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Περίληψη 

Η παρεχόμενη κοινωνική στήριξη είναι ζωτικής σημασίας για τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης και ακόμη περισσότερο για τα παιδιά με αναπηρίες, συνεπώς και για τα παιδιά 

με προβλήματα όρασης. Συνεισφέροντας στην ψυχική τους ευημερία και στην σχολική 

τους ενσωμάτωση αλλά και επιτυχία είναι σημαντικός παράγοντας για τη μετέπειτα 

κοινωνική τους αποδοχή και ευτυχία.  

Στην παρούσα έρευνα λοιπόν επιχειρείται η καταγραφή και η μελέτη των μορφών 

κοινωνικής στήριξης που παρέχεται σε παιδιά δημοτικού με προβλήματα όρασης , από 

τους βλέποντες συμμαθητές τους και τους δασκάλους τους.  

Ειδικότερα, η καταγραφή και η μελέτη των απαντήσεων παιδιών της Στ’ και της  Γ’ τάξης 

του δημοτικού, σχετικά με την πρακτική και τη συναισθηματική στήριξη που παρέχουν 

στους συμμαθητές τους με τύφλωση και μειωμένη όραση και  αντιστοίχως των δασκάλων, 

που διδάσκουν στα παιδιά αυτά. Στην έρευνα συμμετείχαν 60 παιδιά και 13 εκπαιδευτικοί 

των οποίων οι πράξεις καταγράφηκαν με τη βοήθεια αυτοσχέδιου ερωτηματολογίου των 

Παπαδόπουλου & Παπακωνσταντίνου.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και τα παιδιά από τη μία και οι εκπαιδευτικοί από την άλλη 

κατά τα λεγόμενά τους παρέχουν κοινωνική στήριξη στους συμμαθητές – μαθητές τους 

πράγμα το οποίο σύμφωνα με τη βιβλιογραφία ήταν αναμενόμενο. 

 Πιο συγκεκριμένα, η παρεχόμενη συναισθηματική στήριξη είναι μεγαλύτερη από την 

πρακτική στήριξη και από τις δύο ομάδες συμμετεχόντων, ενώ φαίνεται ο μαθητής με 

μειωμένη όραση να λαμβάνει τη χαμηλότερη πρακτική , αλλά την υψηλότερη 

συναισθηματική στήριξη από τους τρεις τους. Όσον αφορά τους δύο μαθητές με τύφλωση 

δε διαφέρουν όσον αφορά την πρακτική στήριξη, ενώ ο ένας εκ των δύο φαίνεται να 

λαμβάνει υψηλότερη συναισθηματική στήριξη. 
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Το φύλο και το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων δε φάνηκε να παίζουν ρόλο στις 

καταγραμμένες απαντήσεις των μαθητών, ενώ όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, λόγω του 

μικρού δείγματος δεν προχωρήσαμε σε περαιτέρω αναλύσεις πέραν της περιγραφικής 

στατιστικής, καθώς δε θα οδηγούμασταν σε ασφαλή συμπεράσματα. 

 

Λέξεις κλειδιά: κοινωνική στήριξη, προβλήματα όρασης, δημοτικό σχολείο, συμμαθητές, 

δάσκαλοι. 

 

 

Social support for elementary school children with visual impairments by their 

sighted classmates and their teachers 

Abstract 

The provided social support is vital for typically development children and even more for 

children with disabilities and therefore, for children with visual impairments. Contributing 

to their psychological wellbeing and their school integration and success is an important 

factor for their subsequent social acceptance and happiness.  

The current study attempted to record and study the forms of social support provided to 

elementary school children with visual impairments by their sighted classmates and their 

teachers. In particular, the recording and study of the sixth and third grade children 

answers on practical and emotional support provided to their classmates who are blind and 

visually impaired and correspondingly teachers who teach these children. The survey 

involved 60 children and 13 teachers as participants whose deeds were recorded with the 

help of an improvised questionnaire. 

The results showed that children from one side and teachers from the other were allegedly 

provide social support to classmates and students. More specifically , provided emotional 
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support is greater than the practical support from both groups of the participants, while 

seems that the low vision student receives the lower practical, but the higher emotional 

support from all three.  

As for the two students with blindness they do not differ in terms of practical support, 

while one of the two seems to be taking a higher emotional support.  

 

 

Key words: social support, visual impairment, elementary school, classmates, teachers. 
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Εισαγωγή 

 

 Η παρούσα εργασία αποτελεί μία ερευνητική προσπάθεια καταγραφής και μελέτης 

των μορφών κοινωνικής στήριξης που παρέχεται σε παιδιά δημοτικού με προβλήματα 

όρασης , από τους βλέποντες συμμαθητές τους και τους δασκάλους τους.  

 Πιο συγκεκριμένα εξετάζει ποιες είναι οι μορφές πρακτικής και συναισθηματικής 

στήριξης που συναντώνται πιο συχνά από τους συμμαθητές από τη μία, και από τους 

δασκάλους από την άλλη, προς τρία παιδιά δημοτικού με προβλήματα όρασης. Ακόμη 

εξετάζονται τυχόν διαφορές συγκριτικά, ανάμεσα στις απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

συμμετέχοντες για την πρακτική και συναισθηματική στήριξη προς τους δύο μαθητές με 

τύφλωση και τον έναν μαθητή με μειωμένη όραση. 

 Η ανάγκη για διερεύνηση του παρόντος ζητήματος προκύπτει από την έλλειψη 

ερευνών στον τομέα της κοινωνικής στήριξης σε σχέση με παιδιά δημοτικού σχολείου με 

προβλήματα όρασης από τους συμμαθητές και από τους δασκάλους (Hodge & Eccles, 

2013· Jackson, 2002).  

 Η κοινωνική στήριξη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ψυχολογική ευεξία των 

νέων ( Epstein & McPartland, 1976), καθώς από τη μία επιδρά σημαντικά στη σχολική 

επίδοσή τους και την κοινωνική αποδοχή από τον περίγυρό τους (Gillan, 2009· Tabbah, 

Miranda & Wheaton, 2012) και από την άλλη συμβάλλει θετικά στη μετέπειτα κοινωνική 

και συναισθηματική προσαρμογή τους(Kalkan & Elpin-Koc, 2011). 

     Είναι σημαντικό να τονιστεί το γεγονός ότι η παροχή ενός υποστηρικτικού 

περιβάλλοντος στο σχολικό πλαίσιο σχετίζεται με την ανάπτυξη των κοινωνικών 

δεξιοτήτων των παιδιών (Curby & Brock, 2013) όπως για παράδειγμα η κοινωνική 

συμμετοχή και μείωση των προβλημάτων συμπεριφοράς, γεγονός που συμβάλλει στη 

μετέπειτα επιτυχημένη κοινωνική τους ενσωμάτωση.  
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      Είναι εξίσου σημαντικό λοιπόν να εξεταστεί σε βάθος  η παρεχόμενη στήριξη μέσα 

στο σχολικό πλαίσιο καθώς εκεί διαπλάθεται η προσωπικότητα του ατόμου, μέσα από τη 

συναναστροφή με τους ανθρώπους που περιβάλλεται (Long & Huebner, 2014). 

 Ενδεικτικότερα, είναι σημαντικό να μελετηθεί ο βαθμός στήριξης προς μαθητές με 

αναπηρίες γενικότερα και με προβλήματα όρασης ειδικότερα μέσα στο σχολικό πλαίσιο 

από τους « σημαντικούς άλλους», όπως είναι οι συμμαθητές και οι δάσκαλοι, ώστε η 

σχολική κοινωνία να οργανωθεί και οι ειδικοί να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν πάνω 

στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη δυνατή 

συμπερίληψη αυτών των παιδιών , χωρίς ωστόσο να προβαίνουν σε πράξεις αρνητικής 

στήριξης, όπως πχ υπερπροστασία.  

 

      Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας λοιπόν, γίνεται η παράθεση του 

θεωρητικού πλαισίου που αφορά στη σημασία της κοινωνικής στήριξης για το άτομο 

γενικότερα και στη συνέχεια για τα παιδιά με προβλήματα όρασης ειδικότερα, σύμφωνα 

με την επισκόπηση της βιβλιογραφίας. Σε αυτό το σημείο αναφέρουμε ότι ασχολούμαστε 

με την κατηγοριοποίηση της κοινωνικής στήριξης σε σχέση με την πρακτική και τη 

συναισθηματική της μορφή. 

     Ακολούθως, γίνεται αναλυτική αναφορά σε διεθνείς αλλά και ελληνικές έρευνες που 

εστίασαν στην παρεχόμενη κοινωνική στήριξη σε άτομα με προβλήματα όρασης. 

Τελειώνοντας το κεφάλαιο αυτό παραθέτονται οι στόχοι και τα διερευνητικά ερωτήματα 

της έρευνας. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε 

για την εκπλήρωση της έρευνας, καθώς και το εργαλείο. 

     Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, ενώ στο 

τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η συζήτηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν και η εξαγωγή 

συμπερασμάτων με τη βοήθεια προηγούμενης βιβλιογραφίας όπως αυτή παρουσιάστηκε 
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στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Τέλος, στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο 

γίνεται αναφορά σε περιορισμούς που προέκυψαν κατά την έρευνα και ακολουθούν 

ορισμένες προτάσεις για μελλοντικές έρευνες στο θέμα που εξετάζεται. 
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Κεφάλαιο 1ο 

    

Θεωρητική θεμελίωση της έρευνας - Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

 

Κοινωνική στήριξη 

 

1.1 Οριοθέτηση και μορφές κοινωνικής στήριξης 

 

 Η κοινωνική στήριξη είναι ένας όρος ομπρέλα, για τον οποίο έχουν γίνει πολλές 

αξιοσημείωτες συζητήσεις σχετικά με τον ορθό τρόπο προσδιορισμού του ( Shinn, 

Lehmann, & Wong, 2010).  

 Ο όρος αυτός, όπως έχει επικρατήσει στη βιβλιογραφία περιλαμβάνει τη στήριξη 

που προσδοκάται ότι θα ληφθεί, εφόσον χρειαστεί, από την κοινωνία (Lindorff, 2005· 

Sarason, Shearin, & Pierce, 1987) και τη στήριξη που λαμβάνει ένα άτομο ή έχει δηλώσει 

ότι έχει λάβει σε μία συγκεκριμένη περίσταση ή κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης 

περιόδου από συγκεκριμένα άτομα (Kef, 1997· Okun & Keith, 1998) και μπορεί να λάβει 

τη μορφή της ανεπίσημης στήριξης, η οποία προέρχεται από το άμεσο συγγενικό και 

φιλικό περιβάλλον και της επίσημης, η οποία εντοπίζεται μέσα στα ευρύτερα κοινωνικά 

και πολιτικά συστήματα, όπως είναι η εκπαίδευση και οι κρατικές μορφές πρόνοιας και 

υποστήριξης (Τσιμπιδάκη, 2007 σελ. 99).  

 Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί η άποψη των Hobfoll (2009) και Thoits 

(2011) σχετικά με το διαχωρισμό της προσδοκώμενης κοινωνικής στήριξης από τη 

ληφθείσα, πράγμα το οποίο είναι αναμενόμενο να υφίσταται, καθώς το ότι ένα άτομο 

προσδοκά ότι θα λάβει κοινωνική στήριξη όταν τη χρειαστεί, δε σημαίνει απαραίτητα ότι 

θα συμβεί στην πραγματικότητα.  
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 Η προσδοκώμενη κοινωνική στήριξη, δηλαδή η παροχή βοήθειας σε ένα άτομο 

εφόσον τη χρειαστεί , η αγάπη και το αίσθημα σεβασμού και ενδιαφέροντος (Baser, 2006) 

αποτελεί τη γνωστική αντίληψη του ατόμου ότι έχει αξιόπιστους δεσμούς με τους άλλους 

και θα λάβει την κοινωνική στήριξη εάν και εφόσον τη χρειαστεί (Kozakli, 2006).  

Σύμφωνα με τον Kafetsio (2002) η προσδοκώμενη κοινωνική στήριξη είναι καθοριστικής 

σημασίας για το αίσθημα της ευτυχίας και της ευεξίας του ατόμου. 

Από την άλλη πλευρά, η ληφθείσα στήριξη είναι στην πραγματικότητα το επόμενο βήμα 

της προσδοκώμενης στήριξης και στην ουσία αποτελεί την πραγμάτωση της 

προσδοκώμενης (Papakonstantinou & Papadopoulos, 2009). 

 Στη συνέχεια, σημαντικό είναι να αναφερθούν οι διαφορετικές πτυχές της 

κοινωνικής στήριξης (Pinquart & Pfeiffer, 2013) και ο διαχωρισμός της προσδοκώμενης 

και της ληφθείσας στήριξης σε πρακτική (πρακτική βοήθεια)  και συναισθηματική 

(αίσθηση εμπιστοσύνης, συμπάθεια ) στήριξη (Brough & Pears, 2004· House, 1981· Kef, 

1997, 2002). 

 Η πρακτική στήριξη, αναφερόμενη και ως απτή στήριξη (Kahn & Antonucci, 1980) 

περιλαμβάνει τη βοήθεια που λαμβάνει το άτομο σχετικά με τις καθημερινές 

δραστηριότητές του, όπως είναι η παροχή πληροφοριών, υλικών και υπηρεσιών, η 

σωματική βοήθεια (Chang & Schaller, 2000), καθώς και η βοήθεια σε πρακτικά ζητήματα, 

όπως η βοήθεια στη μετακίνηση και τη μεταφορά (Birch, 1998). 

 Από την άλλη πλευρά, η συναισθηματική στήριξη, η οποία χαρακτηρίζεται ως 

«στοργική» στήριξη, περιλαμβάνει εκδηλώσεις ενδιαφέροντος όπως είναι η ακρόαση και η 

συζήτηση προβλημάτων και η εκδήλωση συμπάθειας (Brough & Pears, 2004) ή 

αισθημάτων αποδοχής, σεβασμού ενσωμάτωσης και επίγνωσης – κατανόησης των 

συναισθημάτων που βιώνει το άλλο άτομο (Chang & Schaller, 2000).       
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 Προς μια πιο ολοκληρωμένη λοιπόν εικόνα για την εννοιολογική προσέγγιση του 

όρου «κοινωνική στήριξη», σύμφωνα με τους Παπακωνσταντίνου και Παπαδόπουλο 

(2009), αναφέρεται στη μορφή της ενίσχυσης/βοήθειας, την οποία κάθε άτομο λαμβάνει ή 

προσδοκά ότι θα λάβει από τα άτομα με τα οποία συναναστρέφεται και συσχετίζεται και 

διακρίνεται σε πρακτική και συναισθηματική (Brough & Pears, 2004· Kef, 2002). 

 Από τα παραπάνω μπορούμε να διακρίνουμε αφενός το θετικό αντίκτυπο της 

κοινωνικής στήριξης η οποία υφίσταται στη καθημερινότητα ενός ατόμου από τον 

περίγυρό του όπως η οικογένεια, οι φίλοι και γενικότερα το στενό του περιβάλλον και 

αφετέρου τη θετική σημασία που μπορεί να έχει για το κάθε άτομο το συναίσθημα της 

προσδοκίας αυτής της στήριξης.  

  Όσον αφορά αυτή τη θετική επίδραση της κοινωνικής στήριξης, για αρκετό καιρό, 

διάφοροι ερευνητές την έχουν αναγνωρίσει στις ζωές των ανθρώπων, αλλά μόνο σχετικά 

πρόσφατα αναγνωρίζουν ότι η κοινωνική στήριξη μπορεί να έχει και αρνητικές 

επιπτώσεις, όπως θυμό ή εχθρότητα , καθώς σε αυτό το πεδίο οι έρευνες δεν είναι αρκετές 

(Cimarolli, 2005). 

 Ως εκ τούτου, επειδή η κοινωνική στήριξη μπορεί να έχει και θετική αλλά και 

αρνητική όψη, οι οποίες να συνυπάρχουν στο κοινωνικό περιβάλλον ενός ατόμου, στη 

βιβλιογραφία έχουν συζητηθεί οι ακόλουθοι πρωταρχικοί τύποι κοινωνικής στήριξης: 

θετική  κοινωνική στήριξη (εν γένει θεωρείται βοηθητικός τύπος στήριξης) και αρνητική 

κοινωνική στήριξη, (εν γένει θεωρείται μη βοηθητικός τύπος στήριξης) (Antonucci, 

Lansford & Akiyama, 2001· Diehl & Willis, 2003· Ingersoll-Dayton, Morgan & 

Antonucci, 1997· Rook, 2001).       

 Όσον αφορά τώρα την αρνητική κοινωνική στήριξη ή κοινωνική αρνητικότητα ή 

αρνητικές κοινωνικές συγκρούσεις ή κοινωνική υπονόμευση όπως αναφέρεται από τους  

Finch, Okun, Pool & Ruehlman (1999), είναι η αρνητική, μη βοηθητική, μορφή της 
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παρεχόμενης κοινωνικής στήριξης. Σε αυτή τη μορφή ανήκουν συμπεριφορές όπως η 

αναισθησία και η υπερπροστασία (Chang & Schaller, 2000· Cimarolli & Boerner, 2005 

Diehl & Willis, 2003), ο θυμός, η κριτική, η επιθετικότητα και η εχθρότητα (Ruehlman & 

Karoly, 1991). Επιπροσθέτως, η αρνητική κοινωνική στήριξη μπορεί να πάρει τη μορφή 

της ανάρμοστης, ανεπιθύμητης ή περιττής βοήθειας (Sarason, Shearin, & Pierce, 1987), 

όπως π.χ., ο υπερβολικός έπαινος. 

 Συμπερασματικά λοιπόν, η κοινωνική στήριξη διαχωρίζεται σε θετική πρακτική 

στήριξη, σε θετική συναισθηματική στήριξη, (μορφές που δηλώνουν το θετικό αντίκτυπο) 

και σε αρνητική πρακτική και σε αρνητική συναισθηματική στήριξη (μορφές που 

δηλώνουν τον αρνητικό αντίκτυπο κοινωνικής στήριξης) (Παπαδόπουλος, 

Παπακωνσσταντίνου, Κουτσοκλένης, Κουστριάβα & Κουδέρη, 2015).  

  Όπως φαίνεται από τη σημασία της κοινωνικής στήριξης, στη θετική της μορφή 

μπορεί να είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς παράγοντες με τη βοήθεια της οποίας 

μπορούν να αντιμετωπιστούν καταστάσεις αγχωτικές και δύσκολες όπως είναι οι χρόνιες 

ασθένειες και οι αναπηρίες (Kim, Sherman & Taylor, 2008). 

  

1.2 Επιδράσεις της κοινωνικής στήριξης στην ευεξία του ατόμου 

 

 Η βοήθεια που παρέχει η κοινωνική στήριξη στην απόκτηση και στη διατήρηση  

μίας υγιούς συμπεριφοράς (Birch, 1998), αλλά και η συνεισφορά της στην αύξηση της 

ψυχολογικής ευεξίας του ατόμου έχει επισημανθεί και υποστηριχθεί κατά καιρούς από 

πολλούς ερευνητές. (Chou, 1999· Cimarolli & Wang, 2006·Diener & Seligman, 2002·  

Gallagher & Vella-Brodrick, 2008· Guerette & Smedema, 2011· Kef, 2002· Kong, Zhao, 

& You, 2013· Natvig, Albrektsen, & Qvarnstrøm, 2003).        



 

 

17 

 

 Ως αποτέλεσμα επιδρά θετικά στην αντιμετώπιση αγχωτικών και δυσμενών 

καταστάσεων, όπως για παράδειγμα οι χρόνιες σωματικές βλάβες, και καθιστά το άτομο 

ψυχολογικά πιο ικανό και έτοιμο  να αντιμετωπίσει αυτές τις καταστάσεις (Reinhardt, 

2001· Schwarzer & Buchwald, 2004). 

 Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, αρκετές είναι και οι έρευνες στον τομέα της 

ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας που αποδεικνύουν τη σημασία τόσο της κοινωνικής 

στήριξης όσο και των κοινωνικών σχέσεων στην προαγωγή της ψυχικής ευεξίας αφενός 

(Nada Raja, McGee & Stanton, 1992· Sarason, Sarason & Pierce, 1990· Taylor, 2011), και 

της σωματικής/ φυσικής κατάστασης αφετέρου (Uchino, 2009). 

 Ωστόσο, όπως έχει ειπωθεί και παραπάνω, η κοινωνική στήριξη έχει και την 

αρνητική της μορφή, η οποία σύμφωνα με τον Reinhardt (2001), μπορεί να έχει αρνητική 

επίδραση στην ψυχική υγεία του ατόμου. Η ληφθείσα αρνητική στήριξη λοιπόν, και 

σύμφωνα με έρευνα των  Cimarolli και Boerner (2005), οδηγεί σε αντίθετα αποτελέσματα 

σχετικά με την ψυχική υγεία και ευεξία. 

 Πολλές επίσης είναι οι έρευνες που έχουν δείξει ότι η κοινωνική στήριξη συνδέεται 

θετικά με την ψυχολογική υγεία γενικότερα, καθώς οι υποστηρικτικές σχέσεις είναι πηγή 

θετικών συναισθημάτων, προωθώντας έτσι την αντιμετώπιση αγχωτικών καταστάσεων  

(Thoits, 2011), και την προσαρμογή στις αναπηρίες ειδικότερα (Reinhardt, 2001· Schulz & 

Schwarzer, 2003). Σημαντική εδώ είναι και σύνδεση χαμηλότερων επιπέδων κοινωνικής 

στήριξης με την κατάθλιψη σύμφωνα με τους Guerette & Smedema (2011).  
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1.3 Κοινωνική στήριξη και νέοι στο σχολικό περιβάλλον: Επιρροές συνομηλίκων και 

δασκάλων 

 

 Ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο όσον αφορά την κοινωνική στήριξη είναι η επιρροή 

της στα παιδιά και τους νέους γενικότερα. 

  Αν και στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού η οικογένεια είναι αυτή που 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη του χαρακτήρα και της συμπεριφοράς 

του, στα μετέπειτα χρόνια της ζωής του, οι σχέσεις με τους συνομηλίκους και φίλους 

αποδεικνύονται εξίσου σημαντικές. 

 Ειδικότερα, το σχολείο είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς στον οποίο  

εγκαθίστανται η δια βίου ανάπτυξη των παιδιών και η συνολική τους ευημερία. (Long & 

Huebner, 2014· Park, 2004). 

  Κατά τη διάρκεια των σχολικών χρόνων του παιδιού και συγκεκριμένα του 

δημοτικού σχολείου, οι σχέσεις με τους συμμαθητές έρχονται σε προτεραιότητα, καθώς 

μαζί τους περνούν σημαντικό χρόνο της ημέρας ,  καθορίζοντας μελλοντικές σχέσεις, 

κοινωνικές αντιλήψεις, κοινωνική συμμετοχή ή και απομόνωση. 

 Επομένως είναι σημαντικό να τονιστεί η επίδραση της κοινωνικής αποδοχής των 

παιδιών από τους συνομηλίκους τους, τόσο στη σχολική επίδοση, (Gillan, 2009· Tabbah, 

Miranda & Wheaton, 2012), όσο και στην ψυχολογική τους ευεξία   ( Epstein & 

McPartland, 1976) και για τη μετέπειτα κοινωνική και συναισθηματική προσαρμογή 

τους(Kalkan & Elpin-Koc, 2011). 

 Έρευνα των Tian, Zhao & Huebner (2015) , εξετάζοντας τη συνεισφορά των 

κοινωνικών παραγόντων (στήριξη από δασκάλους και στήριξη από συμμαθητές), και την 

αντιλαμβανόμενη σχολαστική επάρκεια και την κοινωνική αποδοχή, η οποία αναφέρεται 

στην αίσθηση αγάπης και φροντίδας από τους άλλους που νοιώθει ο μαθητής 
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(Harter,1988), βρήκε σημαντική συνεισφορά όσον αφορά τη σχολική ευεξία των νέων 

(Epstein & McPartland, 1976).  

 

 Για αυτό το λόγο οι ίδιοι ερευνητές, ερεύνησαν τις σχέσεις της κοινωνικής 

στήριξης στο σχολικό περιβάλλον με την ψυχολογική ευεξία των μαθητών στο σχολείο και 

τις σχέσεις της σχολικής επίδοσης με την κοινωνική αποδοχή.  

 Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής ανέδειξαν τη σημασία της στήριξης από τους 

δασκάλους και τους συμμαθητές για τη σχολική ικανοποίηση και την ψυχολογική ευεξία 

των μαθητών στο σχολείο (Huebner, Suldo, Smith & McKnight, 2004· Suldo, Bateman 

et.al., 2009· Suldo, Friedrich et.al., 2009).  

  Ως αποτέλεσμα αυτών των ερευνών, μαθητές με υψηλά επίπεδα κοινωνικής 

αποδοχής ,συνήθως έχουν πιο θετική αντίληψη για τους συμμαθητές και τους δασκάλους 

τους και δηλώνουν μεγαλύτερη σχολική ικανοποίηση (Wentzel, 1994). 

 Επιπροσθέτως, η εμπειρική έρευνα αποδεικνύει ότι η στήριξη από τους δασκάλους 

είναι υψίστης σημασίας για τη σχολική ικανοποίηση των μαθητών. Για παράδειγμα, οι 

θετικές αξιολογήσεις για τα επιτεύγματα ή οι βελτιώσεις από τους ίδιους σχετίζονται με 

υψηλότερες σχολικές αποδόσεις των μαθητών. (Demaray, Malecki, Rueger, Brown, & 

Summers, 2009·Hamre & Pianta, 2001, 2006· Masten & Coatsworth, 1998· Pianta, Hamre, 

& Allen, 2012· Reddy, Rhodes, & Mulhall 2003· Rosenfeld, Richman, & Bowen, 2000).  

  Επομένως, για τη μετέπειτα ανάπτυξη και σχολική επιτυχία των παιδιών 

σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι σχέσεις τους με τους συμμαθητές τους, αλλά και τους 

δασκάλους (Demaray, 2005) και η ευεξία των νέων στο σχολείο πιθανόν επωφελείται  από 

τα υψηλά επίπεδα κοινωνικής στήριξης από τους δασκάλους και τους συμμαθητές που 

συχνά αλληλεπιδρούν μαζί τους στις σχολικές εγκαταστάσεις.  
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 Όσον αφορά πιο συγκεκριμένα τους δασκάλους, συχνά αντιμετωπίζονται ως οι «οι 

σημαντικοί άλλοι»  στις ζωές των μαθητών (Brophy, 1981) και η επιρροή τους φαίνεται να 

είναι ίδια με εκείνη των συμμαθητών για το παιδί (Jiang, Huebner, & Siddall, 2013). 

 Οι δάσκαλοι συχνά λειτουργούν παρόμοια με τους γονείς όσον αφορά την 

καθοδήγηση και τη φροντίδα των μαθητών τους , καθώς και την επιρροή στην ακαδημαϊκή 

τους καριέρα και των συναισθηματικών εμπειριών τους στο σχολείο (Lo, 2001· Martin, 

Marsh, McInerney, Green, & Dowson, 2007). Αυτός είναι και ο λόγος που τα παιδιά 

αυξάνουν τυπικά το αίσθημα εμπιστοσύνης σε αυτούς τόσο για ασφάλεια όσο και για 

επιβεβαίωση κατά τη διάρκεια της περιόδου της νεανικότητας (Lynch & Cicchetti, 1997· 

Rubin, Bukowski, & Parker, 2006). 

 Επομένως, το υποστηρικτικό περιβάλλον των παιδιών, το οποίο αποτελείται πέρα 

από το οικογενειακό τους, και από το σχολικό (δάσκαλοι - συμμαθητές) δημιουργεί 

μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και η κοινωνική και συναισθηματική τους προσαρμογή 

γίνεται ευκολότερη.  

 

 Ο Corsaro (1985 σελ. 121) είπε τα εξής λόγια όσον αφορά τις διαφορές ανάμεσα 

στις συναναστροφές με την οικογένεια και με τους συνομηλίκους:   

  « Μέσα στην οικογένεια τα παιδιά έχουν ελάχιστες ευκαιρίες να διαπραγματευτούν. Πρέπει 

να αναγνωρίζουν, να δέχονται και να υιοθετούν τις σχέσεις με τους γονείς και με τα αδέρφια 

τους. Μέσα από την συναναστροφή με τους συνομηλίκους τα παιδιά μαθαίνουν ότι μπορούν 

να ρυθμίσουν τους κοινωνικούς δεσμούς με βάση τα κριτήρια που προέρχονται από τις 

προσωπικές τους ανάγκες και τις κοινωνικές απαιτήσεις. Επίσης μαθαίνουν ότι οι 

συνομήλικοί τους μπορεί να μην τους αποδεχτούν αμέσως. Συχνά, ένα παιδί πρέπει να πείσει 

τους άλλους για την αξία του ως συμπαίκτης και κάποιες φορές πρέπει να κάνει υπομονή ή 

και να αποδεχτεί τον αποκλεισμό ».  
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 Σχολιάζοντας το παραπάνω απόσπασμα, κατανοούμε ότι η ανάπτυξη του 

χαρακτήρα και των συμπεριφορών του παιδιού ξεκινά μεν από τα πρώτα χρόνια της ζωής 

του μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει, αλλά η βασική διάπλαση 

του καθορίζεται από τη στιγμή που θα αρχίσει να συναναστρέφεται με συνομηλίκους του 

αλλά και με άλλα άτομα εκτός του οικογενειακού του περιβάλλοντος. Τότε είναι που 

αρχίζει να σχηματίζει το δικό του χαρακτήρα και μέσα από την υποστήριξη που λαμβάνει 

από τον κοινωνικό του περίγυρο, αλλά και τις αλληλεπιδράσεις με τους συνομηλίκους 

αποκτά μοναδικές δυνατότητες να αναπτύξει και να διαλευκάνει δεξιότητες που είναι 

σημαντικές για την κοινωνική ανάπτυξη και την αποδοχή από αυτούς (Kekelis, 1992). 

 Κατά τη διάρκεια τέτοιων συναλλαγών τα παιδιά μαθαίνουν πώς να γίνονται μέλη 

μιας ομάδας, πώς να εμπλέκονται σε συζητήσεις, πώς να αναπτύσσουν φιλίες και να 

λύνουν παρεξηγήσεις. Ωστόσο, παιδιά τα οποία στερούνται τέτοιου είδους δεξιοτήτων 

συχνά αγνοούνται ή και απορρίπτονται από τους συνομηλίκους τους και μπορεί αργότερα 

να αναπτύξουν ψυχοσωματικά προβλήματα (Cowen, Peterson, Babigian, Izzo, & Trost, 

1973), να οδηγηθούν σε χαμηλές σχολικές επιδόσεις (Bonney, 1971) ή ακόμη και στην 

εγκληματικότητα (Roff, Sells, & Golden, 1972). 

  Βασική προϋπόθεση λοιπόν τόσο για την ψυχολογική ευημερία όσο και για τη 

σχολική επιτυχία των παιδιών είναι να παρέχεται η κατάλληλη κοινωνική στήριξη στα 

πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος, καθώς όπως έχει προ αναφερθεί είναι ύψιστης 

σημασίας για πολλούς λόγους. 

 Ο Robinson (1995), απέδειξε σε έρευνα ότι οι διαφορετικοί τύποι στήριξης, όπως η 

πρακτική και η συναισθηματική στήριξη, έχουν διαφορετικές επιρροές στην 

αυτοπεποίθηση των νέων και οι πηγές αυτών των τύπων στήριξης, όπως είναι οι γονείς, οι 

φίλοι, οι συμμαθητές αλλά και οι δάσκαλοι και διάφοροι επαγγελματίες είναι βασικοί 

παράγοντες για τη λειτουργία τους (Kef & Dekovic, 2004· Kef, Hox, & Habekothe, 2000).  
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 Ως προς την κοινωνική στήριξη για την κατηγορία των μαθητών , η πρακτική 

στήριξη αναφέρεται σε πρακτική βοήθεια και σε βοήθεια κατά τη λήψη αποφάσεων, ενώ η 

συναισθηματική στήριξη για ένα παιδί σχετίζεται με την ποσότητα των αξιών, την αγάπη 

και τη διαθέσιμη φροντίδα από άλλα άτομα, όπως οι δάσκαλοι ή οι συμμαθητές, αλλά και 

με την ικανότητα του δασκάλου να μπορεί να ανταποκρίνεται  στις συναισθηματικές 

ανάγκες των μαθητών μέσα στην τάξη. (Jones & Bright, 2001). 

 Σημαντικά είναι τα ευρήματα της έρευνας των Danielsen, Breivik & Wold (2011) 

σχετικά με την προσδοκώμενη κοινωνική στήριξη των μαθητών και τις θετικές σχέσεις με 

τη σχολική τους επίδοση. Μαθητές που λαμβάνουν περισσότερη κοινωνική στήριξη από 

τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους τείνουν να έχουν υψηλότερη σχολική επίδοση, 

το οποίο έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερα ποσοστά σχολικής ευεξίας και οδηγεί στην 

επίτευξη των σχολικών στόχων  (Guthrie & Davis, 2003· Wentzel & Watkins, 2002). 

 Ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι δάσκαλοι με τα παιδιά στο σχολείο είναι 

καθοριστικός  για την ανάπτυξή τους στην πάροδο του χρόνου. Μία πτυχή αυτών των 

αλληλεπιδράσεων είναι η συναισθηματική στήριξη που βιώνουν οι μαθητές μέσα στην 

τάξη. Η συναισθηματική στήριξη περιγράφει το συναισθηματικό κλίμα της τάξης, καθώς 

και την ικανότητα του δάσκαλου να ευαισθητοποιείται όσον αφορά τις ανάγκες των 

μαθητών.   

 Η ικανότητα του δασκάλου να προσφέρει ένα συναισθηματικά υποστηρικτικό 

περιβάλλον συνδέεται με την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών, όπως η 

αύξηση της κοινωνικής συμμετοχής και η μείωση των προβλημάτων συμπεριφοράς. Η 

έλλειψη ανάπτυξης τέτοιων δεξιοτήτων, μπορεί να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις για 

τη μετέπειτα ανάπτυξή τους, καθώς μπορεί να αντιμετωπίσουν αρκετά εμπόδια στις 

συναναστροφές με τους συνομηλίκους τους (Parker & Asher, 1987).  
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 Σε αυτή τη διαδικασία σημαντικό ρόλο παίζει το σχολείο, αναδεικνύοντας τις 

απαραίτητες μαθησιακές διαδικασίες και άλλες δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των 

κοινωνικών δεξιοτήτων , στα παιδιά.  

 Έρευνα των Curby & Brock (2013), σχετικά με τη συναισθηματική στήριξη από 

τους δασκάλους προς τους μαθητές μέσα στην τάξη έδειξε ότι η συνέπεια από τον ίδιο το 

δάσκαλο είναι μία σημαντική παράμετρος για να δημιουργηθεί μία ατμόσφαιρα 

παραγωγικότητας της μάθησης , επειδή τα παιδιά ξέρουν τι να περιμένουν και έτσι 

νοιώθουν περισσότερη ασφάλεια. Σημαντικό είναι να αναφερθεί σε αυτό το σημείο, ότι 

σύμφωνα με τους Rack & Patterson, (1996) ένας σημαντικός υποστηρικτικός ενήλικας (πχ. 

ένας δάσκαλος) στη ζωή ενός παιδιού μπορεί να λειτουργήσει ως ρυθμιστής κυρίως  ως 

προς τα ευάλωτα παιδιά. 

 Η προσδοκώμενη και ληφθείσα στήριξη από τους συνομηλίκους/ συμμαθητές έχει 

αποδειχθεί ότι συνδέεται με σχολικά κίνητρα και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων 

(Guthrie & Davis, 2003· Wentzel & Watkins, 2002), καθώς και με το αίσθημα του 

«ανήκειν» σε μία ομάδα , ενώ η έλλειψη της στήριξης μπορεί να οδηγήσει το άτομο 

αποξένωση, απόγνωση και μοναξιά (Lagana, 2004). 

  Παραδειγματικά, όπως αποδεικνύεται από την έρευνα  των Kalkan & Epil-Koc 

(2011) φαίνεται ότι η αίσθηση του να είναι ένα παιδί δημοτικού σχολείου αγαπητό και 

αποδεκτό από τους συμμαθητές και τους φίλους του, σε μία περίοδο που 

ανεξαρτητοποιείται από το οικογενειακό του περιβάλλον  και να δέχεται την κοινωνική 

στήριξη μέσα στο σχολικό περιβάλλον, μειώνει το αίσθημα της μοναξιάς και λαμβάνει 

κοινωνικές σχέσεις σε έναν αρκετά ικανοποιητικό βαθμό.  

  Σε έρευνα των Kugbey, Boadi & Atefoe, (2015), αλλά και του Glozah (2013), 

αποδείχθηκε ότι η κοινωνική στήριξη είναι σημαντικά αρνητικά συνδεδεμένη με το 

αίσθημα του άγχους, της κατάθλιψης και του στρες όσον αφορά τους μαθητές. 
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Συγκεκριμένα όση περισσότερη στήριξη λαμβάνουν οι μαθητές, τόσο πιο χαμηλά είναι τα 

επίπεδα της ψυχολογικής καταπόνησης, καθώς και ότι όσο πιο υψηλά είναι τα επίπεδά της, 

τόσο πιο χαμηλά είναι τα επίπεδα ψυχολογικών προβλημάτων . 

 Πολλοί είναι οι ερευνητές που έχουν ασχοληθεί με την κοινωνική στήριξη των 

παιδιών αποδεικνύοντας ότι παιδιά και νέοι που λαμβάνουν περισσότερη κοινωνική 

στήριξη αντιμετωπίζουν λιγότερα προβλήματα προσαρμογής είτε σε συναισθηματικά είτε 

σε πρακτικά ζητήματα (Compas, Slavin, Wagner, & Vannatta, 1986· East, Hess, & Lerner, 

1987· Hirsch, 1985· Hoffman, Ushpiz, & Levy-Shift, 1988).  

 Συμπερασματικά λοιπόν, η κοινωνική στήριξη τονίζει τη σημασία των κοινωνικών 

σχέσεων ανάμεσα στα μέλη μίας κοινωνίας, όπως πχ. η σχολική κοινότητα (Peters, 2010· 

Topping & Foggie, 2010· Yaeda, 2010, Demaray et al., 2010· Awang, 2012), 

επισημαίνοντας ότι η ευεξία και η ψυχολογική ανάπτυξη των παιδιών ωφελείται από τους 

δασκάλους και τους συμμαθητές που τακτικά αλληλεπιδρούν μαζί τους μέσα σε αυτήν 

(Tian, Zhao, & Huebner, 2015).  

 Το σχολείο είναι η πιο σημαντική κοινότητα στην οποία ανήκει το παιδί, καθώς 

εκεί περνά τα περισσότερα χρόνια της ζωής του και είναι το μέρος οπoύ ως επί το 

πλείστον διαπλάθει την προσωπικότητα του (Long & Huebner, 2014· Park, 2004). 

  Στόχος του ατόμου από τη στιγμή που θα ξεκινήσει την ακαδημαϊκή του πορεία 

είναι η εξ ολοκλήρου ανάπτυξη του χαρακτήρα του, η σχολική του επιτυχία και η 

ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων του. Σημαντικό ρόλο λοιπόν, διαδραματίζει η 

στήριξη που λαμβάνει το άτομο κατά την παιδική του ηλικία (Awang, Kutty & Ahmad, 

2014· Lundberg, 2003· Swenson, Nordstrom, & Hiester, 2008) από τους παράγοντες που 

επηρεάζουν αυτήν την πορεία του, οι οποίοι αναφέρθηκαν αναλυτικά στην παρούσα 

ενότητα. 
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1.4 Συμπερίληψη παιδιών με αναπηρίες στις γενικές τάξεις: Η κοινωνική τους 

στήριξη, οι ευκαιρίες και η υπερπροστασία 

 

 Η τοποθέτηση παιδιών με αναπηρίες σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης είναι πλέον 

δεδομένη και η εκπαίδευση των πρώτων χρόνων των παιδιών χαρακτηρίζεται από μία 

αναπτυξιακή και πολιτισμική ποικιλομορφία ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, ενώ 

στατιστικά αυτή η κατάσταση γίνεται ολοένα και πιο σταθερή (Odom & Diamond, 1998).                       

 Τα παιδιά με αναπηρίες  δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως παθητικά και απόλυτα 

εξαρτώμενα όντα από τους γονείς τους, αλλά ως ενεργά άτομα με ίσα δικαιώματα που 

ασκούν καθοριστική επιρροή στην οικογένεια και στην κοινότητα που ανήκουν (Colver, 

2006). Γι αυτόν το λόγο, ακολουθώντας μία εκπαιδευτική λογική τα παιδιά με αναπηρίες 

συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τις ρυθμίσεις καθώς οι ειδικοί και οι γονείς πιστεύουν ότι τα 

αναπτυξιακά οφέλη στη συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι πολλά για τα παιδιά αυτά και οι 

ευκαιρίες μοναδικές. Αυτή η διαδικασία ωστόσο απαιτεί κάποιες ιδιαίτερες προσαρμογές 

τόσο στις σχολικές εγκαταστάσεις όσο και στα εκπαιδευτικά προγράμματα (Carta, 

Schwartz, Atwater, & McConnell, 1991). 

   Η πρόσβαση στα σχολεία εξακολουθεί να είναι προβληματική για τους 

περισσότερους μαθητές με αναπηρίες ανεξάρτητα από τη δέσμευση των εθνών για 

κλιμάκωση των προσπαθειών να τους υποστηρίξουν στα διάφορα επίπεδα της 

εκπαίδευσης  (Habulezi & Phasha, 2012). 

 Δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να επισημανθούν 

ορισμένα θετικά αποτελέσματα ως προς την συμπεριληπτική εκπαίδευση και τα παιδιά με 

αναπηρίες. 

 Αρχικά, τα παιδιά αυτά έχουν αυξημένες ευκαιρίες να κερδίσουν τις ίδιες 

θεωρητικές και κοινωνικές γνώσεις όπως τα υπόλοιπα παιδιά (Bronson et al., 1995· 
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Gustavsson, 2004), αλλά και να προωθηθεί η ανεξαρτησία και η κοινωνική τους 

συμμετοχή (Simeonsson et al., 2001). 

 Στη συνέχεια, ειδικότερα, η συμμετοχή στις σχολικές δραστηριότητες θεωρείται ότι 

έχει μία θετική επιρροή στην υγεία και στην ευεξία του ατόμου (Law, 2002), ενώ 

σημαντικά είναι και τα οφέλη από τις διαπροσωπικές σχέσεις των παιδιών με αναπηρία με 

τους τυπικής ανάπτυξης συμμαθητές τους (Litvack et. al., 2011).  

 Η συμπερίληψη παιδιών με αναπηρίες στις τάξεις της γενικής εκπαίδευσης μπορεί 

να θεωρηθεί ως ένα μικροσύστημα στην κοινωνική οικολογία ενός παιδιού. Σε αυτό το 

μικροσύστημα υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των παιδιών όπως 

είναι ο εκπαιδευτικός και οι συμμαθητές των παιδιών (Kekelis, 1992). 

 Τα παιδιά με αναπηρίες που παρακολουθούν τις γενικές τάξεις έχουν μια πιο 

αρνητική εικόνα για το σχολείο από ότι οι συμμαθητές τους χωρίς αναπηρίες , λιγότερες 

κοινωνικές επαφές, αντιμετωπίζουν περισσότερα φυσικά εμπόδια και στηρίζονται 

περισσότερο στους ενήλικες (πχ. τους δασκάλους τους) (BarnOmBudsmannen, 2002).  

 Μπορεί να ειπωθεί σε αυτό το σημείο ότι οι υποστηρικτικές σχέσεις με τους 

συνομηλίκους , τα μέλη της οικογένειας και τους υπόλοιπους έμπιστους φίλους είναι πιο 

σημαντικές για την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των νέων με μειονεξίες και 

αναπηρίες από ότι για τους συνομηλίκους τυπικής ανάπτυξης καθώς οι αναπηρίες 

συνδέονται με υψηλότερες ανάγκες στήριξης (Kef & Dekovic , 2004). Οι έρευνες ωστόσο 

πάνω σε αυτά τα θέματα έχουν μόλις πρόσφατα ξεκινήσει (Kef, 1999· Chang & Schaller, 

2000· Huurre, 2000· Kef, 2002). 

  Οι αναπηρίες μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα πολλούς περιορισμούς στην 

εκτέλεση κοινωνικών ρόλων , όπως στο σχολείο, τη δουλειά, την οικογένεια και τις φιλίες  

(Kef & Dekovic, 2004), καθώς τα παιδιά με αναπηρίες βιώνουν δυσκολίες στο να 

δημιουργούν και να διατηρήσουν κοινωνικές σχέσεις εξαιτίας των μη ανεπτυγμένων 
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κοινωνικών δεξιοτήτων τους (Carlson, 1989). Οι δυσκολίες αυτές πολύ πιθανόν να 

επιδράσουν αρνητικά στην ανάπτυξη των παιδιών με αναπηρίες και χωρίς απαραίτητα να  

οδηγήσουν στην απομόνωση. Αυτό αποδεικνύεται και από έρευνα  του Chamberlain 

(2010), η οποία  έδειξε ότι παιδιά με αυτισμό που παρακολουθούν γενικές τάξεις, αν και 

δε νοιώθουν απομονωμένα , παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα αμοιβαίων φιλιών από ότι 

οι μη αυτιστικοί συμμαθητές τους. 

 Τα παιδιά με αναπηρίες που παραβρίσκονται σε γενικά σχολεία, συχνά χρειάζονται 

περισσότερη στήριξη από τα υπόλοιπα παιδιά (Eriksson, Welander, & Granlund, 2007) 

εξαιτίας είτε των πρακτικών είτε των συναισθηματικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν 

και προκειμένου να μην πιστέψουν ότι έχουν λιγότερη στήριξη από ότι οι συμμαθητές 

τους (Eriksson et. al., 2007).  

 Η σημασία της στήριξης για αυτά τα παιδιά αποδεικνύεται και σε μία έρευνα των 

Bedell και συν. (2013), στην οποία γονείς παιδιών με αναπηρίες ηλικίας 5-17 ετών 

αναγνώρισαν τις σχέσεις των παιδιών τους με τους συνομηλίκους τους ως σημαντική πηγή 

στήριξης για τα παιδιά τους. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι αρνητικές 

σχέσεις των παιδιών με αναπηρίες με τους συμμαθητές τους αποτελούν σημαντικό 

εμπόδιο για την πλήρη ενσωμάτωση τους στο σχολείο (Shapiro & Μαργκόλης, 1988). 

 Τώρα, όσον αφορά την πρακτική στήριξη μέσα στην τάξη πιο συγκεκριμένα, αυτή 

μπορεί να σχετίζεται με την ανάπτυξη της σκέψης, και την επίλυση προβλημάτων, την 

εμπλοκή των παιδιών με αναπηρία σε διάφορες δραστηριότητες μέσα στην τάξη και την 

ποιότητα της ανατροφοδότησης είτε με τους δασκάλους είτε με τους συμμαθητές. 

  Έρευνα των Eriksson, Welander, & Granlund, (2007) σχετικά με τη συμμετοχή 

παιδιών με αναπηρίες στις δραστηριότητες της τάξης και τη στήριξη που λαμβάνουν από 

τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους πάνω στο θέμα αυτό, αποδείχθηκε ότι τα 

παιδιά με αναπηρίες λαμβάνουν στήριξη όσον αφορά τις δραστηριότητες που είναι 
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δομημένες, ενώ παρατηρείται λιγότερη στήριξη σε μη δομημένες δραστηριότητες όπως  η 

ώρα της θεατρικής αγωγής.  

 Στην ίδια έρευνα αποδεικνύεται ότι οι δάσκαλοι και οι βοηθοί παρέχουν στήριξη 

στους μαθητές που δείχνουν λιγότερη συμμετοχή μέσα στην τάξη. Τα παιδιά που 

συμμετείχαν στο μάθημα περισσότερο, φάνηκε να έχουν μεγαλύτερα δίκτυα στήριξης, 

πράγμα το οποίο αποδεικνύει τη σημασία της συμπερίληψης όσον αφορά τη συμμετοχή. 

 Έρευνα των Malecki & Demaray, (2002) έδειξε ότι μειονότητες στο δημοτικό 

σχολείο λαμβάνουν περισσότερη στήριξη από τους δασκάλους τους σε σχέση με την 

πλειονότητα των μαθητών, ενώ στην ίδια έρευνα φάνηκε ότι οι δάσκαλοι μειώνουν την 

παρεχόμενη στήριξη στους μαθητές τους όταν οι βαθμοί τους βελτιώνονται.  

 Αυτοί οι ερευνητές βρήκαν ότι οι τυπικής ανάπτυξης μαθητές βλέπουν τους 

συμμαθητές τους με αναπηρίες πιο ευνοϊκά, αλλά το να μαθαίνουν για τις αναπηρίες των 

συμμαθητών τους επιδρά ακόμη πιο θετικά στην αντιμετώπισή τους από αυτούς. 

 Η προσδοκώμενη κοινωνική στήριξη έχει αποδειχθεί να συνδέεται με θετικά 

αποτελέσματα όσον αφορά ανάμεσα σε άλλες περιπτώσεις, και τα παιδιά με δυσκολίες στη 

μάθηση. (Forman, 1988· Kloomok & Cosden, 1994· Rothman & Cosden, 1995· Wenz-

Gross & Siperstein, 1997),  

 Πέρα όμως της θετικής επίδρασης της κοινωνικής στήριξης στα παιδιά με 

αναπηρίες στο γενικό σχολείο υπάρχει και η αρνητική. 

 Το παιδί που αρχίζει να πηγαίνει στο σχολείο, ίσως προέρχεται από ένα 

υπερπροστατευτικό οικογενειακό περιβάλλον, στο πλαίσιο του οποίου δεν είχε πολλές 

ευκαιρίες να συναναστραφεί με άλλα παιδιά και να αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες 

(Sacks, 1992). 

 Η υπερπροστασία, ως αρνητικός τύπος στήριξης, δημιουργεί προβλήματα στα 

παιδιά με αναπηρίες καθώς παρεμποδίζει τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις (Roe, 1998) και 
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τα καθιστά πιο ευάλωτα, οδηγώντας τα ακόμη και να γίνουν θύματα εκφοβισμού από τους 

συμμαθητές τους (Dunn, 2004). 

 Σημαντικό είναι τέλος να τονιστεί ότι η επιτακτική ανάγκη ενσωμάτωσης παιδιών 

με αναπηρίες στη γενική εκπαίδευση θέτει νέες προκλήσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα 

όπως την κατάλληλη προετοιμασία και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, καθώς και τη 

διαμόρφωση ενός κατάλληλου υποστηρικτικού (είτε πρακτικά είτε συναισθηματικά) 

περιβάλλοντος (Manisah & Ali, 2010). 

 

1.5 Παιδιά με προβλήματα όρασης και σχολικό περιβάλλον: Κοινωνικά δίκτυα, 

κοινωνικές δεξιότητες και ο ρόλος του δασκάλου 

 Ολοένα και περισσότερα παιδιά με προβλήματα όρασης ή με τύφλωση που 

παλαιότερα παρακολουθούσαν σχολεία για άτομα με ειδικές ανάγκες, πλέον έχουν 

ενσωματωθεί και συμπεριληφθεί σε δημόσια σχολεία (Block, 2007· Sherrill, 2004· 

Webster & Roe, 1998). 

  Όταν το παιδί με πρόβλημα όρασης ξεκινάει το σχολείο, οι κοινωνικές και 

επικοινωνιακές δεξιότητές του βρίσκονται σε χαμηλότερα ποσοστά από αυτά των 

βλεπόντων συμμαθητών του (Tadic et al., 2010) και πιθανόν να αργήσουν να τις 

αναπτύξουν σε σχέση με αυτούς (Huurre & Aro, 1998). Η ανάπτυξη αυτών των 

δεξιοτήτων ωστόσο είναι υψίστης σημασίας για τη δημιουργία κοινωνικών δικτύων και τη 

διατήρησή τους, ειδικά όταν μιλάμε για άτομα με αναπηρίες, τα οποία χρειάζεται να 

καταβάλλουν μεγαλύτερες προσπάθειες και να δεχτούν μεγαλύτερη βοήθεια και στήριξη. 

  Όσον αφορά λοιπόν τα κοινωνικά δίκτυα των παιδιών και μαθητών με προβλήματα 

όρασης, αυτά μπορούν να χωριστούν σε επίσημα δίκτυα , τα οποία αποτελούνται από τους 

ειδικούς και τους δασκάλους, και σε ανεπίσημα δίκτυα, τα οποία αποτελούνται από τους 
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γονείς, τα αδέρφια , τους συγγενείς, τους συμμαθητές και τους φίλους (Schwarzer & 

Buchwald, 2004).  

 Ωστόσο, και σύμφωνα με τους Pinquart & Pfeiffer (2012) τα άτομα αυτά μπορεί να 

έχουν μειωμένες ευκαιρίες όσον αφορά την ανάπτυξη σχέσεων και κοινωνικών δικτύων 

και να αυξήσουν έτσι τον κίνδυνο της κοινωνικής απομόνωσης (Douglas et al., 2009), 

αλλά ακόμη και των προβλημάτων εκφοβισμού στο σχολείο (Gray, 2005· Rosenblum, 

2000· Keil et al., 2001· Pilling et al., 2005), καθώς και δυσκολίες στην δημιουργία 

φιλικών σχέσεων (Huurre & Aro, 1998· Keil et al., 2001). 

 Γενικευμένα μπορούμε να πούμε ότι για τους νέους, η κοινωνική δικτύωση είναι 

σημαντικό μέρος της καθημερινότητάς τους πλέον και το ίδιο ισχύει και για τους νέους με 

προβλήματα όρασης, καθώς δύο σχετικά πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι χρησιμοποιούν 

συχνά το διαδίκτυο για κοινωνική δικτύωση (Gold et al., 2010· Keil et al., 2001). Το 

γεγονός αυτό τονίζει την ανάγκη των νέων με προβλήματα όρασης για κοινωνική αποδοχή 

και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με άλλα άτομα.  

 Ωστόσο, όταν μιλάμε για διαπροσωπικές σχέσεις των παιδιών και κατ επέκταση 

των μαθητών με προβλήματα όρασης, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας τις δυσκολίες που 

πιθανόν να αντιμετωπίζουν στη διατήρηση φιλικών σχέσεων με τους συμμαθητές τους 

εξαιτίας της απώλειας της όρασης. 

  Ένα παράδειγμα είναι το γεγονός ότι αυτά τα παιδιά αδυνατούν να αναπτύξουν τις 

κοινωνικές τους δεξιότητες μέσω της παρατήρησης από τους συνομηλίκους τους (Celeste, 

2006). Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να βιώσουν την απόρριψη από αυτούς (Gold et 

al., 2010) στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και την απόρριψη σε κοινωνικές δραστηριότητες 

εκτός σχολείου (Wolffe & Sacks, 1997). 

 Σύμφωνα με έρευνα του Huuree (2000), οι νέοι με προβλήματα όρασης 

αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες πιθανότητες να καταλήξουν κοινωνικά απομονωμένοι από 
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τους συνομηλίκους τους, καθώς η οπτική αναπηρία δημιουργεί μοναδικές προκλήσεις στις 

κοινωνικές συναναστροφές, όπως για παράδειγμα είναι οι μειωμένες ευκαιρίες ανάπτυξης 

κοινωνικών δεξιοτήτων  όπως ειπώθηκε και παραπάνω. 

 Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό τα παιδιά με οπτική αναπηρία να αναπτύξουν 

καλές κοινωνικές δεξιότητες. Θα πρέπει συστηματικά να μαθαίνουν πώς να αναπτύσσουν 

σχέσεις με τους συμμαθητές τους κατά τη διάρκεια των σχολικών τους χρόνων με τις 

κατάλληλες εκφράσεις, σωματικές κινήσεις , χειρονομίες, και τον κατάλληλο τόνο της 

φωνής. 

 Οι μαθητές με οπτική αναπηρία μπορεί να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και τα ίδια 

σχολικά βιώματα με τους βλέποντες συμμαθητές τους, ωστόσο οι πληροφορίες μπορεί να 

εκληφθούν αλλοιωμένες. Οι άνθρωποι τείνουν να χρησιμοποιούν την όραση τους πιο 

αποτελεσματικά όταν ενδιαφέρονται για ένα συγκεκριμένο θέμα ή όταν θέλουν να 

επικοινωνήσουν με τους άλλους. Οι μαθητές με οπτική μειονεξία ωστόσο μπορεί να 

βαρεθούν, να κουραστούν , να αγχωθούν ή ακόμη και να νοιώσουν κατώτεροι ή και 

αβέβαιοι εάν συναντήσουν μία δυσκολία (Morse, 1999).      

 Πολλοί είναι οι νέοι με προβλήματα όρασης που είναι κοινωνικά απομονωμένοι, 

έχουν μικρότερα κοινωνικά δίκτυα και περνούν την ώρα τους με παθητικές 

δραστηριότητες, όπως είναι το να μιλούν στο τηλέφωνο (Kef, 2002· Sacks & Wolffe, 

1998). 

 Κάποιες έρευνες έχουν ανακαλύψει ότι νέοι με προβλήματα όρασης μπορεί να 

νοιώθουν κατώτεροι εξαιτίας της έλλειψης της κοινωνικής αποδοχής, της σχολικής τους 

αποτυχίας και της σωματικής τους αναπηρίας (Beaty, 1992). Αυτός είναι και ο λόγος που 

οι νέοι με προβλήματα όρασης περνούν περισσότερο χρόνο μόνοι τους σε σχέση με τους 

βλέποντες συνομηλίκους τους και χρειάζεται να προσπαθήσουν περισσότερο για να 

διατηρήσουν τις φιλίες τους (Sacks & Wolffe, 1998), ενώ έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες 
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να βιώσουν προβλήματα στις σχέσεις τους τα οποία επηρεάζουν την ψυχοκοινωνική 

ανάπτυξή τους (Kef, 2002). 

 Έρευνες σε πολλές δυτικές χώρες έχουν αποδείξει ότι οι μαθητές με προβλήματα 

όρασης είναι μοναχικοί και απομονωμένοι από τους βλέποντες συμμαθητές τους, έχουν 

λιγότερους φίλους, λιγότερες ευκαιρίες  να κοινωνικοποιηθούν και λιγότερες περιπτώσεις 

στις οποίες να μπορούν να αναπτύξουν τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες από ότι οι 

βλέποντες συμμαθητές τους. (Huurre & Aro, 2000· Huurre, Komulainen, & Aro, 1999· 

Kef, 2002· Kekelis & Sacks, 1992· MacCuspie, 1992· McGaha & Farran, 

2001·Rosenblum, 1998).   

 Λίγες ωστόσο είναι οι έρευνες έχουν επιδιώξει να αναγνωρίσουν τους παράγοντες 

στο περιβάλλον της τάξης που επηρεάζουν τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών με 

προβλήματα όρασης και τους βλέποντες συμμαθητές τους.  

 Σε έρευνα της Rosenblum, (2000), φάνηκε η ανησυχία των παιδιών με προβλήματα 

όρασης σχετικά με την άγνοια των συμμαθητών τους ως προς τον τρόπο με τον οποίο να 

αλληλεπιδρούν μαζί τους εξαιτίας της αναπηρίας τους. 

 Σχολιάζοντας το παραπάνω φαίνεται η έλλειψη γνώσεων των βλεπόντων παιδιών 

σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των παιδιών με προβλήματα όρασης και οι δυσκολίες 

που δημιουργούνται κυρίως σε ψυχολογικό επίπεδο για τα άτομα αυτά. 

 Ωστόσο, δεν παίζει ρόλο μόνο ο τρόπος με τον οποίο θα διαχειριστούν τα άτομα 

αυτά οι βλέποντες συμμαθητές τους, αλλά και ο βαθμός στον οποίο τα άτομα με οπτική 

αναπηρία μπορούν να διαχειριστούν την κατάστασή τους είναι υψίστης σημασίας για την 

ποιότητα της ζωής τους (Παπαδόπουλος, Παπακωνσταντίνου,  Montgomery, & Σολωμού, 

2014). 

 Αν το παιδί με πρόβλημα όρασης έχει δυσκολίες στη σχέση του με τους 

συμμαθητές του και στη δημιουργία και διατήρηση φίλων, πιθανότατα θα αναπτύξει κακή 
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εικόνα για τον εαυτό του και θα αισθάνεται μάλλον μοναξιά  και απομόνωση , γιατί ίσως 

να μην υπάρχει άλλος μαθητής που να κατανοεί το πρόβλημά του (Scott, 1982). Και αυτό 

μπορεί να οδηγήσει στην έλλειψη αυτοπεποίθησης και κακή εικόνα εαυτού.  

 Οι μαθητές με οπτική αναπηρία συνεπώς έχουν πολύπλοκες ανάγκες και σε αυτό το 

σημείο θα πρέπει να τονιστεί ο ρόλος του δασκάλου. 

 Ο δάσκαλος είναι αυτός που θα διασφαλίσει ότι οι μαθητές με προβλήματα όρασης 

θα έχουν πλήρη πρόσβαση στο μάθημα επιτρέποντάς τους έτσι να επιτύχουν στο μέγιστο 

τις δυνατότητές τους και είναι αυτός που ασκεί σημαντική επιρροή στην ποιότητα αλλά 

και στην ποσότητα των συναναστροφών ανάμεσα στους συμμαθητές (Kekelis, 1992).   

 Για παράδειγμα οι δάσκαλοι είναι υπεύθυνοι να διδάξουν στους μαθητές με 

προβλήματα όρασης τον τρόπο με τον οποίο να συμμετέχουν σε δραστηριότητες της 

τάξης, και να χειριστούν προσεκτικά τις προσπάθειες των παιδιών να αναπτύξουν τις 

κοινωνικές τους δεξιότητες.  

 Στη συνέχεια και καθώς θα εργάζονται με το παιδί μέσα στην τάξη τους, θα μάθουν 

πολλά τόσο για τις ικανότητές του όσο και για τις δυσκολίες του στην όραση και θα 

αναπτύξουν τεχνικές για καλύτερους τρόπους στήριξης απέναντι τους (Arter, 2009).  

 Αυτά τα παιδιά αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες προσαρμογής αλλά 

δυσκολεύονται και περισσότερο στο να συμμετέχουν σε δραστηριότητες της τάξης ή του 

σχολείου από τους βλέποντες συμμαθητές τους, τις περισσότερες φορές εξαιτίας της 

ελλιπής γνώσης των δασκάλων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα συμπεριλάβουν τους 

μαθητές με πρόβλημα όρασης στην εκπαιδευτική διαδικασία (Block, 2007). 

 Ο δάσκαλος μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση τέτοιων προβλημάτων 

παροτρύνοντας το παιδί να αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες και καλές σχέσεις με τους 

συμμαθητές του. 
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 Συμπερασματικά λοιπόν, τα συνήθη κοινωνικά και συναισθηματικά προβλήματα, 

επομένως και οι ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με προβλήματα όρασης 

επηρεάζονται, σύμφωνα με τον Sacks, (2010), από παράγοντες, όπως η ηλικία τους και το 

χρονικό σημείο απώλειας της όρασης, οι παραδοχές της κοινωνίας, οι αξίες και το 

πολιτισμικό επίπεδο της οικογένειας, οι εμπειρίες με τους συνομηλίκους, καθώς και οι 

εμπειρίες στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας και οι επιρροές από τα μέλη της (π.χ., 

δάσκαλοι, συμμαθητές,). 

 

1.6 Θετική και αρνητική κοινωνική στήριξη παιδιών με προβλήματα όρασης στα 

πλαίσια της σχολικής κοινότητας: Ανασκόπηση ερευνών με βάση τη βιβλιογραφία. 

 

 Όπως αναφέρθηκε αναλυτικά και στις προηγούμενες ενότητες, η ύπαρξη 

κοινωνικής στήριξης , πρακτικής και συναισθηματικής είναι υψίστης σημασίας για την 

ευεξία και την ανάπτυξη του ατόμου γενικότερα, και των ατόμων με αναπηρίες 

ειδικότερα. 

 Όσον αφορά τώρα πιο συγκεκριμένα τα παιδιά και τους νέους, και κατ επέκταση 

τους μαθητές, η κοινωνική στήριξη μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική κατά την περίοδο 

της παιδικής και εφηβικής ηλικίας εξαιτίας των εσωτερικών αλλά και εξωτερικών 

αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στο άτομο.  

 Σε αυτή τη φάση της ζωής τους τα νέα παιδιά θέλουν να ενσωματωθούν στο 

σύνολο και δε θέλουν να είναι ιδιαίτερα ή διαφορετικά για παράδειγμα εξαιτίας της 

οπτικής τους αναπηρίας.  Οι νέοι με τύφλωση ή με προβλήματα όρασης μπορεί να 

αντιμετωπίσουν προβλήματα  με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους τυπικής ανάπτυξης 

όπως προαναφέρθηκε και αυτό μπορεί να επηρεάζει τα αισθήματα χαράς και ψυχολογικής 

προσαρμογής τους. 
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 Η Asante (2011) απέδειξε ότι η κοινωνική στήριξη μειώνει τα επίπεδα του άγχους 

και της κατάθλιψης  ανάμεσα στα παιδιά και τους νέους με αναπηρίες, ενώ σύμφωνα με 

τον Kef (2002) υπάρχει μία θετική σύνδεση ανάμεσα στην κοινωνική στήριξη και στο 

αίσθημα της ευτυχίας σε νέους με προβλήματα όρασης. 

 Τα άτομα αυτά, εφόσον δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες όσον αφορά την παρατήρηση 

και τη μίμηση συμπεριφορών από τους συνομηλίκους τους (Parsons, 1986), χρειάζονται 

περισσότερη στήριξη  και περισσότερες προσπάθειες για να μάθουν να αλληλεπιδρούν 

σωστά με τους συνομηλίκους τους, αλλά ακόμη και για να κάνουν πχ. μία δραστηριότητα 

μέσα στην τάξη. 

 Επιπλέον, όπως έχει δηλωθεί από τους Layton & Lock, (2001),  η μαθησιακή 

απόδοση ενός μαθητή με πρόβλημα όρασης επηρεάζεται ακόμη και με τις απαραίτητες 

υποστηρικτικές υποδομές.  Τα περισσότερα παιδιά με οπτική αναπηρία χρειάζονται 

κάποια έξτρα βοήθεια για να οδηγηθούν σε επιτυχημένη σχολική απόδοση. Επιπλέον, 

χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να αντιληφθούν το περιβάλλον τους και να 

αλληλεπιδράσουν με τους γύρο τους και για αυτό το λόγο μπορεί να παρουσιάζουν 

δυσκολίες στην κοινωνική τους προσαρμογή και ιδιαίτερα μέσα στο σχολικό χώρο, καθώς 

εκεί περνούν τις περισσότερες ώρες τους (Roe,2008). 

        Επομένως σε αυτό το σημείο αντιλαμβανόμαστε την επιτακτική ανάγκη ενός 

κατάλληλου υποστηρικτικού σχολικού περιβάλλοντος, το οποίο θα παρέχει την 

προσδοκώμενη πρακτική αλλά και συναισθηματική στήριξη στους μαθητές με 

προβλήματα όρασης σε κάθε ευκαιρία , έτσι ώστε να συμβάλλει στην θετική του 

αντιμετώπιση από το κοινωνικό του δίκτυο και στην ανάπτυξη των απαραίτητων 

δεξιοτήτων, κοινωνικών και επικοινωνιακών, ώστε να καταστήσει το άτομο ικανό για την 

εξ ολοκλήρου ευημερία του.  
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 Στην πρώτη ενότητα έγινε αναφορά στο διαχωρισμό της κοινωνικής στήριξης σε 

πρακτική και συναισθηματική και πιο συγκεκριμένα σε θετική πρακτική, θετική 

συναισθηματική και αρνητική πρακτική και αρνητική συναισθηματική. Σκοπός της 

έρευνας σε αυτό το σημείο είναι, μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης σε αυτό το 

πεδίο, να παρουσιάσει δεδομένα τα οποία προκύπτουν από διάφορες έρευνες σχετικά με 

τη ληφθείσα κοινωνική στήριξη στο σχολικό περιβάλλον αναφορικά με τα παιδιά με 

προβλήματα όρασης από τους συμμαθητές αλλά και από τους δασκάλους τους. 

 Σημαντικό είναι το γεγονός ότι έρευνες έχουν συσχετίσει τη ληφθείσα κοινωνική 

στήριξη των νέων με προβλήματα όρασης με την ψυχολογική ευεξία. Για παράδειγμα, σε 

έρευνα του Kef (2002), συγκρίθηκαν μία ομάδα βλεπόντων νέων με μία ομάδα νέων με 

προβλήματα όρασης ως προς τη λαμβανόμενη στήριξη από τους συνομηλίκους τους και η 

σημασία της για τη δεύτερη ομάδα ήταν μεγαλύτερη από της πρώτης. Η υψηλότερη 

σημασία της στήριξης από τους συνομηλίκους για τους νέους με προβλήματα όρασης 

εξηγήθηκε από την υψηλή ανάγκη για ανεξαρτησία από τους γονείς και από την επιθυμία 

να είναι όσο το δυνατόν πιο « φυσιολογικοί » για να ανήκουν στην ομάδα των 

συνομηλίκων τους.  

 Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα της έρευνας των Keff & Dekovic (2004), που 

επιβεβαιώνει και την έρευνα του Huurre (2000), στην οποία συγκρίθηκαν μία ομάδα νέων 

με οπτική αναπηρία και μία ομάδα νέων χωρίς αναπηρίες αποδεικνύοντας ότι η στήριξη 

είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την ευεξία των παιδιών με οπτική αναπηρία.  

 Σε αυτή την έρευνα αποδεικνύεται ότι η στήριξη από τους συνομηλίκους ήταν 

μεγαλύτερης σημασίας για αυτά τα άτομα από την στήριξη που δέχονται από τους γονείς, 

πράγμα το οποίο πιθανόν να προέρχεται, όπως ειπώθηκε και παραπάνω, από την ανάγκη 

για ανεξαρτησία από τους γονείς και την έντονη επιθυμία τους να είναι όσο το δυνατόν πιο 

φυσιολογικοί και να ενσωματωθούν με τους υπόλοιπους της ηλικίας τους.   
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 Στην ίδια έρευνα αποδεικνύεται ότι η συναισθηματική στήριξη είναι η πιο 

σημαντική μορφή στήριξης.  Αυτός ο τύπος στήριξης συνδέθηκε περισσότερο με την 

ψυχολογική ευεξία των ατόμων αυτών από ότι η πρακτική στήριξη και η κοινωνική 

συντροφικότητα στους νέους με οπτική αναπηρία, ενώ από την άλλη δεν έπαιξε τόσο 

σημαντικό ρόλο στην ευεξία των ατόμων χωρίς προβλήματα όρασης. 

 Άλλη παρόμοια έρευνα που διεξάχθηκε στην Ολλανδία συγκρίνοντας πάλι μία 

ομάδα νέων με προβλήματα όρασης και μία ομάδα βλεπόντων παρουσιάζει τη στήριξη 

τόσο από τους γονείς όσο και από τους συνομηλίκους να συμβάλλει σημαντικά στην 

ευεξία των νέων με προβλήματα όρασης (Meeus, Raaijmakers, & Vollebergh, 1991· 

Meeus, 1994). 

 Απόδειξη της σημασίας της κοινωνικής στήριξης για την ευεξία των ατόμων με 

προβλήματα όρασης αποτελεί και η έρευνα των Horowitz, Reinhardt, Boerner & Travis, 

(2003) στην οποία φάνηκε η σχέση της κοινωνικής στήριξης με την κατάθλιψη, η οποία 

δείχνει να υφίσταται σε περιπτώσεις που τα άτομα με προβλήματα όρασης δε λαμβάνουν 

την επιθυμητή στήριξη, αποτέλεσμα που επιβεβαιώνεται κι από άλλη παρόμοια έρευνα 

(Blazer, 2002). 

 Έρευνα των La Paro, Pianta, & Stuhiman, (2004) σε Αμερικάνικα νηπιαγωγεία        

έδειξε υψηλά επίπεδα συναισθηματικής στήριξης προς τα παιδιά, αλλά χαμηλά επίπεδα 

πρακτικής στήριξης ειδικά όσον αφορά την ανάπτυξη ανατροφοδότησης κατά τη διάρκεια 

δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη. Όταν ένα παιδί αλληλεπιδρά με ένα συνομήλικό του 

παρουσιάζει θετικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Στην περίπτωση ωστόσο των παιδιών 

με προβλήματα όρασης, οι αλληλεπιδράσεις αυτές δυσκολεύουν καθώς αδυνατεί να 

χρησιμοποιήσει την όρασή του για να αλληλεπιδράσει με τον απέναντι του.  

 Πρόσφατη έρευνα των Παπαδόπουλου & Παπακωνσταντίνου, (2016) σχετικά με 

την κοινωνική στήριξη που λαμβάνουν οι μαθητές γυμνασίου- Λυκείου με προβλήματα 
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όρασης από τους συμμαθητές τους, έδειξε ότι οι βλέποντες συμμετέχοντες είναι πρόθυμοι 

να στηρίξουν τους συμμαθητές τους με προβλήματα όρασης σε πρακτικά ζητήματα και να 

δείξουν κατανόηση και ελαστικότητα σε αυτούς.  

 Παρόλο όμως που είναι πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν τους συμμαθητές τους με 

οπτική αναπηρία ισάξια και να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον χωρίς διακρίσεις για 

αυτούς, φαίνεται να φοβούνται και να ανησυχούν ότι όσο πιο στενές σχέσεις έχουν με τους 

συμμαθητές τους με οπτική αναπηρία τόσο μεγαλύτερες ευθύνες θα έχουν απέναντί τους.  

Φαίνεται λοιπόν να προτιμούν να κρατήσουν μία απόσταση κοινωνικά από αυτούς. 

 Αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την κοινωνική απομόνωση των νέων με 

προβλήματα όρασης και τη μη συμμετοχή τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες, καθώς 

και τη μεγαλύτερη καταβολή προσπάθειας για τη διατήρηση των φιλικών σχέσεων (Sacks 

& Wolffe, 1998). 

 Σε έρευνα του Huuree (1999) σε θηλυκού γένους συμμετέχοντες, καθώς και σε 

έρευνα  των Kef & Dekovic (2004), αποδείχτηκαν χαμηλότερα επίπεδα ληφθείσας 

στήριξης από τους συνομηλίκους και τους φίλους στους νέους με προβλήματα όρασης από 

ότι στους βλέποντες συμμαθητές τους , ενώ στην ίδια έρευνα του Huuree (1999) σε 

αρσενικού γένους συμμετέχοντες δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο 

αυτές ομάδες σχετικά με τη ληφθείσα στήριξη.  

 Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα της έρευνας των Hadidi & Al Khateeb (2014) 

που διεξάχθηκε στην Ιορδανία σχετικά με την κοινωνική στήριξη νέων με προβλήματα 

όρασης σε σύγκριση με βλέποντες συνομηλίκους τους, στην οποία  αποδείχθηκε ότι 

λαμβάνουν μεγαλύτερα ποσοστά κοινωνικής στήριξης σε σχέση με τους βλέποντες, ενώ 

φαίνεται ότι τα κορίτσια λαμβάνουν λιγότερη στήριξη σε σχέση με τα αγόρια. 

 Αυτό αποδεικνύει ότι τα κορίτσια αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα όσον 

αφορά την στήριξη από τους συνομηλίκους τους, πιθανόν λόγω των κοινωνικών 
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στερεοτύπων όσον αφορά την ελκυστικότητα και την κοινωνική αποδοχή (Pinquart & 

Pfeiffer, 2012).   

 Σε έρευνα σχετική με την κοινωνική στήριξη ατόμων με οπτική αναπηρία από τον 

Kef (1997), αποδεικνύεται ότι οι μεγαλύτεροι ηλικιακά συμμετέχοντες ανέφεραν τα 

χαμηλότερα επίπεδα πρακτικής στήριξης από τους γονείς και τους συνομηλίκους/φίλους 

τους, ενώ τα επίπεδα συναισθηματικής στήριξης  από τους γονείς και τους φίλους δε 

διέφεραν ανάλογα με την ηλικία. 

 Σε έρευνα των Lifshitz, Hen, & Weisse,  (2007) φάνηκε ότι οι συμμετέχοντες με 

οπτική αναπηρία δηλώνουν ότι η στήριξη και αξιολόγηση από τους δασκάλους τους είναι 

υψηλή και θετική με αποτέλεσμα την επιτυχή συναισθηματική τους προσαρμογή στο 

σχολικό περιβάλλον. 

 Σε έρευνα των Pinquart και Pfeiffer (2013) σχετικά με την κοινωνική στήριξη 

μαθητών με προβλήματα όρασης και μαθητών τυπικής ανάπτυξης από τους δασκάλους, 

αποδεικνύεται ότι οι μαθητές με προβλήματα όρασης λαμβάνουν υψηλότερα επίπεδα 

πρακτικής και συναισθηματικής στήριξης σε σχέση με τους βλέποντες συμμαθητές τους. 

 Παρόλα αυτά ωστόσο, και σύμφωνα με μία έρευνα που έγινε στην Τσεχία σχετικά 

με την ποιότητα ζωής των ατόμων με οπτική αναπηρία, φάνηκε ότι οι δάσκαλοι που 

δουλεύουν με παιδιά με προβλήματα όρασης δεν κατέχουν μεγάλη γνώση σχετικά με  την 

εκπαίδευση αυτών των παιδιών.  

 Τα  αποτελέσματα αυτής της  ίδιας έρευνας έδειξαν ότι υπάρχουν ακόμη πολλά 

κενά στον τρόπο υποστήριξης των ατόμων με αναπηρίες όσον αφορά την εκπαίδευση 

Finkova, Joklikova, Ludikova, & Majerova, (2014). 

 Σε αυτό το γεγονός μπορεί να οφείλεται και το ότι  οι νέοι με προβλήματα όρασης 

σπάνια δηλώνουν τους δασκάλους ως προτιμώμενες πηγές στήριξης (Jackson, 2002). 
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  Σε έρευνα των Παπακωνσταντίνου, Κουστριάβα & Κουτσοκλένη (2009), όσον 

αφορά την κοινωνική στήριξη μαθητών και φοιτητών με προβλήματα όρασης, φάνηκε ότι 

η θετική συναισθηματική στήριξη είναι περίπου ίση με τη θετική πρακτική στήριξη, ενώ η 

αρνητική πρακτική στήριξη είναι μεγαλύτερη από την αρνητική συναισθηματική. Η 

λιγότερη θετική πρακτική στήριξη προέρχεται από τους συμμαθητές και τους συμφοιτητές 

τους, όπως επίσης και η θετική συναισθηματική στήριξη. Η περισσότερη αρνητική 

πρακτική, αλλά και συναισθηματική  στήριξη προέρχεται από τους καθηγητές των ατόμων 

με προβλήματα όρασης και από τους συγγενείς τους. 

 Σε αυτό το σημείο σημαντικό είναι να τονίσουμε το γεγονός ότι οι νέοι με 

προβλήματα όρασης μπορεί να λαμβάνουν πρακτική ή συναισθηματική στήριξη σε 

χαμηλά επίπεδα από μία πηγή στήριξης, αυτό όμως δε σημαίνει ότι δε μπορεί να 

λαμβάνουν υψηλότερα επίπεδα στήριξης από κάποια άλλη πηγή (Jackson, 2002).   

 Σε έρευνα των Cimarolli & Boerner, (2005) φάνηκε ότι η θετική πρακτική στήριξη 

επικρατεί έναντι της θετικής συναισθηματικής όσον αφορά νέα άτομα με προβλήματα 

όρασης από το περιβάλλον τους, ενώ η αρνητική στήριξη στους νέους είναι επικρατές 

φαινόμενο. 

 Μία από τις αρνητικές μορφές της κοινωνικής στήριξης όπως έχει αναφερθεί 

παραπάνω είναι η υπερπροστασία, η οποία κατά κύριο λόγο προέρχεται από το 

οικογενειακό περιβάλλον. 

 Ειδικότερα, όσον αφορά τα παιδιά και τους νέους με προβλήματα όρασης 

αποδεικνύεται ότι οι γονείς τους τείνουν να γίνονται υπερπροστατευτικοί και να 

προσφέρουν υπερβολική βοήθεια στα παιδιά τους καθώς ανησυχούν για την ασφάλειά 

τους και θέλουν να εξισορροπήσουν την αναπηρία των παιδιών τους (Adenzato, Ardito, & 

Izard, 2006). 



 

 

41 

 

 Αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά με οπτική αναπηρία αντί να αναπτύσσουν 

φιλικές σχέσεις με τους συνομηλίκους τους , να επαναπαύονται και να αντικαθιστούν τις 

σχέσεις αυτές με τους γονείς τους (Jackson, 2007) και οι συμπεριφορές τους να 

στηρίζονται περισσότερο σε αυτές των γονιών τους.  

 Το παραπάνω αποδεικνύεται και απο έρευνα των Pinquart & Pfeiffer (2011), στην 

οποία η γονική υπερπροστασία συσχετίστηκε με μικρότερα κοινωνικά δίκτυα και στήριξη 

από συνομηλίκους όσον αφορά τα παιδιά με οπτική αναπηρία. 

 Για τα άτομα με οπτική αναπηρία, το να λαμβάνουν υπερπροστασία μπορεί να 

οδηγήσει σε αρνητικά αποτελέσματα και χαμηλότερα επίπεδα προσαρμογής στο 

περιβάλλον. (Cimarolli, Reinhardt, & Horowtiz, 2006).   

 Τα παιδιά με προβλήματα όρασης συνήθως αντιμετωπίζουν προβλήματα όταν 

δέχονται υπερπροστασία από τους δασκάλους τους έναντι των συνομηλίκων τους, καθώς 

πολλές φορές θεωρούνται κατώτεροι από τους συνομηλίκους τους, ή οι συνομήλικοι 

φοβούνται την επίπληξη από τους δασκάλους τους και αποφασίζουν να παραμερίσουν τα 

παιδιά με αναπηρία (MacCuspie, 1992).  

 Για να αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως περίεργες ματιές από τους συμμαθητές, 

είναι απαραίτητο ο δάσκαλος να περιγράψει και να εξηγήσει στους συμμαθητές το 

πρόβλημα όρασης του παιδιού και να τους παροτρύνει να βοηθούν και να το στηρίζουν 

πρακτικά αλλά και συναισθηματικά χωρίς ωστόσο να οδηγηθούν σε υπερπροστατευτικές 

συμπεριφορές (Kekelis, 1992). 

 Από την άλλη πλευρά, μπορεί οι συμμαθητές του παιδιού με το πρόβλημα όρασης 

να αισθάνονται ότι ο συμμαθητής τους ευνοείται πάντα από τους δασκάλους, κι αυτό 

μπορεί να προκαλέσει αφενός προκλητική συμπεριφορά εκ μέρους τους και αφετέρου την 

ψευδή αίσθηση ότι η θετική εικόνα του εαυτού δεν αποκτάται μέσω της υπερπροστασίας 

απέναντι σε ένα παιδί με προβλήματα όρασης (Bishop, 2004). 
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 Τέλος, αρνητική κοινωνική στήριξη υφίσταται και όταν δε γνωρίζει κάποιος πότε 

πόσο και με ποιόν τρόπο να βοηθήσει το άτομο με αναπηρία, καθώς και όταν δε γνωρίζει 

τις δυνατότητες του ατόμου με οπτική αναπηρία (Horowitz, Goodman, & Reinhardt, 

2004).  

 Υπάρχουν πολλές έρευνες που συγκρίνουν τις κοινωνικές δραστηριότητες και την 

κοινωνική στήριξη ανάμεσα σε νέους με οπτική αναπηρία και σε νέους χωρίς αναπηρίες. 

(Huurre, Komulainen & Aro, 1999· Rosenblum, 1998· Sacks & Wolffe, 1998· Sacks, 

Wolffe & Tierney, 1998).  

 Σε έρευνα των Schade & Larwin, 2015 αποδείχθηκε ότι η απώλεια της όρασης 

επιδρά στην αντίληψη των μαθητών για το αρνητικό σχολικό κλίμα, και οι ίδιοι 

παρακολουθώντας σχολείο γενικής εκπαίδευσης καλούνται να υπερβούν αρκετές 

δυσκολίες που οφείλονται στην έλλειψη της όρασής τους.   

 Τα αποτελέσματα της ίδιας έρευνας προτείνουν ότι πρέπει να γίνουν προσπάθειες 

για τη διασφάλιση των κοινωνικών, συναισθηματικών και ψυχολογικών αναγκών όλων 

των μαθητών και ιδιαίτερα των μαθητών με προβλήματα όρασης, καθώς τέτοιου είδους 

αναπηρίες είναι πιθανόν να επηρεάσουν την κινητικότητα και την πρόσβαση σε 

κοινωνικές επαφές και να έχουν ως απόρροια την κοινωνική απομόνωση, αποξένωση και 

την απώλεια της κοινωνικής στήριξης (Burmedi, Becker, Heyl, Wahl & HImmelsbach, 

2002). 

 Οι περισσότερες έρευνες όσον αφορά την οπτική αναπηρία έχουν διεξαχθεί με 

συμμετέχοντες είτε ηλικιωμένους είτε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Η έλλειψη που υπάρχει 

στον τομέα της κοινωνικής στήριξης σε σχέση με παιδιά Δημοτικού σχολείου με τύφλωση 

και προβλήματα όρασης από τους συμμαθητές, αλλά κυριότερα από τους δασκάλους στη 

βιβλιογραφία είναι εμφανή και υποδηλώνει την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα σε αυτόν το 
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χώρο για παιδιά και νέους με προβλήματα όρασης (Hodge & Eccles, 2013· Jackson, 

2002), έτσι ώστε να προβούμε σε πιο σαφή και εμπεριστατωμένα συμπεράσματα.  

 Η παρούσα έρευνα λοιπόν επιχειρεί να δώσει μία εικόνα σχετικά με την 

παρεχόμενη κοινωνική στήριξη σε παιδιά δημοτικού με προβλήματα όρασης από τους 

βλέποντες συμμαθητές τους, αλλά και από τους δασκάλους τους. Πιο συγκεκριμένα, τα 

ερωτήματα που θέλουμε να εξετάσουμε είναι τα εξής :  

1) Ποιες μορφές κοινωνικής στήριξης συναντώνται σε μεγαλύτερη συχνότητα και ποιες 

σε μικρότερη από τους συμμαθητές προς τα παιδιά με προβλήματα όρασης και ποιες 

από τους δασκάλους ;  

2) Η πρακτική ή η συναισθηματική στήριξη συναντάται σε μεγαλύτερο βαθμό;  

3) Διαφοροποιείται η παρεχόμενη στήριξη συγκριτικά για τα παιδιά με προβλήματα 

όρασης σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων; 
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Κεφάλαιο 2ο 

Μεθοδολογία 

2.1 Σκοπός της έρευνας 

 

 Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι μορφές κοινωνικής 

στήριξης που παρέχεται σε μαθητές δημοτικού με προβλήματα όρασης από τους 

βλέποντες συμμαθητές τους και από τους δασκάλους τους, και ειδικότερα ποιες είναι οι 

μορφές στήριξης που συναντώνται σε μεγαλύτερη συχνότητα και εάν υπάρχουν διαφορές 

ανάμεσα στις απαντήσεις των συμμετεχόντων για κάθε ένα από τα άτομα με πρόβλημα 

όρασης. 

 

2.2 Συμμετέχοντες 

 

 Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελούνταν συνολικά από 73 βλέποντα άτομα 

τυπικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα., από 13 (16%) εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και 60 (84%) μαθητές, από 3 δημοτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης.  

 Οι εκπαιδευτικοί κατανέμονταν ως εξής: 3 (23,1%) από το Ολοήμερο δημοτικό 

σχολείο του Μελισσοχωρίου, 6 (46,2%) από το 2ο δημοτικό σχολείο Παλαιοκάστρου και 4 

(30.7%) από το ειδικό δημοτικό σχολείο της Σχολής Τυφλών Θεσσαλονίκης.  

  Οι μαθητές φοιτούσαν ως εξής : 20 (33,3%) μαθητές από την ΣΤ’ τάξη του 

δημοτικού σχολείου του Μελισσοχωρίου, εκ των οποίων οι 11(55%) ήταν αγόρια και οι 9 

(45%) κορίτσια, 22 (36,7%) μαθητές από την ΣΤ’ τάξη του 2ου δημοτικού σχολείου 

Παλαιοκάστρου, εκ των οποίων οι 7 (31,8%) ήταν αγόρια και οι 15 (68,2%) κορίτσια, και 

τέλος, 18 (30 %) μαθητές της Γ’ τάξης του 2ου δημοτικού σχολείου Παλαιοκάστρου, εκ 

των οποίων οι 10 (55,6 %) ήταν αγόρια και οι 8 (44,4 %) κορίτσια. 
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 Συνολικά επομένως, τα αγόρια που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν 28 (46,7 %) και 

τα κορίτσια 32 (53,3 %). 

 Σε αυτό το σημείο να σημειωθεί ότι το δείγμα προέκυψε έπειτα από τηλεφωνική 

συνεννόηση με τους διευθυντές των συγκεκριμένων σχολείων και επιβεβαίωση της 

φοίτησης παιδιών με προβλήματα όρασης σε αυτά.  

 Επιπροσθέτως, έπειτα από αίτημα των δύο διευθυντών ετοιμάσαμε μία άδεια 

διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα καθηγητή και 

ένα έντυπο συναίνεσης γονέα, το οποίο μοιράστηκε στους γονείς των παιδιών που θα 

συμμετείχαν στην έρευνα.  
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2.3 Εργαλείο συλλογής δεδομένων                                                                                                        

 

 2.3.1 Ερωτηματολόγιο μαθητών  

 

 Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο 

των Παπαδόπουλος & Παπακωνσταντίνου, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί σε παρόμοια 

έρευνα των παραπάνω ερευνητών το 2016, σε σχέση με την παρεχόμενη κοινωνική 

στήριξη από μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου σε συμμαθητές τους με προβλήματα όρασης 

και η οποία με τη σειρά της είχε βασιστεί σε ευρήματα προηγούμενης έρευνας 

(Παπακωνσταντίνου & Παπαδόπουλος, 2010) σχετικής με τις ποικίλες μορφές κοινωνικής 

στήριξης στο εργασιακό περιβάλλον. 

 Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 36 ερωτήσεις κλειστού τύπου, 15 ερωτήσεις 

για την πρακτική στήριξη και 21 ερωτήσεις για τη συναισθηματική στήριξη. Μία κλίμακα 

5 βαθμών, τύπου Likert, από το “καθόλου” μέχρι το “πάντα” (1= καθόλου, 2= σπάνια, 3= 

μερικές φορές, 4= συχνά, 5= πάντα )χρησιμοποιήθηκε για να καταγράψει τις απαντήσεις 

των συμμετεχόντων. 

 Αρχικά, όσον αφορά τα δημογραφικά στοιχεία, οι συμμετέχοντες – μαθητές, 

καλούνται να συμπληρώσουν το φύλο, την ηλικία τους, το σχολείο στο οποίο φοιτούν, την 

τάξη τους, το μορφωτικό επίπεδο των γονιών τους και τέλος τον αριθμό των παιδιών με 

τύφλωση με τα οποία έχουν έρθει σε επαφή. 

 Στη συνέχεια, καλούνται να περιγράψουν το μαθητή με το πρόβλημα όρασης για 

τον οποίο απαντάνε, συμπληρώνοντας τα αρχικά του ονοματεπωνύμου του, την ηλικία και 

το φύλο του, την τάξη και την κατάσταση της όρασης του. Επιπλέον, απαντάνε κατά πόσο 

το παιδί – συμμαθητής τους κινείται αυτόνομα στους χώρους του σχολείου, ποια μέσα 

ανάγνωσης χρησιμοποιεί και εάν βρίσκονται στην ίδια τάξη με το παιδί αυτό.  
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2.3.2  Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών  

 

 Για τους εκπαιδευτικούς χρησιμοποιήθηκε το ίδιο αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο των 

Παπαδόπουλος & Παπακωνσταντίνου, με κάποιες αλλαγές και κάποιες προσθαφαιρέσεις, 

οι οποίες έχουν γίνει από τους ίδιους,  στις ερωτήσεις ώστε να προσαρμοστεί στις ανάγκες 

τις έρευνας.  

 Επομένως προκύπτει ότι οι ίδιοι απαντούν σε ένα ερωτηματολόγιο 38 ερωτήσεων 

κλειστού τύπου, (20 ερωτήσεις πρακτικής στήριξης και 18 ερωτήσεις συναισθηματικής 

στήριξης).  

 Και σε αυτή την περίπτωση μία κλίμακα 5 βαθμών, τύπου Likert, από το 

“καθόλου” μέχρι το “πάντα” (1= καθόλου, 2= σπάνια, 3= μερικές φορές, 4= συχνά, 5= 

πάντα) χρησιμοποιήθηκε για να καταγράψει τις απαντήσεις των συμμετεχόντων. 

 Όσον αφορά τα δημογραφικά στοιχεία, οι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν τα αρχικά 

του ονοματεπωνύμου τους, την ηλικία, το φύλο, την ειδικότητά τους και το σχολείο στο 

οποίο υπηρετούν. Επιπλέον περιγράφουν αναλυτικά τις σπουδές και την εξειδίκευσή τους 

και τα έτη διδασκαλίας τους.  

 Στη συνέχεια και για περισσότερη ακρίβεια ζητείται να καταγράψουν τα έτη 

διδασκαλίας τους με παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και πιο συγκεκριμένα στη 

συνέχεια τα έτη διδασκαλίας παιδιού με προβλήματα όρασης, τον αριθμό αυτών των 

παιδιών, αλλά και την κατάσταση της όρασης τους (π.χ εάν έχουν/είχαν μαθητή με 

τύφλωση, μειωμένη όραση ή και τα δύο).  

 Στη συνέχεια, καλούνται και οι εκπαιδευτικοί να περιγράψουν το μαθητή με 

πρόβλημα όρασης για τον οποίο απαντούν καταγράφοντας τα αρχικά του ονοματεπωνύμου 

του, την ηλικία και το φύλο, την τάξη στην οποία φοιτά, την κατάσταση της όρασης του 

(εάν είναι μαθητής με τύφλωση ή μαθητής με μειωμένη όραση). Επιπλέον, κατά πόσο ο 
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μαθητής κινείται αυτόνομα στο χώρο του σχολείου , ποια μέσα ανάγνωσης χρησιμοποιεί 

και εάν οι ίδιοι έχουν στην τάξη τους το μαθητή αυτόν.  

  Καθώς στην έρευνα μας συμμετέχουν και οι διευθυντές των σχολείων, στο μέρος 

της πρακτικής στήριξης υπάρχουν τρεις ερωτήσεις οι οποίες είναι με αστεράκι (*) και σε 

αυτές τις ερωτήσεις απαντούν μόνο οι διευθυντές των σχολείων, καθώς αυτοί είναι οι 

αρμόδιοι για τη διευθέτηση συγκεκριμένων ζητημάτων , όπως π.χ η παροχή κατάλληλου 

υποστηρικτικού εξοπλισμού , η παροχή συνοδού στο παιδί και η φροντίδα για ένα 

προσβάσιμο σχολικό περιβάλλον. 

 Σε αυτό το σημείο αναφέρεται ότι στην ανάλυση δε συμπεριλήφθηκαν οι ερωτήσεις 

1, 3 και 4 της πρακτικής στήριξης οι οποίες απαντήθηκαν μόνο από τους διευθυντές, 

καθώς υπήρχαν μόνο 3 απαντήσεις και μάλιστα ίδιες, οπότε δε θα μπορούσαν να 

συγκριθούν οι μέσοι όροι. 

 

2.4 Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

 

 Η παρούσα έρευνα διεξάχθηκε σε τρία δημοτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης κατά 

τη σχολική χρονιά 2016-2017. Πιο συγκεκριμένα, τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν στους 

συμμετέχοντες αρχές του Δεκεμβρίου 2016 και συγκεντρώθηκαν στο σύνολό τους μέσα 

του Ιανουαρίου 2017.  

 Αρχικά, εφόσον δέχτηκαν να συμμετέχουν στην έρευνά μας τα σχολεία, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω ετοιμάσαμε τα έγγραφα που ζητήθηκαν από τους διευθυντές και 

στη συνέχεια προχωρήσαμε στην παράδοση των ερωτηματολογίων στους συμμετέχοντες.  

 Σε αυτό το σημείο αναφέρεται ότι όσον αφορά το δείγμα των εκπαιδευτικών τα 

ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν και παραδόθηκαν στην ερευνήτρια την ίδια ημέρα που 

τα έλαβαν, με την παρουσία της ίδιας (για επίλυση τυχόν αποριών) στις ώρες των 
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διαλειμμάτων του σχολικού προγράμματος όσον αφορά τα σχολεία του Παλαιοκάστρου 

και του Μελισσοχωρίου, ενώ όσον αφορά το δημοτικό σχολείο της σχολής τυφλών τα 

ερωτηματολόγια παραλήφθηκαν τρεις ημέρες μετά από την παράδοσή τους, λόγω φόρτου 

εργασίας των εκπαιδευτικών.  

 Χρονικός περιορισμός στην έρευνα δεν υφίσταται καθώς τα αποτελέσματα της 

έρευνας δεν επηρεάζονται από τέτοιου είδους παράγοντες.  

  Όσον αφορά το δείγμα των μαθητών, τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν από τους 

μαθητές στο σπίτι τους και παραδόθηκαν στο διευθυντή μαζί με τη συναίνεση γονέα σε 

διάστημα δύο έως τριών εβδομάδων.  

 Η διαδικασία έγινε με αυτόν τον τρόπο έπειτα από συνεννόηση με τον εκάστοτε 

διευθυντή, έτσι ώστε να μπορέσουν οι γονείς να ελέγξουν την ανωνυμία των παιδιών τους 

και να σιγουρευτούν ότι οι ερωτήσεις δεν προσβάλλουν τα ίδια τα παιδιά και με αυτόν τον 

τρόπο να είναι πιο δεκτικοί σε μία τέτοια ερευνητική διαδικασία. 

 Να σημειωθεί εδώ ότι δεν υπέγραψαν όλοι οι γονείς των παιδιών οπότε ενώ αρχικά 

υπολογίζαμε σε 73 παιδιά και μοιράστηκαν τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια, τελικά τα 60 

από αυτά επιστράφηκαν συμπληρωμένα ώστε να χρησιμοποιηθούν για την έρευνα. 

Ακολουθεί το κεφάλαιο των αποτελεσμάτων έπειτα από συγκέντρωση και ανάλυσή τους. 

 

2.5 Δημογραφικά στοιχεία δείγματος 

 

Μαθητές  

      Συγκεκριμένα αναφέρονται το φύλο, το σχολείο, καθώς και η τάξη και το 

μορφωτικό επίπεδο τόσο του πατέρα, όσο και της μητέρας. Όπως φαίνεται και παρακάτω 

στον πίνακα 1 και στο γράφημα 1, τα αγόρια που συμμετείχαν στην έρευνα αποτελούν το 
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46,6% του συνόλου, ενώ τα κορίτσια είναι κατά ένα μικρό βαθμό περισσότερα και το 

ποσοστό τους ανέρχεται στο 53,3% του συνόλου μας. 

 

Πίνακας 1 

Φύλο ερωτώμενων μαθητών 

 

 Συχνότητες Ποσοστό 

 Αγόρι 28 46,7% 

Κορίτσι 32 53,3% 

 

Σύνολο 

 

60 

 

100,0% 

 

Γράφημα 1 

Φύλο ερωτώμενων μαθητών 

 

 

 

 Σχετικά με το σχολείο από το οποίο προήλθαν οι μαθητές, η πλειοψηφία (66,7%) 

προέρχεται από το 2ο Δημοτικό σχολείο Παλαιοκάστρου,  ενώ το 33,3% των ερωτώμενων 
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μαθητών της έρευνας προέρχεται από το Ολοήμερο δημοτικό σχολείο Μελισσοχωρίου 

(πίνακας 2 και γράφημα 2). 

 Εδώ αναφέρεται ότι το δείγμα μας προέκυψε ως εξής καθώς στο ολοήμερο 

δημοτικό σχολείο Μελισσοχωρίου φοιτούσε ένας μόνο μαθητής με πρόβλημα όρασης και 

συγκεκριμένα με τύφλωση, όπως προαναφέρεται σε προηγούμενο κεφάλαιο στην Στ’ τάξη 

, ενώ στο 2ο δημοτικό σχολείο Παλαιοκάστρου φοιτούσαν δύο μαθητές με πρόβλημα 

όρασης, ένας μαθητής με μειωμένη όραση στην Γ’ τάξη και μία μαθήτρια με τύφλωση 

στην Στ’ τάξη.  

 

 

 

 

Πίνακας 2 

Σχολείο ερωτώμενων μαθητών 

 

 Συχνότητες Ποσοστό 

 2o Δ.Σ.Π 40 66,7% 

Ο.Δ.Σ.Μ 20 33,3% 

Σύνολο 60 100,0% 
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Γράφημα 2 

Σχολείο ερωτώμενων μαθητών 

 

 

      Σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα, για τους ερωτώμενους μαθητές, η 

συντριπτική πλειοψηφία (71,7%) είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το 21,7% 

είναι απόφοιτοι Λυκείου, ενώ μόλις το 6,7% φαίνεται να είναι απόφοιτοι Γυμνασίου 

(πίνακας 3 και γράφημα 3). 

Πίνακας 3 

Μορφωτικό επίπεδο πατέρα 

 Συχνότητες Ποσοστό 

 Απόφοιτος Γυμνασίου 4 6,7% 

Απόφοιτος Λυκείου 13 21,7% 

Απόφοιτος Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

43 71,7% 

Σύνολο 60 100,0% 
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Γράφημα 3 

Μορφωτικό επίπεδο πατέρα 

 

 

 

 Τέλος, σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας για κάθε ερωτώμενο 

μαθητή, προκύπτει ότι το 73,3% είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το 21,7% 

είναι απόφοιτοι Λυκείου, ενώ μόλις το 5% των μητέρων των μαθητών είναι απόφοιτοι 

Γυμνασίου (πίνακας 4 και γράφημα 4) 

 

Πίνακας 4 

Μορφωτικό επίπεδο μητέρας 

 Συχνότητες Ποσοστό 

 Απόφοιτος Γυμνασίου 3 5,0% 

Απόφοιτος Λυκείου 13 21,7% 

Απόφοιτος Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

44 73,3% 
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Σύνολο 60 100,0% 

 

Γράφημα 4 

Μορφωτικό επίπεδο μητέρας 

 

 

 

Εκπαιδευτικοί  

 

 Στη συγκεκριμένη παράγραφο θα αναφερθούν τα βασικά περιγραφικά στοιχεία του 

δείγματος των δασκάλων που συμμετείχαν στην έρευνα. Θα δοθούν τα βασικά 

δημογραφικά στοιχεία μέσα από πίνακες συχνοτήτων και διαγράμματα, καθώς επίσης και 

οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις για το σύνολο των ερωτήσεων που αφορούν στην 

πρακτική αλλά και συναισθηματική στήριξη που προσφέρουν στους μαθητές με 

προβλήματα στην όραση. 
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Πίνακας 16 

Φύλο ερωτώμενων εκπαιδευτικών 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

  

Άντρας 

 

5 

 

38,5 

Γυναίκα 8 61,5 

Σύνολο 13 100,0 

 

Γράφημα 5 

Φύλο ερωτώμενων εκπαιδευτικών 

 

 

Παρατηρούμε ότι στην έρευνα συμμετείχαν 8 γυναίκες δάσκαλοι και 5 άντρες.   
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Πίνακας 17  

Ειδικότητα ερωτώμενων εκπαιδευτικών 

 

         Συχνότητα         Ποσοστό 

 Δασκάλα 3 23,1 

δασκάλα ειδικής αγωγής 5 38,5 

Δάσκαλος 5 38,5 

Σύνολο 13 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 6 

Ειδικότητα ερωτώμενων εκπαιδευτικών 
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 Όσο αφορά στην ειδικότητα, από τους 13 δασκάλους που μετείχαν στην έρευνα, 

πέντε σημείωσαν ότι ήταν δάσκαλοι ειδικής αγωγής ενώ οι υπόλοιποι 10 ήταν δάσκαλοι ή 

δασκάλες γενικής εκπαίδευσης.   

 Συγκεκριμένα στην αναλυτική περιγραφή που παρέθεσαν σχετικά με τις σπουδές 

και την εξειδίκευσή τους παρατηρήθηκαν τα παρακάτω αποτελέσματα : 

 Παιδαγωγική ακαδημία Αλεξανδρούπολης, εξομοίωση παιδαγωγικού τμήματος 

Α.Π.Θ. 

 Εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική με εξειδίκευση στην εκπαίδευση ατόμων με 

ειδικές ανάγκες. 

 Ανώτατες σπουδές στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Παιδαγωγική σχολή Αλεξ/πολης 

, Διδασκαλείο , Εξομοίωση. 

 Παιδαγωγικό τμήμα Θεσ/νίνης (εξομοίωση), Ν.Ο.Ε- τμήμα οικονομικών 

 Τμήμα εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτική Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 

κατεύθυνση ειδικής αγωγής. 

 Παιδαγωγικό τμήμα Θεσ/νίκης, Μεταπτυχιακό Ε.Α.Π. 

 Παιδαγωγική ακαδημία . 

 Τμήμα εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτική Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 

κατεύθυνση ειδικής αγωγής. 

 Διδακτορικό Π.Τ.Δ.Ε, Μεταπτυχιακό Ε.Α.Π, Π.Α Φλώρινας. 

 Τμήμα εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτική Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 

κατεύθυνση ειδικής αγωγής. 

 Μεταπτυχιακό ειδικής αγωγής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

 Παιδαγωγικό ειδικής αγωγής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μεταπτυχιακό στις 
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επιστήμες αγωγής υγείας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 

 Διδασκαλείο παιδαγωγικής, Μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή. 

 

 

 Πίνακας 18  

Σχολείο ερωτώμενων δασκάλων 

          Συχνότητα       Ποσοστό 

 2ο δημοτικό σχολείο Παλαιοκάστρου 6 46,2 

Ειδικό δημοτικό σχολείο σχολής τυφλών 4 30,8 

Ολοήμερο δημοτικό σχολείο Μελισσοχωρίου 3 23,1 

Σύνολο 13 100,0 

 

 

 

Γράφημα 7 

Σχολείο ερωτώμενων δασκάλων 
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 Από του ερωτώμενους δασκάλους οι έξι προέρχονταν από το 2ο Δημοτικό Σχολείο 

Παλαιοκάστρου, οι τέσσερις από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο της Σχολής Τυφλών, ενώ 

τρεις δάσκαλοι προέρχονταν από το Ολοήμερο Δημοτικό σχολείο Μελισσοχωρίου. 

 Σχετικά με την ηλικία, τα συνολικά έτη διδασκαλίας, καθώς και τα έτη διδασκαλίας 

σε παιδιά με προβλήματα όρασης, των δασκάλων του δείγματος, προέκυψαν τα 

περιγραφικά στοιχεία που παρουσιάζονται στον επόμενο Πίνακα 19. 
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Πίνακας 19 

Περιγραφικά στοιχεία εκπαιδευτικών σχετικά με την ηλικία, τα έτη διδασκαλίας συνολικά 

και συγκεκριμένα σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και με προβλήματα όρασης 

 

 

         N       Μέσος Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Ηλικία 13 43,92 10,571 

Έτη διδασκαλίας 13 16,46 9,562 

Έτη διδασκαλίας παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες 

13 5,46 3,821 

Έτη διδασκαλίας παιδιού με πρόβλημα όρασης 13 2,44846 3,167338 

 

 Παρατηρούμε ότι η μέση ηλικία των ερωτώμενων δασκάλων είναι τα 44 περίπου 

χρόνια και κατά μέσο όρο εργάζονται 16,46 χρόνια. Ο μέσος χρόνος εργασίας με παιδιά με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι τα 5,46 έτη, ενώ ειδικότερα με παιδιά με προβλήματα 

όρασης ο μέσος χρόνος διδασκαλίας των ερωτώμενων δασκάλων είναι τα 2,44 χρόνια. 

 Οι επόμενοι δύο πίνακες συχνοτήτων αναφέρονται στους μαθητές με προβλήματα 

όρασης και ειδικότερα με το πώς κινούνται στο σχολείο και τι είδους μέσα 

χρησιμοποιούνται από τους δασκάλους.  

 Σχετικά με τον τρόπο που κινούνται οι μαθητές, σύμφωνα με τους ερωτώμενους 

δάσκαλους προκύπτει ο επόμενος πίνακας συχνοτήτων. 
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Πίνακας 20 

Πίνακας συχνοτήτων αυτόνομης κίνησης των μαθητών στο χώρο του σχολείου 

                         

 Συχνότητα Ποσοστό 

 Λίγες φορές 1 4,8 

Μερικές φορές 2 9,5 

Τις περισσότερες φορές 4 19,0 

Πάντα 14 66,7 

Σύνολο 21 100,0 

 

 

Γράφημα 8 

Συχνότητα αυτόνομης κίνησης των μαθητών στο χώρο του σχολείου 

 

 

 

 Παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των ερωτώμενων δασκάλων (66,7%) δηλώνει ότι 

οι μαθητές με προβλήματα όρασης κινούνται πάντα αυτόνομα στους χώρους του σχολείου. 
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Το ποσοστό των 19% απάντησε ότι ο εκάστοτε μαθητής για τον οποίο απαντούσε κινείται 

αυτόνομα τις περισσότερες φορές, ενώ το 9,5% μερικές φορές, και το 4,8% απάντησε 

«λίγες φορές».  

 

 Σχετικά με τα μέσα που χρησιμοποιούνται από τους δασκάλους για τους μαθητές 

με προβλήματα όρασης, προκύπτει ο επόμενος πίνακας συχνοτήτων. 

 

Πίνακας 21  

Μέσα ανάγνωσης που χρησιμοποιούν οι μαθητές με προβλήματα όρασης 

 

 

 

  

 Συχνότητα Ποσοστό 

 Κείμενα βλεπόντων με τη χρήση βοηθημάτων 

χαμηλής όρασης 

5 23,8 

Μεγεθυμένες εκτυπώσεις 1 4,8 

Μπράιγ 14 66,7 

Μπράιγ, supernova, λογισμικό ανάγνωσης οθόνης 1 4,8 

Σύνολο 21 100,0 
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Γράφημα 9 

Μέσα ανάγνωσης που χρησιμοποιούν οι μαθητές με προβλήματα όρασης 

 

 

 

 

      Παρατηρούμε, ότι η πλειοψηφία των ερωτώμενων δασκάλων δήλωσε ότι 

χρησιμοποιείται από τους μαθητές με πρόβλημα όρασης το σύστημα Μπράιγ (66,7%), 

αλλά χρησιμοποιούνται και κείμενα με χρήση βοηθημάτων χαμηλής όρασης. 
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Κεφάλαιο 3ο  

Αποτελέσματα  

 

3.1 Περιγραφικά στοιχεία για την Πρακτική και τη Συναισθηματική στήριξη 

 Στη συνέχεια της ανάλυσης αναφέρονται τα περιγραφικά στοιχεία των απαντήσεων 

στις ερωτήσεις που απάντησαν οι μαθητές, τόσο για την πρακτική στήριξη, όσο και για τη 

συναισθηματική στήριξη προς τους συμμαθητές τους.                                            

 Αρχικά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα , για το σύνολο των απαντήσεων, ενώ 

στη συνέχεια ξεχωριστά για τον καθένα από τους τρεις μαθητές με πρόβλημα όρασης. 

 

3.1.1  Περιγραφικά στοιχεία για το σύνολο των μαθητών με προβλήματα όρασης 

Πρακτική στήριξη 

Ο Πίνακας 5 παρουσιάσει τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις, σε φθίνουσα 

διάταξη, για τις απαντήσεις του συνόλου των μαθητών στις ερωτήσεις που αφορούν στην 

πρακτική στήριξη. 
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Πίνακας 5 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των μορφών πρακτικής κοινωνικής στήριξης από τους 

συμμαθητές 

Ερωτήσεις Πρακτικής Στήριξης 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

8) Δεν υποτιμώ τις οπτικές του ικανότητες- κατανοώ τι μπορεί να 

κάνει μόνος του 

4,18 1,228 

14) Επιδεικνύω ελαστικότητα και κατανόηση, όταν καθυστερεί να 

ολοκληρώσει τα καθήκοντά του ή δε μπορεί να φέρει εις πέρας μια 

εργασία 

4,10 ,915 

9) Δεν υπερτιμώ τις οπτικές του ικανότητες- κατανοώ από ποιο 

σημείο και μετά χρειάζεται βοήθεια 

3,72 1,209 

12) Υποστηρίζω τα δικαιώματά του και προωθώ τα όποια αιτήματά 

του στη διεύθυνση 

3,50 1,050 

13) Τον υπερασπίζομαι στις διενέξεις /διαπληκτισμούς με άλλους 

μαθητές στο χώρο του σχολείου, στην περίπτωση που έχει δίκιο 

3,43 1,395 

15) Τον εντάσσω σε ομαδικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του 

σχολείου 

3,35 1,338 

11) Του παρέχω συμβουλές, πληροφορίες και βοήθεια για θέματα 

γενικότερου ενδιαφέροντος ( όχι θέματα που σχετίζονται με την 

εκπαίδευσή του) 

3,35 1,424 

6) Αντιλαμβάνομαι τα όρια των δυνατοτήτων του- του αναθέτω 

καθήκοντα στα οποία μπορεί να ανταπεξέλθει με επιτυχία 

3,12 1,403 

2) Φροντίζω για την τάξη του χώρου(για την αποφυγή διάφορων 

μικροτραυματισμών) 

2,87 1,467 
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7) Είμαι πρόθυμος να αναλάβω δικά του καθήκοντα, τα οποία δεν 

μπορεί να φέρει εις πέρας, χωρίς να δυσανασχετώ και να θυμώνω 

μαζί του 

2,85 1,471 

3) Τον βοηθώ στην εύρεση αντικειμένων/πραγμάτων 2,82 1,396 

10) Του παρέχω συμβουλές, πληροφορίες και βοήθεια σε θέματα 

σχετικά με τη σταδιοδρομία του και την περαιτέρω εκπαίδευσή 

του(π.χ ξένες γλώσσες, μουσική κτλ.) 

2,67 1,203 

1) Τον βοηθώ στην κίνησή του- τον συνοδεύω όταν χρειάζεται 2,42 1,306 

5) Του διαβάζω κάτι, όταν χρειάζεται ή όταν το ζητήσει 2,03 1,164 

4) Τον βοηθώ σε ψώνια/αγορές για την κάλυψη προσωπικών αναγκών 

κατά τη διάρκεια του ωραρίου του σχολείου (φαγητό, νερό κ.λπ.) 

1,65 ,799 

 

 Παρατηρούμε ότι και για τους τρεις μαθητές με προβλήματα όρασης, σχετικά με 

την πρακτική στήριξη, από τις απαντήσεις των μαθητών προκύπτει ότι οι ερωτήσεις «Δεν 

υποτιμώ τις οπτικές του ικανότητες- κατανοώ τι μπορεί να κάνει μόνος του» και 

«Επιδεικνύω ελαστικότητα και κατανόηση, όταν καθυστερεί να ολοκληρώσει τα 

καθήκοντά του ή δε μπορεί να φέρει εις πέρας μια εργασία» συγκεντρώνουν τον 

υψηλότερο μέσο όρο απαντήσεων (4,18 και 4,00 αντίστοιχα).  

 Αντίθετα, χαμηλότερο μέσο όρο συγκέντρωσε η ερώτηση που σχετίζεται με τη 

βοήθεια στα ψώνια ή τυχόν αγορές από το σχολικό κυλικείο (1,65). Η πλειοψηφία των 

ερωτήσεων, φαίνεται να έχει μέσο όρο απαντήσεων κοντά στο 3, γεγονός που δηλώνει ότι 

στις περισσότερες ερωτήσεις οι μαθητές έδωσαν την απάντηση «Μερικές Φορές».  
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Συναισθηματική στήριξη 

Ο Πίνακας 6 παρουσιάσει τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις, σε φθίνουσα 

διάταξη, για τις απαντήσεις του συνόλου των μαθητών στις ερωτήσεις που αφορούν στη 

συναισθηματική στήριξη. 

 

Πίνακας 6 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των μορφών συναισθηματικής κοινωνικής στήριξης από 

τους συμμαθητές 

Ερωτήσεις συναισθηματικής στήριξης 

Μέσος

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

1) Αναγνωρίζω και εμπιστεύομαι τις ικανότητές του 4,92 ,334 

2) Τον αντιμετωπίζω ισότιμα- φροντίζω να νοιώθει ευπρόσδεκτος-

να μη νοιώθει απόρριψη, αρνητισμό ή διάκριση λόγω του 

προβλήματος όρασης 

4,83 ,493 

4) Δεν τον κοιτώ περίεργα, κάνοντάς τον να νιώθει άβολα 4,76 ,464 

20) Δεν είμαι απόμακρος, δεν τον αποφεύγω-από την πρώτη 

στιγμή ήθελα να συναναστραφώ μαζί του και να τον γνωρίσω. 

4,68 ,624 

12) Τον κάνω να νοιώθει ότι υπάρχει κάποιος που νοιάζεται για 

αυτό, που τον καταλαβαίνει, που μπορεί να στηριχτεί πάνω του για 

οποιοδήποτε πρόβλημα 

4,67 ,705 

13) Ενδιαφέρομαι γι' αυτόν-φροντίζω να αισθάνεται καλά 4,65 ,659 

7) Δεν τον κάνω να νιώθε άσχημα, παρέχοντάς του υπερβολικό 

έπαινο. 

4,63 ,843 
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16)κατανοώ τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται σε διάφορες 

καταστάσεις και φροντίζω να μη νοιώθει άβολα γι' αυτά που δε 

μπορεί να κάνει 

4,57 ,722 

8) Δεν τον κάνω να νιώθει άσχημα, παρέχοντάς του 

υπερπροστασία και υπερβολική επιθυμία για βοήθεια. 

4,38 1,165 

14) Τον ενθαρρύνω και τον ηρεμώ σε διάφορες καταστάσεις 4,37 ,901 

3) Δεν τον αντιμετώπισα εχθρικά, ειρωνικά και με επικριτική 

συμπεριφορά. 

4,35 1,218 

15) υπάρχει αλληλοεκτίμηση- τον σέβομαι και τον εμπιστεύομαι 

ως άτομο. 

4,35 ,899 

5) Δεν τον κοιτώ με οίκτο ή λύπηση. 4,33 ,837 

6) Δεν τον κάνω να νιώθει αμήχανα-γνωρίζω με ποιόν τρόπο να 

τον προσεγγίσω και πώς να του συμπεριφερθώ  

4,25 1,310 

10) Αναγνωρίζω την προσφορά του σε διάφορες ομαδικές 

δραστηριότητες 

4,02 ,892 

19) Συμμετέχει σε συζητήσεις- του λέω τη γνώμη μου για διάφορα 

θέματα και ζητάω τη δική του 

3,92 1,094 

18) Τον αντιμετωπίζω φιλικά, έχω φιλικές σχέσεις - είναι μέρος 

της παρέας μου 

3,85 1,191 

11) Του παρέχω κίνητρα για καλύτερη απόδοση 3,82 ,854 

21) Φρόντισα ή φροντίζω να τον συστήσω σε άλλους συμμαθητές 3,68 1,359 

9) Τον επαινώ θετικά για τα επιτεύγματά του 3,67 1,068 

17) Τον καλώ σε διάφορες δραστηριότητες εκτός σχολικού χώρου 2,52 1,513 
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 Από τον πίνακα 2 προκύπτει ότι οι ερωτήσεις της συναισθηματικής στήριξης έχουν 

υψηλότερους μέσους όρους σε σχέση με τις ερωτήσεις της πρακτικής στήριξης. Επιπλέον, 

οι περισσότερες ερωτήσεις φαίνεται να συγκεντρώνουν απαντήσεις πάνω από το 4 κατά 

μέσο όρο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι απαντήσεις των συμμετεχόντων βρίσκονται πιο 

κοντά στην απάντηση «Συχνά»  

 Η μοναδική ερώτηση η οποία φαίνεται να έχει σχετικά χαμηλό μέσο όρο είναι η 

ερώτηση σχετικά με το κάλεσμα των μαθητών σε δραστηριότητες εκτός σχολικού χώρου. 

 Σε αυτήν την περίπτωση οι μαθητές φαίνεται να απαντάνε ότι δεν προβαίνουν στη 

συγκεκριμένη ενέργεια, να καλέσουν δηλαδή τους συμμαθητές του με κάποιο πρόβλημα 

όρασης, σε εκτός σχολείου δραστηριότητες. 

 

3.1.2 Περιγραφικά στοιχεία για κάθε έναν μαθητή με προβλήματα όρασης 

 

 Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι πίνακες με τους μέσους όρους και τις αντίστοιχες 

τυπικές αποκλίσεις για κάθε έναν από τους μαθητές με προβλήματα όρασης ξεχωριστά. 

Δηλαδή, για τους δύο μαθητές με τύφλωση και για τον μαθητή με μειωμένη όραση.                                                                                                 

 Σκοπός είναι να δοθούν κάποια αρχικά στοιχεία σχετικά με το αν οι απαντήσεις των 

συμμαθητών διαφέρουν ως προς τους τρεις μαθητές. 

 

1ος μαθητής με τύφλωση 

 

Πρακτική στήριξη 

 

 Για τον πρώτο μαθητή με τύφλωση, σχετικά με την πρακτική στήριξη, προκύπτει ο 

επόμενος Πίνακας 7 μέσων όρων και τυπικών αποκλίσεων, των αντίστοιχων ερωτήσεων 

του ερωτηματολογίου, ταξινομημένος κατά φθίνουσα σειρά. 
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Πίνακας 7 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των μορφών πρακτικής κοινωνικής στήριξης από τους 

συμμαθητές για τον 1ο μαθητή με τύφλωση 

Ερωτήσεις Πρακτικής Στήριξης 

Μέσος 

Όρος  

Τυπική 

Απόκλιση 

8) Δεν υποτιμώ τις οπτικές του ικανότητες- κατανοώ τι μπορεί να 

κάνει μόνος του 

4,40 1,095 

14) Επιδεικνύω ελαστικότητα και κατανόηση, όταν καθυστερεί να 

ολοκληρώσει τα καθήκοντά του ή δε μπορεί να φέρει εις πέρας μια 

εργασία 

3,85 ,875 

9) Δεν υπερτιμώ τις οπτικές του ικανότητες- κατανοώ από ποιο 

σημείο και μετά χρειάζεται βοήθεια 

3,85 ,988 

13) Τον υπερασπίζομαι στις διενέξεις /διαπληκτισμούς με άλλους 

μαθητές στο χώρο του σχολείου, στην περίπτωση που έχει δίκιο 

3,80 1,196 

12) Υποστηρίζω τα δικαιώματά του και προωθώ τα όποια αιτήματά 

του στη διεύθυνση 

3,60 ,883 

2) Φροντίζω για την τάξη του χώρου(για την αποφυγή διάφορων 

μικροτραυματισμών) 

3,50 1,051 

3) Τον βοηθώ στην εύρεση αντικειμένων/πραγμάτων 3,35 1,309 

11) Του παρέχω συμβουλές, πληροφορίες και βοήθεια για θέματα 

γενικότερου ενδιαφέροντος ( όχι θέματα που σχετίζονται με την 

εκπαίδευσή του) 

3,30 1,455 

1)τον βοηθώ στην κίνησή του- τον συνοδεύω όταν χρειάζεται 3,00 1,026 
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15)τον εντάσσω σε ομαδικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του 

σχολείου 

2,75 1,209 

10)του παρέχω συμβουλές, πληροφορίες και βοήθεια σε θέματα 

σχετικά με τη σταδιοδρομία του και την περαιτέρω εκπαίδευσή 

του(π.χ. ξένες γλώσσες, μουσική κτλ.) 

2,70 1,261 

6)αντιλαμβάνομαι τα όρια των δυνατοτήτων του- του αναθέτω 

καθήκοντα στα οποία μπορεί να ανταπεξέλθει με επιτυχία 

2,65 1,461 

5)του διαβάζω κάτι, όταν χρειάζεται ή όταν το ζητήσει 2,45 1,317 

7)είμαι πρόθυμος να αναλάβω δικά του καθήκοντα, τα οποία δεν 

μπορεί να φέρει εις πέρας, χωρίς να δυσανασχετώ και να θυμώνω 

μαζί του 

2,40 1,429 

4)τον βοηθώ σε ψώνια/αγορές για την κάλυψη προσωπικών 

αναγκών κατά τη διάρκεια του ωραρίου του σχολείου (φαγητό, νερό 

κτλ.) 

1,80 ,768 

 

 Παρατηρούμε ότι για τον πρώτο μαθητή με πρόβλημα τύφλωσης, η ερώτηση με τον 

υψηλότερο μέσο όρο (4,40) είναι η ερώτηση «Δεν υποτιμώ τις οπτικές του ικανότητες- 

κατανοώ τι μπορεί να κάνει μόνος του», με βάση τις απαντήσεις των συμμαθητών του. 

 Η ερώτηση με τον χαμηλότερο μέσο όρο (1,80) φαίνεται να είναι η «Τον βοηθώ σε 

ψώνια/αγορές για την κάλυψη προσωπικών αναγκών κατά τη διάρκεια του ωραρίου του 

σχολείου (φαγητό, νερό κτλ.)».  
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Συναισθηματική στήριξη 

 

 Για τον πρώτο μαθητή με τύφλωση, σχετικά με τη συναισθηματική στήριξη, 

προκύπτει ο επόμενος Πίνακας 8 μέσων όρων και τυπικών αποκλίσεων, των αντίστοιχων 

ερωτήσεων, ταξινομημένος κατά φθίνουσα σειρά. 

 

Πίνακας 8 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των μορφών συναισθηματικής κοινωνικής στήριξης 

από τους συμμαθητές για τον 1ο μαθητή με τύφλωση 

Ερωτήσεις συναισθηματικής στήριξης 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

1) Αναγνωρίζω και εμπιστεύομαι τις ικανότητές του. 4,90 ,447 

2) Τον αντιμετωπίζω ισότιμα- φροντίζω να νοιώθει ευπρόσδεκτος-

να μη νοιώθει απόρριψη, αρνητισμό ή διάκριση λόγω του 

προβλήματος όρασης. 

4,75 ,550 

20) Δεν είμαι απόμακρος, δεν τον αποφεύγω-από την πρώτη 

στιγμή ήθελα να συναναστραφώ μαζί του και να τον γνωρίσω. 

4,65 ,587 

4)  Δεν τον κοιτώ περίεργα, κάνοντάς τον να νιώθει άβολα. 4,65 ,587 

12) Τον κάνω να νοιώθει ότι υπάρχει κάποιος που νοιάζεται για 

αυτό, που τον καταλαβαίνει, που μπορεί να στηριχτεί πάνω του για 

οποιοδήποτε πρόβλημα. 

4,60 ,754 

13) Ενδιαφέρομαι γι’ αυτόν-φροντίζω να αισθάνεται καλά. 4,50 ,761 

16) Κατανοώ τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται σε διάφορες 

καταστάσεις και φροντίζω να μη νοιώθει άβολα γι’ αυτά που δε 

μπορεί να κάνει. 

4,45 ,826 



 

 

73 

 

14) Τον ενθαρρύνω και τον ηρεμώ σε διάφορες καταστάσεις. 4,30 ,801 

8) Δεν τον κάνω να νιώθει άσχημα, παρέχοντάς του 

υπερπροστασία και υπερβολική επιθυμία για βοήθεια. 

4,25 1,208 

15) Υπάρχει αλληλοεκτίμηση- τον σέβομαι και τον εμπιστεύομαι 

ως άτομο. 

4,25 ,910 

7) Δεν τον κάνω να νιώθε άσχημα, παρέχοντάς του υπερβολικό 

έπαινο. 

4,15 1,089 

5) Δεν τον κοιτώ με οίκτο ή λύπηση. 4,00 ,917 

10) Αναγνωρίζω την προσφορά του σε διάφορες ομαδικές 

δραστηριότητες 

3,95 ,826 

11) Του παρέχω κίνητρα για καλύτερη απόδοση. 3,75 ,851 

18) Τον αντιμετωπίζω φιλικά, έχω φιλικές σχέσεις - είναι μέρος 

της παρέας μου. 

3,70 1,174 

19) Συμμετέχει σε συζητήσεις- του λέω τη γνώμη μου για διάφορα 

θέματα και ζητάω τη δική του. 

3,70 ,979 

3) Δεν τον αντιμετώπισα εχθρικά, ειρωνικά και με επικριτική 

συμπεριφορά. 

3,60 1,500 

9) Τον επαινώ θετικά για τα επιτεύγματά του 3,60 1,046 

6) Δεν τον κάνω να νιώθει αμήχανα-γνωρίζω με ποιόν τρόπο να 

τον προσεγγίσω και πώς να του συμπεριφερθώ. 

3,05 1,637 

21) Φρόντισα ή φροντίζω να τον συστήσω σε άλλους συμμαθητές. 3,05 1,504 

17) Τον καλώ σε διάφορες δραστηριότητες εκτός σχολικού χώρου. 1,75 1,020 
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 Παρατηρούμε ότι σχετικά με τη συναισθηματική στήριξη για τον πρώτο μαθητή με 

τύφλωση, η ερώτηση «Αναγνωρίζω και εμπιστεύομαι τις ικανότητές του» έχει τον 

υψηλότερο μέσο όρο απαντήσεων (4,9). Επίσης, όπως και στο σύνολο των μαθητών οι 

περισσότερες ερωτήσεις που αφορούν στη συναισθηματική στήριξη, έχουν υψηλούς 

μέσους όρους απαντήσεων (>3,5) γεγονός που φανερώνει ότι οι μαθητές δείχνουν να 

παρέχουν μεγαλύτερη συναισθηματική στήριξη από ότι πρακτική. 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα αντίστοιχα περιγραφικά στοιχεία για τον δεύτερο μαθητή 

με τύφλωση. 

 

2ος μαθητής με τύφλωση 

Πρακτική στήριξη 

 Για τον δεύτερο μαθητή με τύφλωση, σχετικά με την πρακτική στήριξη, προκύπτει 

ο επόμενος Πίνακας 9 μέσων όρων και τυπικών αποκλίσεων, ταξινομημένος κατά 

φθίνουσα σειρά. 
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Πίνακας 9 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των μορφών πρακτικής κοινωνικής στήριξης από τους 

συμμαθητές για τον 2ο μαθητή με τύφλωση 

Ερωτήσεις Πρακτικής Στήριξης 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

14) Επιδεικνύω ελαστικότητα και κατανόηση, όταν καθυστερεί να 

ολοκληρώσει τα καθήκοντά του ή δε μπορεί να φέρει εις πέρας μια 

εργασία 

3,95 ,899 

11) Του παρέχω συμβουλές, πληροφορίες και βοήθεια για θέματα 

γενικότερου ενδιαφέροντος ( όχι θέματα που σχετίζονται με την 

εκπαίδευσή του) 

3,95 1,214 

8) Δεν υποτιμώ τις οπτικές του ικανότητες- κατανοώ τι μπορεί να κάνει 

μόνος του 

3,91 1,377 

12) Υποστηρίζω τα δικαιώματά του και προωθώ τα όποια αιτήματά του 

στη διεύθυνση 

3,77 ,922 

13) Τον υπερασπίζομαι στις διενέξεις /διαπληκτισμούς με άλλους 

μαθητές στο χώρο του σχολείου, στην περίπτωση που έχει δίκιο 

3,77 1,343 

9) Δεν υπερτιμώ τις οπτικές του ικανότητες- κατανοώ από ποιο σημείο 

και μετά χρειάζεται βοήθεια 

3,73 1,352 

2) Φροντίζω για την τάξη του χώρου(για την αποφυγή διάφορων 

μικροτραυματισμών) 

3,73 1,077 

3) Τον βοηθώ στην εύρεση αντικειμένων/πραγμάτων 3,50 1,102 

15) Τον εντάσσω σε ομαδικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του 

σχολείου 

3,18 1,368 
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7) Είμαι πρόθυμος να αναλάβω δικά του καθήκοντα, τα οποία δεν μπορεί 

να φέρει εις πέρας, χωρίς να δυσανασχετώ και να θυμώνω μαζί του 

3,09 1,509 

1) Τον βοηθώ στην κίνησή του- τον συνοδεύω όταν χρειάζεται 3,05 1,174 

6) Αντιλαμβάνομαι τα όρια των δυνατοτήτων του- του αναθέτω 

καθήκοντα στα οποία μπορεί να ανταπεξέλθει με επιτυχία 

3,00 1,345 

10) Του παρέχω συμβουλές, πληροφορίες και βοήθεια σε θέματα 

σχετικά με τη σταδιοδρομία του και την περαιτέρω εκπαίδευσή του(π.χ. 

ξένες γλώσσες, μουσική κτλ.) 

2,86 1,082 

5) Του διαβάζω κάτι, όταν χρειάζεται ή όταν το ζητήσει 2,23 1,193 

4) Τον βοηθώ σε ψώνια/αγορές για την κάλυψη προσωπικών αναγκών 

κατά τη διάρκεια του ωραρίου του σχολείου (φαγητό, νερό κτλ.) 

2,05 ,844 

 

 Σχετικά με τις ερωτήσεις που αφορούν στον δεύτερο μαθητή με τύφλωση, από τον 

Πίνακα 9 γίνεται αντιληπτό, ότι υπάρχει μία σαφής διαφοροποίηση στη σειρά των 

ερωτήσεων, σε σχέση με τον μέσο όρο, όπως απαντούν οι συμμαθητές του. Η ερώτηση η 

οποία συγκεντρώνει τον υψηλότερο μέσο όρο στις απαντήσεις που αφορούν στην 

πρακτική στήριξη (3,95) για τον δεύτερο μαθητή με τύφλωση, είναι η «Επιδεικνύω 

ελαστικότητα και κατανόηση, όταν καθυστερεί να ολοκληρώσει τα καθήκοντά του ή δε 

μπορεί να φέρει εις πέρας μια εργασία», ενώ η αντίστοιχη ερώτηση για τον πρώτο μαθητή 

με τύφλωση είχε μέσο όρο 3,85 και ήταν στη δεύτερη θέση. Η ερώτηση «Δεν υποτιμώ τις 

οπτικές του ικανότητες- κατανοώ τι μπορεί να κάνει μόνος του» έχει μέσο όρο απαντήσεων 

από τους μαθητές 3,91 και βρίσκεται στην πρώτη θέση όσο αφορά στις απαντήσεις των 

μαθητών για τον δεύτερο μαθητή. Για τις απαντήσεις που αφορούσαν στον πρώτο μαθητή 

με τύφλωση , η αντίστοιχη ερώτηση βρίσκεται στην πρώτη θέση με μέσο όρο 4,40. Και 

για τον δεύτερο μαθητή με τύφλωση, όσο αφορά στην πρακτική στήριξη, ο χαμηλότερος 
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μέσος όρος (2,05) εμφανίζεται για την ερώτηση «Τον βοηθώ σε ψώνια/αγορές για την 

κάλυψη προσωπικών αναγκών κατά τη διάρκεια του ωραρίου του σχολείου (φαγητό, νερό 

κτλ.)» 

 

Συναισθηματική στήριξη 

 

 Για τον δεύτερο μαθητή με τύφλωση, σχετικά με τη συναισθηματική στήριξη, 

προκύπτει ο επόμενος Πίνακας 10 μέσων όρων και τυπικών αποκλίσεων, των αντίστοιχων 

ερωτήσεων της συναισθηματικής στήριξης, ταξινομημένος κατά φθίνουσα σειρά 

 

Πίνακας 10 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των μορφών συναισθηματικής κοινωνικής στήριξης από 

τους συμμαθητές για τον 2ο μαθητή με τύφλωση 

Ερωτήσεις συναισθηματικής στήριξης 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

2) Τον αντιμετωπίζω ισότιμα- φροντίζω να νοιώθει ευπρόσδεκτος-

να μη νοιώθει απόρριψη, αρνητισμό ή διάκριση λόγω του 

προβλήματος όρασης. 

4,95 ,213 

1) Αναγνωρίζω και εμπιστεύομαι τις ικανότητές του. 4,95 ,213 

7) Δεν τον κάνω να νιώθε άσχημα, παρέχοντάς του υπερβολικό 

έπαινο. 

4,86 ,639 

6) Δεν τον κάνω να νιώθει αμήχανα-γνωρίζω με ποιόν τρόπο να τον 

προσεγγίσω και πώς να του συμπεριφερθώ. 

4,86 ,467 

20) Δεν είμαι απόμακρος, δεν τον αποφεύγω-από την πρώτη στιγμή 

ήθελα να συναναστραφώ μαζί του και να τον γνωρίσω. 

4,72 ,550 
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4) Δεν τον κοιτώ περίεργα, κάνοντάς τον να νιώθει άβολα. 4,72 ,455 

13) Ενδιαφέρομαι γι’ αυτόν-φροντίζω να αισθάνεται καλά 4,55 ,739 

3) Δεν τον αντιμετώπισα εχθρικά, ειρωνικά και με επικριτική 

συμπεριφορά. 

4,50 1,101 

16) Κατανοώ τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται σε διάφορες 

καταστάσεις και φροντίζω να μη νοιώθει άβολα γι’ αυτά που δε 

μπορεί να κάνει 

4,45 ,800 

12) Τον κάνω να νοιώθει ότι υπάρχει κάποιος που νοιάζεται για 

αυτό, που τον καταλαβαίνει, που μπορεί να στηριχτεί πάνω του για 

οποιοδήποτε πρόβλημα 

4,45 ,858 

8) Δεν τον κάνω να νιώθει άσχημα, παρέχοντάς του υπερπροστασία 

και υπερβολική επιθυμία για βοήθεια. 

4,36 1,216 

14) Τον ενθαρρύνω και τον ηρεμώ σε διάφορες καταστάσεις 4,32 ,780 

5) Δεν τον κοιτώ με οίκτο ή λύπηση. 4,13 ,833 

15) Υπάρχει αλληλοεκτίμηση- τον σέβομαι και τον εμπιστεύομαι ως 

άτομο 

4,09 1,065 

18) Τον αντιμετωπίζω φιλικά, έχω φιλικές σχέσεις - είναι μέρος της 

παρέας μου 

4,05 ,844 

10) Αναγνωρίζω την προσφορά του σε διάφορες ομαδικές 

δραστηριότητες 

4,00 ,816 

11) Του παρέχω κίνητρα για καλύτερη απόδοση 3,95 ,575 

19) Συμμετέχει σε συζητήσεις- του λέω τη γνώμη μου για διάφορα 

θέματα και ζητάω τη δική του 

3,95 ,950 

9) Τον επαινώ θετικά για τα επιτεύγματά του 3,91 1,019 
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21) Φρόντισα ή φροντίζω να τον συστήσω σε άλλους συμμαθητές 3,77 1,232 

17) Τον καλώ σε διάφορες δραστηριότητες εκτός σχολικού χώρου 2,09 1,411 

 

 Παρατηρούμε από τον Πίνακα 10, ότι και για τη συναισθηματική στήριξη, 

εντοπίζονται διαφοροποιήσεις στην κατάταξη σε σχέση με την αντίστοιχη σειρά των 

ερωτήσεων για τον πρώτο μαθητή. Παρόλα αυτά, και στην περίπτωση αυτή οι μέσοι όροι 

είναι αρκετά υψηλοί (>4), στην πλειοψηφία των ερωτήσεων, ενώ μόνο στην ερώτηση 

«Τον καλώ σε διάφορες δραστηριότητες εκτός σχολικού χώρου» ο μέσος όρος 

απαντήσεων φαίνεται να είναι χαμηλός (2,09), που σημαίνει ότι και για τον δεύτερο 

μαθητή με τύφλωση, οι συμμαθητές του απαντούν κυρίως αρνητικά στη συγκεκριμένη 

ερώτηση. 

 

 

Μαθητής με μειωμένη όραση 

 

Πρακτική Στήριξη 

 

 Ο Πίνακας 11 παρουσιάζει τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις των 

αντίστοιχων ερωτήσεων για την πρακτική στήριξη, του μαθητή με μειωμένη όραση, όπως 

προέκυψαν από τις απαντήσεις των συμμαθητών του. 
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Πίνακας 11 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των μορφών πρακτικής κοινωνικής στήριξης από τους 

συμμαθητές για τον  μαθητή με μειωμένη όραση 

Ερωτήσεις Πρακτικής Στήριξης 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

14) Επιδεικνύω ελαστικότητα και κατανόηση, όταν καθυστερεί να 

ολοκληρώσει τα καθήκοντά του ή δε μπορεί να φέρει εις πέρας μια 

εργασία 

4,56 ,856 

8) Δεν υποτιμώ τις οπτικές του ικανότητες- κατανοώ τι μπορεί να 

κάνει μόνος του 

4,28 1,179 

15) Τον εντάσσω σε ομαδικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του 

σχολείου 

4,22 1,003 

6) Αντιλαμβάνομαι τα όρια των δυνατοτήτων του- του αναθέτω 

καθήκοντα στα οποία μπορεί να ανταπεξέλθει με επιτυχία 

3,78 1,215 

9) Δεν υπερτιμώ τις οπτικές του ικανότητες- κατανοώ από ποιο 

σημείο και μετά χρειάζεται βοήθεια 

3,56 1,294 

12) Υποστηρίζω τα δικαιώματά του και προωθώ τα όποια αιτήματά 

του στη διεύθυνση 

3,06 1,259 

7) Είμαι πρόθυμος να αναλάβω δικά του καθήκοντα, τα οποία δεν 

μπορεί να φέρει εις πέρας, χωρίς να δυσανασχετώ και να θυμώνω 

μαζί του 

3,06 1,434 

11) Του παρέχω συμβουλές, πληροφορίες και βοήθεια για θέματα 

γενικότερου ενδιαφέροντος ( όχι θέματα που σχετίζονται με την 

εκπαίδευσή του) 

2,67 1,372 
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13) Τον υπερασπίζομαι στις διενέξεις /διαπληκτισμούς με άλλους 

μαθητές στο χώρο του σχολείου, στην περίπτωση που έχει δίκιο 

2,61 1,378 

10) Του παρέχω συμβουλές, πληροφορίες και βοήθεια σε θέματα 

σχετικά με τη σταδιοδρομία του και την περαιτέρω εκπαίδευσή 

του(π.χ. ξένες γλώσσες, μουσική κτλ.) 

2,39 1,290 

3) Τον βοηθώ στην εύρεση αντικειμένων/πραγμάτων 1,39 ,502 

5) Του διαβάζω κάτι, όταν χρειάζεται ή όταν το ζητήσει 1,33 ,485 

2) Φροντίζω για την τάξη του χώρου(για την αποφυγή διάφορων 

μικροτραυματισμών) 

1,11 ,323 

4) Τον βοηθώ σε ψώνια/αγορές για την κάλυψη προσωπικών 

αναγκών κατά τη διάρκεια του ωραρίου του σχολείου (φαγητό, νερό 

κτλ.) 

1,00 ,000 

1) Τον βοηθώ στην κίνησή του- τον συνοδεύω όταν χρειάζεται 1,00 ,000 

 

 Παρατηρούμε ότι για τον μαθητή με μειωμένη όραση, τον μεγαλύτερο μέσο όρο 

(4,56) παρουσιάζει η ερώτηση «Επιδεικνύω ελαστικότητα και κατανόηση, όταν καθυστερεί 

να ολοκληρώσει τα καθήκοντά του ή δε μπορεί να φέρει εις πέρας μια εργασία». Σε 

αντίθεση με τους μαθητές με τύφλωση, στην περίπτωση του μαθητή με μειωμένη όραση, 

υπάρχουν πέντε ερωτήσεις με χαμηλό μέσο όρο (<1,5) που φανερώνει μικρότερη ή 

καθόλου πρακτική στήριξη. Οι δύο ερωτήσεις με το χαμηλότερο μέσο όρο (1,00) είναι η 

«Τον βοηθώ σε ψώνια/αγορές για την κάλυψη προσωπικών αναγκών κατά τη διάρκεια του 

ωραρίου του σχολείου (φαγητό, νερό κτλ.)» και η «Τον βοηθώ στην κίνησή του- τον 

συνοδεύω όταν χρειάζεται».  

 

Συναισθηματική Στήριξη 
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Ο Πίνακας 12 που ακολουθεί παρουσιάζει τους μέσους όρους και τις τυπικές 

αποκλίσεις των αντίστοιχων ερωτήσεων για τη συναισθηματική στήριξη, του μαθητή με 

μειωμένη όραση, όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις των συμμαθητών του. 

 

Πίνακας 12 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των μορφών συναισθηματικής κοινωνικής στήριξης από 

τους συμμαθητές για το μαθητή με μειωμένη όραση 

Ερωτήσεις συναισθηματικής στήριξης 

Μέσος

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

3) Δεν τον αντιμετώπισα εχθρικά, ειρωνικά και με επικριτική 

συμπεριφορά. 

5,00 ,000 

12) Τον κάνω να νοιώθει ότι υπάρχει κάποιος που νοιάζεται για 

αυτό, που τον καταλαβαίνει, που μπορεί να στηριχτεί πάνω του 

για οποιοδήποτε πρόβλημα 

5,00 ,000 

5) Δεν τον κοιτώ με οίκτο ή λύπηση. 4,94 ,235 

4) Δεν τον κοιτώ περίεργα, κάνοντάς τον να νιώθει άβολα. 4,94 ,235 

13) Ενδιαφέρομαι γι’ αυτόν-φροντίζω να αισθάνεται καλά. 4,94 ,236 

7) Δεν τον κάνω να νιώθε άσχημα, παρέχοντάς του υπερβολικό 

έπαινο. 

4,88 ,471 

1) Αναγνωρίζω και εμπιστεύομαι τις ικανότητές του 4,89 ,323 

6) Δεν τον κάνω να νιώθει αμήχανα-γνωρίζω με ποιόν τρόπο να 

τον προσεγγίσω και πώς να του συμπεριφερθώ. 

4,83 ,383 



 

 

83 

 

16) Κατανοώ τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται σε 

διάφορες καταστάσεις και φροντίζω να μη νοιώθει άβολα γι’ 

αυτά που δε μπορεί να κάνει. 

4,83 ,383 

2) Τον αντιμετωπίζω ισότιμα- φροντίζω να νοιώθει 

ευπρόσδεκτος-να μη νοιώθει απόρριψη, αρνητισμό ή διάκριση 

λόγω του προβλήματος όρασης 

4,78 ,647 

15) Υπάρχει αλληλοεκτίμηση- τον σέβομαι και τον 

εμπιστεύομαι ως άτομο 

4,78 ,428 

20) Δεν είμαι απόμακρος, δεν τον αποφεύγω-από την πρώτη 

στιγμή ήθελα να συναναστραφώ μαζί του και να τον γνωρίσω. 

4,66 ,766 

8) Δεν τον κάνω να νιώθει άσχημα, παρέχοντάς του 

υπερπροστασία και υπερβολική επιθυμία για βοήθεια. 

4,55 1,096 

14) Τον ενθαρρύνω και τον ηρεμώ σε διάφορες καταστάσεις 4,50 1,150 

21) Φρόντισα ή φροντίζω να τον συστήσω σε άλλους 

συμμαθητές 

4,28 1,074 

10) Αναγνωρίζω την προσφορά του σε διάφορες ομαδικές 

δραστηριότητες 

4,11 1,079 

19) Συμμετέχει σε συζητήσεις- του λέω τη γνώμη μου για 

διάφορα θέματα και ζητάω τη δική του 

4,11 1,367 

17) Τον καλώ σε διάφορες δραστηριότητες εκτός σχολικού 

χώρου 

3,89 1,183 

18) Τον αντιμετωπίζω φιλικά, έχω φιλικές σχέσεις - είναι μέρος 

της παρέας μου. 

3,78 1,555 

11) Του παρέχω κίνητρα για καλύτερη απόδοση. 3,72 1,127 
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9)Τον επαινώ θετικά για τα επιτεύγματά του. 3,44 1,149 

 

 Σχετικά με τη συναισθηματική στήριξη για τον μαθητή με μειωμένη όραση, 

παρατηρούμε ότι σχεδόν όλες οι ερωτήσεις έχουν πολύ υψηλούς μέσους όρους που 

δηλώνει πολύ υψηλή συναισθηματική στήριξη. Ειδικά οι ερωτήσεις «Δεν τον αντιμετώπισα 

εχθρικά, ειρωνικά και με επικριτική συμπεριφορά» και «Τον κάνω να νοιώθει ότι υπάρχει 

κάποιος που νοιάζεται για αυτό, που τον καταλαβαίνει, που μπορεί να στηριχτεί πάνω του 

για οποιοδήποτε πρόβλημα», έχουν μέσο όρο απαντήσεων 5, που σημαίνει ότι 

απαντήθηκαν με την τιμή 5= «Πάντα», από όλους τους μαθητές. Η ερώτηση με το 

χαμηλότερο μέσο όρο (3,44) για τον μαθητή με μειωμένη όραση είναι « Τον επαινώ θετικά 

για τα επιτεύγματά του». 

 

3.1.3 Έλεγχοι Υποθέσεων για ύπαρξη διαφορών μεταξύ των μαθητών με προβλήματα 

όρασης 

 

 Στη συνέχεια της ανάλυσης και με βάση τα περιγραφικά στοιχεία που προέκυψαν 

και παρουσιάστηκαν στους αντίστοιχους πίνακες, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι υποθέσεων 

για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν διαφορές τόσο για την πρακτική, όσο και για τη 

συναισθηματική στήριξη μεταξύ τόσο των παιδιών με τύφλωση, όσο και σε σχέση με τον 

μαθητή με μειωμένη όραση.  

 Για τους ελέγχους υποθέσεων χρησιμοποιήθηκαν οι μεταβλητές «Πρακτική 

Στήριξη» και «Συναισθηματική Στήριξη», οι οποίες και δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας 

τους μέσους όρους των απαντήσεων των μαθητών. Για την ασφαλή μέτρηση των 

χαρακτηριστικών και για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, όσες ερωτήσεις ήταν 
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αντίστροφα διατυπωμένες, αντιστράφηκαν, έτσι ώστε μεγαλύτερες τιμές των μεταβλητών 

να δηλώνουν μεγαλύτερη πρακτική ή συναισθηματική στήριξη. 

 

3.1.4 Έλεγχος μεταξύ πρακτικής και συναισθηματικής στήριξης για το σύνολο των 

παιδιών με προβλήματα όρασης 

 

 Αρχικά, πραγματοποιήθηκε ένας έλεγχος υποθέσεων για να διερευνηθεί η ύπαρξη 

διαφορών μεταξύ της συναισθηματικής και της πρακτικής στήριξης και για τους τρεις 

μαθητές με προβλήματα όρασης.  

 Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε t-τεστ για εξαρτημένα δείγματα (paired samples), 

εφόσον οι ίδιοι μαθητές απαντούν για τους συμμαθητές τους. Η υπόθεση που ελέγχτηκε  

στο 5% επίπεδο σημαντικότητας είναι η ακόλουθη: 

 

Η0: Δεν υπάρχουν διαφορές κατά μέσο όρο μεταξύ της πρακτικής και συναισθηματικής 

στήριξης και για τους τρεις μαθητές. 

 

Ο στατιστικός έλεγχος έδειξε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο μέσο βαθμό 

πρακτικής και συναισθηματικής στήριξης για τους τρεις μαθητές (t=-13.564 βε=59, p-

value=0.001<0.05).   

Οι πίνακες 13α και 13β παρουσιάζουν τους δειγματικούς μέσους όρους και τις τυπικές 

αποκλίσεις των δύο μεταβλητών και τα αποτελέσματα του ελέγχου.  
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Πίνακας 13α 

Δειγματικοί μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις  για την πρακτική και τη συναισθηματική 

στήριξη 

     Μέσος Όρος          N 

               Τυπική           

Απόκλιση 

 Πρακτική Στήριξη 3,0700 60 ,67144 

 

Συναισθηματική Στήριξη 

 

4,2484 

 

60 

 

,43273 

 

 

Πίνακας 13β 

 

Αποτελέσματα ελέγχου για την πρακτική και τη συναισθηματική στήριξη  

 

Μέση 

Διαφορά 

Τυπική 

Απόκλιση Τ βε p-value 

 Πρακτική Στήριξη - 

Συναισθηματική 

Στήριξη 

-1,17841 ,67294 -13,564 59 ,000 

 

 Με βάση τα στοιχεία του δεύτερου πίνακα, η μηδενική υπόθεση δεν μπορούμε να 

πούμε ότι είναι αποδεκτή στο 5% επίπεδο σημαντικότητας. Παρατηρούμε ότι κατά μέσο 

όρο η πρακτική στήριξη είναι σημαντικά μικρότερη από ότι η συναισθηματική στήριξη για 

τους μαθητές με προβλήματα στο σύνολό τους κατά περίπου μία μονάδα (-1,178). 
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3.1.5 Έλεγχος μεταξύ πρακτικής και συναισθηματικής στήριξης για κάθε έναν από 

τους μαθητές με προβλήματα 

 

Στη συνέχεια της ανάλυσης, θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι υποθέσεων σχετικά με την 

ύπαρξη διαφορών μεταξύ συναισθηματικής και πρακτικής στήριξης, ξεχωριστά για κάθε 

έναν από τους μαθητές με τύφλωση, αλλά και για τον μαθητή με μειωμένη όραση. Θα 

ελεγχθεί δηλαδή η ίδια υπόθεση Η0, για κάθε έναν από τους μαθητές με προβλήματα 

όρασης. 

 

Για τον πρώτο μαθητή με τύφλωση 

 

 Ο στατιστικός έλεγχος έδειξε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο μέσο βαθμό 

πρακτικής και συναισθηματικής στήριξης για τον πρώτο μαθητή με τύφλωση (t=-

6.076β.ε=19, p-value=0.001<0.05).  Οι πίνακες 14α και 14β παρουσιάζουν τους 

δειγματικούς μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις των δύο μεταβλητών και τα 

αποτελέσματα του ελέγχου. 

 

Πίνακας 14α 

Δειγματικοί μέσοι όροι της πρακτικής και συναισθηματικής στήριξης για τον πρώτο μαθητή 

με τύφλωση 

    Μέσος Όρος        N Τυπική Απόκλιση 

 Πρακτική Στήριξη 3,1600 20 ,71456 

Συναισθηματική Στήριξη 3,9810 20 ,45842 
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Πίνακας 14β  

Αποτελέσματα ελέγχου για την πρακτική και τη συναισθηματική στήριξη για τον πρώτο 

μαθητή με τύφλωση 

 

 

 

 

Μέση 

Διαφορά 

Τυπική 

Απόκλιση Τ βε p-value 

 Πρακτική Στήριξη -

Συναισθηματική 

Στήριξη 

-,82095 ,60425 -6,076 19 ,000 

 

 Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 14β , η μηδενική υπόθεση δεν μπορούμε να πούμε 

ότι είναι αποδεκτή στο 5% επίπεδο σημαντικότητας στην περίπτωση του πρώτου μαθητή 

με τύφλωση. Παρατηρούμε ότι κατά μέσο όρο η πρακτική στήριξη είναι σημαντικά 

μικρότερη από ότι η συναισθηματική στήριξη κατά περίπου μία μονάδα (-0,820). 

 

Για τον δεύτερο μαθητή με τύφλωση 

 

 Ο στατιστικός έλεγχος έδειξε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο μέσο βαθμό 

πρακτικής και συναισθηματικής στήριξης για τον δεύτερο μαθητή με τύφλωση (t=-

9.232β.ε=21, p-value=0.001<0.05).  Οι πίνακες 15α και 15β  παρουσιάζουν τους 

δειγματικούς μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις των δύο μεταβλητών και τα 

αποτελέσματα του ελέγχου. 
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Πίνακας 14α 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για την πρακτική και τη συναισθηματική στήριξη για το 

δεύτερο μαθητή με τύφλωση 

 

   Μέση Τιμή       N Τυπική Απόκλιση 

 Πρακτική Στήριξη 3,3182 22 ,66823 

Συναισθηματική Στήριξη 4,2706 22 ,35586 

 

 

 

 

Πίνακας 14β  

Αποτελέσματα ελέγχου για την πρακτική και τη συναισθηματική στήριξη για τον δεύτερο 

μαθητή με τύφλωση 

 

 

Μέση 

Διαφορά 

       Τυπική           

Απόκλιση Τ βε p-value 

 Πρακτική Στήριξη – 

Συναισθηματική 

Στήριξη 

-,95238 ,48386  -9,232 21 ,000 

 

 Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 14β , η μηδενική υπόθεση δεν μπορούμε να πούμε 

ότι είναι αποδεκτή στο 5% επίπεδο σημαντικότητας ούτε στην περίπτωση του δεύτερου 

μαθητή με τύφλωση. Παρατηρούμε ότι κατά μέσο όρο η πρακτική στήριξη είναι 
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σημαντικά μικρότερη από ότι η συναισθηματική στήριξη κατά περίπου μία μονάδα (-

0,952). 

 

Για τον μαθητή με μειωμένη όραση 

 

 Ο στατιστικός έλεγχος έδειξε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο μέσο βαθμό 

πρακτικής και συναισθηματικής στήριξης για τον μαθητή με μειωμένη όραση (t=-

18.636β.ε=17, p-value=0.001<0.05).  Οι πίνακες 15α και 15β παρουσιάζουν τους 

δειγματικούς μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις των δύο μεταβλητών και τα 

αποτελέσματα του ελέγχου. 

 

 

Πίνακας 15α 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της πρακτική και συναισθηματική στήριξη για το μαθητή 

με μειωμένη όραση 

 

     Μέση Τιμή              N Τυπική Απόκλιση 

 Πρακτική Στήριξη 2,6667 18 ,42534 

Συναισθηματική Στήριξη 4,5185 18 ,31071 
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Πίνακας 15β 

Αποτελέσματα ελέγχου για την πρακτική και τη συναισθηματική στήριξη  του μαθητή με 

μειωμένη όραση 

 

 

 

Μέση 

Διαφορά 

    Τυπική  

Απόκλιση Τ βε p-value 

 Πρακτική Στήριξη – 

Συναισθηματική 

Στήριξη 

-1,85185 ,42159 -18,636 17 ,000 

 

 

 Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 15β , η μηδενική υπόθεση δεν μπορούμε να πούμε 

ότι είναι αποδεκτή στο 5% επίπεδο σημαντικότητας ούτε στην περίπτωση του μαθητή με 

μειωμένη όραση. Παρατηρούμε ότι κατά μέσο όρο η πρακτική στήριξη είναι σημαντικά 

μικρότερη από ότι η συναισθηματική στήριξη κατά περίπου δύο μονάδες (-1,851). 

 

3.2 Ανάλυση διακύμανσης κατά έναν παράγοντα 

 

 Στη συνέχεια και προκειμένου να διερευνηθούν διαφορές μεταξύ των τριών 

παιδιών σε σχέση τόσο με την πρακτική όσο και τη συναισθηματική στήριξη, 

πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης κατά έναν παράγοντα για κάθε μία από τις 

μεταβλητές πρακτική και συναισθηματική στήριξη. Στις δύο αναλύσεις εξαρτημένες 

μεταβλητές ήταν η στήριξη (πρακτική ή συναισθηματική) και ανεξάρτητη μεταβλητή ο 

μαθητής, που έχει τύφλωση, είτε μειωμένη όραση. Οι υποθέσεις που ελέγχθηκαν, τόσο για 
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τη συναισθηματική, όσο και για την πρακτική στήριξη, στο 5% επίπεδο σημαντικότητας, 

είναι οι εξής: 

 

 Η1: Δεν υπάρχουν διαφορές κατά μέσο όρο μεταξύ των τριών μαθητών ως προς το βαθμό 

της πρακτικής στήριξης. 

 

Η2: Δεν υπάρχουν διαφορές κατά μέσο όρο μεταξύ των τριών μαθητών ως προς το βαθμό 

της συναισθηματικής στήριξης. 

 Όπου εντοπίστηκαν σημαντικές διαφορές, πραγματοποιήθηκε ανάλυση πολλαπλών 

συγκρίσεων με τη μέθοδο του Tukey, προκειμένου να διασαφηνιστεί ανάμεσα σε ποιους 

μαθητές παρουσιάζονται οι διαφορές. 

 

Πρακτική στήριξη 

 

 Για την πρακτική στήριξη, η ανάλυση έδειξε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των τριών μαθητών, στο 5% επίπεδο σημαντικότητας (F=5.719, p-

value=0.005<0.05) σχετικά με το μέσο βαθμό πρακτικής στήριξης που έχουν σύμφωνα με 

τις απαντήσεις των συμμαθητών τους.  

 Στο σχήμα 1 φαίνεται ότι ο μαθητής με μειωμένη όραση έχει κατά μέσο όρο τη 

μικρότερη πρακτική στήριξη σε σχέση με τους άλλους δύο μαθητές με τύφλωση. Οι δύο 

μαθητές με τύφλωση δεν φαίνεται να διαφέρουν ως προς τη μέση πρακτική στήριξη που 

έχουν από τους συμμαθητές τους. 
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Σχήμα 1 

Ανάλυση διακύμανσης πρακτικής στήριξης και για τους τρεις μαθητές 

 

 

 

 

Στη συνέχεια, στον Πίνακα 16 παρουσιάζονται οι δειγματικοί μέσοι όροι και τυπικές 

αποκλίσεις για την πρακτική στήριξη για καθέναν από τους μαθητές. 
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Πίνακας 16 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις πρακτικής στήριξης και για τους τρεις μαθητές 

 

          N    Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

1ος μαθητής με τύφλωση 20 3,1600 ,71456 

2ος μαθητής με τύφλωση 22 3,3182 ,66823 

Μαθητής με μειωμένη όραση 18 2,6667 ,42534 

 

 

 

Συναισθηματική στήριξη 

 

 Όσο αφορά στη συναισθηματική στήριξη, η ανάλυση έδειξε ότι υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών μαθητών, στο 5% επίπεδο σημαντικότητας 

(F=9.467, p-value=0.005<0.05) σχετικά με το μέσο βαθμό πρακτικής στήριξης που έχουν 

σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμαθητών τους.  

 Στο σχήμα 2 φαίνεται ότι ο μαθητής με μειωμένη όραση έχει κατά μέσο όρο τη 

μεγαλύτερη συναισθηματική στήριξη σε σχέση με τους άλλους δύο μαθητές με τύφλωση. 

 Οι δύο μαθητές με τύφλωση, φαίνεται επίσης, να διαφέρουν μεταξύ τους ως προς 

τη μέση συναισθηματική στήριξη που έχουν από τους συμμαθητές τους. Ο πρώτος 

μαθητής με τύφλωση φαίνεται να έχει μικρότερη συναισθηματική στήριξη από τον 

δεύτερο μαθητή με τύφλωση. 
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Σχήμα 2  

Ανάλυση διακύμανσης συναισθηματικής στήριξης και για τους τρεις μαθητές 

 

 

 

 

 Στη συνέχεια, στον Πίνακα 16 παρουσιάζονται οι δειγματικές μέσες τιμές και 

τυπικές αποκλίσεις για τη συναισθηματική στήριξη για καθέναν από τους μαθητές. 
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Πίνακας 16 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις συναισθηματικής στήριξης για τους τρεις μαθητές 

 

 

            N       Μέση τιμή      Τυπική απόκλιση 

1ος μαθητής με τύφλωση 20 3,9810 ,45842 

2ος μαθητής με τύφλωση 22 4,2706 ,35586 

Μαθητής με μειωμένη όραση 18 4,5185 ,31071 

 

 Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι πραγματοποιήθηκαν στατιστικοί έλεγχοι 

υποθέσεων σχετικά με την ύπαρξη διαφορών για την πρακτική και συναισθηματική 

στήριξη σε σχέση με τα δημογραφικά στοιχεία των μαθητών. Όλες οι αναλύσεις έδειξαν 

ότι δεν εντοπίζονται διαφορές μεταξύ των επιπέδων εκπαίδευσης των γονέων, τόσο για 

την πρακτική, όσο και για τη συναισθηματική στήριξη. Το ίδιο αποτέλεσμα προκύπτει και 

σε σχέση με το φύλο των μαθητών. Τόσο η πρακτική στήριξη, όσο και η συναισθηματική 

στήριξη, δεν φαίνεται να διαφέρουν ανάμεσα στα δύο φύλα των μαθητών. 

 

3.3 Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για την πρακτική και τη συναισθηματική 

στήριξη. 

 

 Στη συνέχεια της ανάλυσης για το δείγμα των ερωτώμενων δασκάλων, 

παρατίθενται οι μέσες τιμές καθώς και οι τυπικές αποκλίσεις για τις ομάδες ερωτήσεων 

που αφορούν τόσο στην πρακτική, όσο και στη συναισθηματική στήριξη που παρέχουν 

στους μαθητές με προβλήματα όρασης. 
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Πρακτική Στήριξη 

 

 Σχετικά με τις ερωτήσεις που αφορούν στην πρακτική στήριξη, οι ερωτήσεις 1, 3 

και 4 απαντήθηκαν μόνο από τους διευθυντές των αντίστοιχων σχολείων της έρευνας και 

δεν συμμετείχαν στην ανάλυση. Ο πίνακας 22 που ακολουθεί παρουσιάζει τους μέσους 

όρους και τις αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις για την πρακτική στήριξη σε φθίνουσα σειρά. 

Πίνακας 22 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις πρακτικής στήριξης των μαθητών με προβλήματα όρασης 

από τους εκπαιδευτικούς  

Ερωτήσεις πρακτικής στήριξης δασκάλων 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

19) Αμείβεται σύμφωνα με την προσπάθεια και την απόδοσή 

του. 

4,71 ,463 

10) Είμαι πρόθυμος να τον βοηθήσω στα καθήκοντά του, που δε 

μπορεί να φέρει εις πέρας, χωρίς να δυσανασχετώ και να 

θυμώνω μαζί του. 

4,62 ,669 

11) Κατανοώ τι μπορεί να κάνει μόνος του (δεν υποτιμώ τις 

οπτικές του ικανότητες). 

4,52 ,602 

12) Κατανοώ από ποιο σημείο και μετά χρειάζεται βοήθεια (δεν 

υπερτιμώ τις οπτικές του ικανότητες). 

4,48 ,602 

20) Τον εντάσσω σε ομαδικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια 

του σχολείου. 

4,48 ,928 

9) Αντιλαμβάνομαι τα όρια των δυνατοτήτων του - του αναθέτω 

καθήκοντα στα οποία μπορεί να ανταπεξέλθει με επιτυχία. 

4,38 ,590 
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17) Επιδεικνύω ελαστικότητα και κατανόηση στην περίπτωση 

που χρειαστεί να απουσιάσει ή να καθυστερήσει για λίγη ώρα. 

4,38 ,669 

18) Επιδεικνύω ελαστικότητα και κατανόηση, όταν καθυστερεί 

να ολοκληρώσει τα καθήκοντά του ή δεν μπορεί να φέρει εις 

πέρας μια εργασία. 

4,24 ,889 

14) Του παρέχω συμβουλές, πληροφορίες και βοήθεια για 

θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος (όχι θέματα που σχετίζονται 

με την εκπαίδευσή του). 

4,14 ,793 

15) Υποστηρίζω τα δικαιώματά του και προωθώ τα όποια 

αιτήματά του στη διεύθυνση. 

4,10 1,136 

13) Του παρέχω συμβουλές, πληροφορίες και βοήθεια σε 

θέματα σχετικά με τη σταδιοδρομία του και την περαιτέρω 

εκπαίδευσή του (πχ ξένες γλώσσες, μουσική κτλ.). 

4,05 1,161 

5) Φροντίζω για την τάξη του χώρου (για την αποφυγή 

διαφόρων μικροτραυματισμών). 

3,95 1,161 

8) Του διαβάζω κάτι, όταν χρειάζεται ή όταν το ζητήσει. 3,67 1,155 

16) Τον υπερασπίζομαι στις διενέξεις / διαπληκτισμούς με 

άλλους μαθητές στο χώρο του σχολείου, στην περίπτωση που 

έχει δίκιο. 

3,52 1,327 

6) Τον βοηθώ στην εύρεση αντικειμένων/ πραγμάτων. 3,10 1,300 

2) Τον βοηθώ στην κίνησή του- τον συνοδεύω όταν χρειάζεται. 3,00 1,449 

7) Τον βοηθώ σε ψώνια/αγορές για την κάλυψη προσωπικών 

αναγκών κατά τη διάρκεια του ωραρίου του σχολείου (φαγητό, 

νερό, κτλ.). 

2,24 1,411 

 



 

 

99 

 

 Παρατηρούμε ότι οι περισσότερες ερωτήσεις της πρακτικής στήριξης, έχουν μέσο 

όρο απαντήσεων μεγαλύτερο από 3,5, γεγονός που δηλώνει ότι οι ερωτώμενοι δάσκαλοι 

δηλώνουν ότι στηρίζουν εμπράκτως τους μαθητές με προβλήματα όρασης. Η ερώτηση της 

πρακτικής στήριξης με τον μεγαλύτερο μέσο όρο (4,71) είναι η «Αμείβεται σύμφωνα με την 

προσπάθεια και την απόδοσή του». Η ερώτηση της πρακτικής στήριξης η οποία 

συγκέντρωσε τον χαμηλότερο μέσο όρο (2,24) των απαντήσεων των ερωτώμενων 

δασκάλων είναι η «Τον βοηθώ σε ψώνια/αγορές για την κάλυψη προσωπικών αναγκών 

κατά τη διάρκεια του ωραρίου του σχολείου (φαγητό, νερό, κτλ.)» 

 

Συναισθηματική Στήριξη 

 

Ο πίνακας 23 που ακολουθεί παρουσιάζει τους μέσους όρους και τις αντίστοιχες τυπικές 

αποκλίσεις για τη συναισθηματική στήριξη σε φθίνουσα σειρά. 
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Πίνακας 23 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις συναισθηματικής στήριξης των μαθητών με προβλήματα 

όρασης από τους εκπαιδευτικούς 

Ερωτήσεις συναισθηματικής στήριξης δασκάλων 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

2) Τον αντιμετωπίζω ισότιμα- φροντίζω να νοιώθει 

ευπρόσδεκτος- να μην νοιώθει απόρριψη, αρνητισμό ή 

διάκριση λόγω της οπτικής του αναπηρίας. 

4,76 ,436 

13) Ενδιαφέρομαι γι'αυτόν, φροντίζω να αισθάνεται καλά. 4,67 ,577 

12) Τον κάνω να νοιώθει ότι υπάρχει κάποιος που νοιάζεται 

γι'αυτόν, που τον καταλαβαίνει, που μπορεί να στηριχτεί πάνω 

του για οποιοδήποτε πρόβλημα. 

4,62 ,498 

1) Αναγνωρίζω, εμπιστεύομαι και αξιοποιώ τις ικανότητές του 

(δεν τον υποτιμώ). 

4,52 ,680 

9) Τον επαινώ θετικά για τα επιτεύγματά του και τον 

ανταμείβω ηθικά. 

4,52 ,512 

3) Δεν τον αντιμετώπισα εχθρικά, ειρωνικά και με επικριτική 

συμπεριφορά. 

4,52 1,209 

15) Υπάρχει αλληλοεκτίμηση- τον σέβομαι και τον 

εμπιστεύομαι ως άτομο. 

4,48 ,512 

16) Κατανοώ τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται σε 

διάφορες καταστάσεις και φροντίζω να μη νοιώθει άβολα γι' 

αυτά που δε μπορεί να κάνει. 

4,43 ,507 

10) Αναγνωρίζω την προσφορά του σε διάφορες ομαδικές 

δραστηριότητες. 

4,43 ,507 
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14) Τον ενθαρρύνω και τον ηρεμώ σε διάφορες καταστάσεις. 4,38 ,669 

11) Του παρέχω κίνητρα για καλύτερη απόδοση. 4,19 ,402 

18) Δεν είμαι απόμακρος, δεν τον αποφεύγω. 4,19 1,504 

4) Δεν τον κοιτώ περίεργα, κάνοντάς τον να νιώθει άβολα. 4,09 1,261 

5) Δεν τον κοιτώ με οίκτο ή λύπηση. 4,04 1,244 

17) Συμμετέχει σε συζητήσεις-του λέω τη γνώμη μου για 

διάφορα θέματα και ζητάω τη δική του 

3,81 1,078 

8) Δεν τον κάνω να νιώθει άσχημα, παρέχοντάς του 

υπερπροστασία και υπερβολική προθυμία για βοήθεια. 

3,52 1,600 

7) Δεν τον κάνω να νιώθει άσχημα, παρέχοντάς του 

υπερπροστασία και υπερβολικό έπαινο και ευγένεια 

3,42 1,660 

6) Γνωρίζω με ποιόν τρόπο να τον προσεγγίσω και πώς να του 

συμπεριφερθώ- δεν τον κάνω να νοιώθει αμήχανα 

2,90 1,578 

 

 Από τον Πίνακα 3 παρατηρούμε ότι και στην περίπτωση της συναισθηματικής 

στήριξης, η πλειοψηφία των ερωτήσεων συγκέντρωσε μέσους όρους πάνω από το 3,5, 

γεγονός που δηλώνει ότι οι ερωτώμενοι δάσκαλοι παρέχουν υψηλά ποσοστά 

συναισθηματικής στήριξης στους μαθητές με προβλήματα όρασης. Η ερώτηση με τον 

μεγαλύτερο μέσο όρο απαντήσεων (4,76) ήταν η «Τον αντιμετωπίζω ισότιμα-φροντίζω να 

νοιώθει ευπρόσδεκτος- να μην νοιώθει απόρριψη, αρνητισμό ή διάκριση λόγω της οπτικής 

του αναπηρίας». Η ερώτηση με τον χαμηλότερο μέσο όρο (2,90) με βάσεις τις απαντήσεις 

των δασκάλων είναι η «Γνωρίζω με ποιόν τρόπο να τον προσεγγίσω και πώς να του 

συμπεριφερθώ- δεν τον κάνω να νοιώθει αμήχανα». 
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 Με το υποκεφάλαιο αυτό, ολοκληρώνεται το κεφάλαιο των αναλύσεων των 

αποτελεσμάτων και στη συνέχεια ακολουθεί το κεφάλαιο της συζήτησης σε μια 

προσπάθεια διεξαγωγής γενικότερων συμπερασμάτων. 
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Κεφάλαιο 4ο 

 

Συζήτηση- Συμπεράσματα 

 

 Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι μορφές κοινωνικής 

στήριξης που παρέχεται σε παιδιά δημοτικού με προβλήματα όρασης , από τους βλέποντες 

συμμαθητές τους και τους δασκάλους τους. Ειδικότερα, η μελέτη και η ανάλυση των 

απαντήσεων παιδιών της Στ’ και της  Γ’ τάξης του δημοτικού, όπως προέκυψε από το 

δείγμα μας, σχετικά με την πρακτική και τη συναισθηματική στήριξη που παρέχουν στους 

συμμαθητές τους με τύφλωση και μειωμένη όραση και  αντιστοίχως, δασκάλων που 

διδάσκουν σε παιδιά με προβλήματα όρασης. 

 Πιο συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι της έρευνας ήταν αφενός η μελέτη και 

ανάλυση των απαντήσεων των συμμετεχόντων όσον αφορά τη στάση τους  σχετικά με την 

πρακτική και τη συναισθηματική κοινωνική στήριξη απέναντι στα παιδιά αυτά, και 

αφετέρου η σύγκριση ανάμεσα στις απαντήσεις όσον αφορά ξεχωριστά το καθένα από τα 

παιδιά με πρόβλημα όρασης αλλά και η διερεύνηση των απαντήσεων αναφορικά με τους 

παράγοντες του φύλου και του επιπέδου εκπαίδευσης των γονέων. 

 Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η συζήτηση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας 

αναφορικά με τη βιβλιογραφία , όπως μελετήθηκε και καταγράφηκε στο πρώτο κεφάλαιο 

της εργασίας. Συνεπώς, επιχειρείται με τη βοήθεια προηγούμενων ερευνητικών 

ευρημάτων, η εξαγωγή συμπερασμάτων σε συνάρτηση με τους στόχους που ορίστηκαν για 

την παρούσα έρευνα.  

 Όπως έχει αναφερθεί και στο θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας εργασίας, υπάρχει 

μία εμφανής έλλειψη στον τομέα της κοινωνικής στήριξης σε σχέση με παιδιά δημοτικού 
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σχολείου με προβλήματα όρασης από τους συμμαθητές και από τους δασκάλους (Hodge & 

Eccles, 2013· Jackson, 2002).  

 Γι’ αυτόν το λόγο αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο ζήτημα και 

να εμβαθύνουμε, σε μία προσπάθεια να προβούμε σε πιο εμπεριστατωμένα συμπεράσματα 

αναφορικά με το ζήτημα της κοινωνικής στήριξης, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

τόσο για τη σχολική επιτυχία και ικανοποίηση των παιδιών με αναπηρίες (Smith & Hart 

2011· Wentzel, 1994), όσο και για την ψυχολογική ευεξία των μαθητών στο σχολείο 

(Huebner, Suldo, Smith & McKnight, 2004· Suldo, Bateman et.al., 2009· Suldo, Friedrich 

et.al., 2009) αλλά και για τη μετέπειτα κοινωνική και συναισθηματική προσαρμογή τους 

(Kalkan & Elpin-Koc, 2011). 

 Αρχικά, όσον αφορά τις απαντήσεις των μαθητών αναφορικά με την πρακτική 

στήριξη, παρατηρήθηκε οι ίδιοι να κατανοούν τι μπορούν να κάνουν μόνοι τους οι 

συμμαθητές τους με προβλήματα όρασης και να μην υποτιμούν τις ικανότητες τους. 

Επίσης, φαίνεται και να δείχνουν κάποια κατανόηση όσον αφορά καταστάσεις όπως η 

καθυστέρηση ολοκλήρωσης εργασιών και η υπεράσπισή τους σε διενέξεις με άλλους 

μαθητές. Αυτό δείχνει την προθυμία των μαθητών να υπερασπιστούν αλλά και να 

κατανοούν τους συμμαθητές τους σε θέματα γενικότερου περιεχομένου.  

 Τέλος, φαίνεται και η προθυμία τους να τους εντάσσουν σε ομαδικές 

δραστηριότητες στο σχολείο, πράγμα το οποίο δείχνει το ομαδικό πνεύμα των μαθητών 

όσον αφορά διάφορες δραστηριότητες και παιχνίδια στο σχολικό πλαίσιο. Αυτή η αίσθηση 

της αποδοχής από τους συμμαθητές και της κοινωνικής στήριξης μέσα στο σχολικό 

περιβάλλον σε μία περίοδο απεξάρτησης του παιδιού από την οικογένεια μειώνει το 

αίσθημα της μοναξιάς σύμφωνα με τους Kalkan & Epil-Koc (2011)  και δείχνει θετική ως 

προς την εξάλειψη της απομόνωσης των μαθητών με αναπηρίες (Lagana, 2004).   
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 Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξαν και οι Παπαδόπουλος & 

Παπακωνσταντίνου (2016), σε  έρευνα για την κοινωνική στήριξη μαθητών Γυμνασίου και 

Λυκείου από τους συμμαθητές τους. 

 Όσον αφορά καταστάσεις όπως η βοήθεια σε ψώνια ή αγορές κατά τη διάρκεια του 

σχολικού ωραρίου αλλά και η βοήθεια στην κίνηση και τη συνοδεία των παιδιών με 

προβλήματα όρασης οι συμμαθητές τους φαίνεται να αποστασιοποιούνται καθώς στην 

έρευνάς μας συγκεντρώθηκαν οι χαμηλότεροι μέσοι όροι για αυτές τις ερωτήσεις. 

Επιπρόσθετα, όσον αφορά το εάν οι συμμαθητές των παιδιών με προβλήματα όρασης τους 

διαβάζουν κάτι όταν το ζητήσουν, επίσης συγκεντρώθηκαν στο σύνολο χαμηλές μέσες 

τιμές.  

 Σε αυτό το σημείο αξίζει να σχολιαστεί το γεγονός ότι στο ένα από τα δύο σχολεία 

από όπου προέρχονται και οι περισσότεροι συμμετέχοντές μας δε διαθέτει κυλικείο, οπότε 

οι μέσοι όροι όσον αφορά τη συγκεκριμένη ερώτηση μπορεί να οφείλονται σε αυτό το 

γεγονός. Επιπλέον, όσον αφορά τη βοήθεια στην κίνηση και το διάβασμα , τα παιδιά-

συμμετέχοντες δείχνουν να μην εμπλέκονται και πολύ σε αυτές τις διαδικασίες, αυτό ίσως 

σημαίνει ότι όσον αφορά συγκεκριμένες ενέργειες που προσδίδουν μεγαλύτερες ευθύνες 

στα παιδιά να θέλουν αν κρατήσουν μία απόσταση από τα παιδιά με προβλήματα όρασης 

όπως υπέθεσαν και οι Παπαδόπουλος και Παπακωνσταντίνου (2016), ίσως πάλι να 

οφείλεται στο γεγονός ότι και τα τρία παιδιά έχουν στη διάθεσή τους δασκάλες 

παράλληλης στήριξης, οι οποίες βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου 

στο πλάι των παιδιών με προβλήματα όρασης και είναι εκείνες υπεύθυνες για τέτοιες 

ενέργειες. 

 Η πλειοψηφία των απαντήσεων όσον αφορά τις ερωτήσεις της πρακτικής 

κοινωνικής στήριξης συγκεντρώνεται στην απάντηση «μερικές φορές». Αυτό δείχνει ότι η 

πλειονότητα των μαθητών ίσως κρατάει μία απόσταση από τους συμμαθητές τους με 
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προβλήματα όρασης πιθανώς γιατί θεωρούν τις ενέργειες της πρακτικής στήριξης ως 

περιττές ή ως ευθύνη των λοιπών δασκάλων παράλληλης στήριξης. 

 Στη συνέχεια και όσον αφορά τη συναισθηματική στήριξη, φαίνεται ότι οι μαθητές 

δηλώνουν ότι αναγνωρίζουν και εμπιστεύονται τις ικανότητες των συμμαθητών τους με 

προβλήματα όρασης και τους αντιμετωπίζουν ισότιμα. Φροντίζουν να νοιώθουν 

ευπρόσδεκτοι και να μη βιώνουν διάκριση λόγω του προβλήματος όρασής τους. Αυτό 

δείχνει την πρόθεση των μαθητών να μην κάνουν διακρίσεις στους συμμαθητές τους όσον 

αφορά στο πρόβλημά τους ενώ τους αφήνουν να δρουν μόνοι τους καθώς τείνουν να 

εμπιστεύονται τις δυνατότητές τους σε διάφορα θέματα που λαμβάνουν χώρα στο σχολικό 

περιβάλλον. 

 Ωστόσο, αναφορικά με πιο συγκεκριμένες ενέργειες και πάλι, όπως το κάλεσμα σε 

δραστηριότητες εκτός του σχολικού χώρου και οι συστάσεις σε άλλους συμμαθητές καθώς 

και ο θετικός έπαινος για διάφορα επιτεύγματα του μαθητή με πρόβλημα όρασης φαίνεται 

ότι οι συμμετέχοντες τείνουν να κρατούν μια εμφανή απόσταση κοινωνικά όπως 

παρομοίως παρατηρήθηκε και στην έρευνα των Παπαδόπουλος & Παπακωνσταντίνου 

(2016).  

 Έπειτα από ανάλυση των απαντήσεων για τους τρεις μαθητές ξεχωριστά, φαίνεται 

ότι η πρακτική στήριξη είναι σημαντικά μικρότερη για όλους σε σχέση με τη 

συναισθηματική στήριξη όπως παρόμοια έδειξε και η έρευνα των La Paro, Pianta & 

Stuhiman (2004) στην οποία φάνηκαν υψηλά τα επίπεδα συναισθηματικής στήριξης και 

χαμηλά επίπεδα πρακτικής προς τα παιδιά με οπτική αναπηρία, αλλά και η έρευνα των 

Παπαδόπουλος & Παπακωνσταντίνου (2016). 

 Σε αντίθεση με τα παραπάνω αποτελέσματα έρχονται τα αποτελέσματα της έρευνας 

των Cimarolli & Boerner (2005), σύμφωνα με την οποία η πρακτική στήριξη επικρατεί 
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έναντι της συναισθηματικής όσον αφορά νέα άτομα με προβλήματα όρασης από το 

περιβάλλον τους.  

 Ωστόσο, στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι η παραπάνω έρευνα 

αναφέρεται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και όχι σε παιδιά δημοτικού, ενώ οι 

συμμετέχοντες προέρχονταν μεν από το περιβάλλον τους χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει 

ότι ήταν συμμαθητές ή δάσκαλοί τους. 

 Όσον αφορά τους τρεις μαθητές με πρόβλημα όρασης, φαίνεται από την παρούσα 

έρευνα ότι μεγαλύτερη συναισθηματική στήριξη συγκριτικά με τους υπόλοιπους μαθητές , 

έχει  ο μαθητής με τη μειωμένη όραση, ενώ ο πρώτος μαθητής με τύφλωση έχει μικρότερη 

συναισθηματική στήριξη από το δεύτερο.  

 Σχολιάζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα, φαίνεται ότι ο μαθητής με μειωμένη 

όραση λαμβάνει μεγαλύτερη συναισθηματική στήριξη πιθανώς γιατί δεν αντιμετωπίζει τις 

ίδιες δυσκολίες με τα παιδιά με ολική τύφλωση , μπορεί να συμμετέχει ευκολότερα σε 

σχολικές δραστηριότητες και να είναι ευκολότερο για αυτόν να προσαρμοστεί σε 

καταστάσεις που απαιτούν την αίσθηση της όρασης. Αυτό το γεγονός πολύ πιθανόν να 

διευκολύνει και τα υπόλοιπα παιδιά τυπικής ανάπτυξης να τον ενσωματώνουν σε 

παιχνίδια, σε δραστηριότητες, ακόμη και στην παρέα τους , αλλά και σε εξωσχολικές 

δραστηριότητες.  

  Όσον αφορά τις διαφορές ανάμεσα στα δύο παιδιά με τύφλωση, πιθανόν να 

οφείλεται και στο ίδιο το παιδί με πρόβλημα όρασης.  

 Σε έρευνα των Hadidi & Al Khateeb (2014) στην Ιορδανία σχετικά με την 

κοινωνική στήριξη για νέους με προβλήματα όρασης από συνομηλίκους τους  φάνηκε ότι 

τα κορίτσια λαμβάνουν λιγότερη στήριξη από τα αγόρια. Αυτό αποδεικνύει ότι τα 

κορίτσια αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα όσον αφορά τη στήριξη από τους 

συνομηλίκους τους. Μία πιθανή αιτία η οποία δόθηκε από τους Pinquart & Pfeiffer (2012) 
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ήταν η ύπαρξη κοινωνικών στερεοτύπων όσον αφορά την ελκυστικότητα και την 

κοινωνική αποδοχή.  

 Για παράδειγμα, στην παρούσα έρευνα, ο μαθητής με τη μικρότερη 

συναισθηματική στήριξη, δηλαδή  ο πρώτος μαθητής με τύφλωση, ήταν ένα κορίτσι το 

οποίο ήταν καινούριο στο σχολείο του και συνεπώς δεν είχε αποκτήσει ακόμη έντονες 

φιλικές σχέσεις με τους υπόλοιπους, ενώ στηριζόταν κατά πολύ στη δασκάλα παράλληλης 

στήριξης που είχε, ακόμη και στα διαλείμματα. 

 Ωστόσο όμως δε μπορούμε να γενικεύσουμε τα αποτελέσματα αυτά, πρώτον γιατί η 

μαθήτρια ήταν καινούρια στο σχολείο και μη έχοντας αναπτύξει ακόμη ιδιαίτερες φιλικές 

σχέσεις με τους συμμαθητές της θα ήταν ανάρμοστο να είμαστε απόλυτοι, και δεύτερον 

γιατί δεν υπάρχουν άλλες έρευνες που να έχουν αποδείξει κάτι παρόμοιο. Χρειάζεται 

λοιπόν περαιτέρω έρευνα πάνω στο ζήτημα αυτό για να προβούμε σε πιο 

εμπεριστατωμένα συμπεράσματα. 

 Ως προς την πρακτική στήριξη, σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις παραπάνω 

αναλύσεις οι δύο μαθητές με τύφλωση δε διαφέρουν, ενώ ο μαθητής με μειωμένη όραση 

λαμβάνει μικρότερη πρακτική στήριξη.  

 Αυτό είναι ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα, καθώς ο μαθητής με μειωμένη όραση 

έχει μεγαλύτερη αυτονομία στις κινήσεις του, επομένως δεν χρειάζεται ιδιαίτερη βοήθεια 

από τους συμμαθητές του όσον αφορά πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας στο 

σχολείο. 

 Τέλος, σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι όσον αφορά το φύλο των παιδιών- 

συμμετεχόντων αλλά και το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων δε βρέθηκαν διαφορές 

σχετικά με την παρεχόμενη στήριξη στους μαθητές με προβλήματα όρασης.  

 Όσον αφορά τώρα το δείγμα των εκπαιδευτικών, στην παρούσα έρευνα καθώς 

συμμετείχαν μόνο 13 δάσκαλοι, δεν μπορέσαμε να προβούμε σε περαιτέρω αναλύσεις 
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πέραν της περιγραφικής στατιστικής, καθώς τα αποτελέσματα δε θα οδηγούσαν σε 

ασφαλή συμπεράσματα.  

 Όσον αφορά την πρακτική στήριξη στην παρούσα έρευνα, οι δάσκαλοι φαίνεται να 

δηλώνουν ότι σε γενικές γραμμές αντιμετωπίζουν τους μαθητές τους με πρόβλημα όρασης 

ισότιμα αμείβοντας τους με βάση την προσπάθεια και την απόδοσή τους, ενώ παράλληλα 

δηλώνουν ότι είναι πρόθυμοι να τους βοηθήσουν σε περίπτωση που δυσκολεύονται να 

φέρουν εις πέρας μία εργασία , χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υποτιμούν τις οπτικές  τους 

ικανότητες. 

 Εάν θεωρήσουμε ότι εν γένει αυτή είναι μια ισχύουσα κατάσταση, τότε η ορθή 

αξιολόγηση χωρίς διακρίσεις από τους δασκάλους, θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα 

την επιτυχή προσαρμογή των μαθητών με προβλήματα όρασης στο σχολικό περιβάλλον , 

όπως έχει αποδειχθεί και από έρευνα των Lifshitz, Hen & Weisse (2007).  

        Από την άλλη πλευρά φαίνεται οι δάσκαλοι επίσης να κρατούν μία πιο απόμακρη 

στάση όσον αφορά συγκεκριμένες καταστάσεις, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι δεν 

σημειώνεται βοήθεια από τους ίδιους στην εύρεση αντικειμένων, στην κίνηση των παιδιών 

και στη βοήθεια αγορών κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. 

        Σχολιάζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα, μπορούμε να πούμε ότι όπως 

αναφέρθηκε και προηγουμένως, στο ένα εκ των δύο σχολείων δεν υπάρχει κυλικείο, οπότε 

πολύ πιθανόν να επηρεάζονται τα αποτελέσματα. Στην περίπτωση των δασκάλων επιπλέον 

, έχουμε και συμμετέχοντες από το δημοτικό σχολείο της σχολής τυφλών οπού και εκεί 

δεν υπάρχει κυλικείο, οπότε και σε αυτήν την περίπτωση δε μπορούμε να γενικεύσουμε τα 

αποτελέσματα.   

        Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι από συζητήσεις με τους 

εκπαιδευτικούς στα πλαίσια της έρευνας φάνηκε ότι σύμφωνα με λεγόμενα των 

περισσότερων , η πλειονότητά τους, προσπαθεί να μυήσει τους μαθητές με προβλήματα 
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όρασης να γίνουν αυτόνομοι ώστε αργότερα να μπορούν να αυτοεξυπηρετούνται και στην 

προσπάθεια αυτή οι ίδιοι αποστασιοποιούνται από ενέργειες όπως για παράδειγμα η 

βοήθεια στην κίνηση ή η εύρεση διαφόρων αντικειμένων.  

 Όσον αφορά τη συναισθηματική στήριξη, οι ίδιοι συμμετέχοντες φαίνεται να 

δηλώνουν το ενδιαφέρον τους και τη φροντίδα τους προς τους μαθητές με προβλήματα 

όρασης ώστε να αισθάνονται καλά, αλλά και την προσπάθειά τους για ισοτιμία. Επιπλέον, 

φαίνεται η προσπάθεια ώστε να μη νοιώθουν διάκριση λόγω της οπτικής τους αναπηρίας 

και η φροντίδα ώστε να νοιώθουν ευπρόσδεκτοι.  

 Σχετικά με τις απαντήσεις με τους χαμηλότερους μέσους όρους όπως εμφανίζονται 

στο κεφάλαιο των αποτελεσμάτων, διακρίνεται μία τάση άγνοιας των εκπαιδευτικών ως 

προς τον τρόπο με τον οποίο να προσεγγίσουν και να συμπεριφερθούν στους μαθητές με 

προβλήματα όρασης, γεγονός το οποίο οδηγεί στο αίσθημα αμηχανίας τα ίδια τα παιδιά.  

 Αυτό το γεγονός πιθανόν να οδηγεί τα παιδιά αυτά στο να δηλώνουν σπάνια τους 

δασκάλους τους ως προτιμώμενες πηγές στήριξης όπως απέδειξε και έρευνα του Jackson 

(2002). 

 Σύμφωνα με τους Horowitz, Goodman & Reinhardt (2004), το να μη γνωρίζει 

κάποιος πότε, πόσο και με ποιόν τρόπο να βοηθήσει το άτομο με αναπηρία αποτελεί 

αρνητική κοινωνική στήριξη.  

 Επομένως σε αυτήν την περίπτωση φαίνεται να παρέχεται στα παιδιά αυτά 

αρνητική συναισθηματική στήριξη από τους δασκάλους τους. Παρόμοια αποτελέσματα 

έδειξε και έρευνα των Παπακωνσταντίνου, Κουστριάβα & Κουτσοκλένης (2009) που έγινε 

σε μαθητές και φοιτητές με προβλήματα όρασης σχετικά με την κοινωνική στήριξη από 

τους καθηγητές τους.  
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 Τέλος, φαίνεται οι δάσκαλοι να προβαίνουν σε υπερπροστατευτικές συμπεριφορές, 

πράγμα το οποίο επίσης αποτελεί αρνητική μορφή κοινωνικής στήριξης (Chang & 

Schaller, 2000· Cimarolli & Boerner, 2005 Diehl & Willis, 2003).  

 Σύμφωνα με έρευνα του MacCuspie, (1992) τα παιδιά με προβλήματα όρασης 

συνήθως αντιμετωπίζουν προβλήματα όταν δέχονται υπερπροστασία από τους δασκάλους 

τους έναντι των συνομηλίκων τους, επομένως, είναι απαραίτητο ο δάσκαλος να 

περιγράψει και να εξηγήσει στους συμμαθητές το πρόβλημα όρασης του παιδιού και να 

τους παροτρύνει να βοηθούν και να το στηρίζουν πρακτικά αλλά και συναισθηματικά 

χωρίς ωστόσο να οδηγηθούν σε υπερπροστατευτικές συμπεριφορές σύμφωνα με τον 

Kekelis (1992). 

 Συμπερασματικά λοιπόν, για την παρούσα έρευνα, η κοινωνική στήριξη, πρακτική 

και συναισθηματική, όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση είναι ζωτικής 

σημασίας για την προσαρμογή των ατόμων με αναπηρίες στη σχολική κοινότητα αρχικά 

και στη συνέχεια για την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία. Μέσα από τη θετική 

αλληλεπίδραση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας ενισχύεται η προσωπικότητα 

των ατόμων με αναπηρίες και ως εκ τούτου και των ατόμων με προβλήματα όρασης, 

ωφελείται η ευεξία τους και αντιμετωπίζουν τις καθημερινές καταστάσεις με μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση και σιγουριά. 

 Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία 

συνεισφορά στη σχολική κοινότητα όσον αφορά τη δημιουργία επιμορφωτικών 

προγραμμάτων, τα οποία θα ενημερώνουν και θα ευαισθητοποιούν τόσο τους 

εκπαιδευτικούς όσο και τους βλέποντες μαθητές σε θέματα πρακτικής και 

συναισθηματικής κοινωνικής στήριξης που σχετίζονται με τα άτομα με προβλήματα 

όρασης μέσα στην γενική τάξη. 
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 Γνωρίζοντας περισσότερα για την κατάσταση που επικρατεί μέσα στις σχολικές 

κοινότητες πάνω στο παρόν ζήτημα οι ειδικοί θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν 

παρεμβάσεις με σκοπό την βελτίωση της στήριξης που παρέχεται στα παιδιά με 

προβλήματα όρασης και στην εκμάθηση πιθανών αποτελεσμάτων που έχει στις ζωές των 

παιδιών. 

 Μπορεί να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ευκαιριών για τα παιδιά ώστε να μάθουν 

τους εαυτούς τους και τους άλλους και να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες που να 

οδηγούν στην κοινωνική συμπερίληψη. 

 Η συμμετοχή παιδιών στην ανάπτυξη αυτού του περιβάλλοντος μάθησης και η 

διαβεβαίωση ότι οι δάσκαλοι και οι ειδικοί που είναι μπλεγμένοι έχουν καλό επίπεδο 

γνώσεων πάνω στον τομέα της κοινωνικής στήριξης είναι σημαντικοί παράγοντες για τη 

δημιουργία ενός περιβάλλοντος κατανόησης των παιδιών με προβλήματα όρασης, 

διευκόλυνσης στην επίλυση τυχόν διαφορών ανάμεσα στα παιδιά και προώθηση και 

ανάπτυξη της επιτυχούς συμπερίληψης. 
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Κεφάλαιο 5ο  

Περιορισμοί έρευνας  

 

 Στο σημείο αυτό και με την ολοκλήρωση της έρευνας, είναι χρήσιμο να 

επισημανθούν κάποιοι περιορισμοί της παρούσας έρευνας.  

 Αναφορικά με τους περιορισμούς, ένας από αυτούς είναι ότι το δείγμα των 

εκπαιδευτικών ήταν αρκετά μικρό και αυτό αποτελεί σημαντικό εμπόδιο ως προς τη 

γενίκευση των αποτελεσμάτων. 

 Επιπλέον , όλοι οι συμμετέχοντες προέρχονται από σχολικές μονάδες του νομού 

της Θεσσαλονίκης και οι περισσότεροι από ένα συγκεκριμένο σχολείο. Όσον αφορά τον 

παράγοντα της ηλικίας , δεν αναλύθηκε στην παρούσα έρευνα, καθώς οι συμμετέχοντες – 

μαθητές δεν είχαν μεγάλη ηλικιακή απόκλιση, οπότε δε θα υπήρχε νόημα να γίνουν 

τέτοιες συγκρίσεις.  

 Φαίνεται λοιπόν από τα παραπάνω, ότι για να γενικευτούν τα αποτελέσματα της 

παρούσας έρευνας θα ήταν χρήσιμη η επιβεβαίωσή τους και από μελλοντικές έρευνες που 

θα λάβουν υπόψη τους, τους περιορισμούς που επισημάνθηκαν. 
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Κεφάλαιο 6ο  

Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 
 

 Έτσι, μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να διερευνήσουν το θέμα της κοινωνικής 

στήριξης , θετικής και αρνητικής σε μεγαλύτερο δείγμα , και πιθανώς δείγμα το οποίο να 

προέρχεται από διαφορετικές σχολικές μονάδες και διαφορετικές ηλικίες και να 

αναλυθούν τα αποτελέσματα συγκριτικά. 

 Επιπροσθέτως, ενδιαφέρον θα είχε να διερευνηθεί το παρόν θέμα πριν και μετά από 

το σχεδιασμό και την εφαρμογή επιμορφωτικών προγραμμάτων σχετικά με την 

ευαισθητοποίηση των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών για τους μαθητές με 

προβλήματα όρασης μέσα στο σχολικό πλαίσιο. 

 Τέλος, επίσης ενδιαφέρουσα θα ήταν και η επέκταση της έρευνας αυτής και σε 

σχολικές κοινότητες του εξωτερικού ώστε να διαμορφωθεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, 

ενώ σημαντικό θα ήταν να μελετηθεί και η παρεχόμενη κοινωνική στήριξη, πρακτική και 

συναισθηματική, συγκριτικά για τους ίδιους μαθητές με προβλήματα όρασης από τους 

συμμαθητές, τους δασκάλους, τους γονείς, αλλά και τους μαθητές σχολικών μονάδων που 

δεν ανήκουν στην ίδια τάξη με τα παιδιά με προβλήματα όρασης.  

 Θα μπορούσαν τέλος να απαντηθούν τα ίδια ερωτηματολόγια από τους ίδιους 

μαθητές με προβλήματα όρασης ώστε να φανεί εάν συνάδουν οι απόψεις τους για τη 

στήριξη που λαμβάνουν με τις απαντήσεις των συμμαθητών και των δασκάλων τους. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑΕΙ 

 

 

Α. Φύλο: 

 

Β. Ηλικία: 

 

Γ. Σχολείο: 

 

Δ. Τάξη: 

 

Ε. Ποιο είναι το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα σου; (Βάλε ένα Χ δίπλα σε αυτό που 

θέλεις) 

(1) απόφοιτος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(2) απόφοιτος γυμνασίου 

(3) απόφοιτος λυκείου 

(4) απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 

Ζ. Ποιο είναι το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας σου; (Βάλε ένα Χ δίπλα σε αυτό που 

θέλεις) 

(1) απόφοιτος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(2) απόφοιτος γυμνασίου 

(3) απόφοιτος λυκείου 

(4) απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 

Η. Με πόσα τυφλά παιδιά έχεις/είχες επαφή; 

 

Θ. Είσαι στην ίδια τάξη με μαθητή με πρόβλημα όρασης; 
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Περιγράψτε το μαθητή με πρόβλημα όρασης για τον οποίο απαντάτε 

 

Μαθητής (Α/Α): 

 

Αρχικά ονοματεπώνυμου:  

 

Ηλικία: 

 

Φύλο: 

 

Τάξη: 

 

Κατάσταση όρασης:    1 τύφλωση 2 μειωμένη όραση 

 

Κινείται αυτόνομα στους χώρους του σχολείου; 

πάντα 

τις περισσότερες φορές 

μερικές φορές 

λίγες φορές 

καθόλου 

 

Ποια μέσα ανάγνωσης χρησιμοποιεί το παιδί {π.χ. μπράιγ, λογισμικό ανάγνωσης οθόνης, 

κασέτες, κείμενα βλεπόντων με τη χρήση βοηθημάτων χαμηλής όρασης (φακοί, 

μεγεθυμένες εκτυπώσεις, κτλ)}; 

 

Είστε στην ίδια τάξη με το μαθητή αυτό; 
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Πρακτική Στήριξη 

 

1. Τον βοηθώ στην κίνησή του - τον συνοδεύω όταν χρειάζεται. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

2. Φροντίζω για την τάξη του χώρου (για την αποφυγή διαφόρων μικροτραυματισμών). 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

3. Τον βοηθώ στην εύρεση αντικειμένων/πραγμάτων 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

4. Τον βοηθώ σε ψώνια/αγορές για την κάλυψη προσωπικών αναγκών κατά τη 

διάρκεια του ωραρίου του σχολείου (φαγητό, νερό, κτλ). 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

5. Του διαβάζω κάτι, όταν χρειάζεται ή όταν το ζητήσει. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

6. Αντιλαμβάνομαι τα όρια των δυνατοτήτων του - του αναθέτω καθήκοντα στα οποία  

μπορεί να αντεπεξέλθει με επιτυχία. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

7. Είμαι πρόθυμος να αναλάβω δικά του καθήκοντα, τα οποία δεν μπορεί να φέρει εις 

πέρας, χωρίς να δυσανασχετώ και να θυμώνω μαζί του. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

 

 

8. Δεν υποτιμώ τις οπτικές του ικανότητες - κατανοώ τι μπορεί να κάνει μόνος του. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

9. Δεν υπερτιμώ τις οπτικές του ικανότητες - κατανοώ από ποιο σημείο και μετά 

χρειάζεται βοήθεια. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

10. Του παρέχω συμβουλές, πληροφορίες και βοήθεια σε θέματα σχετικά με τη 

σταδιοδρομία του και την περαιτέρω εκπαίδευσή του (π.χ. ξένες γλώσσες, μουσική, 

κτλ). 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

11. Του παρέχω συμβουλές, πληροφορίες και βοήθεια για θέματα γενικότερου 

ενδιαφέροντος (όχι θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευσή του). 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 
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12. Υποστηρίζω τα δικαιώματά του και προωθώ τα όποια αιτήματά του στη διεύθυνση. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

13. Τον υπερασπίζομαι στις διενέξεις/διαπληκτισμούς με άλλους μαθητές στο χώρο του 

σχολείου, στην περίπτωση που έχει δίκιο. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

14. Επιδεικνύω ελαστικότητα και κατανόηση, όταν καθυστερεί να ολοκληρώσει τα 

καθήκοντά του ή δεν μπορεί να φέρει εις πέρας μια εργασία. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

 

 

 

15. Τον εντάσσω σε ομαδικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του σχολείου. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 
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Συναισθηματική Στήριξη 

 

1. Αναγνωρίζω, και εμπιστεύομαι τις ικανότητές του - δεν τον υποτιμώ. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

2. Τον αντιμετωπίζω ισότιμα – φροντίζω να νιώθει ευπρόσδεκτος – να μην νιώθει 

απόρριψη, αρνητισμό ή διάκριση λόγω του προβλήματος όρασης 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

3. Δεν τον αντιμετώπισα εχθρικά, ειρωνικά και με επικριτική συμπεριφορά  

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

4. Δεν τον κοιτώ περίεργα, κάνοντάς τον να νιώθει άβολα 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

5. Δεν τον κοιτώ με οίκτο ή λύπηση. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

6. Δεν τον κάνω να νιώθει αμήχανα - γνωρίζω με ποιο τρόπο να τον προσεγγίσω και πώς 

να του συμπεριφερθώ 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

7. Δεν τον κάνω να νιώθει άσχημα, παρέχοντάς του υπερβολικό έπαινο. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

8. Δεν τον κάνω να νιώθει άσχημα, παρέχοντάς του υπερπροστασία και υπερβολική 

προθυμία για βοήθεια. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

9. Τον επαινώ θετικά για τα επιτεύγματά του. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

10. Αναγνωρίζω την προσφορά του σε διάφορες ομαδικές δραστηριότητες 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

11. Του παρέχω κίνητρα για καλύτερη απόδοση. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

12. Τον κάνω να νιώθει ότι υπάρχει κάποιος που νοιάζεται γι’ αυτόν, που τον 

καταλαβαίνει,  που μπορεί να στηριχτεί πάνω του για οποιοδήποτε πρόβλημα. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

13. Ενδιαφέρομαι γι’ αυτόν - φροντίζω να αισθάνεται καλά. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 4. συχνά 5. πάντα 



 

 

132 

 

φορές 

14. Τον ενθαρρύνω και τον ηρεμώ σε διάφορες καταστάσεις. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

15. Υπάρχει αλληλοεκτίμηση - τον σέβομαι και τον εμπιστεύομαι ως άτομο. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

16. Κατανοώ την δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται σε διάφορες καταστάσεις και 

φροντίζω να μην νιώθει άβολα γι’ αυτά που δεν μπορεί να κάνει.  

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

 

 

17. Τον καλώ σε διάφορες δραστηριότητες εκτός του σχολικού χώρου. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

18. Τον αντιμετωπίζω φιλικά, έχω φιλικές σχέσεις - είναι μέρος της παρέας μου. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

19. Συμμετέχει σε συζητήσεις - του λέω τη γνώμη μου για διάφορα θέματα και ζητάω 

τη δική του. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

20. Δεν είμαι απόμακρος, δεν τον αποφεύγω – από την πρώτη στιγμή ήθελα να 

συναναστραφώ μαζί του και να τον γνωρίσω. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

21. Φρόντισα ή φροντίζω να τον συστήσω σε άλλους συμμαθητές. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑΕΙ 

 

Εκπαιδευτικός (αρχικά ονοματεπώνυμου): 
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Ηλικία: 

Φύλο: 

Ειδικότητα: 

Σχολείο: 

Σπουδές και εξειδίκευση (αναλυτική περιγραφή): 

 

Έτη διδασκαλίας: 

 

Έτη διδασκαλίας παιδιού/ων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: 

 

Έτη διδασκαλίας παιδιού/ων με πρόβλημα όρασης: 

 

Είχατε/έχετε μαθητές με:  1. τύφλωση   2. μειωμένη όραση 3. και τα δύο 

 

Πόσους μαθητές με πρόβλημα όρασης: 
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Περιγράψτε το μαθητή με πρόβλημα όρασης για τον οποίο απαντάτε 

 

Μαθητής (Α/Α): 

 

Αρχικά ονοματεπώνυμου:  

 

Ηλικία: 

 

Φύλο: 

 

Τάξη: 

 

Κατάσταση όρασης:    1 τύφλωση 2 μειωμένη όραση 

 

Κινείται αυτόνομα στους χώρους του σχολείου; 

πάντα 

τις περισσότερες φορές 

μερικές φορές 

λίγες φορές 

καθόλου 

 

Ποια μέσα ανάγνωσης χρησιμοποιεί το παιδί {π.χ. μπράιγ, λογισμικό ανάγνωσης οθόνης, 

κασέτες, κείμενα βλεπόντων με τη χρήση βοηθημάτων χαμηλής όρασης (φακοί, 

μεγεθυμένες εκτυπώσεις, κτλ)}; 

 

Έχετε στην τάξη σας το μαθητή αυτό; 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ερωτήσεις με αστεράκι θα απαντηθούν μόνο από τους διευθυντές του 

σχολείου. 

Πρακτική Στήριξη 

* 1. Του παρέχω ή είμαι πρόθυμος να του παρέχω τον κατάλληλο υποστηρικτικό 

εξοπλισμό 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

2. Το βοηθώ στην κίνησή του - τον συνοδεύω όταν χρειάζεται. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

* 3. Του παρέχω συνοδό, όταν του είναι απαραίτητος. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 
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* 4. Φροντίζω για την προσβασιμότητα των χώρων του σχολείου (έχω κάνει ή είμαι 

πρόθυμος να κάνω αλλαγές στο σχολικό περιβάλλον που να υποστηρίζουν την 

προσβασιμότητα). 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

5. Φροντίζω για την τάξη του χώρου (για την αποφυγή διαφόρων μικροτραυματισμών). 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

6. Τον βοηθώ στην εύρεση αντικειμένων/πραγμάτων 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

 

 

7. Τον βοηθώ σε ψώνια/αγορές για την κάλυψη προσωπικών αναγκών κατά τη 

διάρκεια του ωραρίου του σχολείου (φαγητό, νερό, κτλ). 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

8. Του διαβάζω κάτι, όταν χρειάζεται ή όταν το ζητήσει. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

9. Αντιλαμβάνομαι τα όρια των δυνατοτήτων του - του αναθέτω καθήκοντα στα οποία  

μπορεί να αντεπεξέλθει με επιτυχία. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

10. Είμαι πρόθυμος να τον βοηθήσω στα καθήκοντά του, που δεν μπορεί να φέρει εις 

πέρας, χωρίς να δυσανασχετώ και να θυμώνω μαζί του. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

11. Δεν υποτιμώ τις οπτικές του ικανότητες - κατανοώ τι μπορεί να κάνει μόνος του. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

12. Δεν υπερτιμώ τις οπτικές του ικανότητες - κατανοώ από ποιο σημείο και μετά 

χρειάζεται βοήθεια. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

13. Του παρέχω συμβουλές, πληροφορίες και βοήθεια σε θέματα σχετικά με τη 

σταδιοδρομία του και την περαιτέρω εκπαίδευσή του (π.χ. ξένες γλώσσες, μουσική, 

κτλ). 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

 

14. Του παρέχω συμβουλές, πληροφορίες και βοήθεια για θέματα γενικότερου 

ενδιαφέροντος (όχι θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευσή του). 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 4. συχνά 5. πάντα 
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φορές 

15. Υποστηρίζω τα δικαιώματά του και προωθώ τα όποια αιτήματά του στη διεύθυνση. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

16. Τον υπερασπίζομαι στις διενέξεις/διαπληκτισμούς με άλλους μαθητές στο χώρο του 

σχολείου, στην περίπτωση που έχει δίκιο. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

17. Επιδεικνύω ελαστικότητα και κατανόηση στην περίπτωση που χρειαστεί να 

απουσιάσει ή να καθυστερήσει για λίγη ώρα. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

18. Επιδεικνύω ελαστικότητα και κατανόηση, όταν καθυστερεί να ολοκληρώσει τα 

καθήκοντά του ή δεν μπορεί να φέρει εις πέρας μια εργασία. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

19. Δεν τον διαχωρίζω στη βαθμολογία – αμείβεται σύμφωνα με την προσπάθεια και 

την απόδοσή του. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

20. Τον εντάσσω σε ομαδικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του σχολείου. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 
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Συναισθηματική Στήριξη 

1. Αναγνωρίζω, εμπιστεύομαι και αξιοποιώ τις ικανότητές του - δεν τον υποτιμώ. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

2. Τον αντιμετωπίζω ισότιμα – φροντίζω να νιώθει ευπρόσδεκτος – να μην νιώθει 

απόρριψη, αρνητισμό ή διάκριση λόγω της οπτικής του αναπηρίας 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

3. Δεν τον αντιμετώπισα εχθρικά, ειρωνικά και με επικριτική συμπεριφορά  

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

4. Δεν τον κοιτώ περίεργα, κάνοντάς τον να νιώθει άβολα 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

5. Δεν τον κοιτώ με οίκτο ή λύπηση.  

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

6. Δεν τον κάνω να νιώθει αμήχανα - γνωρίζω με ποιο τρόπο να τον προσεγγίσω και πώς 

να του συμπεριφερθώ 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

7. Δεν τον κάνω να νιώθει άσχημα, παρέχοντάς του υπερβολικό έπαινο και ευγένεια. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

 

 

 

8. Δεν τον κάνω να νιώθει άσχημα, παρέχοντάς του υπερπροστασία και υπερβολική 

προθυμία για βοήθεια. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

9. Τον επαινώ θετικά για τα επιτεύγματά του και τον ανταμείβω ηθικά. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

10. Αναγνωρίζω την προσφορά του σε διάφορες ομαδικές δραστηριότητες 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

11. Του παρέχω κίνητρα για καλύτερη απόδοση. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

12. Τον κάνω να νιώθει ότι υπάρχει κάποιος που νοιάζεται γι’ αυτόν, που τον 

καταλαβαίνει,  που μπορεί να στηριχτεί πάνω του για οποιοδήποτε πρόβλημα. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 



 

 

138 

 

13. Ενδιαφέρομαι γι’ αυτόν - φροντίζω να αισθάνεται καλά. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

14. Τον ενθαρρύνω και τον ηρεμώ σε διάφορες καταστάσεις. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

15. Υπάρχει αλληλοεκτίμηση - τον σέβομαι και τον εμπιστεύομαι ως άτομο. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

 

16. Κατανοώ την δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται σε διάφορες καταστάσεις και 

φροντίζω να μην νιώθει άβολα γι’ αυτά που δεν μπορεί να κάνει.  

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

17. Συμμετέχει σε συζητήσεις - του λέω τη γνώμη μου για διάφορα θέματα και ζητάω 

τη δική του. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 

18. Δεν είμαι απόμακρος, δεν τον αποφεύγω – από την πρώτη στιγμή ήθελα να 

συναναστραφώ μαζί του και να τον γνωρίσω. 

1. καθόλου 2. σπάνια 3. μερικές 

φορές 

4. συχνά 5. πάντα 
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