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Περίληψη
Η

παρούσα

ερευνητική

εργασία

μελετήθηκε,

δομήθηκε

και

τελικά

πραγματοποιήθηκε, προσπαθώντας να εμβαθύνει στον προβληματισμό αναφορικά με
τις επιλογές, τις αποφάσεις και την έννοια του αυτοπροσδιορισμού στα άτομα με
αναπηρία και συγκεκριμένα στα άτομα με νοητική αναπηρία. Ο τομέας των επιλογών
και των αποφάσεων στα άτομα με νοητική αναπηρία προϋποθέτει μια σύνθετη και
πολυδιάστατη ανάλυση δεδομένων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε ένα
αρκετά μη αποσαφηνισμένο πεδίο ερευνών. Στην συγκεκριμένη κατεύθυνση δόθηκαν
ερωτηματολόγια με περιεχόμενο δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης και τον
τρόπο επικοινωνίας των ατόμων με νοητική αναπηρία και με αυτισμό. Τα
αποτελέσματα

αφορούσαν

τις

απόψεις

των

γονέων/κηδεμόνων

και

των

εκπαιδευτικών των ατόμων με αναπηρία. Κρίνεται σημαντικό να αποτυπωθούν οι
συγκεκριμένες απόψεις καθώς θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε ποιες επιλογές και
ποιες αποφάσεις είναι πιο οικείες για τα άτομα με αναπηρία καθώς και τον τρόπο που
χρησιμοποιούν για να επικοινωνήσουν αυτές τις επιλογές και αποφάσεις. Ακόμη
εντοπίζεται ένας βαθύτερος προβληματισμός, ο οποίος έγκειται στο δεδομένο κατά
πόσο το περιβάλλον του ατόμου με αναπηρία το υποστηρίζει και του δίνει την
δυνατότητα να προβεί σε επιλογές και να πάρει αποφάσεις για προσωπικά θέματα.

Λέξεις- κλειδιά: επιλογή, απόφαση, αυτοπροσδιορισμός, νοητική αναπηρία
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Summary
This research work has been studied, structured and eventually carried out, trying to
deepen the reflection on choices, decisions and the concept of self- determination for
people with disabilities, particularly people with intellectual disabilities. The field of
choices and decisions in people with intellectual disabilities requires a complex and
multidimensional data analysis so that we can approach a rather than unclear field of
research. In this direction, questionnaires were given with content of daily living
activities and the way of communication of people with intellectual disabilities and
autism. The results concerned the views of parents/ guardians and teachers of disabled
people. It is important to reflect on these views as we can understand what choices
and decisions are most familiar to people with disabilities and how they use them to
communicate these choices and decisions. There is also a deeper reflection, which is
whether the environment of the person with disabilities supports it and enables it to
make choices and make decisions about personal issues.

Key words: choice, decision, self- determination, intellectual disability
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Πρόλογος
Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο «Εκτίμηση του επιπέδου λήψης
αποφάσεων και επιλογής ατόμων με νοητική αναπηρία σε δραστηριότητες της
καθημερινής ζωής: μια διερευνητική μελέτη των εκπροσώπων», εκπονήθηκε στα
πλαίσια της ολοκλήρωσης των μεταπτυχιακών μου σπουδών στο πρόγραμμα «Ειδική
αγωγή: Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» του τμήματος Εκπαιδευτικής και
Κοινωνικής Πολιτικής, του πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η αξιολόγηση της εργασίας
έγινε από τριμελή επιτροπή, την οποία απαρτίζουν η κα Καρτασίδου Λευκοθέα, ο
κος Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος και ο κος Αγαλιώτης Ιωάννης.
Η ενασχόληση μου με τον χώρο της αναπηρίας με οδήγησε να προσπαθήσω να
ερευνήσω και να καταγράψω κατά πόσο τα άτομα με νοητική αναπηρία εμπλέκονται
σε πληθώρα διαφόρων δραστηριοτήτων καθημερινής διαβίωσης που τους αφορούν
άμεσα. Αν και κατά πόσο επιλέγουν και αποφασίζουν για προσωπικά θέματα,
εκφράζοντας πλήρως τις δικές τους επιθυμίες.
Έγινε από την πλευρά μου μια ειλικρινής προσπάθεια να ακολουθήσω μια
κατανοητή και σαφή δομή σε όλο το εύρος της εργασίας, ώστε ο αναγνώστης να
καθοδηγείται σταδιακά από το ένα επίπεδο στο επόμενο βοηθώντας τον έτσι στο
τέλος της ανάγνωσης να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα
αλλά και πιθανόν να του δημιουργηθούν σκέψεις για περαιτέρω συζήτηση και
διερεύνηση του θέματος.
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Εισαγωγή
Στην καθημερινότητα μας οι άνθρωποι παίρνουμε μέρος σε πολλές και
διαφορετικές δραστηριότητες. Τις περισσότερες από αυτές τις έχουμε οι ίδιοι επιλέξει
σύμφωνα με τα προσωπικά ενδιαφέροντα και με βάση αυτά που έχουμε μάθει ή
θέλουμε να μάθουμε περισσότερο. Τα άτομα με νοητική αναπηρία συμμετέχουν
επίσης σε δραστηριότητες που αφορούν τόσο στην εκπαίδευση τους αλλά και την
προσωπική τους ευχαρίστηση. Η επιλογή συμμετοχής σε δραστηριότητες αποτελεί
ένα πολύ προσωπικό και εσωτερικό ζήτημα στο οποίο χωράνε πολλές διαφορετικές
μεταφράσεις. Για τα άτομα με νοητική αναπηρία θεωρείται ακόμη πιο σύνθετο καθώς
το συγκεκριμένο θέμα περιέχει σημαντικές πτυχές του ανθρώπου όπως είναι η
ύπαρξη ή η ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού, η δυνατότητα επιλογής και λήψης
αποφάσεων για προσωπικά ζητήματα.
Ο αυτοπροσδιορισμός στα άτομα με νοητική αναπηρία αποτελεί σημαντικό πεδίο
μελέτης των επιστημόνων και ως αποτέλεσμα μπορούμε να έχουμε στα χέρια μας
συμπεράσματα ερευνών που έχουν διεξαχθεί. Το 1972 ο Nirje (Wolfensberger et al.,
1972) διατύπωσε

την άποψη πως οι επιλογές και οι επιθυμίες των ατόμων με

αναπηρία σε οποιαδήποτε πτυχή της ζωής τους θα πρέπει να λαμβάνονται πολύ
σοβαρά υπόψη ώστε να φτάσουν σε επίπεδο ισότητας με τα υπόλοιπα μέλη της
κοινωνίας. Σύμφωνα με τους Wehmeyer και Metzler (1995), για να μπορέσει το ίδιο
το άτομο να ελέγχει τον εαυτό του είναι πολύ σημαντικό να έχει την δυνατότητα να
εκφράζει τα ενδιαφέροντα του, να κάνει επιλογές και να παίρνει αποφάσεις. Επίσης
ένα άτομο θεωρείται πως έχει αναπτύξει τον αυτοπροσδιορισμό όταν εμφανίζει
συμπεριφορές σύμφωνα με τις πεποιθήσεις, τις αξίες, τις ικανότητες που τον
διακατέχουν (Wehmeyer & Berkobien, 1991 όπως αναφέρεται σε Wehmeyer &
Metzler, 1995).

Σε έρευνα των Wehmeyer και Schwartz

(1998), την σχέση

αυτοπροσδιορισμού και ποιότητα ζωής σε άτομα με νοητική αναπηρία υπήρξε το
συμπέρασμα πως τα άτομα που μπορούσαν να έχουν έλεγχο της ζωής τους εμφάνιζαν
καλύτερη ποιότητα ζωής.
Άμεσα συνδεδεμένες δεξιότητες με τον αυτοπροσδιορισμό θεωρούνται η
ικανότητα επιλογής (choice making) και η λήψη αποφάσεων (decision making) όσον
αφορά δραστηριότητες των ατόμων στην καθημερινότητα τους.
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Έχουν υπάρξει πολλές έρευνες για το ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ελεύθερης
επιλογής, πώς συνδέεται με τον αυτοπροσδιορισμό και αν τελικά τα άτομα με
νοητική αναπηρία μπορούν να κάνουν ελεύθερες επιλογές. Σύμφωνα με Willis και
συν. (2008) όταν ενισχύσουμε την δυνατότητα ελεύθερης επιλογής τότε θα έχουμε
και υψηλότερα ποσοστά στην ποιότητα ζωής. Ωστόσο δεν λείπουν και οι έρευνες
σύμφωνα με τις οποίες πολλά άτομα με νοητική αναπηρία δυσκολεύονται ή δεν
καταφέρνουν καθόλου να κάνουν ελεύθερες επιλογές για πεδία ενδιαφερόντων τους.
Επίσης οι ερευνητές Guess, Benson και Siegel-Causey (1985), όπως αναφέρεται σε
Wolf και Joannou, εξέφρασαν την άποψη- αμφιβολία αν όντως τα άτομα με αναπηρία
έχουν την δυνατότητα να αναπτύξουν ελεύθερες επιλογές. Στο σημείο αυτό φαίνεται
έντονα το στοιχείο της ύπαρξης ομάδων υποστήριξης από το περιβάλλον του ατόμου,
ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία των επιλογών. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν
τελικά οι επιλογές για τις διάφορες δραστηριότητες θα γίνουν από τα ίδια τα άτομα ή
θα παρθούν από τις ομάδες υποστήριξης και σε ποιο βαθμό θα γίνει αυτό.
Η ικανότητα λήψης αποφάσεων αφορά την διαδικασία λήψης μιας τελικής
επιλογής μέσα από μια σειρά δυνατοτήτων και εναλλακτικών λύσεων. Η διαδικασία
λήψης αποφάσεων περιλαμβάνει μια απόφαση σχετικά με το ποια λύση είναι
καλύτερη σε μια δεδομένη στιγμή (Shogren & Wehmeyer, 2015). Αφορά όλους τους
ανθρώπους και σε διάφορες στιγμές της ζωής μας καλούμαστε να πάρουμε κάποιες
αποφάσεις. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τα άτομα με αναπηρία, τα οποία όμως
πρέπει να έχουν αναπτύξει συγκεκριμένες δεξιότητες ώστε να φτάσουν σε μια τελική
απόφαση. Πιο συγκεκριμένα τα άτομα καλούνται να προσδιορίσουν εναλλακτικούς
τρόπους δράσης, πιθανές συνέπειες των δράσεων, να επιλέξουν την καλύτερη
εναλλακτική λύση και τέλος να εφαρμόσουν την απόφαση τους (Beyth-Marom,
Fischhoff, Quadrel και Furby ,1991· Furby και Beyth Marom, 1992· Hickson και
Khemka, 2013, όπως αναφέρεται σε Shogren και Wehmeyer, 2015). Όπως και στην
ικανότητα επιλογής έτσι και στην λήψη αποφάσεων συχνά συναντάμε την ανάγκη
ύπαρξης ομάδων υποστήριξης για τα άτομα με αναπηρία. Οι ομάδες αυτές πιο συχνά
συναντώνται μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον αλλά και στις υπηρεσίες
εκπαίδευσης των ατόμων.
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Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω σχεδιάστηκε η παρούσα εργασία, η οποία
όμως δεν μένει σε ένα γενικό πλαίσιο αλλά προσπαθεί να εντοπίσει το επίπεδο των
επιλογών και των αποφάσεων που κάνουν τα άτομα με νοητική αναπηρία,
καταγράφοντας τις απόψεις των γονέων/κηδεμόνων και των εκπαιδευτικών. Το
επίπεδο των επιλογών και των αποφάσεων εντοπίζεται σε συγκεκριμένους τομείς της
καθημερινής διαβίωσης που αφορούν την προσωπική περιποίηση, την ένδυση, την
διατροφή, την χρήση τουαλέτας, την μετακίνηση. Επίσης σκοπός της εργασίας είναι
να αποκωδικοποιηθεί και ο πιο συνήθης τρόπος επικοινωνίας που χρησιμοποιούν τα
άτομα με αναπηρία ώστε να εκφράσουν τις επιθυμίες τους. Μέσα από την έρευνα
συγκρίνονται και εντοπίζονται διαφορετικές απόψεις των γονέων/κηδεμόνων ατόμων
με νοητική αναπηρία και ατόμων με αυτισμό καθώς και οι απόψεις των
εκπαιδευτικών ατόμων με νοητική αναπηρία και ατόμων με αυτισμό.
Η δομή της εργασίας είναι χωρισμένη σε κεφάλαια με τέτοια ροή ώστε να
προωθείται μια σταδιακή και κατανοητή συνέχεια στην ανάγνωση. Συγκεκριμένα στο
πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση-ανασκόπηση του ζητήματος.
Δίνονται ορισμοί των κύριων όρων, γίνεται μελέτη παλαιότερων σχετικών ερευνών
και επισημαίνονται σημαντικές πληροφορίες για την προώθηση της έρευνας. Το
δεύτερο κεφάλαιο

αφορά την μεθοδολογία της έρευνας, δίνονται στοιχεία που

αφορούν τους συμμετέχοντες στην έρευνα και περιγράφεται το ερευνητικό εργαλείο
το οποίο χρησιμοποιήθηκε. Στο τρίτο κεφάλαιο εντοπίζονται πλέον τα αποτελέσματα
της έρευνας, αυτά τα οποία οδηγούν ή όχι στις απαντήσεις των ερευνητικών
ερωτημάτων. Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια ένωσης του
θεωρητικού πλαισίου με τα αποτελέσματα και να υπάρξει μια συζήτηση και μια
ώθηση στην πραγματοποίηση επόμενων ερευνών.
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Κεφάλαιο 1: Θεωρητική θεμελίωση
1.1 Η σημασία του αυτοπροσδιορισμού στην εκπαίδευση των ατόμων με

νοητική αναπηρία
Ο όρος self determination συναντάται στην ελληνική βιβλιογραφία με την
μετάφραση αυτοπροσδιορισμός ή αυτοδιάθεση. Σύμφωνα με το American Heritage
Dictionary of the English Language (1992) δίνεται η οπτική του αυτοπροσδιορισμού
ως ο προσδιορισμός της μοίρας ή της δράσης ενός ανθρώπου χωρίς να υπάρχει
καταναγκασμός από άλλη πλευρά. Αυτοπροσδιοριζόμενη άτομο θεωρείται αυτός που
έχει τον έλεγχο του εαυτού του και ενεργεί με βάση τις δικές τους επιλογές,
αποφάσεις, αξίες και πεποιθήσεις. Οι παράγοντες που θα επηρεάσουν την ανάπτυξη
του αυτοπροσδιορισμού βρίσκονται τόσο στο διάφορα και ποικίλα περιβάλλοντα στα
οποία ζει και ενεργεί το άτομο, αλλά εξαρτάται και από το ίδιο το άτομο, την
προσωπικότητα ή τον χαρακτήρα του.
Ο Wehmeyer θεωρείται από τους ερευνητές που έχουν ασχοληθεί περισσότερο
για τον αυτοπροσδιορισμό και αυτός ο όποιος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή
συγγραφής του ερωτηματολογίου The Arc’s self-determination questionnaire. Το
1992 ο Wehmeyer αναφέρει πως ο αυτοπροσδιορισμός είναι η ικανότητα του
ανθρώπου να επιλέγει και να αποφασίζει για πράγματα που τον αφορούν. Πέρα από
αυτό όμως είναι μια πραγματική ανάγκη των ανθρώπων να εμπλακούν σε
ενδιαφέρουσες καταστάσεις, να ενεργούν από επιλογή και όχι από εξωτερικό
εξαναγκασμό.

Όπως

αναφέρεται

σε

Wehmeyer

και

Metzler

(1995)

ο

αυτοπροσδιορισμός δηλώνει τον απόλυτο έλεγχο των επιλογών και των αποφάσεων
που επηρεάζουν την ζωή του ατόμου. Οι Deci και Ryan (όπως αναφέρεται σε Faw,
Davis & Peck, 1996) ορίζουν τον αυτοπροσδιορισμό ως την ικανότητα των
ανθρώπων να επιλέγουν και να υποστηρίζουν τις επιλογές τους κάνοντας πράξη και
ενεργώντας σύμφωνα με αυτές. Σύμφωνα με τους Field, Martin, Miller, Ward και
Wehmeyer (1998), «η αυτοδιάθεση είναι ένας συνδυασμός δεξιοτήτων, γνώσεων και
πεποιθήσεων που επιτρέπουν σε ένα άτομο να εμπλακεί σε αυτορυθμιζόμενη
συμπεριφορά που κατευθύνεται προς τον στόχο» (σ. 2).
Μαζί με όλα τα παραπάνω και για να ολοκληρωθεί η σημασία του
αυτοπροσδιορισμού

προστίθενται η επιλογή και λήψη αποφάσεων, η επίλυση

προβλημάτων, ο καθορισμός των στόχων και δεξιοτήτων, οι προσδοκίες της πορείας
των επιλογών, η αυτογνωσία και η κατανόηση. O Stancliffe (2001) έκανε λόγο και ο
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ίδιος για τα χαρακτηριστικά, τις δεξιότητες, τις συμπεριφορές που χρειάζεται ένα
άτομο για να ειπωθεί πως έχει αναπτύξει τον αυτοπροσδιορισμό. Συγκεκριμένα
τόνισε πως η λήψη αποφάσεων, η επίλυση προβλημάτων, ο έλεγχος της
συμπεριφοράς, η αυτοπεποίθηση είναι στάδια που πρέπει να δουλέψει και να
ενισχύσει οποιοσδήποτε που θέλει να φτάσει στον αυτοπροσδιορισμό του ως άτομο.
Το 2002 οι Malian και Nevin (όπως αναφέρεται σε Cobb, Lehmann, NewmanGonchar & Alwell,2009) ολοκλήρωσαν μια βιβλιογραφική ανασκόπηση για τον
αυτοπροσδιορισμό και διατύπωσαν τα εξής: « 1.η αυτοδιάθεση αλλάζει καθόλη την
διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου, 2. η αυτοδιάθεση είναι διδακτική, οι μαθητές
μαθαίνουν τον αυτοπροσδιορισμό μέσω οργανωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
3. η αυτοδιάθεση εκτιμάται από μαθητές, μέλη της οικογένειας, εκπαιδευτικούς, που
προφανώς βλέπουν την αξία και την σημασία του αυτοπροσδιορισμού, 4. η
αυτοδιάθεση

περιλαμβάνει

ψυχολογικά

στοιχεία

όπως

η

ανεξαρτησία,

η

αυτοδιαχείριση, η αυτοαποτελεσματικότητα, 5. η αυτοδιάθεση αποτελεί πρόβλεψη
επιτυχούς μετάβασης στην ενήλικη ζωή, 6. η υποστήριξη και η ενθάρρυνση που θα
οδηγήσουν στον αυτοπροσδιορισμό μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να
αξιολογήσουν τον εαυτό τους και τις ανάγκες τους, να κάνουν επιλογές, να επιλύσουν
τυχόν πρόβλημα και να επιτύχουν τους στόχους τους» (σ.5). Το 2003 οι Wehmeyer
και Palmer δηλώνουν πως ο αυτοπροσδιορισμός πρέπει να αντικατοπτρίζει την
προσωπική αίσθηση

που έχει το άτομο για την ζωή του. Επίσης ο όρος

χρησιμοποιείται και για να αναφερθεί ως ανθρώπινο δικαίωμα των ανθρώπων να
ελέγχουν και να κατευθύνουν της ζωή τους χωρίς την παρέμβαση άλλων. Σύμφωνα
με

τους

ερευνητές

«η

προώθηση

της

σημασίας

και

ανάπτυξης

τους

αυτοπροσδιορισμού συμβάλλει στο στόχο της εκπαίδευσης να υπάρξει αύξηση της
αυτάρκειας, της αυτονομίας και κατά συνέπεια να διευκολυνθεί και να
πραγματοποιηθεί η κοινωνική ένταξη και η ανεξάρτητη διαβίωση» (Wehmeyer &
Palmer, 2003, σ.132). Για τους Cobb, Lehmann, Newman-Gonchar και Alwell (2009)
ο αυτοπροσδιορισμός είναι ένα πολύπλευρο κατασκεύασμα το οποίο για να
«οικοδομηθεί» απαιτεί να υπάρχουν ψυχολογικοί παράγοντες, όπως η αίσθηση του
ελέγχου αλλά και ένας συνδυασμός από συμπεριφορές ικανότητες, όπως οι
δεξιότητες επικοινωνίας.
Ο αυτοπροσδιορισμός ως ικανότητα αποτελεί δικαίωμα όλων των ανθρώπων
και υποχρέωση των διάφορων ομάδων υποστήριξης να ενταχθεί σε ένα εκπαιδευτικό
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πλαίσιο. Ο όρος ως έννοια συνδέεται με επιμέρους έννοιες ή καταστάσεις τις οποίες
είναι σωστό να τις διαθέτουν οι άνθρωποι. Συγκεκριμένα ο Wehmeyer (1999)
αναφέρει

πως

υπάρχουν

ουσιώδη

χαρακτηριστικά

που

καθορίζουν

την

αυτοπροσδιοριζόμενη συμπεριφορά η οποία θεμελιώνεται καθώς τα χαρακτηριστικά
αυτά αναπτύσσονται και αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους. Τα στοιχεία για τα οποία
γίνεται λόγος είναι οι δεξιότητες επιλογής, δεξιότητες λήψης αποφάσεων, ικανότητες
επίλυσης

προβλημάτων,

αυτοπαρατήρηση,

καθορισμός

αυτοαξιολόγηση.

στόχων

Δεξιότητες

και

δεξιότητες

επίτευξης,

αυτο-ενίσχυσης,

δεξιότητες

αυτοδιδασκαλίας, ηγετικές ικανότητες, εσωτερικός αυτοέλεγχος, θετικές εκτιμήσεις
αποτελεσματικότητας, αυτογνωσία.
Πέρα όμως από τα παραπάνω στοιχεία ο Wehmeyer (1996) αναλύει τα στάδια
που πρέπει να συνυπάρχουν για να θεωρηθεί κάποιο άτομο πως έχει αναπτύξει τον
αυτοπροσδιορισμό. Αναφέρει πως «1. το άτομο ενεργεί αυτόνομα, 2.οι συμπεριφορές
του αυτορυθμίζονται, 3. το άτομο ενεργεί για ένα γεγονός όντας ψυχολογικά
ενισχυμένο και 4. το άτομο ενεργεί με αυτοπεποίθηση». Μια συμπεριφορά θεωρείται:
«1.αυτόνομη, εάν το άτομο ενεργεί σύμφωνα με τις δικές του προτιμήσεις,
συμφέροντα ή/και ικανότητες και ανεξάρτητα χωρίς αδικαιολόγητη εξωτερική
επιρροή ή παρέμβαση, 2. αυτορυθμιζόμενη, εάν οι άνθρωποι λαμβάνουν αποφάσεις
σχετικά με τις δεξιότητες που θα χρησιμοποιήσουν σε μια κατάσταση, εξετάζουν την
κατάσταση που έχουν να αντιμετωπίσουν, διατυπώνουν και αξιολογούν σχέδιο
δράσης, 3. ψυχολογικά ενισχυμένη συμπεριφορά θεωρείται όταν οι άνθρωποι
ενεργούν με βάση τις πεποιθήσεις τους και πως έχουν την ικανότητα να
χρησιμοποιούν συμπεριφορές που απαιτούνται για να επηρεάσουν το περιβάλλον
τους, 4. αυτοπεποίθηση, είναι το γνώρισμα των ανθρώπων που έχουν μια
ολοκληρωμένη γνώμη για τον εαυτό τους καθώς και τα πλεονεκτήματα ή
περιορισμούς που διαθέτουν, η γνώση αυτή αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο» (όπως αναφέρεται σε Wehmeyer & Schwartz, 1998, σ.4-5).
Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναπτύξει τον αυτοπροσδιορισμό είναι σε θέση να
αποφασίζουν ποιες δεξιότητες πρέπει να χρησιμοποιήσουν σε διάφορες καταστάσεις,
δημιουργούν και αξιολογούν το σχέδιο δράσης που θα ακολουθήσουν. Τα
αυτορρυθμιζόμενα άτομα συνήθως μπορούν να παρατηρήσουν το φυσικό και
κοινωνικό περιβάλλον στο οποίοι ζουν, ώστε να αποφασίσουν και να ενεργήσουν
σύμφωνα με τις πληροφορίες που θα συλλέξουν (Wehmeyer, Kelchner & Richards,
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1996).

Σύμφωνα

με

τους

Wehmeyer

και

Bolding

(1999)

οι

άνθρωποι

αυτοπροσδιορίζονται όχι μόνο με βάση αυτό που κάνουν αλλά κυρίως με βάση τον
σκοπό της δράσης και των ενεργειών τους.
Το 1999 ο Wehmeyer σχεδίασε ένα μοντέλο με το οποίο παραθέτει όλα εκείνα τα
στοιχεία που προωθούν την εμφάνιση του αυτοπροσδιορισμού (Model of the
emergence of self-determination). «Η εμφάνιση της αυτοδιάθεσης βασίζεται στην
ενίσχυση της ατομικής ικανότητας καθώς και στο περιβάλλον και στις
υποστηρικτικές ομάδες που δίνουν έμφαση στην επιλογή και την αυτονομία»
(Wehmeyer, 1999,σ.58). Σύμφωνα με τους Wehmeyer και Garner (2003) όταν
καλούμαστε να εξετάσουμε σε ποιο βαθμό ένα άτομο έχει αναπτύξει τον
αυτοπροσδιορισμό, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας δύο παράγοντες, συντελεστές. Ο
πρώτος παράγοντας αναφέρεται στην ικανότητα του ανθρώπου να ενεργεί με τρόπο
που «αποκαλύπτονται» τα στοιχεία του αυτοπροσδιορισμού. Εάν δηλαδή διαθέτει και
ποιες είναι αυτές οι δεξιότητες που έχει για να παίρνει αποφάσεις, να θέτει στόχους ή
να επιλύει τυχόν προβλήματα. Επίσης κατά πόσο το άτομο μπορεί να υποστηρίξει τις
πράξεις ή τις αποφάσεις του, να ελέγχει με άλλα λόγια τις επιθυμίες και τον τρόπο
δράσης του πάνω σε αυτές. Ο δεύτερος παράγοντας που εμφανίζεται στο μοντέλο του
Wehmeyer είναι ο βαθμός που τα περιβάλλοντα και οι άνθρωποι υποστήριξης που
βρίσκονται δίπλα στα άτομα παρέχουν ευκαιρίες ή τις δυνατότητες να

πάρουν

αποφάσεις για την ζωή τους, να ελέγχουν οι ίδιοι την ζωή τους και κατά πόσο τελικά
επεμβαίνουν οι πρώτοι στους δευτέρους για διαδικασίες που τους αφορούν.
Παρακάτω δίνεται σε σχήμα το μοντέλο εμφάνισης του αυτοπροσδιορισμού όπως το
σχεδίασε ο Wehmeyer (1999).
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Ανάπτυξη

Μάθηση

Ικανότητα

Περιβάλλον

Αντίληψη/
πεποιθήσεις

Ευκαιρία

Συστήματα
υποστήριξης

Εμπειρία

Αυτονομία

Αυτορρύθμιση

Ψυχολογική ενδυνάμωση

Αυτοπεποίθηση

Αυτοπροσδιορισμός

Σχήμα 1: μοντέλο εμφάνισης του Αυτοπροσδιορισμού (Wehmeyer, 1999, σελ. 62)
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1.1.1 Αυτοπροσδιορισμός και ποιότητα ζωής
Η ποιότητα ζωής είναι μία πολύπλοκη έννοια, η οποία πρέπει να ειδωθεί μέσα
από πολύπλευρες οπτικές και να σχεδιαστεί με ποικίλους τρόπους για κάθε άνθρωπο
ξεχωριστά. Σύμφωνα με τον Schalock (όπως αναφέρεται σε Wehmeyer & Schwartz,
1998) η ποιότητα ζωής είναι μια πρακτική που ακολουθείται από τους ανθρώπους για
την οργάνωση και την βελτίωση των συνθηκών ζωής. Η ποιότητα ζωής είναι πολύ
σημαντική για όλα τα άτομα, αποτελείται από τους ίδιους παράγοντες για όλους και
πραγματώνεται όταν ικανοποιούνται οι βασικές ανάγκες του ατόμου με βάση τις
προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα και τις αποφάσεις που παίρνει. Ο ίδιος ερευνητής
προτείνει οκτώ διαστάσεις της ποιότητας ζωής : «1. συναισθηματική ευημερία, 2.
διαπροσωπικές σχέσεις, 3. υλική ευημερία, 4. προσωπική ανάπτυξη, 5. σωματική
ευεξία, 6. κοινωνική ένταξη, 7. δικαιώματα, 8.αυτοπροσδιορισμός» (όπως αναφέρεται
σε Wehmeyer & Schwartz, 1998,σ. 4).
Το 2005 οι Lachapelle, Wehmeyer, Haelewyck, Courbois, Keith, Schalock,
Verdugo και Walsh μελέτησαν και διενέργησαν έρευνα για την σχέση του
αυτοπροσδιορισμού και της ποιότητας ζωής ανάμεσα σε 182 άτομα με νοητική
αναπηρία. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως υπάρχει θετική σχέση και πως
ο αυτοπροσδιορισμός οδηγεί σε ενίσχυση της ποιότητας της ζωής. Βέβαια οι ίδιοι
ερευνητές υποστηρίζουν πως υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν και
πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας, όπως οι συνθήκες ζωής των ατόμων αλλά και το
επίπεδο ανάπτυξης τους αυτοπροσδιορισμού. Επίσης αναφέρουν πως το κάθε ένα
χαρακτηριστικό της αυτοπροσδιοριζόμενης συμπεριφοράς συμβάλλει ξεχωριστά σε
αυτήν την δημιουργία της σχέσης. Την ίδια χρονιά οι Schalock, Verdugo, Jenaro,
Wang, Wehmeyer, Xu και συν. (όπως αναφέρεται σε Wehmeyer, 2005) κατέγραψαν
τις αντιλήψεις ατόμων από το οικογενειακό και εκπαιδευτικό περιβάλλον σχετικά με
την σπουδαιότητα των βασικών διαστάσεων της ποιότητας ζωής, μια εκ των οποίων
είναι και η αυτοδιάθεση. Το δείγμα αποτελούνταν από 778 άτομα με νοητική
αναπηρία, 491 μέλη οικογενειών ατόμων με νοητική αναπηρία και 773 επαγγελματίες
που εργάζονταν σε τομείς υπηρεσιών αναπηρίας. Τα άτομα με νοητική αναπηρία
κατάταξαν την αυτοδιάθεση ως το πιο σημαντικό στοιχείο για την ποιότητα ζωής,
ενώ οι άλλες δύο ομάδες βαθμολόγησαν τον αυτοπροσδιορισμό ως το χαμηλότερο σε
σχέση με τα υπόλοιπα στοιχεία της ποιότητας ζωής. Μια ακόμη έρευνα στο
συγκριμένο πεδίο έγινε από το Neely-Barnes (όπως αναφέρεται σε Ferrari, Soresi &
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Wehmeyer, 2007). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 220 άτομα με αναπτυξιακές
δυσκολίες και τα αποτελέσματα έδειξαν πως η διαβίωση σε μεγάλες ομάδεςκοινότητες αλλά και η δυνατότητα να παίρνουν αποφάσεις συνδέονται άμεσα με την
καλύτερη ποιότητα ζωής.

1.1.2 Αυτοπροσδιορισμός και νοητική αναπηρία
Ο αυτοπροσδιορισμός είναι μία πολύπλοκη έννοια αλλά και πτυχή των
ανθρώπων, για την οποία χρειάζεται εκπαίδευση, οργάνωση αλλά σεβασμό προς την
προσωπικότητα του ατόμου. Δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός αυτής της δεξιότητας
ανάμεσα σε ανθρώπους με αναπηρία και σε ανθρώπους χωρίς αναπηρία. Ισχύουν όλα
τα παραπάνω χαρακτηριστικά της αυτοπροσδιοριζόμενης συμπεριφοράς και έχει
εξίσου σημαντική για την πορεία ενός ανθρώπου. Ωστόσο για την ομάδα των ατόμων
με νοητική αναπηρία χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση και

μια διαφορετική

προσέγγιση, ώστε να διασφαλίσουμε μεγαλύτερη επιτυχία στην ανάπτυξη του
προσδιορισμού.
Όσο περνούν τα χρόνια αρχίζει και καθιερώνεται και να αναγνωρίζεται μια
παραδοχή πως τα άτομα με νοητική αναπηρία έχουν δικαίωμα στην συγκρότηση μιας
αυτοπροσδιοριζόμενης συμπεριφοράς. Για τον Nirje (όπως αναφέρεται σε
Wehmeyer,1998) αυτή η αναγνώριση πως η αυτοδιάθεση έχει θεμελιώδη σημασία για
τον άνθρωπο ώστε να επιτευχθεί ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια και ο άνθρωπος να
θεωρηθεί κι ο ίδιος αξιόλογος και αξιοπρεπής, είναι τόσο σημαντική για τα άτομα με
νοητική αναπηρία τα οποία με την σειρά τους θέλουν και επιδιώκουν να αποκτήσουν
σαφή έλεγχο της ζωής τους. Όλο και πιο συχνά συναντάμε εκπαιδευτικά και όχι μόνο
προγράμματα, τα οποία έχουν σαν κεντρικό άξονα τον άνθρωπο με την νοητική
αναπηρία και σαν στόχο την ενίσχυση του αυτοπροσδιορισμού. Σύμφωνα με τον
Nirje (όπως αναφέρεται σε Wehmeyer & Metzler, 1995) πολλά άτομα με νοητική
αναπηρία έχουν πολύ λίγες ευκαιρίες ή ακόμα και την εμπειρία να κάνουν επιλογές ή
να πάρουν αποφάσεις για βασικά θέματα της ζωής τους. Ακόμα πιο λίγες είναι οι
αναφορές σε έρευνες για άτομα με νοητική αναπηρία και το ποσοστό της
αυτοδιάθεσης τους. Το 1990 συναντάμε μια πολύ λεπτομερή αναφορά της Εθνικής
Συνόδου Συμβουλίων Αναπτυξιακής Αναπηρίας, η οποία αφορούσε τα αποτελέσματα
μια εθνικής έρευνας για Αμερικανούς με αναπτυξιακές αναπηρίες. Το δείγμα ήταν
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4.544 άτομα με νοητική αναπηρία τα οποία έπρεπε να απαντήσουν σε 27 ερωτήσεις,
χωρισμένες σε τομείς σχετικούς με την ικανοποίηση, ανεξαρτησία, ενσωμάτωση και
παραγωγικότητα. Τα αποτελέσματα της μεγάλης αυτής έρευνας έδειξαν πως τα άτομα
με νοητική αναπηρία είναι πολύ πιθανό να μην έχουν αναπτυγμένο τον
αυτοπροσδιορισμό. Οι ερωτηθέντες που πήραν μέρος στην έρευνα έδειξαν πως
διαθέτουν λιγότερες επιλογές και έλεγχο όσον αφορά τους τομείς της ανεξαρτησίας,
της παραγωγικότητας, της ολοκλήρωσης. Άλλωστε για τους Wehmeyer και Metzler
(1995) πέρα από το ποσοστό επιλογών και του ελέγχου που βιώνει ένας άνθρωπος «ο
αυτοπροσδιορισμός αντανακλάται στον βαθμό στον οποίο ένα άτομο μπορεί να είναι
αυτόνομο, ενεργώντας με βάση τις προσωπικές πεποιθήσεις του, τα συμφέροντα, τις
αξίες. Μια ένδειξη αυτονομίας είναι ο βαθμός στον οποίο τα άτομα συμμετέχουν σε
καθημερινές δραστηριότητες και στις προτιμώμενες δραστηριότητες αναψυχής.» Ένα
ακόμη στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα είναι πως τα άτομα με νοητική
αναπηρία έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν τι ρούχα θα φορέσουν ή τι φαγητό
επιθυμούν να φάνε, αλλά δεν έχουν την ίδια συμμετοχή σε αποφάσεις όπως για το
πού θα μείνουν ή για το πότε θα κάνουν ένα ταξίδι, όπως επίσης και για πιο
προσωπικά θέματα αν δηλαδή μπορούν να παντρευτούν ή να συγκατοικήσουν με ένα
άλλο άτομο. Για όλα αυτά τα θέματα υπάρχει πάντα ένα άλλο σύστημα ανθρώπων
γύρω από το άτομο με τη νοητική αναπηρία, το οποίο καλείται ή αναλαμβάνει
αυτόνομα να πάρει τις αποφάσεις για όλα τα παραπάνω ζητήματα. Για τους ερευνητές
υπάρχουν πολλοί και διάφοροι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό, κυρίως γιατί
τα εκπαιδευτικά και οικογενειακά περιβάλλοντα στα οποία ζει ένα άτομο νε νοητική
αναπηρία λειτουργούν κάτω από πολύ στενά και υπερπροστατευτικά πλαίσια και δεν
δίνουν την πρέπουσα σημασία στο δικαίωμα της επιλογής, των αποφάσεων και του
αυτοπροσδιορισμού.
Τα θέματα που αφορούν άμεσα τον αυτοπροσδιορισμό μπορεί να είναι από τα
πιο απλά πράγματα όπως τι ώρα να σηκωθείς από το κρεβάτι το πρωί ή τι πρωινό θα
ήθελες να φας. Όλοι οι άνθρωποι με ή χωρίς νοητική αναπηρία έχουν το δικαίωμα να
εκφράσουν και να επικοινωνήσουν τις ανάγκες τους ώστε να επιλέξουν και να
αποφασίσουν για ζητήματα όπως τα παραπάνω. Τα απλά και καθημερινά πράγματα
για τα οποία καλούμαστε να αποφασίσουμε συχνά δείχνουν και το ποσοστό του
ελέγχου ή της αυτοδιάθεσης. σύμφωνα με τους Faw, Davis και Peck (1996) οι
περισσότερες έρευνες που έχουν γίνει για τον αυτοπροσδιορισμό έδιναν έμφαση σε
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θέματα που αφορούσαν σύντομες, ημερήσιες αποφάσεις. Οι έρευνες έδειξαν πως
άτομα με νοητική αναπηρία με σοβαρά θέματα επικοινωνίας ήθελαν και
προσπαθούσαν να εκφράσουν τις προτιμήσεις τους και να επιλέξουν για ένα
συγκεκριμένο θέμα. Επίσης έρευνες που αφορούσαν τις επιπτώσεις της επιλογής για
θέματα αναψυχής έδειξαν ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία είναι σε θέση να
υποδείξουν τις δραστηριότητες που επιθυμούν αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι πως
τα ίδια τα άτομα παρουσίαζαν μεγαλύτερη προθυμία να συμμετέχουν σε αυτές τις
δραστηριότητες, αφού είχαν ερωτηθεί προσωπικά.
Το 1996 οι Wehmeyer, Kelchner και Richards πραγματοποίησαν μια μεγάλη
έρευνα για να μελετήσουν την σχέση των ατόμων με νοητική αναπηρία και των
κύριων χαρακτηριστικών της αυτοπροσδιοριζόμενης συμπεριφοράς. Το δείγμα
αποτελούνταν από 407 άτομα με νοητική αναπηρία. Για το κάθε ένα χαρακτηριστικό
χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές μέθοδοι συλλογής δεδομένων. Οι συμμετέχοντες
στην έρευνα κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούσαν την κατοικία,
την οικογενειακή ζωή, την απασχόληση, την ψυχαγωγία, τον ελεύθερο χρόνο, την
μεταφορά και την διαχείριση των χρημάτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν
πως υπάρχει σχέση μεταξύ του επιπέδου της αναπηρίας του ατόμου

και του

ποσοστού του αυτοπροσδιορισμού, χωρίς βέβαια οι ερευνητές να αποκλείουν πως και
άλλοι παράγοντες επηρεάζουν εξίσου.
Ένα από τα θέματα που αφορούν τα άτομα με νοητική αναπηρία και έχει μεγάλη
σοβαρότητα είναι το θέμα της μετάβασης από την παιδική-σχολική ηλικία στην
ενήλικη ζωή. Το εκπαιδευτικό και οικογενειακό περιβάλλον του ατόμου με νοητική
αναπηρία καλείται από πολύ νωρίς να σχεδιάσει, να οργανώσει και να θέσει σε
εφαρμογή ένα κατάλληλο πρόγραμμα μετάβασης. Στο πρόγραμμα περιέχονται
δεξιότητες και εμπειρίες απαραίτητες για την ομαλή μετάβαση του ατόμου στην
ενηλικίωση. Σύμφωνα με τους Wehmeyer και Schwartz (1997) μια επιτυχημένη
μετάβαση ακολουθείται από μια καλύτερη ποιότητα ζωής, αύξηση της συμμετοχής
των ατόμων στην λήψη αποφάσεων, ενίσχυση της αυτοδιάθεσης και ακόμη επιφέρει
πιο θετικά αποτελέσματα στην ζωή των ατόμων με νοητική αναπηρία ως ενήλικες
πλέον.
Σύμφωνα με τους Field, Martin, Miller, Ward και Wehmeyer (1998) υπάρχουν
έρευνες οι οποίες μελέτησαν τα αποτελέσματα εκπαιδευτικών προγραμμάτων που
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αφορούσαν την ενίσχυση του αυτοπροσδιορισμού σε άτομα με νοητική αναπηρία. Οι
έρευνες έδειξαν πως ακόμα και μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων οι μαθητές
με νοητική αναπηρία είχαν περιορισμένα θετικά αποτελέσματα ως προς την
αυτοδιάθεση και την ανεξαρτησία τους. Πολλοί μαθητές με νοητική αναπηρία
αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες ως προς την εκμάθηση και απόκτηση των
κατάλληλων δεξιοτήτων για την ενίσχυση της αυτοδιάθεσης. Συγκεκριμένα για τον
Biller «επιτρέπουν να υπάρχει ένα εξωτερικός έλεγχος, παρουσιάζουν χαμηλή
αυτοεκτίμηση,
συμμετέχουν

έχουν
λιγότερο

μειωμένες
σε

δεξιότητες

εξωσχολικές

σχεδιασμού

δραστηριότητες,

και

στοχοθέτησης,

δυσκολεύονται

να

συγκεντρώσουν πληροφορίες για την λήψη αποφάσεων, εμφανίζουν αδυναμία ως
προς την αποφασιστικότητα και εμφανίζουν ελλείψεις ως προς τον προσανατολισμό
της πραγματικότητας μη κατανοώντας τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους»
(όπως αναφέρεται σε Field, Martin, Miller, Ward και Wehmeyer, 1998, σ. 7).
Σύμφωνα με τους Wehmeyer και Kelchner «οι μαθητές με νοητική αναπηρία συχνά
δεν μπορούν να υποστηρίξουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους, είναι λιγότερο
προετοιμασμένοι να κάνουν δύσκολες επιλογές και να πάρουν αποφάσεις για θέματα
που θα τους οδηγήσουν σε μεγαλύτερο έλεγχο της ζωής τους και θα καταφέρουν να
γίνουν ενήλικες πια με αναπτυγμένο τον αυτοπροσδιορισμό.» (όπως αναφέρεται σε
Field et al., 1998, σ.7)
Ο

Wehmeyer

(1998),

ένας

από

τους

μεγαλύτερους

μελετητές

του

αυτοπροσδιορισμού για τα άτομα με νοητική αναπηρία, αναφέρει ξεκάθαρα και
χωρίς δεύτερη σκέψη πως τα άτομα με νοητική αναπηρία μπορούν να μάθουν να
αυτορρυθμίζουν και να αυτοδιαχειρίζονται την δική τους συμπεριφορά, να γίνονται
λιγότερο εξαρτημένα από άλλους, να εκφράζουν τις προτιμήσεις τους και να
χρησιμοποιούν αυτές τις προτιμήσεις για να κάνουν επιλογές για διάφορα θέματα.
Το 2003 οι Wehmeyer και Garner διενήργησαν έρευνα στην οποία μελέτησαν τη
συνεισφορά των προσωπικών χαρακτηριστικών ατόμων με νοητική αναπηρία και το
επίπεδο του αυτοπροσδιορισμού τους. Συγκεκριμένα μελέτησαν την συνεισφορά του
επιπέδου νοημοσύνης, της ηλικίας, της αποφασιστικότητας, της αυτόνομης
λειτουργίας, τις επιλογές και το έλεγχο της ζωής στην ενίσχυση του
αυτοπροσδιορισμού ατόμων με ή χωρίς νοητική αναπηρία. Το δείγμα αποτελούνταν
από 301 άτομα με νοητική αναπηρία, ανεξαρτήτου επιπέδου αναπηρίας. Τα
αποτελέσματα έδειξαν πως τα άτομα με σοβαρή νοητική αναπηρία δεν είχαν
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ανεπτυγμένο τον αυτοπροσδιορισμό σε σχέση με άτομα με ελαφρά νοητικά
αδυναμίες. Κοντά σε αυτή την άποψη συνηγορούν και τα αποτελέσματα των
Stancliffe, Abery και Smith (2000), σύμφωνα με τα οποία οι συμμετέχοντες της
έρευνας

που

είχαν

ήπια

νοητική

αναπηρία

εμφάνιζαν

μεγάλα

ποσοστά

αυτοπροσδιορισμού (όπως αναφέρεται σε Wehmeyer & Garner, 2003). Οι ερευνητές
σημειώνουν πως παρέχοντας δυνατότητες επιλογής και ενισχύοντας τις ευκαιρίες για
ελεύθερη επιλογή, προσδοκούμε μεγαλύτερα επίπεδα αυτοπροσδιορισμού.
Στην κατάκτηση και εξέλιξη του αυτοπροσδιορισμού σημαντικό ρόλο παίζουν τα
διάφορα περιβάλλοντα μέσα στα οποία τα άτομα με νοητική αναπηρία ζουν και
εκπαιδεύονται. Οι άνθρωποι των ομάδων υποστήριξης έχουν την δυνατότητα να
προωθήσουν ή ακόμη και να επιβραδύνουν την πορεία της αυτοδιάθεσης. σύμφωνα
με τους Turnbull και Turnbull (2001) όταν τα άτομα με νοητική αναπηρία δεν είναι
σε θέση να καθορίσουν με ποιους ανθρώπου επιθυμούν να συνεργαστούν, τότε τα
άτομα άμεσης υποστήριξης (γονείς, εκπαιδευτικοί) αναλαμβάνουν να παρέχουν όλα
τα απαραίτητα εφόδια και να οδηγήσουν βήμα βήμα τα άτομα με αναπηρία προς την
ολοκλήρωση του αυτοπροσδιορισμού. Το 2000 οι Hughes, Agran και Wehmeyer
διενήργησαν μια έρευνα σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών για θέματα
αυτοπροσδιορισμού. Το δείγμα αποτελούνταν από 1.219 εκπαιδευτικούς οι οποίοι
ερωτήθηκαν κατά πόσο κατανοούν και προωθούν τον τομέα του αυτοπροσδιορισμού.
Το 60% αυτού του δείγματος έδειξαν πως είναι εξοικειωμένοι και γνωρίζουν το θέμα
της αυτοδιάθεσης, επίσης η συντριπτική πλειοψηφία ήταν υπέρ των σχεδίων δράσης
για την εκμάθηση των απαραίτητων δεξιοτήτων. Οι ερευνητές ανέφεραν όλα τα
παραπάνω στοιχεία ως πολύ θετικές στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών. Ωστόσο
έκαναν λόγο για μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια η οποία έθεσε προβληματισμούς.
Συγκεκριμένα αναφέρουν πως οι σκέψεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με την
αυτοδιάθεση αλλάζει ανάλογα με το επίπεδο σοβαρότητας της αναπηρίας των
μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται με μαθητές με σοβαρή νοητική αναπηρία
βαθμολόγησαν με σημαντικά χαμηλή σημασία την απόκτηση της αυτοδιάθεσης από
τους μαθητές τους από ότι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται με μαθητές ήπιας
νοητικής αναπηρίας. Σαν συμπέρασμα μπορούμε να αναρωτηθούμε εάν τελικά οι
άνθρωποι των ομάδων υποστήριξης κατανοούν πλήρως την έννοια και την σημασία
του αυτοπροσδιορισμού (Wehmeyer, 2005). Το 2003 οι Grigal, Neubert, Sherril
Moon και Graham διενήργησαν μια μεγάλη έρευνα για να καταγράψουν τις απόψεις
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των γονέων/κηδεμόνων και των εκπαιδευτικών σχετικά με τον αυτοπροσδιορισμό και
τα άτομα με νοητική αναπηρία. Το δείγμα αποτελούνταν από 984 γονείς/κηδεμόνες
και 698 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επιλέχθηκαν τυχαία. Από τη μεριά των γονέων
υπήρχε έντονη η πεποίθηση πως οι μαθητές με νοητική αναπηρία πρέπει να
ενημερώνονται και να έχουν πρόσβαση στην εκμάθηση δεξιοτήτων κατάκτησης και
ενίσχυσης του αυτοπροσδιορισμού. Επίσης οι γονείς υποστηρίζουν πως οι βασικές
έννοιες του αυτοπροσδιορισμού πρέπει να αποτελούν μέρος εκπαιδευτικού
προγράμματος το οποίο θα πραγματοποιείται στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί φάνηκε
να γνωρίζουν την έννοια και τη σημασία του αυτοπροσδιορισμού καθώς και τον
τρόπο που θα διδάξουν σχετικές δεξιότητες στους μαθητές τους. Όπως και οι γονείς
έτσι και οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως η αυτοδιάθεση πρέπει να αποτελεί
σημαντικό κομμάτι του σχολικού προγραμματισμού.
1.1.3 Αυτοπροσδιορισμός και επιλογή
Η επιλογή είναι ένα από τα στοιχεία που καθορίζουν την αυτοπροσδιοριζόμενη
συμπεριφορά ενός ανθρώπου. Η διαδικασία ενίσχυσης ή κατάκτησης της ικανότητας
να

κάνει

κάποιος

επιλογές

συναντάται

στα

πρώτα

βήματα

προς

τον

αυτοπροσδιορισμό. Πολύ συχνά τα άτομα με αναπηρία αναφέρουν την δυνατότητα
επιλογής ως αναπόσπαστο κομμάτι της αυτοδιάθεσης. Οι

Guess, Benson και

Siegel-Causey (όπως αναφέρεται σε Wehmeyer, 1995) αναφέρουν πως μέσα από την
διαδικασία της επιλογής τα στοιχεία που αποκαλύπτονται είναι η αυτονομία και η
αξιοπρέπεια,

στοιχεία

που

εμφανίζονται

και

στην

αυτοπροσδιοριζόμενη

συμπεριφορά. Επίσης οι Reid, Parsons και Green (όπως αναφέρεται σε Wehmeyer,
1995) δηλώνουν πως η επιλογή περικλείει δύο βασικές έννοιες την πράξη της
επιλογής αυτή καθεαυτή και τον προσδιορισμό μιας προτίμησης. Στην κλίμακα
αξιολόγησης της αυτοδιάθεσης «The Arc’s Self-Determination Scale» (1995) ο
Wehmeyer δηλώνει πως όλοι άνθρωποι με αναπηρία ή χωρίς αναπηρία εκφράζουν με
όποιον τρόπο τους διευκολύνει τα ενδιαφέροντα, τις προτιμήσεις τους και με αυτόν
τον τρόπο γνωστοποιούν προς τα οικεία περιβάλλοντα πτυχές του εαυτού τους.
Επίσης ο ίδιος ερευνητής επισημαίνει πως καταλυτικό ρόλο στην ενίσχυση της
επιλογής διαδραματίζει το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο πρέπει να είναι δομημένο
με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει στα άτομα με αναπηρία όλες τις κατευθυντήριες
οδούς προς την τελική έκφραση και επιλογή. Μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα
οργανώνονται κατάλληλα οι δραστηριότητες μέσα από τις οποίες τα άτομα θα βρουν
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τα κίνητρα που τους ταιριάζουν με σκοπό την ενεργό συμμετοχή τους σε διαδικασίες
επιλογής και εξωτερίκευσης των προσωπικών προτιμήσεων και ενδιαφερόντων.
Σύμφωνα με τους Wehmeyer και Bolding (1999) υποχρέωση των ομάδων
υποστήριξης των ατόμων με νοητική αναπηρία είναι να δημιουργήσουν όλες τις
ευκαιρίες για επιλογή και συμμετοχή σε δραστηριότητες και καταστάσεις. Οι
ερευνητές υποστηρίζουν πως υπάρχει μια αμοιβαία σχέση ανάμεσα στις επιλογές,
στις εμπειρίες που προέρχονται από αυτές και στην ενίσχυση της αυτοδιάθεσης. «Εάν
τα άτομα με νοητική αναπηρία υποστηρίζονται για να κάνουν επιλογές, να
συμμετέχουν σε αποφάσεις, να θέτουν στόχους, να ελέγχουν την εμπειρία στη ζωή
τους θα καταφέρουν στο τέλος να αποκτήσουν μια ζωή και συμπεριφορά με όλα
εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν τον αυτοπροσδιορισμό» (Wehmeyer & Bolding,
1999,σ.362).
Ο Stancliffe (2001) αναδεικνύει ως σημαντικό θέμα προς έρευνα και συζήτηση
την σχέση επιλογής και αυτοπροσδιορισμού. Σημειώνει πως αν ανατρέξουμε σε
βιβλιογραφία και σε έρευνες θα γίνει σαφές πως υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στις
προσδοκίες των ανθρώπων να ελέγχουν την ζωή τους και σε ερευνητικά ευρήματα τα
οποία δείχνουν πως οι συγκεκριμένες προσδοκίες βρίσκουν μικρή ανταπόκριση στην
πραγματικότητα. Στην δική του έρευνα γνωστοποιεί τους παράγοντες που
προσβλέπουν σε μία δυναμική σχέση επιλογής και αυτοδιάθεσης. Οι παράγοντες
αυτοί μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά και ποικιλοτρόπως την ήδη μεταβαλλόμενη
σχέση επιλογής και αυτοπροσδιορισμού. Ο Stancliffe αναφέρει την επικοινωνία, τα
προσωπικά χαρακτηριστικά, τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, τις ικανότητες
αυτοδιάθεσης ως τα στοιχεία εκείνα που συνδέονται, χρησιμεύουν ή προβλέπουν την
σχέση των επιλογών με την αυτοπροσδιοριζόμενη συμπεριφορά.
Οι ερευνητές Smith, Morgan και Davidson (2005) τοποθετούν ανάμεσα στην
σχέση επιλογής και αυτοπροσδιορισμού ακόμη μία έννοια αυτήν του ελέγχου που
εκφράζει το άτομο με αναπηρία σχετικά με καταστάσεις που τον αφορούν.
Συγκεκριμένα αναφέρουν πως η εξέλιξη του αυτοπροσδιορισμού σε έναν άνθρωπο
αυξάνεται όσο μεγαλώνει η ηλικία του ατόμου με αναπηρία αλλά και όσο μεγαλώνει
ο έλεγχος που έχει το άτομο για τη ζωή του. Ο Peterson (όπως αναφέρεται σε Smith,
Morgan & Davidson,2005) δηλώνει πως «ο αυτοπροσδιορισμός που περιλαμβάνει
την διαδικασία της επιλογής, συνδέεται άμεσα με την γνωστική, κοινωνική και
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συναισθηματική ωριμότητα καθώς και με τις αντιλήψεις και την στάση των γονέων
κατά πόσο παραχωρούν στα παιδιά τους τον έλεγχο να επιλέγουν και να αποφασίζουν
τα ίδια για τον εαυτό τους» (σ. 226).
Για τους Wolf και Joannou (2013) η επιλογή ως δικαίωμα ή/και διαδικασία
αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο για την εξέλιξη και ενίσχυση της αυτοδιάθεσης. Η
ικανότητα να κάνει κάποιος επιλογές για δραστηριότητες και καταστάσεις της ζωής
του βρίσκεται στην αυτοπροσδιοριζόμενη συμπεριφορά, την οποία καλούνται τα
άτομα να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν. Σε δική τους έρευνα καταλήγουν πως η
έλλειψη ευκαιριών ως προς την έκφραση των επιλογών δημιουργεί εμπόδια στην
συνολική ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων για τον αυτοπροσδιορισμό.
O

Wehmeyer

(1998)

έκανε

λόγο

για

αντιλήψεις

σχετικά

με

τον

αυτοπροσδιορισμό που μπορούν να παρερμηνευθούν και να μην δώσουν το
πραγματικό νόημα που βρίσκεται πίσω από μια τόσο σημαντική έννοια αλλά και
ρεαλιστική συμπεριφορά. Συγκεκριμένα αναφέρει πως πολλές φορές δίνεται
μονομερή βαρύτητα σε μία πτυχή της αυτοδιάθεσης, την ικανότητα επιλογής. Ο
Wehmeyer ωστόσο δηλώνει πως δεν μπορεί να υπάρχει μόνο η επιλογή αλλά
συναντάται πάντα με άλλα βασικά στοιχεία όπως η επίλυση προβλημάτων, η λήψη
αποφάσεων. Ο πιο σωστός και δίκαιος δρόμος προς την κατεύθυνση της
αυτοπροσδιοριζόμενης συμπεριφοράς είναι να θεωρηθούν ως ενιαία δύναμη η
επιλογή με τον έλεγχο που καλούνται τα άτομα με αναπηρία να έχουν για θέματα του
εαυτού και της ζωής τους. Γίνεται κατανοητό πως η επιλογή από μόνη της δεν
επιτρέπει σε ένα άτομο με νοητική αναπηρία να φτάσει στον αυτοπροσδιορισμό.
Χρειάζεται να γίνεται περισσότερη εξερεύνηση ώστε να αποκαλυφθούν ποιες είναι
ακριβώς οι προτιμήσεις ενός ατόμου, τι ακριβώς τον οδηγεί για να τις εκφράσει και
αν τελικά οι επιλογές του αποτελούν αποτέλεσμα μια συμπεριφοράς που ελέγχει ο
ίδιος.
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1.2 Choice making: ορισμός και σημασία
Ο όρος choice making αποδίδεται στην ελληνική μετάφραση ως η επιλογή που
κάνει το κάθε άτομο όσον αφορά πράξεις, καταστάσεις ή δραστηριότητες του. Στην
ξένη βιβλιογραφία και πιο συγκεκριμένα στο Merriam Webster Dictionary
εμφανίζεται ως η δύναμη ή η ευκαιρία να κάνεις μια επιλογή (Bambara & Koger,
1996). Στο λεξικό του Webster αναφέρεται ως «το δικαίωμα, το προνόμιο, η ευκαιρία
ή η ικανότητα ελεύθερης επιλογής και απόφασης» (Smith, Morgan & Davidson,
2005, σ.226). Το 2003 ο Harris αναφέρεται στην επιλογή ως το αποτέλεσμα μιας
διαδικασίας, στο τέλος της οποίας τα άτομα καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα όσον
αφορά κάποιες πράξεις. Σύμφωνα με Shevin και Klein (όπως αναφέρει η Sparks,
2013) η επιλογή είναι η επιλογή μιας λύσης ή πράξης ανάμεσα από πολλές
εναλλακτικές, είναι η απόφαση που πρέπει να παρθεί καθώς και η αποδοχή των
συνεπειών της επιλογής αυτής. Για τους Brown και Brown (2009) η επιλογή είναι μια
δράση ή ένα πράγμα για το οποίο αξίζει να δουλέψει κάθε άνθρωπος πάνω σε αυτό.
Οι Romaniuk και Miltenberger (όπως αναφέρουν οι Wolf & Joannou, 2013) ορίζουν
την επιλογή ως την απόφαση να επιλεχθεί μία δραστηριότητα ανάμεσα από πολλές
για μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, όπως θα το κρίνει για την δεδομένη στιγμή το
άτομο.
Μέσα στην καθημερινότητα μας και κάνοντας πολλές και διαφορετικές επιλογές
για πληθώρα πράξεων ή δραστηριοτήτων, συχνά ξεχνάμε πως η επιλογή είναι μια
ολόκληρη διαδικασία καθόλου αυτονόητη για αρκετούς ανθρώπους και στην οποία
πρέπει να δοθεί η δέουσα σημασία και προσοχή. Οι Brown και Brown (2009)
υποστήριξαν πως η διαδικασία της επιλογής συνδέεται άμεσα με την ποιότητα της
ζωής του ατόμου καθώς αποτελεί εξωτερίκευση των πιο προσωπικών επιθυμιών και
συναισθημάτων. Η δυνατότητα των ανθρώπων να κάνουν επιλογές συμβάλλει επίσης
στην μείωση των προβλημάτων συμπεριφοράς, στην ανάπτυξη της ανεξαρτησίας, της
ενίσχυσης των κινήτρων, της προσήλωσης σε μια εργασία (Bambara & Koger, 1996).
Πέρα όμως από την άμεση σύνδεση της επιλογής με την ποιότητα της ζωής υπάρχουν
και άλλοι τομείς στους οποίους εμφανίζεται η θετική επίδραση της επιλογής.
Σύμφωνα με Dunlap, DePerczel, Clarke, Wilson, Wright, White και Gomez (όπως
αναφέρεται σε Wolf & Joannou, 2013) παρατηρείται αύξηση στην αυθόρμητη
παραγωγή ομιλίας καθώς και ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας (Stephenson &
Linfoot, όπως αναφέρεται σε Wolf & Joannou, 2013).
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1.3 Decision making: ορισμός
Ο όρος decision making χρησιμοποιείται με την ελληνική μετάφραση λήψη
απόφασης για πράξεις ή δραστηριότητες που κάνει το κάθε άτομο. Στο Merriam
Webster Dictionary ορίζεται ως η πράξη ή διαδικασία λήψης αποφάσεων πάνω σε
συγκεκριμένα θέματα. Ωστόσο η απόφαση που παίρνει το κάθε άτομο είναι κάτι πολύ
περισσότερο από μια απλή έκφραση των προτιμήσεων. Συγκεκριμένα οι Turnbull και
συν. (όπως αναφέρουν οι Jenkinson & Nelms, 1994) σχετίζουν τον όρο decision
making με την κατανόηση ενός ζητήματος, την αξιολόγηση των υπαρχουσών
επιλογών, την λήψη μιας απόφασης και την δέσμευση πως η απόφαση θα γίνει πράξη
εν συνεχεία. Το 2012 το τμήμα Ανθρωπίνων Υπηρεσιών στην Αυστραλία που
ασχολούνται με θέματα αναπηρίας, εξέδωσαν έναν οδηγό που αφορούσε τη λήψη
αποφάσεων από άτομα με αναπηρία. Στον οδηγό αυτόν ο όρος decision making
αναφέρεται ως η πράξη να εκφράσουν τα άτομα την επιλογή τους, την προτίμηση
τους και να ενεργούν με βάση αυτήν την επιλογή. Το 2015 οι Shogren και Wehmeyer
κάνουν λόγο για την υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με την οποία το
περιβάλλον των ατόμων με αναπηρία δίνει όλα τα εφόδια και την υποστήριξη ώστε
το άτομο με αναπηρία να καταλάβει τις επιλογές που διαθέτει για διάφορα θέματα και
τελικά να πάρει την σωστή για αυτόν απόφαση. Στην ίδια έρευνα η διαδικασία της
λήψης αποφάσεων κατακερματίζεται σε πέντε στάδια από τους ερευνητές «1.
εντοπισμός εναλλακτικών τρόπων δράσης, 2. προσδιορισμός των πιθανών συνεπειών
της κάθε ενέργειας, 3. αξιολόγηση της κάθε μίας ενέργειας, 4. επιλογή της καλύτερης
εναλλακτικής λύσης, 5. εφαρμογή της απόφασης από τα άτομα με αναπηρία για την
δεδομένη χρονική στιγμή» (Shogren & Wehmeyer,2015,σ.7-8)
Η λήψη αποφάσεων είναι ένα δικαίωμα που θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι να
έχουν και κάνουν πραγματικότητα. Μέσα από τις αποφάσεις που παίρνουμε
φαίνονται οι πτυχές της προσωπικότητας του κάθε ατόμου και βοηθάνε ώστε να
συνυπάρχει και να ενεργεί μέσα σε ομάδες αλλά και να εξελίσσεται ως ατομική
οντότητα. Στον οδηγό που εξέδωσε το τμήμα Ανθρωπίνων Υπηρεσιών στην
Αυστραλία (2012), αναφέρονται συγκεκριμένες αρχές οι οποίες διέπουν της
διαδικασία της λήψης αποφάσεων και θα πρέπει να τηρούνται και να ακολουθούνται
από όλα τα άτομα ή τις ομάδες που ασχολούνται με αυτό το πεδίο. Συγκεκριμένα οι
αρχές όπως αναφέρονται είναι οι ακόλουθες «1. καθένας έχει το δικαίωμα να
λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με θέματα που τον αφορούν, 2. πρέπει να λαμβάνεται
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υπόψη η ικανότητα λήψης αποφάσεων, 3. πρέπει να καταβάλλεται η κάθε δυνατή
προσπάθεια ώστε να υποστηρίζονται οι άνθρωποι να παίρνουν αποφάσεις, 4. η
ικανότητα να παίρνει κάποιος αποφάσεις είναι μια εξατομικευμένη, ειδική ικανότητα,
5. οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να μαθαίνουν μέσα από τις εμπειρίες τους, 6. οι
άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν την γνώμη τους, 7. οι άνθρωποι έχουν το
δικαίωμα να παίρνουν αποφάσεις που μπορεί να μην συμφωνούν με άλλους.»(σ.11)
Το 2016 ο Haidar αναφέρθηκε στο decision making ως μια ολόκληρη διαδικασία, η
οποία περιλαμβάνει την σκέψη, την κρίση και την σκόπιμη ενέργεια που θα κάνει το
άτομο από τη μεριά του ώστε να εξετάσει όλες τις επιλογές, τις πιθανές συνέπειες και
να καταλήξει στην τελική του απόφαση. Για την ίδια διαδικασία είχε κάνει λόγο και ο
Armesh (2011), συγκεκριμένα υποστήριξε πως το άτομο για να πάρει μια απόφαση
πρέπει να καταγράψει και να συζητήσει για τις θετικές και αρνητικές πλευρές των
υπαρχουσών εναλλακτικών επιλογών. Ο ερευνητής όρισε τα πέντε στάδια που
ακολουθεί το κάθε άτομο ώστε να φτάσει στην τελική απόφαση. 1. προσδιορισμός
του προβλήματος, 2. ανάπτυξη εναλλακτικής επιλογής, 3. αξιολόγηση της
εναλλακτικής λύσης, 4. επιλογή και εφαρμογή της καλύτερης εναλλακτικής λύσης, 5.
αξιολόγηση της απόφασης. Τα πέντε αυτά στάδια παρέχουν την σιγουριά στο άτομο
πως έχει πάρει την καλύτερη απόφαση για την δεδομένη στιγμή και τη συγκεκριμένη
πράξη.
1.3.1 Αυτοπροσδιορισμός και λήψη απόφασης
Η λήψη αποφάσεων αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο οργάνωσης ή ενίσχυσης μιας
αυτοπροσδιοριζόμενης συμπεριφοράς. Οι άνθρωποι όταν καλούνται να πάρουν
αποφάσεις για πράγματα ή καταστάσεις που τους αφορούν, γνωστοποιούν στα οικεία
περιβάλλοντα πως πρέπει και επιθυμούν να έχουν τον έλεγχο της ζωής τους και να
ενεργούν με βάση τις απόψεις, τις προτιμήσεις τους και την προσωπικότητα τους.
Όλα τα παραπάνω συνθέτουν την έννοια του αυτοπροσδιορισμού. Άρα μπορούμε να
πούμε πως και εδώ συναντάμε μία άμεση σχέση, αλληλοϋποστηριζόμενη

και

αλληλένδετη, αυτήν της λήψης αποφάσεων και της αυτοδιάθεσης. Πολλοί ερευνητές
έχουν επιλέξει να μελετήσουν και να προσδιορίσουν αυτή σχέση.
Σύμφωνα με τον Wehmeyer (1995) η λήψη αποφάσεων μαζί με την επιλογή και
την επίλυση προβλημάτων αποτελούν τα δομικά στοιχεία για να εμφανίσει ένα άτομο
αυτόνομη και αυτοπροσδιοριζόμενη συμπεριφορά. Η διαδικασία της λήψης

28

αποφάσεων είναι ένα ολοκληρωμένο σύνολο δεξιοτήτων που ενσωματώνουν την
ικανότητα επιλογής ως συνιστώσα. Ο ερευνητής υποστηρίζει πως επικρατεί μια
γενική παραδοχή πως τα άτομα με νοητική αναπηρία δεν έχουν όλες εκείνες τις
δεξιότητες ώστε να λαμβάνουν αποφάσεις. Κατά συνέπεια αυτή η αντίληψη μπορεί
να σημαίνει πως τα άτομα ίσως να μην αποκτήσουν και τον έλεγχο των ενεργειών και
των δράσεων για την ζωή τους. Η εκμάθηση των δεξιοτήτων που αφορούν την λήψη
αποφάσεων πρέπει να γίνεται μέσα από ένα ευρύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με
απώτερο σκοπό η κάθε δεξιότητα να συνεπάγεται την επόμενη και να καταλήγουν
στην ενίσχυση του αυτοπροσδιορισμού.
Όταν γίνεται λόγος για τον αυτοπροσδιορισμού σχεδόν αυτονόητα θεωρείται πως
εμπεριέχεται η λήψη αποφάσεων. Ένα άτομο που εμφανίζει αυτοπροσδιοριζόμενη
συμπεριφορά πρέπει να είναι σε θέση να παίρνει αποφάσεις για καταστάσεις και
ενέργειες για την ζωή του με την ελάχιστη εξωτερική παρέμβαση (Turnbull &
Turnbull, 2001). Για τους ίδιους ερευνητές για να υλοποιηθεί ο αυτοπροσδιορισμός,
χρειάζεται οι άνθρωποι που βρίσκονται στο περιβάλλον των ατόμων με νοητική
αναπηρία να προσδιορίσουν ακριβώς τις προτιμήσεις και τις επιθυμίες των ατόμων με
αναπηρία ώστε να τους στηρίξουν πλήρως και να τους βοηθήσουν όπου χρειαστεί
στη λήψη αποφάσεων. Ο αυτοπροσδιορισμός είναι ένα σημαντικό θέμα για την ζωή
ενός ατόμου και για αυτό η υποστήριξη του από άλλους μπορεί να θεωρείται και
απαραίτητη.
Το 2010 οι Lotan και Ells σε εργασία τους δηλώνουν πως οι άνθρωποι που
βρίσκονται ή δουλεύουν με άτομα με νοητική αναπηρία πρέπει να εξασφαλίζουν όλες
τις απαραίτητες διεργασίες ώστε τα άτομα να έχουν έντονη παρουσία και να
συμμετέχουν ενεργά στον προγραμματισμό της πορείας της ζωής τους. Αυτό θα
μπορεί να διασφαλιστεί μέσω της οργάνωσης και εφαρμογής εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, τα οποία θα έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Πέρα όμως από το
ανθρωποκεντρικό σύστημα συστήνεται από τους ίδιους ερευνητές ως πρωταρχικός
σκοπός όλων των προγραμμάτων και μεθόδων η ενίσχυση της αυτοδιάθεσης. Ο
αυτοπροσδιορισμός σύμφωνα με τον Wehmeyer (όπως αναφέρεται σε Lotan & Ells,
2010) «είναι οι βολικές ενέργειες που επιτρέπουν σε κάποιον να ενεργεί ο ίδιος ως
πρωταρχικός παράγοντας ώστε να διατηρήσει και να βελτιώσει την ποιότητα της
ζωής του» (σ. 112).
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Οι Shogren και Wehmeyer (2015) αναφέρουν πως τα δομικά στοιχεία πάνω στα
οποία στηρίζεται η λήψη αποφάσεων μπορούν να μεταβληθούν κατά την διάρκεια της
πορείας της ζωής ενός ατόμου. Ωστόσο, οι ίδιοι ερευνητές καταλήγουν πως
ολόκληρη η διαδικασία της λήψης αποφάσεων για να μπορέσει να υλοποιηθεί
χρειάζεται κάποια συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία πρέπει να παραμένουν σταθερά.
Αυτά είναι ο αυτοπροσδιορισμός, η ένταξη των ατόμων σε πλαίσια της κοινωνίας
καθώς και η περιορισμένη εξωτερική παρέμβαση από τα οικογενειακά και όχι μόνο
περιβάλλοντα.

1.4 Επιλογή και λήψη απόφασης στα άτομα με νοητική αναπηρία
Η πράξη της επιλογής αποτελεί μια περίπλοκη διαδικασία για τα άτομα με
νοητική αναπηρία, η οποία συνθέτεται από περιορισμούς και πολλές στιγμές
εκπαίδευσης για να επιτευχθεί. Δεν θεωρείται το ίδιο αυτονόητη διαδικασία όπως στα
άτομα χωρίς νοητική αναπηρία. Χρειάζονται το κατάλληλο εκπαιδευτικό και
υποστηριζόμενο περιβάλλον ώστε να πάρουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να
προβούν σε ανάλογες πράξεις επιλογών. Πολύ συχνά το προσωπικό που ασχολείται
με άτομα με νοητική αναπηρία δίνουν στα άτομα διάφορες εναλλακτικές λύσεις από
τις οποίες καλούνται να επιλέξουν αυτήν που τους εκφράζει περισσότερο για την
δεδομένη στιγμή (Sigafoos & Dempsey, 1992). Οι Sigafoos και Dempsey
πραγματοποίησαν έρευνα για να μελετήσουν και να αξιολογήσουν τις συμπεριφορές
επιλογών τριών παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες. Τα παιδιά κλήθηκαν να επιλέξουν
ανάμεσα από ένα είδος φαγητού ή ποτού αυτό που προτιμούν. Τα αποτελέσματα της
έρευνας έδειξαν πως τα παιδιά όταν τους δινόταν η ευκαιρία να επιλέξουν τότε
έδειχναν προτίμηση σε ένα μόνο αντικείμενο και κρατούσαν σταθερή την επιλογή
τους. Σε μια έρευνα τους οι Mithaug και Mar (όπως αναφέρεται σε Sigafoos &
Dempsey, 1992) υποστηρίζουν πως όταν δίνονται δύο δραστηριότητες στα άτομα και
επιλέγεται η μία, η οποία συνοδεύεται με ανάλογη εργασία τότε την επόμενη φορά
που θα κληθεί το άτομο να επιλέξει ανάμεσα στις δύο δραστηριότητες είναι πολύ
πιθανό να επιλέξει αυτήν με την πρακτική διεργασία. Αυτό υποδηλώνει πως η άμεση
πρόσβαση που είχε το άτομο στην πρακτική διαδικασία της δραστηριότητας, τον
ώθησε να την επιλέξει και την επόμενη φορά. Το 1990 οι Parsons και Reid
διεξήγαγαν έρευνα με σκοπό να αναπτύξουν και να αξιολογήσουν ένα σύστημα
έκφρασης προτιμήσεων για φαγητό και ποτό από την μεριά των ατόμων με βαριά
νοητική αναπηρία τα οποία δεν είχαν λεκτική επικοινωνία. Το δείγμα ήταν 5 ενήλικες
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άνδρες με βαριά νοητική αναπηρία, οι οποίοι κλήθηκαν να δείξουν την προτίμηση
τους και να διαλέξουν ανάμεσα από δύο αντικείμενα φαγητού ή ποτού. Όλοι οι
συμμετέχοντες έδειξαν την προτίμηση τους για ένα αντικείμενο όταν αυτό
παρουσιαζόταν σε ζευγάρι με ένα άλλο αντικείμενο. Επίσης αν και το κάθε άτομο
δήλωσε τουλάχιστον μία προτίμηση για ένα αντικείμενο, δύο από τους
συμμετέχοντες εξέφρασαν την ίδια προτίμηση για ένα αντικείμενο, δείχνοντας πως
για τα άτομα με βαριά νοητική αναπηρία οι προτιμήσεις για φαγητό και ποτό είναι
ιδιαίτερα εξειδικευμένες. Ενώ για κάποιους άλλους συμμετέχοντες έπρεπε οι
ερευνητές να δείξουν ένα τρίτο ή τέταρτο ζευγάρι αντικειμένων μέχρι να εκφράσουν
την προτίμηση τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως τα άτομα με βαριά
νοητική αναπηρία χωρίς λεκτική επικοινωνία είναι σε θέση να εκφράσουν τις
προτιμήσεις τους και ταυτόχρονα αρχίζει και αμφισβητείται η τεχνική της άμεσης
φροντίδας των ατόμων από τις ομάδες υποστήριξης, οι οποίες δεν μπορούν πάντα και
αξιόπιστα να προβλέψουν τις προτιμήσεις των ατόμων. Την ίδια χρονιά (1990) οι
Dyer, Dunlap και Winterling πραγματοποίησαν έρευνα με σκοπό «να διερευνηθεί η
βιβλιογραφία για την έννοια της επιλογής και να εστιάσουν στις προβληματικές
συμπεριφορές που ανέπτυξαν μαθητές με νοητική αναπηρία» (σ.516). Οι
συμμετέχοντες ήταν 3 παιδιά με νοητική αναπηρία, με στοιχεία αυτισμού και
προβλήματα συμπεριφοράς. Στα παιδιά δόθηκε η ευκαιρία να επιλέξουν ανάμεσα από
τα καθήκοντα (προ-επαγγελματικές και προ-ακαδημαϊκές δεξιότητες) που θα
αναλάμβαναν μέχρι τα υλικά που θα χρησιμοποιούσαν μέσα στη σχολική τάξη. Η
έρευνα έδειξε πως όταν παρέχουμε πραγματικές και αντικειμενικές επιλογές και οι
μαθητές με αναπηρία καλούνται να επιλέξουν, τότε μπορούμε να αναμένουμε και
μείωση των προβλημάτων συμπεριφοράς. Δεν χρειάζεται να αξιολογούμε μόνο
εξωτερικά τέτοιες διαδικασίες αλλά θα πρέπει να τις δημιουργούμε για πραγματικά
γεγονότα. Επίσης οι ερευνητές γνωστοποιούν πως η συμμετοχή σε μια διαδικασία
επιλογής αναπτύσσεται όταν δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να επιλέξουν τους
ενισχυτές και τις στρατηγικές που επιθυμούν.
Οι Stancliffe και Wehmeyer(1995) αναφέρουν πως για τα άτομα με νοητική
αναπηρία πολύ λίγες πράξεις επιλογών έχουν νοηματοδοτηθεί ώστε να μπορούν να
τις χρησιμοποιούν συχνά μέσα στην καθημερινότητα τους. Πλήθος ερευνητών που
έχουν ασχοληθεί με τον βαθμό, την συχνότητα και γενικά το επίπεδο λήψης επιλογής
από τα άτομα με νοητική αναπηρία, καταλήγουν στο συμπέρασμα πως τα άτομα αυτά
έχουν πολύ μικρή δυνατότητα επιλογής και πως τελικά αυτό το γεγονός μπορεί να
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αποτελεί και ατομικό χαρακτηριστικό των ατόμων με νοητική αναπηρία. Οι
Stancliffe και Wehmeyer(1995) θέλησαν να μελετήσουν το πλήθος των επιλογών που
δίνονται στα άτομα με νοητική αναπηρία, τους διαφορετικούς τύπους των επιλογών
καθώς και τα ατομικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τις επιλογές των ατόμων.
Συγκεκριμένα βρήκαν πως το επίπεδο της αναπηρίας είναι ένα χαρακτηριστικό που
επηρεάζει την διαδικασία της επιλογής και κατά πόσο το άτομο είναι αυτόνομο ή του
είναι εκτεθειμένο σε εξωτερικούς περιορισμούς. Επίσης το περιβάλλον στο οποίο
ζουν τα άτομα με νοητική αναπηρία, εάν είναι μιλάμε για αυτόνομη ή ημι-αυτόνομη
διαβίωση επηρεάζει την διαδικασία της επιλογής. Από την άλλη η ηλικία, το φύλο
του ατόμου φαίνεται να μην μεταβάλλουν τις πορεία της επιλογής και της πράξης
μιας δραστηριότητας.
Το 2000 οι Stancliffe, Abery και Smith (όπως αναφέρεται σε Smith, Morgan &
Davidson, 2009) προσδιόρισαν πως υπάρχει μεγάλη συσχέτιση ανάμεσα στο είδος
της αναπηρίας, τον προσωπικό έλεγχο που διαθέτει το κάθε άτομο και κατ’επέκταση
στην πρόσβαση περισσότερων ανεξάρτητων επιλογών. Ωστόσο στην έρευνα των
Stancliffe και συν. (2009) σημειώνεται πως ενώ η αναπηρία θεωρείται ένας
σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει το επίπεδο επιλογής, δεν αποκλείεται
αυτόματα και η πιθανότητα πως και τα άτομα χωρίς αναπηρία θα μείνουν
ανεπηρέαστα σε μια διαδικασία επιλογής από κοινωνικούς περιορισμούς ή
εξωτερικές παρεμβάσεις. Την ίδια χρονιά οι Smith, Morgan και Davidson (2009)
δίνουν έναν καινούργιο συσχετισμό της ηλικίας με την επιλογή. Συγκεκριμένα
αναφέρουν πως η ηλικία, η οποία είναι σχεδόν

ισοδύναμη με το αναπτυξιακό

επίπεδο, πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ώστε να δοθούν οι κατάλληλες
ηλικιακά ευκαιρίες για επιλογή στα άτομα με νοητική αναπηρία.
Οι Brown και Brown (2009) ξεκινάνε το έργο τους με μία παραδοχή και άποψη
από την οποία δεν παρεκκλίνουν. Τα άτομα με νοητική αναπηρία «μπορούν και
πρέπει να κάνουν επιλογές για θέματα που αφορούν την ζωή τους» (σ.11). Για τους
Brown και Brown, η επιλογή περικλείει την γνώση και την επικοινωνία που
επιτυγχάνεται μέσα σε μια ομάδα. Ωστόσο θεωρούν πολύ σημαντικό οι επιλογές που
θα κάνουν τα άτομα με νοητική αναπηρία να τηρηθούν από όλα τα μέλη της ομάδας
και να μην κρυφτούν πίσω από τις διαφορετικές αντιλήψεις και απόψεις. Σε αυτήν
την άποψη συνηγορεί και ο Switzky (όπως αναφέρεται σε Brown & Brown 2009),
οποίος υποστηρίζει πως η προσωπικότητα του κάθε ατόμου είναι πολύ σημαντική και
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είναι ένα στοιχείο που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές που θα κάνει. Αυτό
ισχύει χωρίς καμία παραλλαγή και για τα άτομα με νοητική αναπηρία και η
προσωπικότητα τους δεν πρέπει να «κρυφτεί» πίσω από τα μέλη μιας ομάδας.
Σύμφωνα με την Bambara (όπως αναφέρεται σε Wolf & Joannou, 2013) πολλά
άτομα με νοητική αναπηρία δεν έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν τις επιλογές
που έχουν ή ακόμα και την ευκαιρία να πληροφορούνται για αυτές ώστε να προβούν
σε ανάλογες ενέργειες. Αυτή η μειωμένη δυνατότητα μπορεί να οδηγήσει τα άτομα
με νοητική αναπηρία να δυσκολευτούν στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων,
επικοινωνιακής ικανότητας ή ακόμα και σε αύξηση του αυτοπροσδιορισμού τους
(Wolf & Joannou, 2013).
Η δυνατότητα να επιλέγουμε διαφορετικές δραστηριότητες, ενέργειες αλλά και
να αποφασίζουμε για θέματα που αφορούν άμεσα τη ζωή μας αποτελούν δεξιότητες
τις οποίες καλούμαστε να χρησιμοποιήσουμε καθημερινά και κάτω από διαφορετικές
συνθήκες και σε ποικίλα περιβάλλοντα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες τα
άτομα με νοητική αναπηρία καλούνται να επιδείξουν αυτές τις δεξιότητες. Συχνά
όμως γίνεται αντιληπτό πως είτε δεν έχουν αναπτύξει επαρκώς τις δεξιότητες ή
ακόμα και να μην έχει γίνει καμία εκπαίδευση πάνω σε αυτές. Οι ερευνητές έχουν
καταγράψει

τα

στοιχεία

εκείνα

που

αποτελούν

εμπόδια

λειτουργία

των

συγκεκριμένων δεξιοτήτων.
Υπάρχουν περιορισμοί στην επιλογή και την λήψη αποφάσεων, οι οποίοι
προέρχονται ή οφείλονται στην αναπηρία του ατόμου. Για παράδειγμα άτομα τα
οποία έχουν χαμηλό νοητικό επίπεδο μπορεί να δυσκολευτούν στην κατανόηση μιας
πρότασης ή ακόμα και να εκφράσουν μια αιτιολογημένη επιθυμία (Ellis,1992).
Γενικά το κομμάτι της επικοινωνίας είναι ένα στοιχείο που μπορεί να πάρει πολλές
και διαφορετικές μορφές ανάλογα με την αναπηρία του ατόμου, τη νοητική ανάπτυξη
και τον συνδυασμό της προσωπικότητας του ατόμου και του περιβάλλοντος στο
οποίο ενεργεί. Οι Bambara και Koger (1996) εκθέτουν τρία στοιχεία που αποτελούν
εμπόδια για την ενέργεια της επιλογής «1. είναι πιθανόν τα άτομα με νοητική
αναπηρία να μην έχουν διδαχτεί πως να κάνουν επιλογές, 2. τους παρέχονται
περιορισμένες δυνατότητες ώστε να εκφράσουν τις προτιμήσεις και τελικά να κάμουν
τις επιλογές που θέλουν, 3. διαθέτουν περιορισμένες επικοινωνιακές δεξιότητες.» Οι
Sigafoos και Dempsey (1992) διέκριναν πως τα άτομα με νοητική αναπηρία
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εμφανίζουν δυσκολία ως προς την έκφραση της επιθυμίας ή της επιλογής για ένα
αντικείμενο όσον αφορά το επικοινωνιακό κομμάτι μιας σχέσης στην οποία ανήκουν.
Οι ίδιοι υποστηρίζουν πως πρέπει τα άτομα με νοητική να εκπαιδευτούν ώστε να
αναπτύξουν διαφορετικές συμπεριφορές που θα τους βοηθήσουν στην έκφραση.
Επίσης σχετικά με την επικοινωνία τα άτομα με αναπηρία δυσκολεύονται να
εκφράσουν τις ιδέες τους και σε αυτό το σημείο χρειάζονται να διευκολυνθούν από το
περιβάλλον στο οποίο ζουν. Είναι γεγονός πως τα άτομα που εμφανίζουν υψηλό
επίπεδο επιλογών διακρίνονται από πολύ καλό επίπεδο επικοινωνίας (Brown &
Brown, 2009).
Για τους ερευνητές ένα ακόμη εμπόδιο στην πορεία για την επιλογή και την
απόφαση, μπορούν να θεωρηθούν οι κοινωνικές πιέσεις καθώς και οι περιορισμοί που
δέχεται το άτομο με αναπηρία από την διαβίωση του με τα άτομα του περιβάλλοντος
του (Smith, Morgan & Davidson, 2009). Όπως αναφέρουν συγκεκριμένα οι Stancliffe
και Parmenter (όπως αναφέρεται σε Smith, Morgan & Davidson, 2009) οι ενήλικες
χωρίς αναπηρία συνήθως αφήνουν τις επιλογές τους να τις κάνει ένα τρίτο πρόσωπο.
Οι επιλογές μπορεί να αφορούν από καθημερινές δραστηριότητες μέχρι και
επαγγελματικές αποφάσεις.
Στην καταγραφή των εμποδίων για την ενέργεια της επιλογής και της απόφασης,
σύμφωνα με τους ερευνητές προστίθεται η πιθανότητα τα άτομα με νοητική αναπηρία
να μην έχουν διδαχτεί με σωστό και αποτελεσματικό ή ακόμα και καθόλου τον τρόπο
που μπορούν να εκτελέσουν μια διαδικασία ώστε να φτάσουν στο επιθυμητό
αποτέλεσμα, δηλαδή να επιλέξουν και να αποφασίσουν την όποια δραστηριότητα ή
το όποιο αντικείμενο επιθυμούν. Σε αυτό το σημείο θεωρείται μεγάλης και πολύ
σημαντικής σημασίας η ύπαρξη ενός περιβάλλοντος, οικογενειακού ή εκπαιδευτικού
το οποίο με την σειρά θα είναι κατάλληλα εφοδιασμό και εκπαιδευμένο με τις
απαραίτητες τεχνικές ή μεθόδους για να διδάξουν το συγκεκριμένο πεδίο στα άτομα
με νοητική αναπηρία.
Οι οικογένειες και οι διάφορες ομάδες υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία
πρέπει να δίνουν την εικόνα και να υποστηρίζουν έμπρακτα πως υπάρχει η ελευθερία
από τα άτομα με αναπηρία να επιχειρήσουν και τελικά να κάνουν τις αλλαγές που
επιθυμούν (Brown et al, όπως αναφέρεται σε Brown & Brown, 2009). Οι ομάδες
υποστήριξης στην προσπάθεια τους να ενθαρρύνουν τις διαδικασίες της επιλογής και
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της πράξης της απόφασης, είναι προτιμότερο να εντάξουν όλες τις μεθόδους μέσα
στην καθημερινή ρουτίνα των ατόμων με νοητική αναπηρία, η οποία έτσι κι αλλιώς
είναι μια πολύ οικεία εμπειρία από μόνη της (Cooper & Browder, 2000). Ωστόσο
στην συμπεριφορά των διάφορων ομάδων εντοπίζεται ως εμπόδιο οι εδραιωμένες
απόψεις των ενηλίκων οι οποίοι συχνά θεωρούν τα άτομα με αναπηρία πως δεν
μπορούν να παίρνουν αποφάσεις ή δεν έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες για αυτό και
χρειάζονται την «προστασία» τους (Franklin & Sloper, 2008).
Είναι γενικά αποδεκτή παραδοχή πως όλα τα παραπάνω εμπόδια όπως
εμφανίζονται στην βιβλιογραφία υπάρχουν και πολλές φορές δυσχεραίνουν την
πορεία εκμάθησης ή έκφρασης της εντονότερης επιθυμίας των ατόμων με νοητική
αναπηρία. Η οποιαδήποτε επιθυμία πρέπει να εκφραστεί και να καταγραφεί ώστε να
καταλήξει να είναι η προσωπική επιλογή και απόφαση των ατόμων. Σε αυτό το έργο
πολύτιμη βοήθεια και συμβολή παρέχουν οι οικογένειες και οι ομάδες υποστήριξης
των ατόμων με αναπηρία.
Καθημερινά καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις για διάφορα θέματα τα οποία
αφορούν προσωπικές καταστάσεις ή γεγονότα που θα επηρεάσουν μια ομάδα
ατόμων. Η ικανότητα να παίρνουμε αποφάσεις θεωρείται μια δεξιότητα η οποία είτε
αποκτιέται με αυτόματο τρόπο καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν είτε γίνεται κομμάτι
της προσωπικότητας μέσα από μια εκπαίδευση. Σε όποια περίπτωση κατατάσσεται
ένα άτομο η λήψη αποφάσεων αποτελεί δικαίωμα όλων των ανθρώπων. Είναι
δικαίωμα όλων των ανθρώπων να εκφράσουν τις απόψεις τους, τις σκέψεις και να
προσπαθήσουν να φτάσουν τον στόχο που επιθυμούν. Το 1989 στην Σύμβαση των
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των παιδιών αναφέρεται πως όλοι οι άνθρωποι
έχουν δικαίωμα στην έκφραση και τη λήψη πληροφοριών ώστε να συμμετέχουν στη
λήψη αποφάσεων για θέματα που τους επηρεάζουν (Franklin & Sloper, 2006). Πιο
πρόσφατα το 2016 στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρίες γίνεται λόγος για «την υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων, η
οποία αποτελεί το όχημα ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να εξασκούν την
νομική τους ικανότητα στο μέγιστο βαθμό.»(σ.2) Η ικανότητα λήψης αποφάσεων
θεωρείται ως η ικανότητα ενός ατόμου που θα τον βοηθήσει να φτάσει να ενεργεί σε
μία αυτοκατευθυνόμενη ζωή.
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Σύμφωνα με Ellis (1992) τα άτομα με νοητική αναπηρία έχουν δύο σημαντικά
στοιχεία τα οποία δεν τους επιτρέπουν συχνά να φτάσουν στην λήψη αποφάσεων. Το
πρώτο είναι οι δυσκολίες στην επικοινωνία που πιθανότατα θα αντιμετωπίζουν λόγω
της αναπηρίας τους και το δεύτερο στοιχείο είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες
έζησε το άτομο. Ο ίδιος ερευνητής υποστηρίζει πως η ικανότητα λήψης απόφασης
ίσως να έχει «ατροφήσει» εξαιτίας της συνεχούς υποστήριξης από το περιβάλλον του
ατόμου. Συχνά το περιβάλλον οπού ζει το άτομο καλείται να πάρει αποφάσεις για το
ίδιο το άτομο με την νοητική αναπηρία. Αυτή η χρόνια συνήθεια μπορεί να εμποδίσει
την κατάκτηση της ικανότητας από το άτομο.
Ο Ellis παραθέτει τα παραπάνω ως καταστάσεις και γεγονότα που ισχύουν και
δυσχεραίνουν την ζωή των ατόμων με νοητική αναπηρία. Ο ίδιος θεωρεί πως πρέπει
να εφαρμόζονται οι ηθικοί, κοινωνικοί και νομικοί κανόνες σύμφωνα με τους οποίους
τα άτομα με νοητική αναπηρία διατηρούν το δικαίωμα να παίρνουν όσο το δυνατόν
περισσότερες αποφάσεις για την ζωή τους.
Για να ενισχυθεί η ικανότητα λήψης αποφάσεων απαιτούνται να γίνουν κάποιες
προσπάθειες σε διάφορους τομείς. Συγκεκριμένα χρειάζεται η λήψη αποφάσεων να
γίνει αναπόσπαστο στοιχείο των προγραμμάτων σπουδών των ατόμων με αναπηρία,
να γίνει εφαρμογή προγραμμάτων εξειδίκευσης για ενήλικες που αντιμετωπίζουν
τέτοιες δυσκολίες και τέλος να βρεθεί η σύνδεση ανάμεσα στην λήψη αποφάσεων και
άλλων δεξιοτήτων απαραίτητων για την αυτονομία των ατόμων ( Smith & Luckasson,
1992·Lindsey & Luckasson, 1991·όπως αναφέρεται σε Ellis,1992).
Στην ενήλικη ζωή τους οι άνθρωποι καλούνται να πάρουν αποφάσεις και φέρουν
μεγάλη ευθύνη για αυτές τις αποφάσεις και τις πράξεις τους. Το 1994 οι Jenkinson
και Nelms πραγματοποιούν μία έρευνα με σκοπό να μελετήσουν την διαδικασία
λήψης αποφάσεων από την μεριά των ατόμων με νοητική αναπηρία καθώς και την
τεχνική λήψης αποφάσεων που χρησιμοποιούν σε διάφορες καταστάσεις. Στην
έρευνα συμμετείχαν 20 ενήλικες με νοητική αναπηρία μαζί με τους εκπαιδευτές τους.
Οι ενήλικες κλήθηκαν αρχικά να ακούσουν περιγραφές κάποιων καταστάσεων και
έπειτα έπρεπε να απαντήσουν ποιες αποφάσεις θα έπαιρναν για τα θέματα που
μελέτησαν. Τα άτομα με νοητική αναπηρία φαίνεται να υστερούν στον τομέα της
λήψης αποφάσεων και ακόμα περισσότερο φαίνεται να στερούνται αυτών των
δυνατοτήτων και δεξιοτήτων που θα τις χρησιμοποιήσουν ως μέσα τεχνικής
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(Jenkinson & Nelms, 1994). Ωστόσο συναντάμε την άποψη πως η δυνατότητα και η
συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων προσφέρει στα άτομα αυξημένη αυτονομία, η
οποία με την σειρά της συμβάλλει στην αύξηση της ακεραιότητας, της
αυτοεκτίμησης, της ανεξαρτησίας και κατ’επέκταση της ποιότητας ζωής των ατόμων
(Stark & Goldsbury, 1990·όπως αναφέρεται σε Jenkinson & Nelms, 1994). Στην
διεθνή βιβλιογραφία πολύ συχνά μελετώνται και ερευνώνται θεωρίες για την λήψη
αποφάσεων, οι οποίες με τη σειρά τους δείχνουν τον τρόπο και το πως πρέπει να
οργανωθεί η ζωή των ανθρώπων ώστε να επιτύχουν τον στόχο μιας αποτελεσματικής
και υπεύθυνης απόφασης. Στον χώρο της αναπηρίας καθίσταται δύσκολο να
αναπτυχθούν πλήρως οι θεωρίες για την λήψη αποφάσεων και αυτό συχνά οφείλεται
στην έλλειψη τεχνικής της καταγραφής των συμπεριφορών. Οι διακυμάνσεις στην
προσαρμοστική συμπεριφορά θεωρούνται κύριο χαρακτηριστικό της νοητικής
αναπηρίας και κατά συνέπεια αναδεικνύονται ως περιορισμοί στην ανάπτυξη της
ικανότητας της λήψης αποφάσεων. Για να προληφθούν αυτές οι δυσκολίες συχνά οι
γονείς ή οι κηδεμόνες των ατόμων παίρνουν αποφάσεις για το άτομο με αναπηρία με
βάση το καλύτερο δυνατό για το άτομο και όχι σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τα
θέλει του ατόμου (Jenkinson & Nelms, 1994).
Στην διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία συναντάμε αρκετές έρευνες οι οποίες
μελετούν την συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε αποφάσεις για την ζωή τους και
σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις. Στην πλειονότητα τους οι έρευνες καταλήγουν
στο συμπέρασμα πως τα άτομα με νοητική αναπηρία δεν μπορούν να ακολουθήσουν
μια μεθοδευμένη στρατηγική στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των αποφάσεων
τους. Επίσης συχνά αναφέρεται πως η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε
κοινωνικά γεγονότα και δρώμενα είναι πιο αργή σε σύγκριση με την συμμετοχή των
ατόμων τυπικής ανάπτυξης. Για να μπορέσουν να προβλεφθούν οι δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και να προστατευτεί η ίση συμμετοχή τους
στην λήψη αποφάσεων, το Department of Health (1991) του Ηνωμένου Βασιλείου
εξέδωσε κάποιες οδηγίες και κανόνες σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να γίνουν
όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε το άτομο με αναπηρία να μπορεί να εκφράζει τις
απόψεις του και να προχωρήσει σε υλοποίηση αυτών με την βοήθεια της κατάλληλης
και στρατηγικά δομημένης συμπεριφοράς (Franklin & Sloper, 2006). Το 2003 οι
Kirby, Lanyon, Cronin και Sinclair κάνουν λόγο για την σημασία της συμμετοχής σε
δραστηριότητες αλλά και στις διαδικασίες για την λήψη αποφάσεων. Η έννοια και το
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επίπεδο της συμμετοχής σύμφωνα με τους ερευνητές ποικίλλει ανάλογα με την
απόφαση του ατόμου και με την δυνατότητα που έχει το άτομο να κάνει τις επιλογές
που επιθυμεί. Για το λόγο αυτό η συμμετοχή και κατ’επέκταση η λήψη απόφασης
πρέπει να θεωρηθούν ως ολοκληρωμένες διαδικασίες η καθεμία ξεχωριστή που
διέπεται από κανόνες και στρατηγικές οργάνωσης και σχεδιασμού.
Η μικρή συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε διαδικασίες για τη λήψη
αποφάσεων μπορεί να οφείλεται είτε στην ελλιπή ενημέρωση των ατόμων για τα
δικαιώματα τους για την συμμετοχή είτε σε επικοινωνιακές δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν. Θεωρείται γεγονός πως υπάρχουν ελάχιστες έρευνες οι οποίες
μελετούν και παραθέτουν τις αληθινές και προσωπικές απόψεις των ανθρώπων με
νοητική αναπηρία για την συμμετοχή τους (Franklin & Sloper, 2006).
Για την ικανότητα των ατόμων με αναπηρία να παίρνουν αποφάσεις για την ζωή
τους έκαναν λόγο οι Suto, Clare, Holland και Watson (2005), οι οποίοι εξέτασαν την
λήψη αποφάσεων των ατόμων με νοητική αναπηρία κυρίως για οικονομικά θέματα
καθώς επίσης να εντοπιστούν τις κύριες δυσκολίες που αντιμετώπισαν τα άτομα
μέχρι να αποφασίσουν, ώστε να υπάρξουν βελτιωτικές τεχνικές. Συμπέραναν λοιπόν
πως τα άτομα με νοητική αναπηρία εμφανίζουν μειωμένες δεξιότητες απαραίτητες
για την λήψη αποφάσεων. Συγκεκριμένα αναφέρουν πως τα σημεία που δυσκολεύουν
περισσότερο τα άτομα με νοητική αναπηρία είναι η πρόσληψη και κατανόηση των
σχετικών πληροφοριών καθώς και η συλλογιστική σκέψη ώστε να συμπεριλάβουν
όλα εκείνα τα στοιχεία που θα τους βοηθήσουν να καταλήξουν σε μία απόφαση. Από
την άλλη τα πεδία που φαίνονται να μην αντιμετωπίζουν τυχόν δυσκολίες είναι ο
προσδιορισμός της απόφασης, η εκτίμηση ποιο πρόσωπο θα μπορούσε να επηρεάσει
η απόφαση τους και τέλος να γνωστοποιήσουν το αποτέλεσμα της διαδικασία της
λήψης απόφασης.
Το 2007 οι Holburn και Cea (όπως αναφέρεται σε Lotan & Ells, 2010)
υποστηρίζουν

πως

πρέπει

να

σχεδιάζονται

και

να

πραγματοποιούνται

προσωποκεντρικά συστήματα υποστήριξης και ενίσχυσης της λήψης αποφάσεων. Τα
συστήματα αυτά είναι σωστό να περιλαμβάνουν τα όνειρα και τις προσδοκίες του
κάθε ατόμου καθώς και τις συνθήκες που θα υποστηρίξουν τις επιλογές του ατόμου
και θα τον κάνει να αποκτήσει θετική σκέψη για το μέλλον του.
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Οι Franklin και Sloper (2008) έκαναν λόγο για το δικαίωμα των ατόμων με
αναπηρία να εκφράζουν τις απόψεις τους και να παίρνουν αποφάσεις για θέματα που
τους αφορούν άμεσα. Οι ερευνητές πραγματοποίησαν έρευνα για να γνωστοποιήσουν
τους παράγοντες εκείνους που συμβάλλουν στην δημιουργία και υποστήριξη
πρακτικών για την συμμετοχή σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων παιδιών με νοητική
αναπηρία. Στην έρευνα κλήθηκαν 76 επαγγελματίες στις υπηρεσίες αναπηρίας, 24
γονείς/κηδεμόνες και 21 παιδιά με ειδικές ανάγκες να εκφράσουν τις απόψεις τους
σχετικά με τα οφέλη, τις δυσκολίες, τους τρόπους και τεχνικές για την συμμετοχή των
τελευταίων σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν
πως η διαδικασία αυτή πρέπει να στηρίζεται και στην ικανότητα των ατόμων να την
ολοκληρώσουν με επιτυχία. Οι ερευνητές μίλησαν όμως για μια ικανότητα που
πρέπει να «αξιολογείται για μια συγκεκριμένη απόφαση σε μια συγκεκριμένη
στιγμή». Για να μπορέσει αυτή η ικανότητα να εκδηλωθεί και τελικά να αξιολογηθεί
καλούνται τα περιβάλλοντα που υποστηρίζουν τα άτομα με νοητική αναπηρία να
βρουν τον τρόπο επικοινωνίας των ατόμων και να τους παρέχουν όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται για να πάρουν αυτήν ην ειδική απόφαση.
Σύμφωνα με το Συμβούλιο για τα Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες (2003), το οποίο
εργάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, και έπειτα από έρευνες που επιμελήθηκε εξέδωσε
το πόρισμα πως ενώ τα παιδιά με αναπηρία απολαμβάνουν το δικαίωμα της λήψης
αποφάσεων, ωστόσο φαίνεται να έχουν μικρότερη ανάπτυξη από τα παιδιά τυπικής
ανάπτυξης (όπως αναφέρεται σε Franklin & Sloper 2008).
Η συμμετοχή των ατόμων με νοητική αναπηρία σε δραστηριότητες, καταστάσεις
και σε διαδικασίες όπως η λήψη αποφάσεων είναι ένα πεδίο που έχει απασχολήσει
τους ερευνητές στο πέρασμα των χρόνων. Θεωρείται η αφετηρία και ο απώτερος
στόχος όλων των ανθρώπων ώστε να ζουν και να ενεργούν ως αυτόνομα άτομα, τα
οποία έχουν τον έλεγχο της ζωής και των πράξεων τους. « Η εξασφάλιση ότι τα
άτομα με νοητική αναπηρία είναι ενεργά στον προγραμματισμό της πορείας της ζωής
τους, θεωρείται ζωτικής σημασίας κατά τον σχεδιασμό συστημάτων δια βίου
υποστήριξης και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων» (Lotan & Ells,
2010,σ.112). Η συγκεκριμένη παραδοχή των ερευνητών είναι πολύ σημαντική καθώς
για τους επαγγελματίες που ασχολούνται με την δημιουργία τέτοιων προγραμμάτων
και συστημάτων τοποθετούν στο επίκεντρο της δουλειάς τους τον άνθρωπο.
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Το 2002 ο Mount δήλωσε σχετικά με το προσωποκεντρικό σύστημα που πρέπει
να λειτουργεί και να εφαρμόζεται, πως « η εργασία με επίκεντρο τον άνθρωπο είναι
μία

πολύπλοκη,

διαδραστική,

δυναμική,

μακροπρόθεσμη

διαδικασία

που

περιλαμβάνει προσωπικές, κοινωνικές, οργανωτικές αλλαγές και δεν μπορεί να
μειωθεί ή να χωριστεί σε μικρότερα μέρη» (όπως αναφέρεται σε Lotan & Ells,
2010,σ.119). Κάθε πρόγραμμα που έχει επίκεντρο του τον άνθρωπο συμπεριλαμβάνει
ην πραγματικότητα του ίδιου του ατόμου για το οποίο σχεδιάζεται. Λαμβάνονται
σοβαρά υπόψη και πρωτίστως η αντίληψη που έχει το άτομο με νοητική αναπηρία για
τον εαυτό του και έπειτα η στάση απέναντι στη ζωή και τις σχέσεις (Lotan & Ells,
2010).
Όλοι οι άνθρωποι καθημερινά καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις που αφορούν
θέματα και δραστηριότητες σε μια κλίμακα σοβαρότητας και δυσκολίας ανάλογα με
την περίπτωση. Πολλές φορές σε δύσκολες καταστάσεις και σε πολύ σοβαρά
γεγονότα χρειαζόμαστε για αυτό και αναζητούμε την βοήθεια από το άμεσο ή έμμεσο
περιβάλλον μας. Σε ανάλογες περιπτώσεις μπορούν να βρεθούν αντιμέτωπα τα άτομα
με νοητική αναπηρία, τα οποία με τη σειρά τους αποζητούν το κατάλληλο πλαίσιο
από το οποίο θα αντλήσουν όλες τις πληροφορίες, την συναισθηματική υποστήριξη
αλλά και τις συμβουλές ώστε να προχωρήσουν στην καλύτερη δυνατή απόφαση. Οι
Lotan και Ells (2010) στην έρευνα τους δίνουν ως παράδειγμα σοβαρής και μεγάλης
ευθύνης περίπτωση την μετάβαση από την σχολική στην ενήλικη ζωή για τα άτομα
με νοητική αναπηρία. Το συγκεκριμένο θέμα είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα που
προβληματίζει το κάθε άτομο ξεχωριστά για το λόγο αυτό χρειάζεται να υπάρξει
εξωτερική παρέμβαση από ανθρώπους του περιβάλλοντος, οι οποίοι με τη σειρά τους
θα δώσουν την γνώση και την εμπειρία και να βοηθήσουν στην διαδικασία λήψης
απόφασης. Από την μεριά τους τα άτομα με αναπηρία πρέπει να δείξουν εμπιστοσύνη
στα άτομα υποστήριξης και οι δεύτεροι να κατανοήσουν τις πραγματικές ανάγκες των
ατόμων με νοητική αναπηρία και να βοηθήσουν στην διαδικασία λήψης απόφασης με
βάση το συμφέρον των ατόμων με αναπηρία. Σύμμαχος και απαραίτητο στοιχείο για
όλα τα παραπάνω είναι ο σεβασμός που πρέπει να καλλιεργηθεί και να υπάρξει
καθόλη την διάρκεια της συνεργασίας, ώστε να υπάρξει το αποτέλεσμα που
επιδιώκεται.
Το 2012 στον οδηγό που εξέδωσε το Τμήμα Ανθρωπίνων Υπηρεσιών της
Αυστραλίας (όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο για τον ορισμό του decision
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making), καταγράφονται τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία όσον αφορά την
λήψη αποφάσεων. Συγκεκριμένα αναφέρεται πως οι άνθρωποι με αναπηρία θα πρέπει
«1. να είναι σε θέση να παίρνουν αποφάσεις σχετικά με θέματα που τους επηρεάζουν,
2. να μπορούν να διερευνούν, να εκφράζουν και να ενεργούν σύμφωνα με τις αξίες
τους, 3. να λαμβάνουν πληροφορίες και υποστήριξη ώστε να παίρνουν αποφάσεις, 4.
να ακούγονται και να γίνονται σεβαστές οι απόψεις, οι στάσεις και οι αξίες τους, 5.
να σέβονται το δικαίωμα των άλλων ανθρώπων να παίρνουν τις δικές τους
αποφάσεις» (σ.12).
Είναι γεγονός πως οι περισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν περιορισμούς στον
δρόμο για την λήψη μιας σωστής απόφασης. Οι περιορισμοί πολλές φορές οφείλονται
λόγω της ελλιπούς κατάρτισης, των μειωμένων δεξιοτήτων ή ακόμα και του
περιβάλλοντος στο οποίο ανήκει το άτομο. Τα άτομα με αναπηρία χρειάζονται την
υποστήριξη και την βοήθεια ώστε να μπορέσουν να ξεπεράσουν τους παραπάνω
περιορισμούς. Οι τρόποι αντιμετώπισης

και η διαχείριση των περιορισμών

θεωρούνται ως μέρος όλων των αποφάσεων προκειμένου να διασφαλιστούν
περισσότερες επιλογές και πιο αποτελεσματικές αποφάσεις.

Στον ίδιο οδηγό

συναντάμε κάποια ακόμη καίρια σημεία που πρέπει να επισημάνουμε ως βασικά
δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία όσον αφορά την λήψη αποφάσεων. Τα
άτομα με νοητική αναπηρία έχουν την ικανότητα να λαμβάνουν αποφάσεις, πρέπει να
ενημερώνονται σχετικά με την διαδικασία, να υποστηρίζονται με τον κάθε δυνατό
τρόπο για να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις, να έχουν τις επιλογές σύμφωνα με
τις δίκες τους αξίες, να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ακόμα και
αν υπάρχει ρίσκο ή επικινδυνότητα, έχουν την δυνατότητα να αλλάξουν την απόφαση
τους για όποιο σημαντικό λόγο έχουν και τέλος να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις
αποφάσεις τους. Όπως γίνεται αντιληπτό τα άτομα δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός
ανάμεσα σε άτομα με νοητική αναπηρία και σε άτομα χωρίς νοητική αναπηρία ως
προς τα δικαιώματα τους για την άμεση εμπλοκή σε μια διαδικασία λήψης
αποφάσεων.
Καταλήγοντας αυτό το κεφάλαιο και συνοψίζοντας όλες τις παραπάνω
πληροφορίες μπορούμε να πούμε πως γενικά το πεδίο της λήψης αποφάσεων σε
σχέση με τα άτομα με νοητική αναπηρία έχει προβληματίσει πολύ την επιστημονική
κοινότητας και αποτελεί σημαντικό θέμα για τους ερευνητές. Σημαντικά στοιχεία στις
περισσότερες έρευνες αποτελούν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία για

41

εμπλοκή και ενεργό δράση σε μια διαδικασία λήψης απόφασης που αφορά άμεσα την
ζωή τους, όπως επίσης και η υποστήριξη που χρειάζονται από τα περιβάλλοντα στα
οποία λειτουργούν ώστε να πάρουν την καλύτερη δυνατή απόφαση για πράξεις,
δραστηριότητες.

1.5 Σκοπός εργασίας-ερευνητικά ερωτήματα
Κλείνοντας το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας εργασίας και λαμβάνοντας
υπόψη όλες τις έρευνες που μελετήθηκαν και συζητήθηκαν, κρίνεται σαν επόμενο
βήμα να ερευνήσουμε και να εξετάσουμε τι συμβαίνει και στην ελληνική
πραγματικότητα. Συγκεκριμένα σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή
και η μελέτη των απόψεων των γονέων/κηδεμόνων και των εκπαιδευτικών ατόμων με
αυτισμό και ατόμων με νοητική αναπηρία αναφορικά με το επίπεδο επιλογών και
λήψης αποφάσεων από την πλευρά των τελευταίων. Τα ερευνητικά ερωτήματα που
καλούμαστε να απαντήσουμε μέσα από την έρευνα είναι:
1. Σε ποιόν ή ποιούς τομείς δραστηριοτήτων καθημερινής διαβίωσης τα άτομα
με νοητική αναπηρία επιλέγουν και παίρνουν αποφάσεις σύμφωνα με τις
απόψεις α) των γονέων/κηδεμόνων και β) των εκπαιδευτικών;
2.

Σε ποιόν ή ποιούς τομείς δραστηριοτήτων καθημερινής διαβίωσης τα άτομα
με αυτισμό επιλέγουν και παίρνουν αποφάσεις σύμφωνα με τις απόψεις α)
των γονέων/κηδεμόνων και β) των εκπαιδευτικών;

3.

Ποιόν τρόπο επικοινωνίας χρησιμοποιούν τα άτομα με νοητική αναπηρία για
να εκφράσουν τις επιλογές και τις αποφάσεις τους σύμφωνα με τις απόψεις α)
των γονέων/κηδεμόνων και β) των εκπαιδευτικών;

4. Ποιόν τρόπο επικοινωνίας χρησιμοποιούν τα άτομα με αυτισμό για να
εκφράσουν τις επιλογές και τις αποφάσεις τους σύμφωνα με τις απόψεις α)
των γονέων/κηδεμόνων και β) των εκπαιδευτικών;
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Κεφάλαιο 2: Μεθοδολογία
2.1 Συμμετέχοντες
Οι συμμετέχοντες που πήραν μέρος στην έρευνα χωρίζονται σε δύο «μεγάλες»
ομάδες. Η πρώτη ομάδα αφορούσε άτομα με νοητική αναπηρία και η δεύτερη σε
άτομα με αυτισμό. Μέσα στις δύο ομάδες υπήρχαν δύο υποομάδες, αυτή των
γονέων/κηδεμόνων και αυτή των εκπαιδευτικών.
Ξεκινώντας από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των «μεγάλων» ομάδων οι
απαντήσεις δόθηκαν για

13 άτομα με νοητική αναπηρία και για 11 άτομα με

αυτισμό. Ως προς το φύλο των ατόμων τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα
ερωτηματολόγια απαντήθηκαν για 17 αγόρια και 7 κορίτσια. Ακόμα μία
κατηγοριοποίηση γίνεται ως προς το φύλο και την αναπηρία των ατόμων. Πιο
αναλυτικά από το σύνολο των ερωτηματολογίων προκύπτει πως κάνουμε λόγο για 3
κορίτσια με αυτισμό και 4 κορίτσια με νοητική αναπηρία. Επίσης μιλάμε για 8 αγόρια
με αυτισμό και 9 με νοητική αναπηρία.
10

9

8
8
6
4
4

3

2
0
Αγόρια- νοητική
Αναπηρία

Αγόρια-αυτισμός

Κορίτσια- Νοητική
αναπηρία

Κορίτσια- αυτισμός

Γράφημα 1: Φύλο-αναπηρία

Σχετικά με τις ηλικίες των ατόμων με αυτισμό και των ατόμων με νοητική
αναπηρία υπήρχε μια μεγάλη ποικιλία με μικρότερη ηλικία αυτή των 7 ετών και
μεγαλύτερη ηλικία αυτή των 46 ετών.
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Ηλικίες

Συχνότητα

Ποσοστό %

7

1

4,2

8

1

4,2

10

1

4,2

13

2

8,3

16

1

4,2

17

1

4,2

18

1

4,2

19

1

4,2

21

2

8,3

22

1

4,2

23

2

8,3

27

1

4,2

28

1

4,2

34

1

4,2

38

3

12,5

40

1

4,2

43

1

4,2

44

1

4,2

46

1

4,2

24

100,0

Total
Πίνακας 1: Ηλικίες ατόμων με αναπηρία

Όσον αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των γονέων/κηδεμόνων και των
εκπαιδευτικών επεξεργάστηκαν και μελετήθηκαν ξεχωριστά καθώς αποτέλεσαν δύο
διαφορετικές υποομάδες αλλά εξίσου σημαντικές.
Συγκεκριμένα ως προς τους γονείς/κηδεμόνες απάντησαν 21 γυναίκες και 3
άντρες. Οι ηλικίες των γονέων/κηδεμόνων κυμαίνονταν από τα 38 έως τα 70 έτη.

Ηλικίες γονέων/κηδεμόνων

Συχνότητα

Ποσοστό %

38

1

4,2

39

1

4,2

40

1

4,2

41

2

8,3

42

1

4,2

43

1

4,2

47

1

4,2

48

1

4,2

44

50

4

16,7

52

1

4,2

53

1

4,2

56

2

8,3

57

1

4,2

60

2

8,3

62

1

4,2

63

1

4,2

70

1

4,2

23

95,8

Total
Πίνακας 2: Ηλικίες γονέων/ κηδεμόνων

Για τους εκπαιδευτικούς τα στοιχεία που συλλέχθηκαν αφορούσαν το φύλο και
συγκεκριμένα απάντησαν στα ερωτηματολόγια 16 γυναίκες και 8 άνδρες. Ως προς τις
ηλικίες υπήρχε ένα εύρος με μικρότερη ηλικία αυτή των 24 ετών και με μεγαλύτερη
αυτή των 40 ετών.

Ηλικίες εκπαιδευτικών

Συχνότητα

Ποσοστό %

24

3

12,5

27

1

4,2

28

3

12,5

30

2

8,3

31

1

4,2

34

4

16,7

35

5

20,8

37

4

16,7

40

1

4,2

24

100,0

Total
Πίνακας 3: Ηλικίες εκπαιδευτικών

2.2 Περιγραφή του ερευνητικού εργαλείου
Η συλλογή των δεδομένων για την παρούσα έρευνα έγινε με την χρήση ενός
αυτοσχέδιου, δομημένου ερωτηματολογίου. Σύμφωνα με τους Henerson κ.ά και τον
Javeau (όπως αναφέρεται σε Ζαφειρόπουλο 2015) για να έχουμε ένα σωστό
δομημένο ερωτηματολόγιο πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιος κανόνες. Προτείνεται
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να υπάρχει ένα εισαγωγικό κείμενο, το κυρίως ερωτηματολόγιο και τέλος τα
δημογραφικά χαρακτηριστικά.


Εισαγωγικό κείμενο: δόθηκαν όλες οι πρώτες πληροφορίες για αυτόν που
κάνει την έρευνα, για τον φορέα από τον οποίο πραγματοποιείται καθώς και
στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης στο εισαγωγικό αυτό κείμενο δίνονται στοιχεία
της έρευνας, ο σκοπός και η πρόσκληση για συμμετοχή.



Κυρίως ερωτηματολόγιο: αναπτύσσονται οι ερωτήσεις τις οποίες θα
απαντήσουν οι συμμετέχοντες και οι όποιες καλύπτουν τον σκοπό και τους
στόχους της έρευνας. Για την παρούσα έρευνα το κυρίως μέρος του
ερωτηματολογίου χωρίστηκε σε πέντε κατηγορίες αντίστοιχες αυτών των
δραστηριοτήτων καθημερινής διαβίωσης. Οι κατηγορίες αυτές ήταν η
προσωπική υγιεινή (μπάνιο, περιποίηση, στοματική φροντίδα), ένδυση,
διατροφή, χρήση τουαλέτας, μετακίνηση. Η κάθε κατηγορία δραστηριοτήτων
χωρίστηκε σε ερωτήσεις που αφορούσαν τις επιλογές και τις αποφάσεις των
ατόμων με αναπηρία. Δίνονται κάποια παραδείγματα ερωτήσεων: «Το άτομο
αποφασίζει πότε θα κάνει μπάνιο;», «Το άτομο αποφασίζει αν θα
γευματίσει;», «Το άτομο επιλέγει πότε θα επισκεφτεί την τουαλέτα;», «Το
άτομο επιλέγει αν θα πραγματοποιήσει μία έξοδο;». Επίσης για κάθε
κατηγορία υπήρχε ξεχωριστή ομάδα ερωτήσεων που αφορούσαν τον τρόπο
επικοινωνίας που χρησιμοποιούν τα άτομα μα νοητική αναπηρία και με
αυτισμό. Οι συμμετέχοντες έπρεπε να επιλέξουν έναν από τους τρόπους
επικοινωνίας οι οποίοι ήταν η λεκτική επικοινωνία (π.χ. το άτομο λέει τι θέλει
και πότε), οι απτικές νύξεις (π.χ. απαλό άγγιγμα του παντελονιού), οι
ακουστικές νύξεις (π.χ. απαλό χτύπημα της χτένας στο νεροχύτη), οι
κιναισθητικές νύξεις (π.χ. σήκωμα των χεριών προς τα πάνω σα να φοράς
μπλούζα), οι οπτικές νύξεις (π.χ. χρήση κάποιων χρωματιστών παπουτσιών)
και οι οσφρητικές νύξεις (π.χ. μυρωδιά από αποσμητικό χώρο).

Οι ερωτήσεις που δόθηκαν ήταν κλειστού τύπου και χρησιμοποιήθηκαν κλίμακες
Likert για να σημειωθεί ο βαθμός συμφωνίας ή διαφωνίας των ερωτηθέντων ως προς
τις ερωτήσεις. Υπήρχαν πέντε τιμές απαντήσεων: «διαφωνώ απόλυτα-1», «διαφωνώ2», «ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ-3», «συμφωνώ-4», «συμφωνώ απόλυτα-5».
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Δημογραφικά στοιχεία: τέλος έγινε η καταγραφή των στοιχείων τόσο των
γονέων/κηδεμόνων και των εκπαιδευτικών (φύλο, ηλικία, σχέση με το άτομο
με αναπηρία) όσο και των ατόμων με αναπηρία (φύλο, ηλικία, κατηγορία
αναπηρίας).

2.3 Διαδικασία συλλογής δεδομένων
Το φθινόπωρο του 2017 δόθηκαν τα ερωτηματολόγια στις δύο ομάδες οι οποίες
θα έπαιρναν μέρος στην έρευνα. Οι γονείς/κηδεμόνες και οι εκπαιδευτικοί ήταν αυτοί
που κλήθηκαν να απαντήσουν στο ίδιο ερωτηματολόγιο, επιλέγοντας απαντήσεις που
ήταν πιο κοντά στις πραγματικές καταστάσεις με βάση την εμπειρία τους και τις
παρατηρήσεις τους και που αφορούσαν για κάθε άτομο με αυτισμό ή με νοητική
αναπηρία ξεχωριστά. Όλοι οι συμμετέχοντες διέμεναν στον νομό Θεσσαλονίκης. Τα
άτομα με αυτισμό και νοητική αναπηρία συμμετείχαν σε δομές της Θεσσαλονίκης και
συγκεκριμένα στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με αναπηρία «Σώμα
Φίλων ΑμεΑ - Δράση για το Κάτι Άλλο», στην Εταιρεία Σπαστικών Βορείου
Ελλάδος και στην Αχτίδα-Σύλλογος γονέων και φίλων αυτιστικών ατόμων Βορείου
Ελλάδος. Μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα τα ερωτηματολόγια επιστράφηκαν
και ξεκίνησε η επεξεργασία των δεδομένων.

2.4 Ανάλυση δεδομένων
Αφού τα ερωτηματολόγια επιστράφηκαν, ξεκίνησε η επεξεργασία των
δεδομένων, η οποία έγινε με την χρήση του στατιστικού εργαλείου SPSS 23. Η
επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με δύο διαφορετικούς τρόπουςπροσεγγίσεις ακολουθώντας την ίδια μέθοδο και προσπαθώντας να συγκριθούν και
να μελετηθούν οι αποφάσεις και οι επιλογές των ατόμων με αναπηρία. Πρώτα έγινε η
επεξεργασία παίρνοντας την κάθε ερώτηση σε οριζόντια σειρά από όλες τις
κατηγορίες. Αρχικά αναλύθηκε η πρώτη ερώτηση «αποφασίζει αν…» και για τις
πέντε κατηγορίες δραστηριοτήτων. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε για τις επόμενες
τρεις πρώτες ερωτήσεις των κατηγοριών. Έπειτα τα δεδομένα που αφορούσαν τον
τρόπο επικοινωνίας μελετήθηκαν σε κάθετο προσανατολισμό μέσα σε κάθε
κατηγορία. Κάθε ανάλυση αφορούσε ξεχωριστά όλους τους γονείς/κηδεμόνες των
ατόμων με νοητική αναπηρία, όλους τους γονείς/κηδεμόνες των ατόμων με αυτισμό,
όλους τους εκπαιδευτικούς των ατόμων με νοητική αναπηρία και όλους τους
εκπαιδευτικούς των ατόμων με αυτισμό. Η ίδια κατηγοριοποίηση γίνεται τόσο για τις
κατηγορίες των δραστηριοτήτων της καθημερινής διαβίωσης όσο και τον τρόπο
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επικοινωνίας που χρησιμοποιούν τα άτομα με νοητική αναπηρία και τα άτομα με
αυτισμό.
Αρχικά έγινε η ανάλυση των περιγραφικών στατιστικών στοιχείων των
μεταβλητών που αφορούν την δραστηριότητα καθημερινής διαβίωσης και του τρόπου
επικοινωνίας. Από τις μετρήσεις αυτές προέκυψαν ο μέσος όρος, η τυπική απόκλιση,
η ελάχιστη και η μέγιστη παρατήρηση. Έπειτα έγινε έλεγχος κανονικότητας με το
Shapiro- Wilk test, το οποίο υπέδειξε πως δεν τεκμηριώνεται η κανονικότητα για τις
μεταβλητές που μελετάμε. Για να έχουμε μια ενιαία αντιμετώπιση του δείγματος
επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε μη παραμετρικό έλεγχο των μεταβλητών, ο οποίος
ενδείκνυται τόσο για κανονικότητα όσο και για μη κανονικότητα των δεδομένων.
Συγκεκριμένα η ανάλυση των δεδομένων θα πραγματοποιηθεί με το Friedman test
που αποτελεί μη παραμετρική στατιστική μέθοδος. Με το Friedman test θα
εντοπιστούν τα στατιστικά σημαντικά στοιχεία σχετικά με την κατηγορία
καθημερινής διαβίωσης και τον τρόπο επικοινωνίας που χρησιμοποιούν τα άτομα με
νοητική αναπηρία και τα άτομα με αυτισμό. Στα αποτελέσματα του Friedman test
δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην εξίσωση που προκύπτει όταν στις μεταβλητές
υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά. Συγκεκριμένα η εξίσωση αφορά τον τύπο:
x² (df) =n, p˂0,05, όπου x² είναι ο στατιστικός έλεγχος που πραγματοποιούμε και
συγκεντρώνει πόσο διαφορετικές είναι οι μεταβλητές που ελέγχουμε. Το df είναι οι
βαθμοί ελευθερίας που συνδέονται με τα στατιστικά στοιχεία των δοκιμών μας, είναι
ίσο με των αριθμό των μεταβλητών που συγκρίνουμε -1. Το p μας δείχνει κατά
προσέγγιση αν αντικρούουμε την υπόθεση των ισότιμων κατανομών του δείγματος
που έχουμε. Αν το p˂0,05 τότε υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά.
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Κεφάλαιο 3 : Αποτελέσματα
3.1 Περιγραφική στατιστική
Η περιγραφική στατιστική περιλαμβάνει την εύρεση και την καταγραφή όλων
των μέσων όρων των αναλύσεων, που αφορούν τόσο τους γονείς/κηδεμόνες ατόμων
με νοητική αναπηρία-αυτισμό όσο και τους εκπαιδευτικούς ατόμων με νοητική
αναπηρία-αυτισμό.
3.1.1 Εκπρόσωποι ατόμων με νοητική αναπηρία


Γονείς/ κηδεμόνες ατόμων με νοητική αναπηρία

Ανάμεσα από τις μεταβλητές «αποφασίζει αν θα κάνει μπάνιο», «αποφασίζει αν
θα χτενιστεί», «αποφασίζει αν θα πλύνει τα δόντια του/της», «αποφασίζει αν θα
ντυθεί», «αποφασίζει αν θα γευματίσει», «αποφασίζει αν θα επισκεφτεί την
τουαλέτα» και «αποφασίζει αν θα πραγματοποιήσει μια έξοδο». Εδώ συναντάμε πιο
συχνή δήλωση την «αποφασίζει αν θα επισκεφτεί την τουαλέτα» με μέσο όρο 3,54.

N
Αποφασίζει αν θα
επισκεφτεί την τουαλέτα.
Αποφασίζει αν θα
γευματίσει.
Αποφασίζει αν θα ντυθεί.
Αποφασίζει αν θα
χτενιστεί.
Αποφασίζει αν θα πλύνει
τα δόντια του/της.
Αποφασίζει αν θα κάνει
μπάνιο.

Ελάχιστη τιμή

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

13

1

5

3,54

1,561

13

1

5

3,46

1,391

13

1

5

3,38

1,557

13

1

5

3,15

1,519

13

1

5

3,08

1,553

13

1

5

2,92

1,382

13

1

5

2,92

1,441

Αποφασίζει αν θα
πραγματοποιήσει μία

έξοδο.
Πίνακας 4: "Αποφασίζει αν" για γονείς/ κηδεμόνες ατόμων με νοητική αναπηρία

Επόμενες μεταβλητές που μελετήθηκαν είναι οι «αποφασίζει πότε θα κάνει
μπάνιο», «αποφασίζει πότε θα χτενιστεί», «αποφασίζει πότε θα πλύνει τα δόντια
του/της», «αποφασίζει πότε θα ντυθεί», «αποφασίζει πότε θα γευματίσει»,
«αποφασίζει πότε θα επισκεφτεί την τουαλέτα» και «αποφασίζει πότε θα
πραγματοποιήσει μια έξοδο». Η μεταβλητή με τον μεγαλύτερο μέσο όρο είναι η
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«αποφασίζει πότε θα επισκεφτεί την τουαλέτα» (mean=3,54), όπως φαίνεται και από
τον πίνακα περιγραφικών στατιστικών στοιχείων.

N
Αποφασίζει πότε θα

Ελάχιστη τιμή

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

13

1

5

3,54

1,561

13

1

5

3,46

1,391

13

1

5

3,38

1,557

13

1

5

3,23

1,363

13

1

5

2,92

1,441

13

1

5

2,85

1,573

13
1
5
2,77
μπάνιο.
Πίνακας 5: "Αποφασίζει πότε" για γονείς/ κηδεμόνες ατόμων με νοητική αναπηρία

1,363

επισκεφτεί την τουαλέτα.
Αποφασίζει πότε θα
γευματίσει.
Αποφασίζει πότε θα ντυθεί.
Αποφασίζει πότε θα
χτενιστεί.
Αποφασίζει πότε θα
πραγματοποιήσει μια έξοδο.
Αποφασίζει πότε θα πλύνει
τα δόντια του/της.
Αποφασίζει πότε θα κάνει

Έπειτα μελετήθηκαν οι μεταβλητές «επιλέγει αν θα κάνει μπάνιο», «επιλέγει αν
θα χτενιστεί», «επιλέγει αν θα πλύνει τα δόντια του/της», «επιλέγει αν θα ντυθεί»,
«επιλέγει αν θα γευματίσει», «επιλέγει αν θα επισκεφτεί την τουαλέτα» και «επιλέγει
αν θα πραγματοποιήσει μια έξοδο». Από αυτές η δήλωση που συναντάται
περισσότερο είναι η «επιλέγει αν θα επισκεφτεί την τουαλέτα» με μέσο όρο 3,38,
όπως διατυπώνεται στον παρακάτω πίνακα.
N
Επιλέγει αν θα επισκεφτεί

Ελάχιστη τιμή

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος Τυπική απόκλιση

13

1

5

3,38

1,609

Επιλέγει αν θα ντυθεί.

12

1

5

3,33

1,557

Επιλέγει αν θα γευματίσει.

13

1

5

3,23

1,423

Επιλέγει αν θα χτενιστεί.

13

1

5

3,15

1,345

Επιλέγει αν θα κάνει μπάνιο.

13

1

5

3,00

1,291

13

1

5

3,00

1,414

2,69

1,601

την τουαλέτα.

Επιλέγει αν θα
πραγματοποιήσει μια έξοδο.
Επιλέγει αν θα πλύνει τα

13
1
5
δόντια του/της.
Πίνακας 6: "Επιλέγει αν" για γονείς/ κηδεμόνες ατόμων με νοητική αναπηρία
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Η επόμενη επεξεργασία αφορούσε τις δηλώσεις «επιλέγει πότε θα κάνει μπάνιο»,
«επιλέγει πότε θα χτενιστεί», «επιλέγει πότε θα πλύνει τα δόντια του/της», «επιλέγει
πότε θα ντυθεί», «επιλέγει πότε θα γευματίσει», «επιλέγει πότε θα επισκεφτεί την
τουαλέτα» και «επιλέγει πότε θα πραγματοποιήσει μια έξοδο». Σύμφωνα με τους
γονείς/κηδεμόνες των ατόμων με νοητική αναπηρία δύο είναι οι πιο συχνές δηλώσεις
η δήλωση «επιλέγει πότε θα επισκεφτεί την τουαλέτα» και «επιλέγει πότε θα ντυθεί
με ίσους μέσους όρους 3,38.
N
Επιλέγει πότε θα ντυθεί.
Επιλέγει πότε θα
επισκεφτεί την τουαλέτα.
Επιλέγει πότε θα χτενιστεί.
Επιλέγει πότε θα
γευματίσει.

Ελάχιστη τιμή

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

13

1

5

3,38

1,609

13

1

5

3,38

1,609

13

1

5

3,31

1,377

13

1

5

3,23

1,423

13

1

5

2,92

1,441

13

1

5

2,77

1,481

13

1

5

2,62

1,261

Επιλέγει πότε θα
πραγματοποιήσει μια
έξοδο.
Επιλέγει πότε θα πλύνει
τα δόντια του/της.
Επιλέγει πότε θα κάνει
μπάνιο.

Πίνακας 7: "Επιλέγει πότε" για γονείς/ κηδεμόνες ατόμων με νοητική αναπηρία



Εκπαιδευτικοί ατόμων με νοητική αναπηρία

Έπειτα ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία για τους εκπαιδευτικούς των ατόμων με
νοητική αναπηρία. Η πρώτη επεξεργασία έγινε για τις μεταβλητές «αποφασίζει αν θα
κάνει μπάνιο», «αποφασίζει αν θα χτενιστεί», «αποφασίζει αν θα πλύνει τα δόντια
του/της», «αποφασίζει αν θα ντυθεί», «αποφασίζει αν θα γευματίσει», «αποφασίζει
αν θα επισκεφτεί την τουαλέτα» και «αποφασίζει αν θα πραγματοποιήσει μια έξοδο».
Η πιο συχνή δήλωση που εντοπίζεται είναι η «αποφασίζει αν θα επισκεφτεί την
τουαλέτα» με μέσο όρο 3,77.
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Ελάχιστη τιμή

N
Αποφασίζει αν θα
επισκεφτεί την τουαλέτα.
Αποφασίζει αν θα
χτενιστεί.

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

13

2

5

3,77

1,092

13

2

5

3,46

1,050

13

1

5

3,46

1,127

13

1

5

3,31

1,251

13

1

5

3,23

1,363

13

1

5

2,85

1,144

2,69

1,032

Αποφασίζει αν θα
πραγματοποιήσει μια
έξοδο.
Αποφασίζει αν θα
γευματίσει.
Αποφασίζει αν θα ντυθεί.
Αποφασίζει αν θα κάνει
μπάνιο.
Αποφασίζει αν θα πλύνει

13
1
4
τα δόντια του/της.
Πίνακας 8: "Αποφασίζει αν" για εκπαιδευτικούς ατόμων με νοητική αναπηρία

Μετά έγινε η επεξεργασία για τις μεταβλητές «αποφασίζει πότε θα κάνει μπάνιο»,
«αποφασίζει πότε θα χτενιστεί», «αποφασίζει πότε θα πλύνει τα δόντια του/της»,
«αποφασίζει πότε θα ντυθεί», «αποφασίζει πότε θα γευματίσει», «αποφασίζει πότε θα
επισκεφτεί την τουαλέτα» και «αποφασίζει πότε θα πραγματοποιήσει μια έξοδο». Για
τους εκπαιδευτικούς η δήλωση με τη μεγαλύτερη απήχηση είναι η «αποφασίζει πότε
θα επισκεφτεί την τουαλέτα» με μέσο όρο 3,85.

N
Αποφασίζει πότε θα

Ελάχιστη τιμή

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

13

2

5

3,85

1,068

13

2

5

3,38

1,193

13

1

5

3,31

1,316

13

1

5

3,15

1,144

13

1

5

2,85

1,345

13

1

5

2,77

1,235

13
1
5
2,69
μπάνιο.
Πίνακας 9: "Αποφασίζει πότε" για εκπαιδευτικούς ατόμων με νοητική αναπηρία

1,109

επισκεφτεί την τουαλέτα.
Αποφασίζει πότε θα
χτενιστεί.
Αποφασίζει πότε θα ντυθεί.
Αποφασίζει πότε θα πλύνει
τα δόντια του/της.
Αποφασίζει πότε θα
πραγματοποιήσει μια έξοδο.
Αποφασίζει πότε θα
γευματίσει.
Αποφασίζει πότε θα κάνει
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Επόμενη επεξεργασία αφορά τις δηλώσεις «επιλέγει αν θα κάνει μπάνιο»,
«επιλέγει αν θα χτενιστεί», «επιλέγει αν θα πλύνει τα δόντια του/της», «επιλέγει αν
θα ντυθεί», «επιλέγει αν θα γευματίσει», «επιλέγει αν θα επισκεφτεί την τουαλέτα»
και «επιλέγει αν θα πραγματοποιήσει μια έξοδο». Η πιο συχνή δήλωση είναι η
«επιλέγει αν θα επισκεφτεί την τουαλέτα» (mean=3,77).
N
Επιλέγει αν θα επισκεφτεί

Ελάχιστη τιμή

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

13

2

5

3,77

1,166

13

1

5

3,62

1,121

Επιλέγει αν θα χτενιστεί.

13

2

5

3,46

1,050

Επιλέγει αν θα ντυθεί.

13

1

5

3,46

1,198

Επιλέγει αν θα γευματίσει.

13

1

5

3,46

1,198

Επιλέγει αν θα κάνει μπάνιο.

13

1

5

2,85

1,214

2,46

1,198

την τουαλέτα.
Επιλέγει αν θα
πραγματοποιήσει μια έξοδο.

Επιλέγει αν θα πλύνει τα

13
1
5
δόντια του/της.
Πίνακας 10: "Επιλέγει αν" για εκπαιδευτικούς ατόμων με νοητική αναπηρία

Τελευταία επεξεργασία που αφορά τους εκπαιδευτικούς των ατόμων με νοητική
αναπηρία, έγινε για τις δηλώσεις «επιλέγει πότε θα κάνει μπάνιο», «επιλέγει πότε θα
χτενιστεί», «επιλέγει πότε θα πλύνει τα δόντια του/της», «επιλέγει πότε θα ντυθεί»,
«επιλέγει πότε θα γευματίσει», «επιλέγει πότε θα επισκεφτεί την τουαλέτα» και
«επιλέγει πότε θα πραγματοποιήσει μια έξοδο». Με επικρατέστερη δήλωση «επιλέγει
πότε θα επισκεφτεί την τουαλέτα» με μέσο όρο 3,69.

N
Επιλέγει πότε θα επισκεφτεί

Ελάχιστη τιμή

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

13

2

5

3,69

1,251

Επιλέγει πότε θα χτενιστεί.

13

2

5

3,54

,967

Επιλέγει πότε θα ντυθεί.

13

1

5

3,38

1,193

Επιλέγει πότε θα γευματίσει.

13

1

5

3,08

1,188

13

1

4

2,92

,954

13

1

5

2,85

1,281

2,69

,947

την τουαλέτα.

Επιλέγει πότε θα κάνει
μπάνιο.
Επιλέγει πότε θα πλύνει τα
δόντια του/της.
Επιλέγει πότε θα

13
1
4
πραγματοποιήσει μια έξοδο.
Πίνακας 11: "Επιλέγει πότε" για εκπαιδευτικούς ατόμων με νοητική αναπηρία
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3.1.2 Εκπρόσωποι ατόμων με αυτισμό


Γονείς/ κηδεμόνες ατόμων με αυτισμό:

Η πρώτη επεξεργασία έγινε για τις μεταβλητές «αποφασίζει αν θα κάνει μπάνιο»,
«αποφασίζει αν θα χτενιστεί», «αποφασίζει αν θα πλύνει τα δόντια του/της»,
«αποφασίζει αν θα ντυθεί», «αποφασίζει αν θα γευματίσει», «αποφασίζει αν θα
επισκεφτεί την τουαλέτα» και «αποφασίζει αν θα πραγματοποιήσει μια έξοδο». Η
επικρατέστερη μεταβλητή είναι «αποφασίζει αν θα επισκεφτεί την τουαλέτα» με μέσο
όρο 4,45.
N
Αποφασίζει αν θα επισκεφτεί

Ελάχιστη τιμή

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

11

3

5

4,45

,688

Αποφασίζει αν θα ντυθεί.

11

2

5

3,91

,944

Αποφασίζει αν θα γευματίσει.

11

1

5

3,18

1,250

11

1

5

2,91

1,300

11

1

5

2,82

1,662

11

1

5

2,64

1,206

11
1
5
μπάνιο.
Πίνακας 12: "Αποφασίζει αν" για γονείς/ κηδεμόνες ατόμων με αυτισμό

2,55

1,572

την τουαλέτα.

Αποφασίζει αν θα
πραγματοποιήσει μια έξοδο.
Αποφασίζει αν θα πλύνει τα
δόντια του/της.
Αποφασίζει αν θα χτενιστεί.
Αποφασίζει αν θα κάνει

Επόμενη επεξεργασία έγινε για τις δηλώσεις «αποφασίζει πότε θα κάνει μπάνιο»,
«αποφασίζει πότε θα χτενιστεί», «αποφασίζει πότε θα πλύνει τα δόντια του/της»,
«αποφασίζει πότε θα ντυθεί», «αποφασίζει πότε θα γευματίσει», «αποφασίζει πότε θα
επισκεφτεί την τουαλέτα» και «αποφασίζει πότε θα πραγματοποιήσει μια έξοδο». Με
πιο συχνή δήλωση που συναντάμε η «αποφασίζει πότε θα επισκεφτεί την τουαλέτα.
(mean=4,55).
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Τυπική
N
Αποφασίζει πότε θα επισκεφτεί

Ελάχιστη τιμή

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος

απόκλιση

11

4

5

4,55

,522

Αποφασίζει πότε θα ντυθεί.

11

2

5

3,64

1,027

Αποφασίζει πότε θα γευματίσει.

11

1

5

3,18

1,168

11

1

5

2,91

1,700

11

1

5

2,82

1,662

11

1

5

2,82

1,250

Αποφασίζει πότε θα χτενιστεί.
11
1
5
Πίνακας 13: "Αποφασίζει πότε" για γονείς/ κηδεμόνες ατόμων με αυτισμό

2,55

1,368

την τουαλέτα.

Αποφασίζει πότε θα κάνει
μπάνιο.
Αποφασίζει πότε θα πλύνει τα
δόντια του/της.
Αποφασίζει πότε θα
πραγματοποιήσει μια έξοδο.

Στη συνέχεια αναλύονται οι δηλώσεις «επιλέγει αν θα κάνει μπάνιο», «επιλέγει αν
θα χτενιστεί», «επιλέγει αν θα πλύνει τα δόντια του/της», «επιλέγει αν θα ντυθεί»,
«επιλέγει αν θα γευματίσει», «επιλέγει αν θα επισκεφτεί την τουαλέτα» και «επιλέγει
αν θα πραγματοποιήσει μια έξοδο». Με αυτή που συναντάται συχνότερα να είναι
«επιλέγει αν θα επισκεφτεί την τουαλέτα» με μέσο όρο 4,45.

N
Επιλέγει αν θα επισκεφτεί

Ελάχιστη τιμή

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

11

3

5

4,45

,688

Επιλέγει αν θα γευματίσει.

11

1

5

3,45

1,368

Επιλέγει αν θα ντυθεί.

11

1

5

3,36

1,286

11

1

5

3,18

1,401

11

1

5

2,73

1,555

11

1

5

2,73

1,555

Επιλέγει αν θα χτενιστεί.
11
1
5
Πίνακας 14: "Επιλέγει αν" για γονείς/ κηδεμόνες ατόμων με αυτισμό

2,45

1,440

την τουαλέτα.

Επιλέγει αν θα
πραγματοποιήσει μια έξοδο.
Επιλέγει αν θα κάνει μπάνιο.
Επιλέγει αν θα πλύνει τα
δόντια του/της.

Επόμενη και τελευταία επεξεργασία όσον αφορά τους γονείς/κηδεμόνες των
ατόμων με αυτισμό σε οριζόντιο προσανατολισμό, έγινε για τις δηλώσεις «επιλέγει
πότε θα κάνει μπάνιο», «επιλέγει πότε θα χτενιστεί», «επιλέγει πότε θα πλύνει τα
δόντια του/της», «επιλέγει πότε θα ντυθεί», «επιλέγει πότε θα γευματίσει», «επιλέγει
πότε θα επισκεφτεί την τουαλέτα» και «επιλέγει πότε θα πραγματοποιήσει μια
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έξοδο». Με επικρατέστερη δήλωση «επιλέγει πότε θα επισκεφτεί την τουαλέτα»
(mean=4,55).

Ελάχιστη τιμή

N
Επιλέγει πότε θα επισκεφτεί

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

11

4

5

4,55

,522

Επιλέγει πότε θα ντυθεί.

11

2

5

3,82

,982

Επιλέγει πότε θα γευματίσει.

11

1

5

3,45

1,368

11

1

5

3,00

1,265

11

1

5

2,82

1,471

11

1

5

2,73

1,737

Επιλέγει πότε θα χτενιστεί.
11
1
5
Πίνακας 15: "Επιλέγει πότε" για γονείς/ κηδεμόνες ατόμων με αυτισμό

2,55

1,293

την τουαλέτα.

Επιλέγει πότε θα
πραγματοποιήσει μια έξοδο.
Επιλέγει πότε θα κάνει
μπάνιο.
Επιλέγει πότε θα πλύνει τα
δόντια του/της.



Εκπαιδευτικοί ατόμων με αυτισμό

Η ανάλυση των δεδομένων τελειώνει με την ομάδα των εκπαιδευτικών των
ατόμων με αυτισμό. Αρχικά έγινε επεξεργασία για τις μεταβλητές «αποφασίζει αν θα
κάνει μπάνιο», «αποφασίζει αν θα χτενιστεί», «αποφασίζει αν θα πλύνει τα δόντια
του/της», «αποφασίζει αν θα ντυθεί», «αποφασίζει αν θα γευματίσει», «αποφασίζει
αν θα επισκεφτεί την τουαλέτα» και «αποφασίζει αν θα πραγματοποιήσει μια έξοδο».
Η πιο συχνή δήλωση είναι η «αποφασίζει αν θα επισκεφτεί την τουαλέτα
(mean=4,09).

N
Αποφασίζει αν θα επισκεφτεί

Ελάχιστη τιμή

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος Τυπική απόκλιση

11

3

5

4,09

,701

Αποφασίζει αν θα γευματίσει.

11

2

5

3,73

,786

Αποφασίζει αν θα ντυθεί.

11

1

5

3,18

1,168

11

1

5

2,64

1,362

11

1

4

2,45

1,214

11

1

4

2,36

1,120

4

2,18

1,250

την τουαλέτα.

Αποφασίζει αν θα
πραγματοποιήσει μια έξοδο.
Αποφασίζει αν θα χτενιστεί.
Αποφασίζει αν θα κάνει
μπάνιο.
Αποφασίζει αν θα πλύνει τα

11
1
δόντια του/της.
Πίνακας 16: "Αποφασίζει αν" για εκπαιδευτικούς ατόμων με αυτισμό
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Η επόμενη ομάδα μεταβλητών περιλαμβάνει δηλώσεις «αποφασίζει πότε θα
κάνει μπάνιο», «αποφασίζει πότε θα χτενιστεί», «αποφασίζει πότε θα πλύνει τα
δόντια του/της», «αποφασίζει πότε θα ντυθεί», «αποφασίζει πότε θα γευματίσει»,
«αποφασίζει πότε θα επισκεφτεί την τουαλέτα» και «αποφασίζει πότε θα
πραγματοποιήσει μια έξοδο». Η δήλωση «αποφασίζει πότε θα επισκεφτεί την
τουαλέτα» έχει τον μεγαλύτερο μέσο όρο 4,27.

N
Αποφασίζει πότε θα επισκεφτεί

Ελάχιστη τιμή

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος Τυπική απόκλιση

11

3

5

4,27

,647

Αποφασίζει πότε θα ντυθεί.

11

1

5

3,45

1,293

Αποφασίζει πότε θα γευματίσει.

11

1

4

2,73

1,009

11

1

4

2,36

1,286

11

1

4

2,36

1,120

11

1

4

2,27

1,104

11
1
4
μπάνιο.
Πίνακας 17: "Αποφασίζει πότε" για εκπαιδευτικούς ατόμων με αυτισμό

2,00

1,095

την τουαλέτα.

Αποφασίζει πότε θα πλύνει τα
δόντια του/της.
Αποφασίζει πότε θα
πραγματοποιήσει μια έξοδο.
Αποφασίζει πότε θα χτενιστεί.
Αποφασίζει πότε θα κάνει

Αμέσως μετά αναλύονται οι δηλώσεις «επιλέγει αν θα κάνει μπάνιο», «επιλέγει
αν θα χτενιστεί», «επιλέγει αν θα πλύνει τα δόντια του/της», «επιλέγει αν θα ντυθεί»,
«επιλέγει αν θα γευματίσει», «επιλέγει αν θα επισκεφτεί την τουαλέτα» και «επιλέγει
αν θα πραγματοποιήσει μια έξοδο». Η δήλωση «επιλέγει αν θα επισκεφτεί την
τουαλέτα έχει τον μεγαλύτερο μέσο όρο 3,82.
N
Επιλέγει αν θα επισκεφτεί την

Ελάχιστη τιμή

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος Τυπική απόκλιση

11

1

5

3,82

1,168

Επιλέγει αν θα γευματίσει.

11

2

5

3,73

,786

Επιλέγει αν θα ντυθεί.

11

1

5

3,00

1,265

11

1

5

3,00

1,342

Επιλέγει αν θα χτενιστεί.

11

1

4

2,82

1,079

Επιλέγει αν θα κάνει μπάνιο.

11

1

4

2,73

1,104

4

2,73

1,191

τουαλέτα.

Επιλέγει αν θα
πραγματοποιήσει μια έξοδο.

Επιλέγει αν θα πλύνει τα δόντια

11
1
του/της.
Πίνακας 18: "Επιλέγει αν" για εκπαιδευτικούς ατόμων με αυτισμό
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Τελευταία επεξεργασία αφορά τις δηλώσεις «επιλέγει πότε θα κάνει μπάνιο»,
«επιλέγει πότε θα χτενιστεί», «επιλέγει πότε θα πλύνει τα δόντια του/της», «επιλέγει
πότε θα ντυθεί», «επιλέγει πότε θα γευματίσει», «επιλέγει πότε θα επισκεφτεί την
τουαλέτα» και «επιλέγει πότε θα πραγματοποιήσει μια έξοδο». Η δήλωση που
επικρατεί είναι η «επιλέγει πότε θα επισκεφτεί την τουαλέτα» (mean=3,91).

N
Επιλέγει πότε θα επισκεφτεί την

Ελάχιστη τιμή

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος Τυπική απόκλιση

11

1

5

3,91

1,136

Επιλέγει πότε θα ντυθεί.

11

1

5

3,36

1,286

Επιλέγει πότε θα γευματίσει.

11

1

4

2,82

1,079

Επιλέγει πότε θα χτενιστεί.

11

1

4

2,73

1,191

11

1

5

2,73

1,191

10

1

4

2,60

1,174

4

2,18

1,328

τουαλέτα.

Επιλέγει πότε θα πραγματοποιήσει
μια έξοδο.
Επιλέγει πότε θα πλύνει τα δόντια
του/της.

Επιλέγει πότε θα κάνει μπάνιο.
11
1
Πίνακας 19: "Επιλέγει πότε" για εκπαιδευτικούς ατόμων με αυτισμό

Επόμενη μεγάλη στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε για το δεύτερο μέρος
του ερωτηματολογίου που αφορούσε τον τρόπο επικοινωνίας και έκφρασης των
επιλογών και των αποφάσεων από τη μεριά των ατόμων με νοητική αναπηρία και
αυτισμό. Για την ανάλυση αυτή ακολουθήθηκε ένας κάθετος προσανατολισμός μέσα
σε κάθε κατηγορία των δραστηριοτήτων καθημερινής διαβίωσης, συνεχίζοντας την
ανάλυση των περιγραφικών στοιχείων. Οι μεταβλητές που επεξεργάστηκαν
παρέμειναν οι ίδιες σε όλες τις αναλύσεις και συγκεκριμένα ήταν «να χρησιμοποιεί
λεκτική επικοινωνία», «να χρησιμοποιεί απτικές νύξεις», «να χρησιμοποιεί
ακουστικές νύξεις», «να χρησιμοποιεί κιναισθητικές νύξεις», «να χρησιμοποιεί
οσφρητικές νύξεις» και «να χρησιμοποιεί οπτικές νύξεις».
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3.1.3 Εκπρόσωποι ατόμων με νοητική αναπηρία


Γονείς/ κηδεμόνες ατόμων με νοητική αναπηρία

Για την κατηγορία προσωπική υγιεινή-μπάνιο και μετά την ανάλυση των
δεδομένων η χρήση των κιναισθητικών νύξεων έχει τον μεγαλύτερο μέσο όρο 3,46.

Ελάχιστη τιμή

N

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

Κιναισθητικές νύξεις

13

1

5

3,46

1,761

Απτικές νύξεις

13

1

5

3,38

1,710

Λεκτική επικοινωνία

13

1

5

3,31

1,702

Οσφρητικές νύξεις

13

1

5

3,31

1,653

Οπτικές νύξεις

13

1

5

3,31

1,750

Ακουστικές νύξεις
13
1
5
2,85
Πίνακας 20: Τρόπος επικοινωνίας για το μπάνιο (γονείς /κηδεμόνες ατόμων με νοητική αναπηρία)

1,772

Στην κατηγορία προσωπική υγιεινή-περιποίηση η επεξεργασία έδειξε πως η πιο
συχνή είναι η λεκτική επικοινωνία με μέσο όρο 3,54.
Ελάχιστη τιμή

N

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

Λεκτική επικοινωνία

13

1

5

3,54

1,613

Οσφρητικές νύξεις

13

1

5

3,23

1,641

Απτικές νύξεις

13

1

5

3,15

1,573

Κιναισθητικές νύξεις

13

1

4

2,62

1,446

Οπτικές νύξεις

13

1

5

2,62

1,446

Ακουστικές νύξεις
13
1
4
2,38
1,193
Πίνακας 21: Τρόπος επικοινωνίας για την περιποίηση (γονείς/ κηδεμόνες ατόμων με νοητική αναπηρία)

Στη συνέχεια έγινε ανάλυση των μεταβλητών για την κατηγορία προσωπική
υγιεινή-στοματική φροντίδα. Η λεκτική επικοινωνία και εδώ έχει τον μεγαλύτερο
μέσο όρο 3,77.
Ελάχιστη τιμή

N

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

Λεκτική επικοινωνία

13

1

5

3,77

1,423

Οσφρητικές νύξεις

13

1

5

3,00

1,414

Απτικές νύξεις

13

1

5

2,92

1,498

Κιναισθητικές νύξεις

13

1

5

2,69

1,548

Οπτικές νύξεις

13

1

5

2,69

1,437

Ακουστικές νύξεις
13
1
5
2,31
1,494
Πίνακας 22: Τρόπος επικοινωνίας για την στοματική φροντίδα (γονείς/ κηδεμόνες ατόμων με νοητική
αναπηρία)

59

Έπειτα αναλύθηκαν οι δηλώσεις για την κατηγορία της ένδυσης. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα η πιο συχνή είναι η χρήση λεκτικής επικοινωνίας με μέσο όρο 3,54.
Ελάχιστη τιμή

N

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

Λεκτική επικοινωνία

13

1

5

3,54

1,613

Απτικές νύξεις

13

1

5

3,15

1,625

Κιναισθητικές νύξεις

13

1

5

3,00

1,780

Οσφρητικές νύξεις

13

1

5

3,00

1,528

Ακουστικές νύξεις

13

1

5

2,85

1,573

Οπτικές νύξεις
13
1
5
2,62
Πίνακας 23: Τρόπος επικοινωνίας για την ένδυση (γονείς/ κηδεμόνες ατόμων με νοητική αναπηρία)

1,557

Στην κατηγορία της διατροφής από τις δηλώσεις που μελετήθηκαν η πιο συχνή
είναι η λεκτική επικοινωνία (mean=3,54).

Ελάχιστη τιμή

N

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

Λεκτική επικοινωνία

13

1

5

3,54

1,613

Απτικές νύξεις

13

1

5

3,08

1,605

Οσφρητικές νύξεις

13

1

5

3,08

1,656

Ακουστικές νύξεις

13

1

5

3,00

1,780

Κιναισθητικές νύξεις

13

1

5

2,62

1,660

Οπτικές νύξεις
13
1
5
2,62
1,502
Πίνακας 24: Τρόπος επικοινωνίας για την διατροφή (γονείς/ κηδεμόνες ατόμων με νοητική αναπηρία)

Στην κατηγορία χρήση τουαλέτας και ανάμεσα από τις μεταβλητές που
επαναλαμβάνονται σε όλες τις αναλύσεις, η πιο συχνή είναι η χρήση της λεκτικής
επικοινωνίας (mean=3,62).

N

Ελάχιστη τιμή

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

Λεκτική επικοινωνία

13

1

5

3,62

1,609

Απτικές νύξεις

13

1

5

3,23

1,739

Οσφρητικές νύξεις

13

1

5

2,85

1,676

Ακουστικές νύξεις

13

1

5

2,69

1,548

Κιναισθητικές νύξεις

13

1

5

2,62

1,557

Οπτικές νύξεις
13
1
5
2,54
1,506
Πίνακας 25: Τρόπος επικοινωνίας για την χρήση τουαλέτας (γονείς/ κηδεμόνες ατόμων με νοητική αναπηρία)

60

Στην τελευταία κατηγορία της μετακίνησης για τους γονείς των ατόμων με
νοητική αναπηρία και μεταξύ των μεταβλητών «να χρησιμοποιεί λεκτική
επικοινωνία», «να χρησιμοποιεί απτικές νύξεις», «να χρησιμοποιεί ακουστικές
νύξεις», «να χρησιμοποιεί κιναισθητικές νύξεις», «να χρησιμοποιεί οσφρητικές
νύξεις» και «να χρησιμοποιεί οπτικές νύξεις», η πιο συχνή είναι η χρήση της λεκτικής
επικοινωνίας με μέσο όρο 3,46.

Ελάχιστη τιμή

N

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

Λεκτική επικοινωνία

13

1

5

3,46

1,561

Απτικές νύξεις

13

1

5

3,00

1,528

Κιναισθητικές νύξεις

13

1

5

2,77

1,536

Ακουστικές νύξεις

13

1

5

2,69

1,601

Οσφρητικές νύξεις

13

1

5

2,62

1,446

Οπτικές νύξεις
13
1
5
2,46
1,391
Πίνακας 26: Τρόπος επικοινωνίας για τη μετακίνηση (γονείς/ κηδεμόνες ατόμων με νοητική αναπηρία)



Εκπαιδευτικοί ατόμων με νοητική αναπηρία
Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς για την κατηγορία προσωπική υγιεινή-μπάνιο

αναλύθηκαν οι μεταβλητές «να χρησιμοποιεί λεκτική επικοινωνία», «να χρησιμοποιεί
απτικές

νύξεις»,

«να

χρησιμοποιεί

ακουστικές

νύξεις»,

«να

χρησιμοποιεί

κιναισθητικές νύξεις», «να χρησιμοποιεί οσφρητικές νύξεις» και «να χρησιμοποιεί
οπτικές νύξεις». Η χρήση των απτικών νύξεων έχει τον μεγαλύτερο μέσο όρο 4,00.

Ελάχιστη τιμή

N

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

Απτικές νύξεις

13

3

5

4,00

,816

Οπτικές νύξεις

13

1

5

3,62

1,121

Λεκτική επικοινωνία

13

1

5

3,54

1,330

Κιναισθητικές νύξεις

13

2

5

3,46

1,127

Ακουστικές νύξεις

13

2

5

3,31

1,109

Οσφρητικές νύξεις
13
1
5
3,31
Πίνακας 27: Τρόπος επικοινωνίας για το μπάνιο (εκπαιδευτικοί ατόμων με νοητική αναπηρία)

1,437
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Στην κατηγορία προσωπική υγιεινή-περιποίηση τα αποτελέσματα έδειξαν πως η
επικρατέστερη είναι η χρήση των απτικών νύξεων με μέσο όρο 4,00.
Ελάχιστη τιμή

N

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

Απτικές νύξεις

13

2

5

4,00

,913

Λεκτική επικοινωνία

13

1

5

3,62

1,446

Κιναισθητικές νύξεις

13

2

5

3,62

1,193

Ακουστικές νύξεις

13

2

5

3,38

,961

Οσφρητικές νύξεις

13

1

5

3,31

1,494

Οπτικές νύξεις
13
1
5
3,31
Πίνακας 28: Τρόπος επικοινωνίας για την περιποίηση (εκπαιδευτικοί ατόμων με νοητική αναπηρία)

1,251

Στην κατηγορία προσωπική υγιεινή – στοματική φροντίδα οι εκπαιδευτικοί
απάντησαν πως τα άτομα με νοητική αναπηρία χρησιμοποιούν περισσότερο τις
ακουστικές νύξεις με μέσο όρο 3,58.

Ελάχιστη τιμή

N

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

Ακουστικές νύξεις

12

2

5

3,58

,996

Απτικές νύξεις

13

2

5

3,46

,877

Λεκτική επικοινωνία

13

1

5

3,31

1,316

Οσφρητικές νύξεις

13

1

5

3,08

1,188

Οπτικές νύξεις

13

1

5

3,00

1,155

Κιναισθητικές νύξεις
13
2
5
2,92
1,038
Πίνακας 29: Τρόπος επικοινωνίας για την στοματική φροντίδα (εκπαιδευτικοί ατόμων με νοητική αναπηρία)

Στην επόμενη δραστηριότητα καθημερινής διαβίωσης, αυτή της ένδυσης
εντοπίζονται δύο μεταβλητές με ίσους μέσους όρους. Η χρήση απτικών και
κιναισθητικών νύξεων με μέσο όρο 3,92.

Ελάχιστη τιμή

N

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

Απτικές νύξεις

13

2

5

3,92

,862

Κιναισθητικές νύξεις

13

1

5

3,92

1,038

Ακουστικές νύξεις

13

2

5

3,77

1,166

Λεκτική επικοινωνία

13

1

5

3,54

1,506

Οσφρητικές νύξεις

13

1

5

3,46

1,198

Οπτικές νύξεις
13
1
5
3,38
Πίνακας 30: Τρόπος επικοινωνίας για την ένδυση (εκπαιδευτικοί ατόμων με νοητική αναπηρία)

1,193
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Στον τομέα της διατροφής οι ακουστικές νύξεις έχουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο
3,69.
Ελάχιστη τιμή

N

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

Ακουστικές νύξεις

13

1

5

3,69

1,109

Λεκτική επικοινωνία

13

1

5

3,62

1,325

Απτικές νύξεις

13

1

5

3,54

1,127

Κιναισθητικές νύξεις

13

1

5

3,54

1,198

Οσφρητικές νύξεις

13

1

5

3,54

1,127

Οπτικές νύξεις
13
1
5
3,15
Πίνακας 31: Τρόπος επικοινωνίας για την διατροφή (εκπαιδευτικοί ατόμων με νοητική αναπηρία)

1,144

Για την χρήση τουαλέτας οι εκπαιδευτικοί απάντησαν πως τα άτομα με νοητική
αναπηρία χρησιμοποιούν περισσότερο τις απτικές νύξεις (mean=4,08).
N

Ελάχιστη τιμή

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

Απτικές νύξεις

13

1

5

4,08

1,038

Ακουστικές νύξεις

13

1

5

3,62

1,193

Κιναισθητικές νύξεις

13

1

5

3,46

1,391

Οσφρητικές νύξεις

13

1

5

3,31

1,377

Λεκτική επικοινωνία

13

1

5

3,23

1,481

Οπτικές νύξεις
13
1
5
3,15
1,345
Πίνακας 32: Τρόπος επικοινωνίας για την χρήση τουαλέτας (εκπαιδευτικοί ατόμων με νοητική αναπηρία)

Στην τελευταία ομάδα των δραστηριοτήτων μετακίνησης οι εκπαιδευτικοί
απάντησαν πως τα άτομα με νοητική αναπηρία χρησιμοποιούν τις ακουστικές και τις
απτικές νύξεις (mean=3,92)

Ελάχιστη τιμή

N

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

Απτικές νύξεις

13

2

5

3,92

,862

Ακουστικές νύξεις

13

1

5

3,92

1,038

Λεκτική επικοινωνία

13

1

5

3,62

1,387

Κιναισθητικές νύξεις

13

1

5

3,62

1,193

Οπτικές νύξεις

13

1

5

3,23

1,235

Οσφρητικές νύξεις
13
1
5
3,15
Πίνακας 33: Τρόπος επικοινωνίας για την μετακίνηση (εκπαιδευτικοί ατόμων με νοητική αναπηρία)

1,144
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3.1.4 Εκπρόσωποι ατόμων με αυτισμό


Γονείς/ κηδεμόνες ατόμων με αυτισμό

Η επεξεργασία των δεδομένων στην ομάδα των γονέων των ατόμων με αυτισμό
συνεχίζει με τις ίδιες μεταβλητές «να χρησιμοποιεί λεκτική επικοινωνία», «να
χρησιμοποιεί

απτικές

νύξεις»,

«να

χρησιμοποιεί

ακουστικές

νύξεις»,

«να

χρησιμοποιεί κιναισθητικές νύξεις», «να χρησιμοποιεί οσφρητικές νύξεις» και «να
χρησιμοποιεί οπτικές νύξεις». Στην πρώτη δραστηριότητα προσωπική υγιεινήμπάνιο εντοπίζεται πιο συχνές η χρήση λεκτικής επικοινωνίας και απτικών νύξεων με
μέσο όρο 2,64.
Ελάχιστη τιμή

N

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

Λεκτική επικοινωνία

11

1

5

2,64

1,502

Απτικές νύξεις

11

1

5

2,64

1,567

Ακουστικές νύξεις

11

1

5

2,55

1,572

Κιναισθητικές νύξεις

11

1

5

2,36

1,502

Οσφρητικές νύξεις

11

1

5

2,27

1,679

Οπτικές νύξεις
11
1
5
2,18
Πίνακας 34: Τρόπος επικοινωνίας για το μπάνιο (γονείς/ κηδεμόνες ατόμων με αυτισμό)

1,662

Για την προσωπική υγιεινή- περιποίηση η δήλωση με την μεγαλύτερη απήχηση
εμφανίζεται η χρήση της λεκτικής επικοινωνίας με μέσο όρο 2,45.

Ελάχιστη τιμή

N

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

Λεκτική επικοινωνία

11

1

5

2,45

1,572

Ακουστικές νύξεις

11

1

5

2,27

1,191

Κιναισθητικές νύξεις

11

1

5

2,18

1,401

Απτικές νύξεις

11

1

5

2,09

1,221

Οσφρητικές νύξεις

11

1

4

2,00

1,183

Οπτικές νύξεις
11
1
5
2,00
Πίνακας 35: Τρόπος επικοινωνίας για την περιποίηση (γονείς/ κηδεμόνες ατόμων με αυτισμό)

1,265
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Στην επόμενη ομάδα της προσωπικής υγιεινής-στοματική φροντίδα συναντάμε
τρεις δηλώσεις με ίσους μέσους όρους, την λεκτική επικοινωνία, τις ακουστικές
νύξεις και τις οπτικές νύξεις (mean=2,55).

Ελάχιστη τιμή

N

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

Λεκτική επικοινωνία

11

1

5

2,55

1,572

Ακουστικές νύξεις

11

1

5

2,55

1,572

Οπτικές νύξεις

11

1

5

2,55

1,635

Απτικές νύξεις

11

1

5

2,09

1,375

Κιναισθητικές νύξεις

11

1

4

2,00

1,183

Οσφρητικές νύξεις
11
1
5
2,00
1,342
Πίνακας 36: Τρόπος επικοινωνίας για τη στοματική φροντίδα (γονείς/ κηδεμόνες ατόμων με αυτισμό)

Ως προς την ένδυση οι γονείς εντοπίζουν ως πιο συχνή χρήση αυτή των
κιναισθητικών νύξεων με μέσο όρο 3,27.

Ελάχιστη τιμή

N

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

Κιναισθητικές νύξεις

11

1

5

3,27

1,489

Απτικές νύξεις

11

1

5

3,00

1,414

Ακουστικές νύξεις

11

1

5

2,36

1,286

Οσφρητικές νύξεις

11

1

5

2,36

1,286

Οπτικές νύξεις

11

1

5

2,18

1,250

Λεκτική επικοινωνία
11
1
5
2,00
Πίνακας 37: Τρόπος επικοινωνίας για την ένδυση (γονείς/ κηδεμόνες ατόμων με αυτισμό)

1,414

Η επεξεργασία των δεδομένων για τον τομέα της διατροφής υποδεικνύει την
χρήση ακουστικών νύξεων με μέσο όρο 3,00.

Ελάχιστη τιμή

N

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

Ακουστικές νύξεις

11

1

5

3,00

1,549

Οπτικές νύξεις

11

1

5

2,45

1,508

Οσφρητικές νύξεις

11

1

5

2,36

1,433

Λεκτική επικοινωνία

11

1

4

2,09

1,375

Απτικές νύξεις

11

1

5

1,91

1,221

Κιναισθητικές νύξεις
11
1
5
1,91
Πίνακας 38: Τρόπος επικοινωνίας για την διατροφή (γονείς/ κηδεμόνες ατόμων με αυτισμό)

1,221
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Για την χρήση τουαλέτας εντοπίζεται η χρήση κιναισθητικών νύξεων
(mean=2,55).
Ελάχιστη τιμή

N

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

Κιναισθητικές νύξεις

11

1

5

2,55

1,508

Απτικές νύξεις

11

1

5

2,45

1,508

Λεκτική επικοινωνία

11

1

5

2,36

1,690

Ακουστικές νύξεις

11

1

4

2,09

1,136

Οπτικές νύξεις

11

1

5

2,09

1,375

Οσφρητικές νύξεις
11
1
4
1,73
Πίνακας 39: Τρόπος επικοινωνίας για την χρήση τουαλέτας (γονείς/ κηδεμόνες ατόμων με αυτισμό)

1,009

Στην τελευταία ομάδα της μετακίνησης η χρήση των ακουστικών νύξεων
καταλαμβάνει την πρώτη θέση με μέσο όρο 2,82.
Ελάχιστη τιμή

N

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

Ακουστικές νύξεις

11

1

5

2,82

1,601

Λεκτική επικοινωνία

11

1

5

2,55

1,635

Κιναισθητικές νύξεις

11

1

5

2,36

1,567

Οπτικές νύξεις

11

1

5

2,27

1,348

Απτικές νύξεις

11

1

5

2,09

1,300

Οσφρητικές νύξεις
11
1
5
2,00
Πίνακας 40: Τρόπος επικοινωνίας για τη μετακίνηση (γονείς/ κηδεμόνες ατόμων με αυτισμό)



1,549

Εκπαιδευτικοί ατόμων με αυτισμό

Η τελευταία ανάλυση αφορά τις απαντήσεις που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί των
ατόμων με αυτισμό και περιελάμβανε τις μεταβλητές «να χρησιμοποιεί λεκτική
επικοινωνία», «να χρησιμοποιεί απτικές νύξεις», «να χρησιμοποιεί ακουστικές
νύξεις», «να χρησιμοποιεί κιναισθητικές νύξεις», «να χρησιμοποιεί οσφρητικές
νύξεις» και «να χρησιμοποιεί οπτικές νύξεις». Στην κατηγορία προσωπική υγιεινήμπάνιο η πιο συχνή είναι η χρήση απτικών νύξεων με μέσο όρο 3,45.
Ελάχιστη τιμή

N

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

Απτικές νύξεις

11

1

5

3,45

1,214

Κιναισθητικές νύξεις

11

1

5

3,27

1,104

Οπτικές νύξεις

11

2

4

3,18

,874

Ακουστικές νύξεις

11

1

4

3,00

1,095

Οσφρητικές νύξεις

11

1

5

2,73

1,191

Λεκτική επικοινωνία
11
1
4
2,18
Πίνακας 41: Τρόπος επικοινωνίας για το μπάνιο (εκπαιδευτικοί ατόμων με αυτισμό)

1,328
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Στην δραστηριότητα καθημερινής διαβίωσης προσωπική υγιεινή-περιποίηση η
χρήση των απτικών νύξεων με μέσο όρο 3,36 έχει την πρώτη θέση από τις υπόλοιπες
μεταβλητές.
Ελάχιστη τιμή

N

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

Απτικές νύξεις

11

2

5

3,36

1,027

Κιναισθητικές νύξεις

11

1

5

2,82

1,401

Οπτικές νύξεις

11

1

5

2,82

1,471

Ακουστικές νύξεις

11

1

5

2,73

1,421

Οσφρητικές νύξεις

11

1

5

2,36

1,362

Λεκτική επικοινωνία
11
1
5
2,18
Πίνακας 41: Τρόπος επικοινωνίας για την περιποίηση (εκπαιδευτικοί ατόμων με αυτισμό)

Όσον αφορά την

προσωπική υγιεινή

1,601

-στοματική φροντίδα

η χρήση

κιναισθητικών και απτικών νύξεων εμφανίζουν ίσους μέσους όρους (mean=3,09).

Ελάχιστη τιμή

N

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

Απτικές νύξεις

11

1

5

3,09

1,300

Κιναισθητικές νύξεις

11

1

5

3,09

1,446

Ακουστικές νύξεις

11

1

5

2,91

1,221

Οπτικές νύξεις

11

1

5

2,73

1,489

Οσφρητικές νύξεις

11

1

5

2,64

1,362

Λεκτική επικοινωνία
11
1
5
2,27
Πίνακας 43: Τρόπος επικοινωνίας για τη στοματική φροντίδα (εκπαιδευτικοί ατόμων με αυτισμό)

1,555

Στην κατηγορία της ένδυσης η χρήση των απτικών νύξεων εμφανίζει τον
μεγαλύτερο μέσο όρο 3,27 έναντι των άλλων τρόπων επικοινωνίας.

Ελάχιστη τιμή

N

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

Απτικές νύξεις

11

1

5

3,27

1,104

Κιναισθητικές νύξεις

11

1

5

3,00

1,342

Ακουστικές νύξεις

11

1

5

2,82

1,401

Οσφρητικές νύξεις

11

1

5

2,55

1,440

Οπτικές νύξεις

11

1

5

2,36

1,362

Λεκτική επικοινωνία
11
1
5
2,27
Πίνακας 44: Τρόπος επικοινωνίας για την ένδυση (εκπαιδευτικοί ατόμων με αυτισμό)

1,489
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Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών για τον τομέα της διατροφής υπέδειξαν ως
τον πιο συχνό τρόπο επικοινωνίας τις ακουστικές νύξεις (mean=3,55)

Ελάχιστη τιμή

N

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

Ακουστικές νύξεις

11

2

5

3,55

,820

Οπτικές νύξεις

11

1

5

3,45

1,293

Απτικές νύξεις

11

1

5

3,36

1,362

Κιναισθητικές νύξεις

11

1

5

3,18

1,328

Οσφρητικές νύξεις

11

1

5

2,73

1,191

Λεκτική επικοινωνία
11
1
5
2,36
Πίνακας 45: Τρόπος επικοινωνίας για την διατροφή (εκπαιδευτικοί ατόμων με αυτισμό)

1,502

Ως προς την χρήση της τουαλέτας οι εκπαιδευτικοί απάντησαν πως τα άτομα με
αυτισμό χρησιμοποιούν περισσότερο τις κιναισθητικές νύξεις (mean=3,18).
Ελάχιστη τιμή

N

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

Κιναισθητικές νύξεις

11

1

5

3,18

1,168

Απτικές νύξεις

11

1

5

2,91

1,375

Λεκτική επικοινωνία

11

1

5

2,64

1,567

Ακουστικές νύξεις

11

1

5

2,64

1,433

Οπτικές νύξεις

11

1

5

2,18

1,401

Οσφρητικές νύξεις
11
1
5
2,09
Πίνακας 46: Τρόπος επικοινωνίας για την χρήση τουαλέτας (εκπαιδευτικοί ατόμων με αυτισμό)

1,221

Για την τελευταία κατηγορία της καθημερινής διαβίωσης της μετακίνησης η
επεξεργασία των απαντήσεων εμφάνισε ως την πιο συχνή την χρήση των ακουστικών
νύξεων με μέσο όρο 3,45.
Ελάχιστη τιμή

N

Μέγιστη τιμή

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

Ακουστικές νύξεις

11

2

5

3,45

,934

Απτικές νύξεις

11

1

5

3,36

1,120

Λεκτική επικοινωνία

11

1

5

2,91

1,446

Κιναισθητικές νύξεις

11

1

5

2,82

1,250

Οπτικές νύξεις

11

1

5

2,55

1,293

Οσφρητικές νύξεις
11
1
5
2,36
Πίνακας 47: Τρόπος επικοινωνίας για τη μετακίνηση (εκπαιδευτικοί ατόμων με αυτισμό

1,362

Καταλήγοντας το κεφάλαιο της περιγραφικής στατιστικής παραθέτονται δύο
συνοπτικοί πίνακες οι οποίοι συνοψίζουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων όσον
αφορά τις απαντήσεις των συμμετεχόντων σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας που
χρησιμοποιούντα τα άτομα με νοητική αναπηρία και τα άτομα με αυτισμό.
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Γονείς/κηδεμόνες ατόμων Εκπαιδευτικοί ατόμων με
με νοητική αναπηρία

νοητική αναπηρία

Κιναισθητικές νύξεις

Απτικές νύξεις

υγιεινή- Λεκτική επικοινωνία

Απτικές νύξεις

υγιεινή- Λεκτική επικοινωνία

Ακουστικές νύξεις

Προσωπική υγιεινή-μπάνιο
Προσωπική
περιποίηση
Προσωπική

στοματική φροντίδα
Ένδυση

Λεκτική επικοινωνία

Απτικές και κιναισθητικές
νύξεις

Διατροφή

Λεκτική επικοινωνία

Ακουστικές νύξεις

Χρήση τουαλέτας

Λεκτική επικοινωνία

Απτικές νύξεις

Μετακίνηση

Λεκτική επικοινωνία

Απτικές

και

ακουστικές

νύξεις
Πίνακας 48: Τρόπος επικοινωνίας ανά δραστηριότητα για τους γονείς/ κηδεμόνες και τους εκπαιδευτικούς
των ατόμων με νοητική αναπηρία

Γονείς/κηδεμόνες ατόμων Εκπαιδευτικοί ατόμων με
με αυτισμό
Προσωπική

υγιεινή- Λεκτική επικοινωνία και Απτικές νύξεις

μπάνιο
Προσωπική

αυτισμό

απτικές νύξεις
υγιεινή- Λεκτική επικοινωνία

Απτικές νύξεις

περιποίηση
Προσωπική

υγιεινή- Λεκτική

στοματική φροντίδα

ακουστικές

επικοινωνία, Απτικές και κιναισθητικές
και

οπτικές νύξεις

νύξεις
Ένδυση

Κιναισθητικές νύξεις

Απτικές νύξεις

Διατροφή

Ακουστικές νύξεις

Ακουστικές νύξεις

Χρήση τουαλέτας

Κιναισθητικές νύξεις

Κιναισθητικές νύξεις

Μετακίνηση

Ακουστικές νύξεις

Ακουστικές νύξεις

Πίνακας 42: Τρόπος επικοινωνίας ανά δραστηριότητα για τους γονείς/ κηδεμόνες και τους εκπαιδευτικούς
των ατόμων με αυτισμό
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Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η ανάλυση των δεδομένων και η παρουσίαση
των αποτελεσμάτων όσον αφορά τα περιγραφικά στοιχεία των μεταβλητών. Δόθηκε
έμφαση στους μέσους όρους που προέκυψαν, οι οποίοι θα μας οδηγήσουν και σε
απαντήσεις σχετικές με τα ερευνητικά ερωτήματα.

3.2 Επαγωγική στατιστική
Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθούν παραπάνω τα στατιστικά ευρήματα και
συγκεκριμένα όπου εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά.
3.2.1 Εκπρόσωποι ατόμων με νοητική αναπηρία


Γονείς/ κηδεμόνες ατόμων με νοητική αναπηρία

Για τις μεταβλητές «αποφασίζει πότε θα κάνει μπάνιο», «αποφασίζει πότε θα
χτενιστεί», «αποφασίζει πότε θα πλύνει τα δόντια του/της», «αποφασίζει πότε θα
ντυθεί», «αποφασίζει πότε θα γευματίσει», «αποφασίζει πότε θα επισκεφτεί την
τουαλέτα» και «αποφασίζει πότε θα πραγματοποιήσει μια έξοδο» βρίσκουμε ότι:
x²(6)= 14,391 και p=0,026 δηλαδή υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα
στις παραπάνω μεταβλητές. (βλ. πίνακα 5, σελ. 49)
Για τις μεταβλητές «επιλέγει πότε θα κάνει μπάνιο», «επιλέγει πότε θα
χτενιστεί», «επιλέγει πότε θα πλύνει τα δόντια του/της», «επιλέγει πότε θα ντυθεί»,
«επιλέγει πότε θα γευματίσει», «επιλέγει πότε θα επισκεφτεί την τουαλέτα» και
«επιλέγει πότε θα πραγματοποιήσει μια έξοδο» σημειώνεται ότι: x²(6)= 16,771 και
p=0,010 δηλαδή υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά γεγονός που σημαίνει πως οι
απαντήσεις των γονέων/ κηδεμόνων διαφέρουν ως προς την δραστηριότητα
καθημερινής διαβίωσης. (βλ. πίνακα 7, σελ. 50)


Εκπαιδευτικοί ατόμων με νοητική αναπηρία
Η ανάλυση των μεταβλητών «αποφασίζει αν θα κάνει μπάνιο», «αποφασίζει αν

θα χτενιστεί», «αποφασίζει αν θα πλύνει τα δόντια του/της», «αποφασίζει αν θα
ντυθεί», «αποφασίζει αν θα γευματίσει», «αποφασίζει αν θα επισκεφτεί την
τουαλέτα» και «αποφασίζει αν θα πραγματοποιήσει μια έξοδο» δείχνει ότι: x²(6)=
15,042 και p=0,020 άρα εντοπίζεται στατιστικά σημαντική διαφορά δηλαδή
υπάρχουν διαφορετικές απαντήσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. (βλ. πίνακα 8,
σελ. 51)
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Για τις μεταβλητές «αποφασίζει πότε θα κάνει μπάνιο», «αποφασίζει πότε θα
χτενιστεί», «αποφασίζει πότε θα πλύνει τα δόντια του/της», «αποφασίζει πότε θα
ντυθεί», «αποφασίζει πότε θα γευματίσει», «αποφασίζει πότε θα επισκεφτεί την
τουαλέτα» και «αποφασίζει πότε θα πραγματοποιήσει μια έξοδο» προκύπτει ότι:
x²(6)= 14,790 και p=0,022 δηλαδή υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά που
σημαίνει πως οι απαντήσεις που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί για την κατηγορία
καθημερινής διαβίωσης διαφέρουν . (βλ. πίνακα 9, σελ. 51)
Επόμενες μεταβλητές είναι «επιλέγει αν θα κάνει μπάνιο», «επιλέγει αν θα
χτενιστεί», «επιλέγει αν θα πλύνει τα δόντια του/της», «επιλέγει αν θα ντυθεί»,
«επιλέγει αν θα γευματίσει», «επιλέγει αν θα επισκεφτεί την τουαλέτα» και «επιλέγει
αν θα πραγματοποιήσει μια έξοδο» όπου βρίσκουμε ότι: x²(6)= 14,929 και p=0,021
άρα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά, δηλαδή εντοπίζεται ποικιλία
απαντήσεων για τους εκπαιδευτικούς. (βλ. πίνακα 10, σελ. 52)
Για τις μεταβλητές «επιλέγει πότε θα κάνει μπάνιο», «επιλέγει πότε θα
χτενιστεί», «επιλέγει πότε θα πλύνει τα δόντια του/της», «επιλέγει πότε θα ντυθεί»,
«επιλέγει πότε θα γευματίσει», «επιλέγει πότε θα επισκεφτεί την τουαλέτα» και
«επιλέγει πότε θα πραγματοποιήσει μια έξοδο» βρίσκουμε ότι: x²(6)= 15,727 και
p=0,015 δηλαδή υφίσταται στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις μεταβλητές.
(βλ. πίνακα 11, σελ. 52)
3.2.2 Εκπρόσωποι ατόμων με αυτισμό


Γονείς/ κηδεμόνες ατόμων με αυτισμό

Για τις μεταβλητές «αποφασίζει αν θα κάνει μπάνιο», «αποφασίζει αν θα
χτενιστεί», «αποφασίζει αν θα πλύνει τα δόντια του/της», «αποφασίζει αν θα ντυθεί»,
«αποφασίζει αν θα γευματίσει», «αποφασίζει αν θα επισκεφτεί την τουαλέτα» και
«αποφασίζει αν θα πραγματοποιήσει μια έξοδο» εντοπίζουμε ότι: x²(6)= 17,718 και
p=0,007 επομένως υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά τις
απαντήσεις που έδωσαν οι γονείς/κηδεμόνες. (βλ. πίνακα 12, σελ. 53)
Όσον αφορά τις μεταβλητές «αποφασίζει πότε θα κάνει μπάνιο», «αποφασίζει
πότε θα χτενιστεί», «αποφασίζει πότε θα πλύνει τα δόντια του/της», «αποφασίζει πότε
θα ντυθεί», «αποφασίζει πότε θα γευματίσει», «αποφασίζει πότε θα επισκεφτεί την
τουαλέτα» και «αποφασίζει πότε θα πραγματοποιήσει μια έξοδο» προκύπτει ότι:
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x²(6)= 16,076 και p=0,013 δηλαδή υφίσταται στατιστικά σημαντική διαφορά. (βλ.
πίνακα 13, σελ. 54)
Για τις μεταβλητές «επιλέγει αν θα κάνει μπάνιο», «επιλέγει αν θα χτενιστεί»,
«επιλέγει αν θα πλύνει τα δόντια του/της», «επιλέγει αν θα ντυθεί», «επιλέγει αν θα
γευματίσει», «επιλέγει αν θα επισκεφτεί την τουαλέτα» και «επιλέγει αν θα
πραγματοποιήσει

μια

έξοδο»

έχουμε:

x²(6)=15,659

και

p=0,016

δηλαδή

διαπιστώνεται η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς γεγονός που σημαίνει πως
αναιρείται η μηδενική υπόθεση για ίση κατανομή απαντήσεων ανάμεσα στους
συμμετέχοντες. (βλ. πίνακα 14, σελ. 54)
Επόμενες μεταβλητές όπου βρίσκουμε στατιστικά σημαντικά στοιχεία είναι οι
«επιλέγει πότε θα κάνει μπάνιο», «επιλέγει πότε θα χτενιστεί», «επιλέγει πότε θα
πλύνει τα δόντια του/της», «επιλέγει πότε θα ντυθεί», «επιλέγει πότε θα γευματίσει»,
«επιλέγει πότε θα επισκεφτεί την τουαλέτα» και «επιλέγει πότε θα πραγματοποιήσει
μια έξοδο» βρίσκουμε ότι: x²(6)= 22,105 και p=0,001 δηλαδή υπάρχει στατιστικά
σημαντική διαφορά, άρα και διαφορετικές απαντήσεις ανάμεσα σε αυτές που έδωσαν
οι γονείς/ κηδεμόνες. (βλ. πίνακα 15, σελ. 55)


Εκπαιδευτικοί ατόμων με αυτισμό

Για τις μεταβλητές «αποφασίζει αν θα κάνει μπάνιο», «αποφασίζει αν θα
χτενιστεί», «αποφασίζει αν θα πλύνει τα δόντια του/της», «αποφασίζει αν θα ντυθεί»,
«αποφασίζει αν θα γευματίσει», «αποφασίζει αν θα επισκεφτεί την τουαλέτα» και
«αποφασίζει αν θα πραγματοποιήσει μια έξοδο» προκύπτει ότι: x²(6)= 24,949 και
p=0,000 άρα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά δηλαδή εντοπίζονται
διαφορετικές απαντήσεις ως προς την δραστηριότητα καθημερινής διαβίωσης και της
επιλογής των ατόμων με αυτισμό. (βλ. πίνακα 16, σελ. 55)
Έπειτα για τις μεταβλητές «αποφασίζει πότε θα κάνει μπάνιο», «αποφασίζει πότε
θα χτενιστεί», «αποφασίζει πότε θα πλύνει τα δόντια του/της», «αποφασίζει πότε θα
ντυθεί», «αποφασίζει πότε θα γευματίσει», «αποφασίζει πότε θα επισκεφτεί την
τουαλέτα» και «αποφασίζει πότε θα πραγματοποιήσει μια έξοδο» βρίσκουμε ότι:
x²(6)= 27,926 και p=0,000 άρα γίνεται λόγος για στατιστικά σημαντική διαφορά.
Αναφέρεται πως υπάρχουν μη ισότιμες απαντήσεις ως προς την απόφαση που
παίρνουν τα άτομα με αυτισμό. (βλ. πίνακα 17, σελ. 56)
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Για τις μεταβλητές «επιλέγει αν θα κάνει μπάνιο», «επιλέγει αν θα χτενιστεί»,
«επιλέγει αν θα πλύνει τα δόντια του/της», «επιλέγει αν θα ντυθεί», «επιλέγει αν θα
γευματίσει», «επιλέγει αν θα επισκεφτεί την τουαλέτα» και «επιλέγει αν θα
πραγματοποιήσει μια έξοδο» βρίσκουμε ότι:

x²(6)= 16,364 και p=0,012 δηλαδή

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις παραπάνω μεταβλητές. (βλ.
πίνακα 18, σελ. 56)
Για τις μεταβλητές «επιλέγει πότε θα κάνει μπάνιο», «επιλέγει πότε θα
χτενιστεί», «επιλέγει πότε θα πλύνει τα δόντια του/της», «επιλέγει πότε θα ντυθεί»,
«επιλέγει πότε θα γευματίσει», «επιλέγει πότε θα επισκεφτεί την τουαλέτα» και
«επιλέγει πότε θα πραγματοποιήσει μια έξοδο» προκύπτει ο τύπος: x²(6)= 19,950 και
p=0,003 δηλαδή υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά και συνεπώς διαφορετικές
απαντήσεις των συμμετεχόντων. (βλ. πίνακα 19, σελ. 57)
Η ίδια ανάλυση συνεχίστηκε και για τον τρόπο επικοινωνίας που χρησιμοποιούν
τα άτομα με νοητική αναπηρία και με αυτισμό από την πλευρά των εκπροσώπων
τους.
3.2.3 Εκπρόσωποι ατόμων με νοητική αναπηρία


Γονείς/ κηδεμόνες ατόμων με νοητική αναπηρία

Η ανάλυση για τις μεταβλητές «να χρησιμοποιεί λεκτική επικοινωνία», «να
χρησιμοποιεί

απτικές

νύξεις»,

«να

χρησιμοποιεί

ακουστικές

νύξεις»,

«να

χρησιμοποιεί κιναισθητικές νύξεις», «να χρησιμοποιεί οσφρητικές νύξεις» και «να
χρησιμοποιεί οπτικές νύξεις» σχετικά με την κατηγορία της στοματικής φροντίδας,
έδειξε ότι: x²(5)= 12,327 και p=0,031 δηλαδή εντοπίζονται διαφορετικά
βαθμολογημένες μεταβλητές και άρα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά. (βλ.
πίνακα 22, σελ. 58)


Εκπαιδευτικοί ατόμων με νοητική αναπηρία

Για τις μεταβλητές «να χρησιμοποιεί λεκτική επικοινωνία», «να χρησιμοποιεί
απτικές

νύξεις»,

«να

χρησιμοποιεί

ακουστικές

νύξεις»,

«να

χρησιμοποιεί

κιναισθητικές νύξεις», «να χρησιμοποιεί οσφρητικές νύξεις» και «να χρησιμοποιεί
οπτικές νύξεις» σχετικά με την κατηγορία της ένδυσης, προκύπτει ότι: x²(5)= 12,049
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και p=0,034 δηλαδή εμφανίζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις
μεταβλητές. (βλ. πίνακα 30, σελ. 61)
Για τις μεταβλητές «να χρησιμοποιεί λεκτική επικοινωνία», «να χρησιμοποιεί
απτικές

νύξεις»,

«να

χρησιμοποιεί

ακουστικές

νύξεις»,

«να

χρησιμοποιεί

κιναισθητικές νύξεις», «να χρησιμοποιεί οσφρητικές νύξεις» και «να χρησιμοποιεί
οπτικές νύξεις» σχετικά με την κατηγορία της χρήσης τουαλέτας, βρίσκουμε ότι:
x²(5)= 16,972 και p=0,005 δηλαδή οι παραπάνω μεταβλητές βαθμολογήθηκαν με
διαφορετικές τιμές και άρα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά. (βλ. πίνακα 32,
σελ. 62)
Όσον αφορά τις μεταβλητές «να χρησιμοποιεί λεκτική επικοινωνία», «να
χρησιμοποιεί

απτικές

νύξεις»,

«να

χρησιμοποιεί

ακουστικές

νύξεις»,

«να

χρησιμοποιεί κιναισθητικές νύξεις», «να χρησιμοποιεί οσφρητικές νύξεις» και «να
χρησιμοποιεί οπτικές νύξεις» σχετικά με την κατηγορία της μετακίνησης, βρίσκουμε
ότι: x²(5)= 17,683 και p=0,003 δηλαδή υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά που
σημαίνει πως αντικρούουμε την πρώτη υπόθεση για ισότιμες μεταβλητές ανάμεσα
στις απαντήσεις των συμμετεχόντων. (βλ. πίνακα 33, σελ. 62)
3.2.4 Εκπρόσωποι ατόμων με αυτισμό


Γονείς/ κηδεμόνες ατόμων με αυτισμό

Ανάμεσα στις απαντήσεις των γονέων/ κηδεμόνων δεν εντοπίστηκε κάποια
στατιστικά σημαντική διαφορά, αφού μετά τον έλεγχο βρέθηκε για τους
διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας ανά δραστηριότητα καθημερινής διαβίωσης ότι
p˃0,05 άρα δεν μας επιτρέπεται κάποια περαιτέρω ανάλυση ή σχολιασμό.


Εκπαιδευτικοί ατόμων με αυτισμό

Οι μεταβλητές «να χρησιμοποιεί λεκτική επικοινωνία», «να χρησιμοποιεί απτικές
νύξεις», «να χρησιμοποιεί ακουστικές νύξεις», «να χρησιμοποιεί κιναισθητικές
νύξεις», «να χρησιμοποιεί οσφρητικές νύξεις» και «να χρησιμοποιεί οπτικές νύξεις»
σχετικά με την κατηγορία της ένδυσης, εμφανίζουν στατιστικά σημαντική διαφορά
αφού βρίσκουμε ότι: x²(5)= 12,756 και p=0,026. Αυτό σημαίνει πως οι απαντήσεις
που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί ως προς τον τρόπο επικοινωνίας που χρησιμοποιούν τα
άτομα με αυτισμό έχουν βαθμολογηθεί με διαφορετικές τιμές. (βλ. πίνακα 44, σελ 66)
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Για τις μεταβλητές «να χρησιμοποιεί λεκτική επικοινωνία», «να χρησιμοποιεί
απτικές

νύξεις»,

«να

χρησιμοποιεί

ακουστικές

νύξεις»,

«να

χρησιμοποιεί

κιναισθητικές νύξεις», «να χρησιμοποιεί οσφρητικές νύξεις» και «να χρησιμοποιεί
οπτικές νύξεις» σχετικά με την κατηγορία της χρήσης τουαλέτας, βρίσκουμε ότι:
x²(5)= 12,021 και p=0,035 δηλαδή υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά γεγονός
που σημαίνει πως συναντάται ποικιλία απαντήσεων ανάμεσα σε αυτές που έδωσαν οι
εκπαιδευτικοί. (βλ. πίνακα 46, σελ. 67)
Σημαντικά στατιστικά στοιχεία εντοπίστηκαν για τις μεταβλητές

«να

χρησιμοποιεί λεκτική επικοινωνία», «να χρησιμοποιεί απτικές νύξεις», «να
χρησιμοποιεί ακουστικές νύξεις», «να χρησιμοποιεί κιναισθητικές νύξεις», «να
χρησιμοποιεί οσφρητικές νύξεις» και «να χρησιμοποιεί οπτικές νύξεις» σχετικά με
την κατηγορία της μετακίνησης, καθώς βρίσκουμε ότι: x²(5)= 15,177 και p=0,010.
Σημειώνεται πως βρέθηκαν διαφορετικά βαθμολογημένες τιμές στις απαντήσεις των
εκπαιδευτικών των ατόμων με αυτισμό. (βλ. πίνακα 47, σελ. 67)
Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η ανάλυση και η παρουσίαση των
αποτελεσμάτων όσον αφορά τα στατιστικά σημαντικά στοιχεία, έπειτα από την
επεξεργασία των δεδομένων. Ακολουθεί η καταγραφή των συμπερασμάτων αλλά και
μία συζήτηση γύρω από αυτά.
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Κεφάλαιο 4: Συζήτηση-συμπεράσματα

Η παρούσα ερευνητική εργασία πραγματοποιήθηκε για να αποτυπωθεί το
επίπεδο λήψης αποφάσεων και επιλογών που κάνουν τα άτομα με νοητική αναπηρία
για δραστηριότητες

καθημερινής διαβίωσης,

μελετώντας

τις απόψεις των

γονέων/κηδεμόνων και των εκπαιδευτικών τους. Αρχικά έγινε μια βιβλιογραφική
αναδρομή πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, ακολούθησε η συλλογή και η επεξεργασία
των δεδομένων με την χρήση του SPSS 23 και κλείνοντας την εργασία,
καταγράφονται τα συμπεράσματα και πραγματοποιείται μια συζήτηση για πιθανή
μελλοντική χρήση αυτών σε συγγενή θέματα.
Απαντώντας λοιπόν στα ερευνητικά ερωτήματα καταλήγουμε στα παρακάτω
συμπεράσματα. Για τα δύο πρώτα ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία αφορούσαν την
δραστηριότητα καθημερινής διαβίωσης για την οποία τα άτομα με νοητική αναπηρία
και τα άτομα με αυτισμό επιλέγουν ή/και αποφασίζουν να την πραγματοποιήσουν.
Αυτό που βγήκε σαν συμπέρασμα και με μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες
δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης, είναι πως σύμφωνα τόσο με τους
γονείς/κηδεμόνες όσο και με τους εκπαιδευτικούς, τα άτομα με νοητική αναπηρία
αποφασίζουν αν/πότε θα επισκεφτούν την τουαλέτα και επίσης επιλέγουν αν/πότε θα
επισκεφτούν την τουαλέτα. Τα ίδια αποτελέσματα υπάρχουν και στις ομάδες
γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών ατόμων με αυτισμό, δηλαδή τα άτομα με
αυτισμό αποφασίζουν αν/πότε θα επισκεφτούν την τουαλέτα και επιλέγουν αν/πότε
θα επισκεφτούν την τουαλέτα. Σημειώνεται πως στην ομάδα των γονέων/κηδεμόνων
με νοητική αναπηρία συναντάμε ακόμη μία δραστηριότητα στην πρώτη θέση των
μέσων όρων «επιλέγει πότε θα ντυθεί» μαζί με «επιλέγει πότε θα επισκεφτεί την
τουαλέτα».
Τα αποτελέσματα αυτά προκαλούν αξιόλογο δεδομένο προς παρατήρηση, επειδή
ακριβώς υπάρχει ταύτιση απόψεων και απόλυτη συμφωνία ανάμεσα στις ομάδες των
συμμετεχόντων και αφορούν μια συγκεκριμένη δραστηριότητα καθημερινής
διαβίωσης. Οι Brown και Brown (2009) θεωρούν πως πρέπει οι επιλογές που κάνουν
τα άτομα με νοητική αναπηρία να τηρούνται από όλα τα μέλη μιας ομάδας μέσα στην
οποία τα άτομα με αναπηρία ζουν και δραστηριοποιούνται. Με αυτήν την άποψη
συμβαδίζουν τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αφού και οι τέσσερις ομάδες
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των συμμετεχόντων (γονείς- εκπαιδευτικοί ατόμων με νοητική αναπηρία και γονείςεκπαιδευτικοί ατόμων με αυτισμό) συμφωνούν ως προς μία συγκεκριμένη
δραστηριότητα καθημερινής διαβίωσης. Αυτή η ταύτιση απόψεων, αντανακλά επίσης
μια πολύ ρεαλιστική πραγματικότητα καθώς η ανάγκη για χρήση της τουαλέτας είναι
μια βιολογική- βασική λειτουργία του κάθε ανθρώπου με αναπηρία ή χωρίς, η οποία
πρέπει να καλυφθεί για να μην υπάρξουν άλλες συνέπειες στο άτομο. Όλοι οι
άνθρωποι με αναπηρία ή χωρίς είναι σε θέση να επικοινωνήσουν την ανάγκη για
χρήση της τουαλέτας κάτι που γίνεται σε πολύ πρώτο επίπεδο αφού αφορά
προσωπικά το άτομο που έχει αυτήν την επιθυμία και δεν μπορεί να περιοριστεί ή να
κατευθυνθεί από τρίτους. Όσον αφορά τις άλλες κατηγορίες μπορούμε να πούμε πως
υπόκεινται σε πιθανούς περιορισμούς και κατευθυντήριες οδηγίες από τα διαφορετικά
περιβάλλοντα στα οποία ανήκει και λειτουργεί το άτομο με αναπηρία. Συχνά το
περιβάλλον οπού ζει το άτομο καλείται να πάρει αποφάσεις για το ίδιο το άτομο με
την νοητική αναπηρία. Αυτή η χρόνια συνήθεια μπορεί να εμποδίσει την κατάκτηση
της ικανότητας από το άτομο. Άλλωστε σύμφωνα με τους ερευνητές ένα εμπόδιο
στην εφαρμογή των αποφάσεων και των επιλογών είναι οι κοινωνικές πιέσεις και οι
εξωτερικοί περιορισμοί που δέχεται το άτομο με αναπηρία από πρόσωπα του
περιβάλλοντος του (Smith, Morgan & Davidson, 2009). Επίσης σύμφωνα με τους
Stancliffe και Wehmeyer (1995) για τα άτομα με νοητική αναπηρία πολύ λίγες
πράξεις επιλογών ή αποφάσεων έχουν σχηματίσει ένα νόημα ώστε να τις
χρησιμοποιούν στην καθημερινότητα τους. αυτή βέβαια η άποψη για κάποιους
ερευνητές αποτελεί και ένα ατομικό χαρακτηριστικό των ατόμων με νοητική
αναπηρία. Για τους Wolf και Joannou (2013), η μειωμένη δυνατότητα των ατόμων
με νοητική αναπηρία να αναγνωρίζουν και τελικά να κάνουν πράξη τις επιλογές που
έχουν, μπορεί να οδηγήσει σε μικρή ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων,
επικοινωνιακής ικανότητας ή ακόμα και σε μη αύξηση του αυτοπροσδιορισμού.
Οι ερευνητές στην προσπάθεια τους να εξηγήσουν τις μειωμένες δράσεις επιλογών
και αποφάσεων από τη μεριά των ατόμων, προσθέτουν την πιθανότητα τα άτομα με
νοητική αναπηρία να μην έχουν διδαχτεί με σωστό και αποτελεσματικό ή ακόμα και
καθόλου τον τρόπο που μπορούν να εκτελέσουν μια διαδικασία ώστε να φτάσουν στο
επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή να επιλέξουν και να αποφασίσουν την όποια
δραστηριότητα ή το όποιο αντικείμενο επιθυμούν. Σε αυτό το σημείο θεωρείται
μεγάλης

και

πολύ

σημαντικής

σημασίας

οικογενειακού ή εκπαιδευτικού το οποίο

η ύπαρξη ενός

περιβάλλοντος,

με την σειρά θα είναι κατάλληλα
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εφοδιασμένο και εκπαιδευμένο με τις απαραίτητες τεχνικές ή μεθόδους για να
διδάξουν το συγκεκριμένο πεδίο στα άτομα με νοητική αναπηρία.
Το επόμενο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε τον τρόπο επικοινωνίας που
χρησιμοποιούν τα άτομα με αναπηρία ώστε να εκφράσουν τις επιθυμίες τους και να
προβούν σε ανάλογες επιλογές και αποφάσεις. Εδώ φαίνεται να υπάρχει ποικιλία
αποτελεσμάτων μέσα στις απαντήσεις των συμμετεχόντων, καθώς φαίνεται και από
το προσωπικό στυλ επικοινωνίας του κάθε ατόμου με αναπηρία ξεχωριστά. Βλέπουμε
λοιπόν πως οι γονείς/ κηδεμόνες των ατόμων με νοητική αναπηρία συμφωνούν ως
προς την χρήση της λεκτικής επικοινωνίας ενώ οι γονείς/ κηδεμόνες των ατόμων με
αυτισμό δηλώνουν περισσότερους τρόπους επικοινωνίας ή ακόμα και συνδυασμό
αυτών. Το δεδομένο αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε μια υπόθεση πως συχνά τα
άτομα με αυτισμό εμφανίζουν διαταραχές λόγου γεγονός που τους δυσκολεύει να
εκφραστούν λεκτικά. Οι εκπαιδευτικοί τόσο των ατόμων με νοητική αναπηρία όσο
και των ατόμων με αυτισμό δηλώνουν πως τα άτομα χρησιμοποιούν περισσότερο τις
απτικές και τις ακουστικές νύξεις. Γενικά το κομμάτι της επικοινωνίας είναι ένα
στοιχείο που μπορεί να πάρει πολλές και διαφορετικές μορφές ανάλογα με την
αναπηρία του ατόμου, τη νοητική ανάπτυξη και τον συνδυασμό της προσωπικότητας
του ατόμου και του περιβάλλοντος στο οποίο ενεργεί, αυτό φαίνεται και από τους
παραπάνω πίνακες όπου εντοπίζονται πολλές και διαφορετικές χρήσεις νύξεων για
την έκφραση των επιθυμιών. Οι Bambara και Koger (1996) εκθέτουν τρία στοιχεία
που αποτελούν εμπόδια για την ενέργεια της επιλογής «1. είναι πιθανόν τα άτομα με
νοητική αναπηρία να μην έχουν διδαχτεί πως να κάνουν επιλογές, 2. τους παρέχονται
περιορισμένες δυνατότητες ώστε να εκφράσουν τις προτιμήσεις και τελικά να κάνουν
τις επιλογές που θέλουν, 3. διαθέτουν περιορισμένες επικοινωνιακές δεξιότητες.». Σε
αυτό ακριβώς το σημείο επιδιώκεται η συμβολή του οικογενειακού, εκπαιδευτικού
και όποιου άλλου περιβάλλοντος ενεργεί μαζί με το άτομο με αναπηρία. Τα άτομα με
αναπηρία χρειάζονται να διευκολυνθούν ώστε να χρησιμοποιήσουν τον τρόπο
επικοινωνίας που τους είναι πιο εύκολος και να επικοινωνήσουν τις ακριβείς
επιθυμίες τους.
Πρέπει να αναφερθεί πως όσον αφορά την χρήση τουαλέτας, που εμφανίστηκε
ως την επικρατέστερη δραστηριότητα καθημερινής διαβίωσης την οποία επιλέγουν
και αποφασίζουν τα άτομα με αναπηρία, κι εδώ συναντάμε διαφορετικό τρόπο
επικοινωνίας σύμφωνα με τις απόψεις των εκπροσώπων. Οι γονείς/ κηδεμόνες των
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ατόμων με νοητική αναπηρία δηλώνουν την λεκτική επικοινωνία, οι εκπαιδευτικοί
των ατόμων με νοητική αναπηρία δηλώνουν τις απτικές νύξεις ενώ βλέπουμε πως
τόσο οι γονείς/ κηδεμόνες όσο και οι εκπαιδευτικοί των ατόμων με αυτισμό
συμφωνούν ως προς την χρήση των κιναισθητικών νύξεων.
Η επιλογή και η απόφαση είναι δύο στοιχεία που συνυπάρχουν μέσα στην έννοια
του αυτοπροσδιορισμού. Ο αυτοπροσδιορισμός προϋποθέτει αλλά και προωθεί την
επιλογή και την απόφαση ως πράξεις των ανθρώπων. Σύμφωνα με τον Nirje (όπως
αναφέρεται σε Wehmeyer,1998) η αυτοδιάθεση έχει θεμελιώδη σημασία για τον
άνθρωπο ώστε να επιτευχθεί ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια και ο άνθρωπος να
θεωρηθεί κι ο ίδιος αξιόλογος και αξιοπρεπής, είναι τόσο σημαντική για τα άτομα με
νοητική αναπηρία τα οποία με την σειρά τους θέλουν και επιδιώκουν να αποκτήσουν
σαφή έλεγχο της ζωής τους. Ο έλεγχος των πιο απλών πραγμάτων στην
καθημερινότητα, όπως είναι και οι δραστηριότητες που είδαμε στην έρευνα συχνά
δείχνουν και το ποσοστό του ελέγχου ή της αυτοδιάθεσης σε πιο γενικευμένες
καταστάσεις.

Έρευνες έχουν δείξει πως όταν τα άτομα με νοητική αναπηρία

επιλέγουν και παίρνουν αποφάσεις, όταν ερωτώνται για θέματα που τους αφορούν
τότε

δείχνουν

και

μεγαλύτερη

προθυμία

να

να

δούμε

διαφορετικές

συμμετέχουν

σε αυτές

τις

δραστηριότητες.
Μπορούμε

τις

έννοιες

επιλογή,

απόφαση,

αυτοπροσδιορισμός και ποιότητα ζωής ως ένα σύστημα στο οποίο κάθε έννοια
χρειάζεται την άλλη για να υφίσταται και να προάγει την επόμενη. Έτσι λέμε πως
όταν τα άτομα με νοητική αναπηρία επιλέγουν και αποφασίζουν για θέματα που τους
αφορούν, ενισχύεται ο αυτοπροσδιορισμός και οδηγούνται προς μία ποιότητα ζωής
που θα τους ευχαριστεί και θα τους διευκολύνει να ανταπεξέρχονται σε καθημερινές
δυσκολίες και περιστάσεις. Σε αυτό το σύστημα η υποχρέωση των ομάδων
υποστήριξης των ατόμων με νοητική αναπηρία είναι να δημιουργήσουν όλες τις
ευκαιρίες για επιλογή και συμμετοχή σε δραστηριότητες και καταστάσεις. Οι
ερευνητές υποστηρίζουν πως υπάρχει μια αμοιβαία σχέση ανάμεσα στις επιλογές,
στις εμπειρίες που προέρχονται από αυτές και στην ενίσχυση της αυτοδιάθεσης. «Εάν
τα άτομα με νοητική αναπηρία υποστηρίζονται για να κάνουν επιλογές, να
συμμετέχουν σε αποφάσεις, να θέτουν στόχους, να ελέγχουν την εμπειρία στη ζωή
τους θα καταφέρουν στο τέλος να αποκτήσουν μια ζωή και συμπεριφορά με όλα
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εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν τον αυτοπροσδιορισμό» (Wehmeyer & Bolding,
1999,σ.362).
Λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα ερευνητική εργασία μπορούμε να θέσουμε
κάποιους μελλοντικούς προβληματισμούς αλλά και προτάσεις που θα μπορούσαν να
τεθούν σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο πραγματοποίησης. Οι Holburn και Cea (όπως
αναφέρεται σε Lotan & Ells, 2010) υποστηρίζουν πως πρέπει να σχεδιάζονται και να
πραγματοποιούνται προσωποκεντρικά συστήματα υποστήριξης και ενίσχυσης της
λήψης αποφάσεων. Τα συστήματα αυτά είναι σωστό να περιλαμβάνουν τα όνειρα και
τις προσδοκίες του κάθε ατόμου καθώς και τις συνθήκες που θα υποστηρίξουν τις
επιλογές του ατόμου και θα το κάνει να αποκτήσει θετική σκέψη για το μέλλον του.
Κάθε πρόγραμμα που έχει επίκεντρο του τον άνθρωπο συμπεριλαμβάνει ην
πραγματικότητα του ίδιου του ατόμου για το οποίο σχεδιάζεται. Λαμβάνονται
σοβαρά υπόψη και πρωτίστως η αντίληψη που έχει το άτομο με νοητική αναπηρία για
τον εαυτό του και έπειτα η στάση απέναντι στη ζωή και τις σχέσεις (Lotan & Ells,
2010). Κοντά σε αυτές τις απόψεις βρίσκεται και η δική μου προσωπική άποψη πως
το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι οι έρευνες, τα προγράμματα και οι προτάσεις να
αφορούν συγκεκριμένα τα άτομα με νοητική αναπηρία. Να γίνονται από την δικιά
τους πλευρά και να καταγράφονται οι δικές τους απαντήσεις. Αυτό ίσως να
προϋποθέτει

την

δημιουργία

πιο

εξειδικευμένων

ερωτηματολογίων,

τρόπο

συμπλήρωσης ακόμη και μέτρησης των απαντήσεων. Μπορεί να φαίνεται δύσκολο ή
ακόμα και πολύ μακροπρόθεσμο αλλά μόνο τότε θα γνωρίσουμε πραγματικά τα
άτομα με νοητική αναπηρία και θα κατανοήσουμε αυτά που θέλουν και προσδοκούν.

4.1 Εκπαιδευτικές επιπτώσεις
Οι εκπαιδευτικές επιπτώσεις είναι ένα κομμάτι που απασχολεί τον/την
συγγραφέα μιας εργασίας, καθώς στην πραγματικότητα αποτελεί τον τομέα της
ενδεχόμενης εφαρμογής σε μια ομάδα ατόμων του θέματος που μελετά αλλά και
συμβάλλει στην δημιουργία πιθανών προγραμμάτων που θα αφορούν το πεδίο με το
οποίο ασχολείται κάθε φορά ο/η συγγραφέας. Συγκεκριμένα για το πεδίο της
επιλογής και των αποφάσεων για τα άτομα με νοητική αναπηρία και με βάσει τα
συμπεράσματα που προέκυψαν, μπορούμε να πούμε πως θα ήταν σωστό να
προχωρήσουμε και πιο πέρα από αυτά τα αποτελέσματα. Η παρούσα έρευνα έδειξε
πως τόσο τα άτομα με νοητική αναπηρία όσο και τα άτομα με αυτισμό επιλέγουν
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αν/πότε και αποφασίζουν αν/πότε θα χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα, μια
δραστηριότητα που από μόνη της και πρωτίστως αποτελεί φυσική ανάγκη του
ανθρώπου. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει γιατί αν το μόνο που επιλέγουν και
αποφασίζουν είναι η φυσική ανάγκη, τότε επιβεβαιώνονται τα γενικότερα
συμπεράσματα ότι η διαδικασία των επιλογών και της λήψης αποφάσεων βρίσκεται
σε χαμηλά επίπεδα. Είναι σημαντικό αυτές οι διαδικασίες να διευρυνθούν και σε
πεδία αληθινού ενδιαφέροντος από την πλευρά των ατόμων με νοητική αναπηρία. Σε
θέματα που θα περιλαμβάνουν τομείς ψυχαγωγίας, διασκέδασης, εκπαίδευσης και
αυτονομίας. Μεγάλου ενδιαφέροντος κρίνεται ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η
υποστήριξη προγραμμάτων που θα έχουν σαν κεντρικό άξονα το άτομο με νοητική
αναπηρία και τις προσωπικές του επιθυμίες. Συγκεκριμένα παίρνοντας υπόψη τα
αποτελέσματα της παρούσας εργασίας σχετικά με τον τρόπο επιλογής στην
κατηγορία της τουαλέτας, θα μπορούσε να γίνει μια περαιτέρω εμβάθυνση και να
δημιουργηθούν προγράμματα παρέμβασης κατά τα οποία τα άτομα με νοητική
αναπηρία θα μπορούσαν να έχουν την δυνατότητα να εκπαιδευτούν και στους
υπόλοιπους τομείς καθημερινής δραστηριοποίησης, όπως έχουν οριστεί στην
παρούσα ερευνητική εργασία ώστε να τους ενισχύσουν. Επιπλέον μία ακόμη
ερευνητική εργασία που θα μπορούσε να σχεδιαστεί με αφορμή την παρούσα είναι η
επέκταση του τομέα ενδιαφέροντος με παρόμοια δεδομένα διαχείρισης στον τομέα
της ψυχαγωγίας. Πιο αναλυτικά προτείνεται να επεξεργαστούν οι τομείς στους
οποίους τα άτομα με νοητική αναπηρία επιλέγουν και αποφασίζουν αναφορικά με την
ψυχαγωγία τους. Ο προβληματισμός έγκειται στο γεγονός ότι τα άτομα με νοητική
αναπηρία

συμμετέχοντας

καθημερινά

σε

δομημένα

πλαίσια

εκπαίδευσης/

ψυχαγωγίας/ απασχόλησης, τα οποία οργανώνονται από επαγγελματίες του χώρου
στερούνται σε μεγάλο βαθμό της διαδικασίας της επιλογής και της απόφασης.
Θεωρείται λογικό να σχεδιάζεται πλήρως το πρόγραμμα εκπαίδευσης τους αλλά
ταυτόχρονα και αναφαίρετο δικαίωμα τους να μπορούν να επιλέγουν και να
αποφασίζουν σε οργανωμένα πλαίσια για την ψυχαγωγία και την διαχείριση του
ελεύθερου χρόνου τους. σημειώνεται η σημασία του να καταφέρουμε μελλοντικά
μέσω παρόμοιων ερευνών, αρχικά να αποτυπωθεί ο τρόπος και το επίπεδο επιλογής
και απόφασης των ατόμων με νοητική αναπηρία και περαιτέρω να διαχειριστεί μέσω
προγραμμάτων παρέμβασης η ενίσχυσης τους.
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4.2 Περιορισμοί της εργασίας
Στο σημείο αυτό, σημειώνονται κάποιοι περιορισμοί οι οποίοι περιορίζουν ως
ένα βαθμό την απόλυτη αποδοχή των αποτελεσμάτων καθώς και την γενίκευση
αυτών. Πιο συγκεκριμένα οι εν λόγω περιορισμοί εντοπίζονται κυρίως σε κάποιες
υφές της κατασκευής του ερωτηματολογίου καθώς οι ερωτήσεις πιθανόν να
δυσχεραίνουν τους ερωτηθέντες και να μην ήταν αρκετά ξεκάθαρες στον βαθμό των
άμεσων απαντήσεων. Επίσης λόγω του μικρού δείγματος τα αποτελέσματα στην
πραγματικότητα δεν υπέδειξαν κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά στο
μεγαλύτερο μέρος τους. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως τα ευρήματα της έρευνας
πρέπει να υποβαθμιστούν και να μη ληφθούν υπόψη, αλλά προτείνεται να γίνει
βελτίωση και μεγαλύτερη διερεύνηση αυτών σε μελλοντικές έρευνες.

Επίλογος
Κλείνοντας την παρούσα εργασία θα μπορούσε να αναφερθεί πως όσο
περισσότερο και πιο εντατικά ασχολούμαστε με έννοιες όπως αυτή της επιλογής,
της απόφασης, του αυτοπροσδιορισμού τόσο περισσότερα πεδία προκύπτουν για
μελέτη. Όταν αυτές οι έννοιες συνδέονται με άτομα με αναπηρία τότε οι θεωρίες
γίνονται πράξη και αποκτούν αντίκτυπο σε πραγματικές καταστάσεις και συνθήκες.
Έχοντας στο μυαλό αυτόν τον συνδυασμό και προσπαθώντας για τα καλύτερα
αποτελέσματα κινήθηκε και αυτή η εργασία.
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Σημειώστε στις παρακάτω ερωτήσεις με x.
1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
Α) ΜΠΑΝΙΟ
1
Διαφωνώ
απόλυτα

2
Διαφωνώ

3
Ούτε συμφωνώ- ούτε
διαφωνώ

4
Συμφωνώ

5
Συμφωνώ
απόλυτα

Σε ποιον βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις;
1112 3 4 5
Αποφασίζει αν θα κάνει μπάνιο.
Αποφασίζει πότε θα κάνει μπάνιο.
Επιλέγει αν θα κάνει μπάνιο.
Επιλέγει πότε θα κάνει μπάνιο.

Επιλέγει το σαμπουάν/ αφρόλουτρο που θα χρησιμοποιήσει.

Επιλέγει να πάρει κάποιο προσωπικό αντικείμενο κατά την διάρκεια του μπάνιου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1
Διαφωνώ απόλυτα

2
Διαφωνώ

3
4
5
Ούτε συμφωνώ- ούτε
Συμφωνώ
Συμφωνώ
διαφωνώ
απόλυτα
Σε ποιο βαθμό πιστεύετε μπορεί να εκφράσει τις αποφάσεις/επιλογές του/της για την διαδικασία
του μπάνιου;
1 2 3 4 5
Να χρησιμοποιεί λεκτική επικοινωνία.
(π.χ. λέει τι θέλει και πότε)
Να χρησιμοποιεί απτικές νύξεις.
(π.χ. άγγιγμα σφουγγαριού στο χέρι – άγγιγμα την πετσέτα μπάνιου )
Να χρησιμοποιεί ακουστικές νύξεις.
(π.χ. απαλό χτύπημα του τηλεφώνου στο πλακάκι μπάνιου – άνοιγμα βρύσης μπάνιου)

Να χρησιμοποιεί κιναισθητικές νύξεις.
(π.χ. κυκλικό χάϊδεμα στο κεφάλι σαν να λούζεται )
Να χρησιμοποιεί οσφρητικές νύξεις.
(π.χ. μυρωδιά από αγαπημένο σαμπουάν)
Να χρησιμοποιεί οπτικές νύξεις.
(π.χ. κλείσιμο φώτων στο σπίτι και άνοιγμα φωτός του μπάνιου
– χρήση χρωματιστού σφουγγαριού)

88

Β) ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
1
Διαφωνώ απόλυτα

2
Διαφωνώ

3
Ούτε συμφωνώ- ούτε
διαφωνώ

4
Συμφωνώ

5
Συμφωνώ
απόλυτα

Σε ποιον βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις;
1

2

3

4

Αποφασίζει αν θα χτενιστεί.
Αποφασίζει πότε θα χτενιστεί.
Επιλέγει αν θα χτενιστεί.
Επιλέγει πότε θα χτενιστεί.
Αποφασίζει να επισκεφτεί κάποιον χώρο περιποίησης (π.χ. κομμωτήριο).
Επιλέγει κάποιο προϊόν περιποίησης.
Επιλέγει να χρησιμοποιήσει κάποια συγκεκριμένη χτένα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1
Διαφωνώ απόλυτα

2
Διαφωνώ

3
Ούτε συμφωνώ- ούτε
διαφωνώ

4
Συμφωνώ

5
Συμφωνώ
απόλυτα

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε μπορεί να εκφράσει τις αποφάσεις/επιλογές του/της για την διαδικασία
της περιποίησης;
1 2 3 4 5
Να χρησιμοποιεί λεκτική επικοινωνία.
(π.χ. λέει τι θέλει και πότε)
Να χρησιμοποιεί απτικές νύξεις.
(π.χ. απαλό άγγιγμα χτένας στο κεφάλι)
Να χρησιμοποιεί ακουστικές νύξεις.
(π.χ. απαλό χτύπημα της χτένας στο νεροχύτη – άνοιξε – κλείσε καπάκι κρέμας)

Να χρησιμοποιεί κιναισθητικές νύξεις.
(π.χ. άγγιγμα δοντάκια χτένας στο χέρι κυκλικά)
Να χρησιμοποιεί οσφρητικές νύξεις.
(π.χ. μυρωδιά από αγαπημένη κρέμα προσώπου)
Να χρησιμοποιεί οπτικές νύξεις.
(π.χ. χρήση χρωματιστής χτένας ή κουτιού που περιλαμβάνει σετ περιποίησης)

5
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Γ) ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
1

2

3

4

5

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Ούτε συμφωνώ- ούτε
διαφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ
απόλυτα

Σε ποιον βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις;
1

2

3

4

Αποφασίζει αν θα πλύνει τα δόντια του/της.
Αποφασίζει πότε θα πλύνει τα δόντια του/της.
Επιλέγει αν θα πλύνει τα δόντια του/της.
Επιλέγει πότε θα πλύνει τα δόντια του/της.
Επιλέγει συγκεκριμένη οδοντόβουρτσα.
Επιλέγει συγκεκριμένη οδοντόκρεμα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1
Διαφωνώ απόλυτα

2
Διαφωνώ

3
Ούτε συμφωνώ- ούτε
διαφωνώ

4
Συμφωνώ

5
Συμφωνώ
απόλυτα

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε μπορεί να εκφράσει τις αποφάσεις/επιλογές του/της για την διαδικασία
της στοματικής φροντίδας;
1 2 3 4 5
Να χρησιμοποιεί λεκτική επικοινωνία.
(π.χ. λέει τι θέλει και πότε)
Να χρησιμοποιεί απτικές νύξεις.
(π.χ. απαλό άγγιγμα οδοντόβουρτσας στο μάγουλο)
Να χρησιμοποιεί ακουστικές νύξεις.
(π.χ. απαλό χτύπημα της οδοντόβουρτσας - οδοντόκρεμας, άνοιξε
– κλείσε καπάκι οδοντόκρεμας)

Να χρησιμοποιεί κιναισθητικές νύξεις.
(π.χ. κυκλική κίνηση της οδοντόβουρτσας γύρω από τα χείλη)
Να χρησιμοποιεί οσφρητικές νύξεις.
(π.χ. μυρωδιά από αγαπημένη οδοντόκρεμα)
Να χρησιμοποιεί οπτικές νύξεις.
(π.χ. χρήση χρωματιστού κουτιού οδοντόκρεμας ή κουτιού που περιλαμβάνει το
σετ φροντίδας)

5
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2.

ΕΝΔΥΣΗ
1
Διαφωνώ απόλυτα

2
Διαφωνώ

3
4
Ούτε συμφωνώ- ούτε
Συμφωνώ
διαφωνώ
Σε ποιον βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις;

5
Συμφωνώ
απόλυτα
1

2

3

4

5

Αποφασίζει αν θα ντυθεί.
Αποφασίζει πότε θα ντυθεί.
Επιλέγει αν θα ντυθεί.
Επιλέγει πότε θα ντυθεί.
Αποφασίζει για τα ρούχα που θα φορέσει.
Αποφασίζει για τους συνδυασμούς των ρούχων.
Επιλέγει χρωματικούς συνδυασμούς των ρούχων.
Επιλέγει να φοράει κάποια συγκεκριμένα- αγαπημένα του/της ρούχα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1
Διαφωνώ απόλυτα

2
Διαφωνώ

3
Ούτε συμφωνώ- ούτε
διαφωνώ

4
Συμφωνώ

5
Συμφωνώ
απόλυτα

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε μπορεί να εκφράσει τις αποφάσεις/επιλογές του/της για την διαδικασία
της ένδυσης;
1 2 3 4 5
Να χρησιμοποιεί λεκτική επικοινωνία.
(π.χ. λέει τι θέλει και πότε)
Να χρησιμοποιεί απτικές νύξεις.
(π.χ. απαλό άγγιγμα μπλούζας στο στήθος)
Να χρησιμοποιεί ακουστικές νύξεις.
(π.χ. απαλό χτύπημα του φύλου της ντουλάπας,
άνοιξε – κλείσε φερμουάρ παντελόνι)

Να χρησιμοποιεί κιναισθητικές νύξεις.
(π.χ. άγγιγμα και σήκωμα των χεριών προς τα πάνω σαν να φοράς μπλούζα)
Να χρησιμοποιεί οσφρητικές νύξεις.
(π.χ. μυρωδιά από αγαπημένο μαλακτικό που χρησιμοποιείται)
Να χρησιμοποιεί οπτικές νύξεις.
(π.χ. χρήση χρωματιστής μικρογραφίας μπλούζας)

91

3. ΔΙΑΤΡΟΦΗ
1

2

3

4

5

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Ούτε συμφωνώ- ούτε
διαφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ
απόλυτα

Σε ποιον βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις;
1

2

3

4

Αποφασίζει αν θα γευματίσει.
Αποφασίζει πότε θα γευματίσει.
Επιλέγει αν θα γευματίσει.
Επιλέγει πότε θα γευματίσει.
Αποφασίζει για το είδος της τροφής.
Αποφασίζει για το γεύμα/φαγητό που θα φάει.
Αποφασίζει να προετοιμάσει το φαγητό του/της.
Επιλέγει συγκεκριμένα σκεύη για το φαγητό του/της.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1
Διαφωνώ απόλυτα

2
Διαφωνώ

3
Ούτε συμφωνώ- ούτε
διαφωνώ

4
Συμφωνώ

5
Συμφωνώ
απόλυτα

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε μπορεί να εκφράσει τις αποφάσεις/επιλογές του/της για την διαδικασία
της διατροφής;
1 2 3 4 5
Να χρησιμοποιεί λεκτική επικοινωνία.
(π.χ. λέει τι θέλει και πότε)
Να χρησιμοποιεί απτικές νύξεις.
(π.χ. απαλό άγγιγμα στα χείλη ή την γλώσσα)
Να χρησιμοποιεί ακουστικές νύξεις.
(π.χ. απαλό χτύπημα κουταλιού στο τραπέζι – άνοιξε – κλείσε ψυγείου)

Να χρησιμοποιεί κιναισθητικές νύξεις.
(π.χ. άγγιγμα – απαλό χτύπημα της κοιλιάς)
Να χρησιμοποιεί οσφρητικές νύξεις.
(π.χ. μυρωδιά από φαγητό ή κάποιου συγκεκριμένου μπαχαρικού)
Να χρησιμοποιεί οπτικές νύξεις.
(π.χ. χρήση χρωματιστού μπολ ή κάποιου σετ μαχαιροπίρουνα )

5
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4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ
1
Διαφωνώ απόλυτα

2
Διαφωνώ

3
4
Ούτε συμφωνώ- ούτε
Συμφωνώ
διαφωνώ
Σε ποιον βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις;

5
Συμφωνώ
απόλυτα
1

2

3

4

5

Αποφασίζει αν θα επισκεφτεί την τουαλέτα.
Αποφασίζει πότε θα επισκεφτεί την τουαλέτα.

Επιλέγει αν θα επισκεφτεί την τουαλέτα.
Επιλέγει πότε θα επισκεφτεί την τουαλέτα.
Αποφασίζει για τον άνθρωπο που θα τον/την συνοδέψει στην τουαλέτα.
Επιλέγει συγκεκριμένα προϊόντα για την ατομική υγιεινή;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1
Διαφωνώ απόλυτα

2
Διαφωνώ

3
Ούτε συμφωνώ- ούτε
διαφωνώ

4
Συμφωνώ

5
Συμφωνώ
απόλυτα

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε μπορεί να εκφράσει τις αποφάσεις/επιλογές του/της για την διαδικασία
της τουαλέτας;
1 2 3 4 5
Να χρησιμοποιεί λεκτική επικοινωνία.
(π.χ. λέει τι θέλει και πότε)
Να χρησιμοποιεί απτικές νύξεις.
(π.χ. απαλό άγγιγμα της πάνας ή το λάστιχο από το παντελόνι)
Να χρησιμοποιεί ακουστικές νύξεις.
(π.χ. απαλό χτύπημα της λεκάνης της Τουαλέτας – τράβηγμα καζανάκι)

Να χρησιμοποιεί κιναισθητικές νύξεις.
(π.χ. απαλό τράβηγμα του χεριού προς τα κάτω)
Να χρησιμοποιεί οσφρητικές νύξεις.
(π.χ. μυρωδιά από χαρτί υγείας ή αποσμητικό χώρου)
Να χρησιμοποιεί οπτικές νύξεις.
(π.χ. χρήση χρωματιστού χαρτιού υγείας ή καπάκι τουαλέτας)
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5. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
1

2

3

4

5

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Ούτε συμφωνώ- ούτε
διαφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ
απόλυτα

Σε ποιον βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις;
11 12 3
Αποφασίζει αν θα πραγματοποιήσει μια έξοδο.
Αποφασίζει πότε θα πραγματοποιήσει μια έξοδο.
Επιλέγει αν θα πραγματοποιήσει μια έξοδο.
Επιλέγει πότε θα πραγματοποιήσει μια έξοδο.
Αποφασίζει το μέρος της εξόδου.
Επιλέγει τον τρόπο μετακίνησης του/της.
Επιλέγει να χρησιμοποιήσει κάποιο αγαπημένο του/της μέσο μεταφοράς.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1
Διαφωνώ απόλυτα

2
Διαφωνώ

3
Ούτε συμφωνώ- ούτε
διαφωνώ

4
Συμφωνώ

5
Συμφωνώ
απόλυτα

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε μπορεί να εκφράσει τις αποφάσεις/επιλογές του/της για την διαδικασία
της μετακίνησης;
1 2 3 4 5
Να χρησιμοποιεί λεκτική επικοινωνία.
(π.χ. λέει τι θέλει και πότε)
Να χρησιμοποιεί απτικές νύξεις.
(π.χ. απαλό άγγιγμα στο κεφάλι του καπέλου που φοράει έξω,
Άγγιγμα από αυτοκινητάκι στο χέρι – άγγιγμα παπουτσιών)
Να χρησιμοποιεί ακουστικές νύξεις.
(π.χ. απαλό χτύπημα των κλειδιών του αμαξιού – άνοιξε – κλείσε εξώπορτας)

Να χρησιμοποιεί κιναισθητικές νύξεις.
(π.χ. κούνημα χεριών σαν να πετάει – πιάσιμο χεριού και κίνηση σαν σε βόλτα)
Να χρησιμοποιεί οσφρητικές νύξεις.
(π.χ. μυρωδιά από το αποσμητικό του αυτοκινήτου)
Να χρησιμοποιεί οπτικές νύξεις.
(π.χ. σταδιακό κλείσιμο φώτων ή χρήση κάποιων χρωματιστών παπουτσιών)

4

5
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Δημογραφικά στοιχεία των ερωτώμενων

Παρακαλώ συμπληρώστε τις παρακάτω ερωτήσεις με ένα x.
1. Φύλο
Γυναίκα
Άνδρας

2. Ηλικία

3. Σχέση που έχετε με το άτομο με αναπηρία.
Κηδεμόνας
Ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον
Εκπαιδευτής

4. Φύλο ατόμου με αναπηρία

5. Ηλικία ατόμου με αναπηρία

6. Είδος αναπηρίας του ατόμου
Αυτισμός
Νοητική αναπηρία

7. Πόσα άλλα παιδιά υπάρχουν στην οικογένεια;

