντιδρά καταλλήλως σε λογικές αλλαγές στη σχολική ρουτίνα (για παράδειγμα, δεν 

παραπονιέται, κλπ.). 

2 1 0 

 

6. Λέει «ευχαριστώ» όταν του/της δίνουν κάτι.  

2 1 0 

 

7. Λέει «παρακαλώ» όταν ερωτάται για κάτι.  

2 1 0 

8. Λέει συγγνώμη για μη σκόπιμα λάθη (για παράδειγμα, όταν διακόπτει κάποιο άλλο 

άτομο, κλπ.). 

2 1 0 

 

9. Επιλέγει να µην πειράξει (σαρκάσει), ενοχλήσει, εκφοβήσει. Συμβουλή: Σημείωσε 

¨0¨, εάν ο μαθητής δεν εκφράζεται λεκτικά. 

2 1 0 

10. Αλλάζει συμπεριφορά ανάλογα με το πόσο καλά ή όχι ξέρει ένα άλλο άτομο (για 

παράδειγμα, συμπεριφέρεται διαφορετικά σ’ έναν καινούριο παιδί απ’ ότι σε έναν 

καλό φίλο, κλπ.). 

2 1 0 
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11. Αντιγράφει κατάλληλη συμπεριφορά από άλλα άτομα όταν δεν είναι 

σίγουρος/σίγουρη για μια «σωστή» αντίδραση (δηλαδή, σε μια καινούρια 

περίσταση, παρακολουθεί άλλους για να αποφασίσει ποια είναι η σωστή αντίδραση). 

2 1 0 

 

12. Ελέγχει τον θυμό ή τη λύπη του όταν τα σχέδια αλλάζουν για λόγους που δεν μπορεί 

να ελέγξει (για παράδειγμα, μια εκδρομή ακυρώνεται λόγω κακού καιρού, κλπ.).  

2 1 0 

 

13. Επιστρέφει αντικείμενα που έχει δανειστεί (για παράδειγμα, λεφτά, ή άλλα 

αντικείμενα από φίλους, βιβλιοθήκες, κλπ.). 

2 1 0 

 

14. Δέχεται χρήσιμες προτάσεις ή λύσεις από άλλους. 

2 1 0 

  

15. Αλλάζει τον τόνο της φωνής του/της ανάλογα με την τοποθεσία ή την περίσταση 

(για παράδειγμα, στη βιβλιοθήκη, στο σχολείο, στο θέατρο, κλπ.). 

2 1 0 

  

16. Μιλάει με άλλα άτομα χωρίς να τα διακόπτει ή να είναι αγενής. 

2 1 0 

  

17. Ελέγχει τον θυμό ή τη λύπη του όταν δεν καταφέρνει να περάσει το δικό του/της (για 

παράδειγμα, όταν δεν επιτρέπεται να μιλήσει με κάποιον συμμαθητή του ή όταν μια 

πρόταση του/της δε γίνεται αποδεκτή από τον/την εκπαιδευτικό ή κάποιον/κάποια 

φίλο/φίλη, κλπ.).  

2 1 0 

 

18. Δέχεται χαλαρά πειράγματα δίχως να νευριάζει. 

2 1 0 

 

19. Σκέφτεται για το τι μπορεί να συμβεί προτού πάρει κάποια απόφαση (για 

παράδειγμα, αποφεύγει να συμπεριφέρεται παρορμητικά, λαμβάνει υπόψιν 

σημαντικές πληροφορίες, κλπ.).  

2 1 0 

 

 

 

 

 


