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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η στήριξη των παιδιών με οπτική αναπηρία είναι ένας σημαντικός παράγοντας, ο οποίος 

συμβάλλει δυναμικά στην πνευματική και σωματική τους ευημερία. Με τη βοήθεια της 

κοινωνικής στήριξης τα παιδιά αυτά βελτιώνουν και αναπτύσσουν τις δυνατότητες τους 

τόσο σε πρακτικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο, καταφέρνοντας να προσαρμοστούν 

πιο ομαλά στο κοινωνικό περιβάλλον. Η παρούσα εργασία, συγκεκριμένα, αναφέρεται στο 

βαθμό της κοινωνική στήριξης, που οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

παρέχουν στους μαθητές τους με οπτική αναπηρία, τόσο στον πρακτικό όσο και στο 

συναισθηματικό τομέα. Ακόμη, διερευνάται αν και κατά πόσο τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών και των οπτικώς ανάπηρων μαθητών επηρεάζουν την 

παροχή της κοινωνικής στήριξης. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας είναι θετικά, καθώς 

δείχνουν ότι οι δάσκαλοι παρέχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό πρακτική και συναισθηματική 

στήριξη στους οπτικά ανάπηρους μαθητές τους. Επιπλέον, προέκυψε ότι τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των δασκάλων (φύλο, ηλικία, προϋπηρεσία) δεν επηρεάζουν καθόλου το 

βαθμό παροχής της πρακτικής και συναισθηματικής στήριξης. Το ίδιο εύρημα προέκυψε 

και σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των μαθητών, καθώς φάνηκε ότι οι 

εκπαιδευτικοί παρέχουν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό πρακτική και συναισθηματική 

στήριξη στους μαθητές τους, ανεξάρτητα από το φύλο τους ή το βαθμό αναπηρίας τους.  

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: οπτική αναπηρία, κοινωνική στήριξη, δάσκαλοι  
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ABSTRACT 

 

Supporting children with visual impairments is an important factor that strongly 

contributes to their mental and physical well-being. Thanks to social support, these 

children improve and develop their potential at both practical and emotional level, 

managing to adapt more smoothly to the social environment. More specifically, this master 

thesis refers to the degree of social support that primary school teachers provide to their 

students with visual impairments in both practical and emotional field. It is also 

investigated whether the demographic characteristics of teachers and visually impaired 

students affect the provision of social support. The results of this research are positive, as 

they show that teachers greatly provide practical and emotional support to their visually 

impaired students. Moreover, the results show that the demographic characteristics of 

teachers (gender, age, previous service) do not affect at all the degree of provision of 

practical and emotional support. Also, concerning the demographic characteristics of 

visually impaired students, the findings are the same, as the teachers seemed to provide a 

very satisfactory degree of practical and emotional support to their students, regardless of 

their gender or degree of disability.  

 

 

 

 

Keywords: visual impairment, social support, teachers  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί μεγάλη αύξηση στην προσοχή που 

δίνεται στη φύση, τον καταμερισμό και τις συνέπειες της κοινωνικής στήριξης για τα 

άτομα που έρχονται αντιμέτωπα με συνηθισμένες ή ασυνήθεις ανησυχίες για τη ζωή 

(Pearson, 1990). Η κοινωνική στήριξη εμφανίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία με ποικίλους 

λειτουργικούς ορισμούς, γεγονός το οποίο είναι απόρροια των πολλαπλών ερμηνειών της 

έννοιας της κοινωνικής στήριξης. Δυστυχώς, όμως, πολύ συχνά οι διαφορές στους 

ορισμούς δεν διευκρινίζονται, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία παρανοήσεων και 

γενικεύσεων (Tardy, 1985). Η κοινωνική στήριξη, λοιπόν, που έχει οριστεί και 

λειτουργήσει με πολλούς τρόπους, μπορεί γενικώς να θεωρηθεί ως οι πόροι που 

παρέχονται από τα άλλα άτομα (Cohen & Syme, 1985).   

Η κοινωνική στήριξη είναι η αντίληψη ή η εμπειρία που έχει το άτομο όταν το 

νοιάζονται, το εκτιμάνε και το θεωρούν μέλος ενός αμοιβαίου υποστηρικτικού κοινωνικού 

δικτύου (Taylor, 2011). Η κοινωνική στήριξη επηρεάζει σημαντικά τη σωματική και 

πνευματική ευημερία του ατόμου (Cohen & Syme, 1985’ Taylor, 2011). Η στήριξη, που 

δέχεται το άτομο από το κοινωνικό δίκτυο, μπορεί να ρυθμίσει το στρες και να το 

βοηθήσει να τα καταφέρει σε όλα τα στάδια της ζωή του (Kef, Hox, & Habekothe, 2000). 

Ακόμη, η κοινωνική στήριξη έχει έμμεση συσχέτιση με τα συμπτώματα κατάθλιψης, 

καθώς έχει προκύψει ότι χαμηλά επίπεδα κοινωνικής στήριξης συσχετίζονται με υψηλά 

επίπεδα καταθλιπτικών συμπτωμάτων (Guerette & Smedema, 2011).  

 Επιπροσθέτως, καταλυτικός είναι ο ρόλος της κοινωνική στήριξης και στη ζωή των 

ατόμων με αναπηρία. Τα άτομα αυτά συνήθως χρειάζονται ακόμη μεγαλύτερη φροντίδα 

και βοήθεια ώστε να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητα και να καλύψουν τις ανάγκες 

τους (Morgan, Patrick, & Charlton, 1984). Ειδικότερα και σχετικά με την οπτική 
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αναπηρία, αυτή επηρεάζει σημαντικά τις εμπειρίες του ατόμου από την παιδική του 

ηλικία, τόσο στον ψυχολογικό όσο και στον εκπαιδευτικό και κοινωνικοοικονομικό τομέα 

(Solebo & Rahi, 2013). Τα άτομα με οπτική αναπηρία, τα οποία λαμβάνουν υψηλά 

ποσοστά κοινωνικής στήριξης από τον περίγυρό τους, έδειξαν να αποδέχονται και να 

προσαρμόζονται πιο ομαλά στην αναπηρία τους (Reinhardt, 1996).  

 Συνήθεις πηγές κοινωνικής στήριξης, για το άτομο, είναι μία ποικιλία ανθρώπων, 

όπως για παράδειγμα η σύζυγος, τα παιδιά, ο γονιός, ο φίλος, ο συνάδελφος, ο θεραπευτής 

ή ο εκπαιδευτικός (Abbey, Abramis, & Caplan, 1985· Kahn & Antonucci, 1980) καθώς και 

η τοπική αυτοδιοίκηση (Milic Babic & Dowling, 2015). Οι ανθρώπινοι κοινωνικοί δεσμοί 

είναι αναμφισβήτητα υποστηρικτικοί (Gottlieb & Bergen, 2010) και πόσο μάλλον για τα 

άτομα με αναπηρία, όπου οι στενές σχέσεις με την οικογένεια και τους φίλους 

συμβάλλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση της αναπηρίας τους (Kef & Dekovic, 2004).  

Ειδικότερα και όσον αφορά το ρόλο του δασκάλου στη ζωή των παιδιών με οπτική 

αναπηρία, αυτός μπορεί να χαρακτηριστεί ως πολύτιμος. Το επάγγελμα του ειδικού 

παιδαγωγού χρειάζεται συνεχόμενη εξέλιξη και ανάπτυξη, ώστε να παρέχει την 

ιδανικότερη εκπαίδευση στους μαθητές καθώς με το πέρασμα του χρόνου η φύση της 

ειδικής αγωγής έχει αλλάξει αρκετά (Hoover & Patton, 2008).  

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει σε τι βαθμό οι εκπαιδευτικοί 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παρέχουν την απαραίτητη κοινωνική στήριξη στους 

μαθητές τους με οπτική αναπηρία, τόσο σε πρακτικό, όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο.  

 Είναι αναγκαίο, λοιπόν, το θέμα, το οποίο πραγματεύεται αυτή η εργασία, να 

διερευνηθεί περαιτέρω και σε βάθος, μέσω της αναφοράς και της ανάδειξης σημαντικών 

μερών των ζητημάτων που προκύπτουν. Έτσι, στο πρώτο κεφάλαιο, το οποίο ανήκει στη 

θεωρητική θεμελίωση, αποσαφηνίζεται εννοιολογικά η οπτική αναπηρία και το πως αυτή 
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ταξινομείται. Ακόμη, παρουσιάζονται τα αίτια και οι παθήσεις που προξενούν οπτική 

αναπηρία, τα χαρακτηριστικά των παιδιών με οπτική αναπηρία αλλά και ο ρόλος που 

παίζει η οικογένεια στην αγωγή του οπτικώς ανάπηρου παιδιού. Στην κατακλείδα του 

πρώτου κεφαλαίου γίνεται αναφορά στην εκπαίδευση που λαμβάνουν τα παιδιά με οπτική 

αναπηρία τόσο στο εξωτερικό όσο και στον ελλαδικό χώρο, ενώ ακόμη τονίζεται και ο 

σημαντικός ρόλος που κατέχει ο δάσκαλος στη ζωή αυτών των παιδιών.  

 Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

σχετικά με το ζήτημα της κοινωνικής στήριξης και το ρόλο που αυτή παίζει στη ζωή των 

ατόμων με αναπηρίες και κυρίως με οπτική αναπηρία. Αναλυτικότερα, σε αυτό το 

κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός της κοινωνικής στήριξης, γίνεται αναφορά στις μορφές με τις 

οποίες εμφανίζεται αλλά και στις πηγές από τις οποίες προέρχεται, δίνοντας περισσότερη 

έμφαση στο πρόσωπο του δασκάλου, ο οποίος έρχεται σε επαφή με οπτικά ανάπηρους 

μαθητές. 

 Έπειτα, το τρίτο κεφάλαιο ανήκει στη μεθοδολογία, όπου παρουσιάζονται το 

δείγμα της έρευνας, η διαδικασία που ακολουθήθηκε, το εργαλείο, το οποίο επιλέχθηκε για 

την ορθή διεξαγωγή της παρούσας έρευνας και μία σύντομη αναφορά στους τρόπους 

ανάλυσης των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο 

εμφανίζονται τα αποτελέσματα της έρευνας υπό την μορφή πινάκων και γραφημάτων. Σε 

αυτό το κεφάλαιο αναλύονται διεξοδικά οι μορφές καθώς και ο βαθμός της κοινωνικής 

στήριξης, ο οποίος παρέχεται από τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας στους μαθητές 

με οπτική αναπηρία, οδηγώντας σε συμπεράσματα τα οποία επιβεβαιώνουν τους λόγους 

επιλογής του συγκεκριμένου θέματος και της σημαντικότητάς του τόσο στον εκπαιδευτικό 

κλάδο, όσο και στην κοινωνία γενικότερα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ  
 

1.1. Οπτική αναπηρία και οι διαβαθμίσεις της 

 

Με τον όρο οπτική αναπηρία κάποιος μπορεί να αναφερθεί σε οποιαδήποτε 

κατάσταση κατά την οποία η όραση δεν μπορεί να διορθωθεί, σύμφωνα με ότι θεωρείται 

φυσιολογικό (Holbrook, 2006). Άτομα με ανεπάρκεια όρασης (visual impairment) ή 

οπτική αναπηρία (visual handicap) θεωρούνται τα άτομα που η οπτική τους λειτουργία 

κυμαίνεται από κάποια επίπεδα πρόσληψης φωτός μέχρι την ολική απώλεια όρασης 

(Warren, 2005). Η οπτική αναπηρία μπορεί να είναι παρούσα από την γέννηση του 

ατόμου ή μπορεί να αναπτυχθεί και αργότερα κατά τη διάρκεια της βρεφικής ή της 

παιδικής ηλικίας. Επίσης, με το πέρασμα του χρόνου ορισμένες από τις οπτικές 

ανεπάρκειες μπορούν να χειροτερέψουν, άλλες να παραμείνουν σταθερές ενώ ένα μικρό 

ποσοστό αυτών να βελτιωθούν (Holbrook, 2006).                   

Προκύπτει λοιπόν, σύμφωνα με τους ορισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας (1980), πως η οπτική αναπηρία έχει διαβαθμίσεις και τα προβλήματα όρασης 

ποικίλουν (Webster & Roe, 1998). Συνήθως η οπτική αναπηρία οφείλεται στην απώλεια 

της οπτικής οξύτητας, όταν δηλαδή το μάτι υστερεί στο να διακρίνει αντικείμενα με 

σαφήνεια. Συν τοις άλλοις όμως η οπτική αναπηρία μπορεί να οφείλεται και στην απώλεια 

του οπτικού πεδίου, όπου το οπτικά ανάπηρο άτομο δεν μπορεί να έχει άποψη της 

συνολικής έκτασης χωρίς κίνηση του κεφαλιού ή των ματιών του. Με άλλα λόγια ένα 

παιδί με απώλεια οπτικού πεδίου μπορεί να μην είναι ικανό να δει τα αντικείμενα 

ξεκάθαρα εντός του μικρού του οπτικού πεδίου (Holbrook, 2006).   

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν δύο είδη ταξινόμησης της οπτικής αναπηρίας: α) 

ιατρική ταξινόμηση, η οποία στηρίζεται στο βαθμό της οπτικής οξύτητας και στην έκταση 
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του οπτικού πεδίου και β) η εκπαιδευτική ταξινόμηση, όπου η χρήση της όρασης 

εξυπηρετεί σκοπούς της μάθησης (Κρουσταλάκης, 2005). Σύμφωνα με τον ιατρικό-νομικό 

ορισμό, τυφλό θεωρείται το άτομο όταν η οπτική του οξύτητα δεν ξεπερνά τα 20/200 στο 

καλύτερο μάτι ακόμη και με τη χρήση διορθωτικών φακών. Ενώ για τα μερικώς βλέποντα 

άτομα που έχουν σοβαρά προβλήματα όρασης αλλά δεν είναι τυφλά, η νομική 

κατηγοριοποίηση ορίζει την οπτική τους οξύτητα με ενίσχυση μεταξύ 20/70 με 20/200 στο 

καλύτερο μάτι (Πολυχρονοπούλου, 2003).  

Πολλοί όμως είναι αυτοί και κυρίως από το χώρο της εκπαίδευσης οι οποίοι 

θεωρούν τους παραπάνω ορισμούς ανεπαρκείς και καθόλου βοηθητικούς στο χώρο του 

σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί και οι παιδαγωγοί ενστερνίζονται την άποψη πως η οπτική 

οξύτητα δεν προσδιορίζει με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο το άτομο χρησιμοποιεί τα 

υπολείμματα της όρασής του (Πολυχρονοπούλου, 2003). Εδώ αξίζει να σημειωθεί, πως 

πολλά παιδιά και ενήλικες, που θεωρούνται οπτικώς ανάπηροι, έχουν μία στοιχειώδη 

όραση η οποία είναι χρήσιμη για αυτούς. Ακόμη και τα παιδιά που έχουν νομικά 

χαρακτηριστεί ως τυφλά, έχουν αντίληψη του φωτός και το ξεχωρίζουν από το σκοτάδι, 

πράγμα που τους βοηθάει να μαθαίνουν τον κόσμο τους (Holbrook, 2006). Επομένως, 

σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό ορισμό, τυφλά θεωρούνται τα άτομα που πρέπει να 

διδαχθούν ανάγνωση με τη μέθοδο Braille ή με ακουστικές μεθόδους λόγω των 

προβλημάτων όρασης, ενώ μερικώς βλέποντα θεωρούνται τα άτομα που είναι σε θέση να 

διαβάσουν κείμενα με μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία ή με τη βοήθεια μεγεθυντικών 

οργάνων και συσκευών (Πολυχρονοπούλου, 2003).  

  

1.2 Αίτια και μορφές της οπτικής αναπηρίας 
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 Για να μπορούμε να είμαστε σε θέση να βλέπουμε καλά, πρέπει να συνεργαστούν 

πολλά μέρη του οφθαλμού και του εγκεφάλου μας, πράγμα που σημαίνει πως και η όραση 

μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά με διάφορους τρόπους. (Holbrook, 2006). Μια 

κατηγοριοποίηση των αιτιών, που δυσκολεύουν την πλήρη λειτουργία της όρασης, είναι 

αυτή σε συγγενείς και επίκτητες. Ο πρώτος όρος αναφέρεται σε περιπτώσεις όπου το 

πρόβλημα της όρασης εμφανίζεται κατά την ενδομήτρια ζωή ή κατά τη διάρκεια της 

γέννησης. Όταν ένα άτομο είναι εκ γενετής τυφλό δεν έχει οπτικές μνήμες. Επομένως, ένα 

παιδί που έχει χάσει την όραση του πριν την ηλικία των 5 ετών, θεωρείται εκ γενετής 

τυφλό. Από την άλλη μεριά, όταν το άτομο έχει χάσει την όραση του μετά την ηλικία των 

5 ετών εξαιτίας κάποιου ατυχήματος ή κάποιας πάθησης, χαρακτηρίζεται ως άτομο με 

επίκτητη τύφλωση και διαθέτει οπτικές μνήμες, οι οποίες ίσως να αναφέρονται σε 

αντικείμενα ή πρόσωπα (Huebner, 2000 όπως αναφέρεται στο Αργυρόπουλος, 2011).  

Έπειτα και σύμφωνα με τον Holbrook (2006) οι επικρατέστερες αιτίες της οπτικής 

αναπηρίας κατηγοριοποιούνται με βάση τη λειτουργία ή μη του οπτικού συστήματος. Έτσι 

προκύπτουν: α) οι οργανικές αναπηρίες β) οι διαθλαστικές ανωμαλίες και γ) η φλοιώδης 

οπτική βλάβη.  

Όσον αφορά τις οργανικές αναπηρίες, αυτές μπορούν να εμφανιστούν πριν αλλά 

και μετά τι γέννα. Όταν ένα παιδί έχει οργανική αναπηρία τότε ένα ή περισσότερα μέρη 

του οπτικού ή του νευρικού του συστήματος δεν λειτουργούν σωστά ή είναι εντελώς 

κατεστραμμένα. Ορισμένες από τις πιο συνηθισμένες οργανικές αναπηρίες είναι ο 

καταρράκτης, το γλαύκωμα, η αμβλυωπία, ο στραβισμός, η αμφιβληστροειδοπάθεια της 

προωρότητας, ο νυσταγμός, ο αλμπινισμός και η ατροφία του οπτικού νεύρου. Έπειτα, οι 

διαθλαστικές ανωμαλίες προκύπτουν από την ανικανότητα του ματιού να συγκεντρώσει 

εικόνες στο πίσω μέρος του αμφιβληστροειδούς, με αποτέλεσμα να μειώνεται η οπτική 

οξύτητα. Στις πιο συχνές διαθλαστικές αναπηρίες περιλαμβάνονται η μυωπία, η 



10 
 

υπερμετρωπία, η ανισομετρωπία και ο αστιγματισμός. Μερικές από τις παραπάνω 

διαθλαστικές ανωμαλίες θεωρούνται συνήθως κληρονομικές. Τέλος, η φλοιώδης οπτική 

βλάβη ή αλλιώς και φλοιώδης τύφλωση δεν σχετίζεται με κάποια ανωμαλία του οφθαλμού 

αλλά είναι αποτέλεσμα βλάβης του οπτικού φλοιού του εγκεφάλου. Αυτή η βλάβη μπορεί 

να προκαλέσει μείωση της οπτικής οξύτητας, ακόμη και ολική τύφλωση. Η φλοιώδης 

οπτική βλάβη μπορεί να προκληθεί κατά τη γέννηση λόγω έλλειψης οξυγόνου, κατά τη 

διάρκεια εγχείρησης καρδιάς αλλά και λόγω υδροκεφαλίας, εγκεφαλικού επεισοδίου ή 

κάποιου τραυματισμού. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι τα παιδιά με φλοιώδης 

οπτική βλάβη συχνά έχουν και πρόσθετες αναπηρίες όπως εγκεφαλική παράλυση, 

αναπτυξιακές διαταραχές ή υδροκεφαλία (Holbrook, 2006).  

 

1.3. Χαρακτηριστικά των παιδιών με οπτική αναπηρία  

 

 Υπολογίζεται ότι περίπου 19 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο είναι οπτικώς 

ανάπηρα ενώ 1,4 εκατομμύρια είναι ολικώς τυφλά (Solebo & Rahi, 2013). Τα οπτικώς 

ανάπηρα παιδιά είναι το ίδιο μοναδικά και ιδιαίτερα όπως τα βλέποντα παιδιά κι έχουν τις 

ίδιες βασικές ανάγκες, όμως η αντίληψη τους για τον κόσμο είναι διαφορετική από αυτή 

των βλεπόντων συνομηλίκων τους (Harrison & Crow, 1993). Αυτό δεν σημαίνει 

απαραίτητα ότι η μερική ή ολική απώλεια της όρασης οδηγεί αυτόματα σε χαμηλή 

νοημοσύνη. Έχει αποδειχθεί πως το τυφλό παιδί έχει φυσιολογικές νοητικές ικανότητες, 

όμως συνήθως η επίδοσή του στο σχολείο είναι χαμηλότερη από αυτή των βλεπόντων 

μαθητών. Πολλοί το αποδίδουν αυτό στην αργή εννοιολογική ανάπτυξη των παιδιών 

αυτών, που σχετίζεται με τα προβλήματα όρασης, στο βραδύ ρυθμό ανάγνωσης αλλά και 

σε κακές τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας (Πολυχρονοπούλου, 2003).  
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Τα παιδιά με τύφλωση ή σοβαρά προβλήματα όρασης περνούν με τη σειρά από τα 

διάφορα στάδια ανάπτυξης όπως και τα υπόλοιπα βλέποντα παιδιά. Η ανάπτυξη των 

παιδιών με οπτική αναπηρία ωστόσο διαφοροποιείται από αυτή των βλεπόντων μη 

ανάπηρων παιδιών (Hodapp, 2003). Ένα παιδί με οπτική αναπηρία έχει έναν ιδιότυπο 

τρόπο ζωής καθώς η έλλειψη οπτικών ερεθισμάτων, η αδυναμία επικοινωνίας με το 

περιβάλλον αλλά και η δυσκολία στην κινητικότητα και στην εξερεύνηση του 

περιβάλλοντος, το επιβαρύνουν σε όλους τους αναπτυξιακούς τομείς (Μπόλου & 

Γκούβερης, 2000). Λαμβάνοντας υπόψη τον πυρήνα της Πιαζετικής θεωρίας ο οποίος 

έγκειται στην ιδέα της μάθησης που απορρέει από τις δράσεις του παιδιού μέσα στο 

φυσικό κόσμο –το παιδί κατανοεί και εξοικειώνεται με αντικείμενα και συμβάντα του 

περιβάλλοντος μέσω της οπτικής και απτικής εξερεύνησης- μπορούμε να κατανοήσουμε 

γιατί η ανακάλυψη του κόσμου είναι πολύ πιο δύσκολο να επιτευχθεί από ένα παιδί με 

οπτική αναπηρία (Webster & Roe, 1998).  

 Αναφορικά με τους αναπτυξιακούς τομείς, τα χαρακτηριστικά των παιδιών με 

οπτική αναπηρία ποικίλουν. Πιο συγκεκριμένα, στον τομέα της σωματικής ανάπτυξης ένα 

παιδί με οπτική αναπηρία παρουσιάζει επιβράδυνση στην ολοκλήρωση των κινητικών 

δεξιοτήτων. Συνήθως τα παιδιά αυτά περπατούν ασυντόνιστα, γέρνουν το σώμα τους 

αριστερά και δεξιά, οι ώμοι τους είναι κυρτωμένοι και γενικά η κίνηση τους περιορισμένη 

(Μπόλου & Γκούβερης, 2000). Όταν λοιπόν τα παιδιά με οπτική αναπηρία δεν μπορούν να 

ελέγξουν τις κινήσεις του σώματός τους, αυτό έχει ως αποτέλεσμα αδυναμία 

συνειδητοποίησης του εαυτού σε σχέση με το περιβάλλον, που με τη σειρά του μπορεί να 

οδηγήσει σε ανωριμότητα της νοητικής ανάπτυξης (Webster & Roe, 1998).  

 Οι κινητικές δεξιότητες λοιπόν, η γνώση του περιβάλλοντος, η απουσία οπτικών 

ερεθισμάτων και η χρονική στιγμή της παρέμβασης των γονέων, είναι παράγοντες που 

μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά το νοητικό επίπεδο του παιδιού. Συνήθως 
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παρατηρείται βραδύτητα στην ανάπτυξη των νοητικών-αντιληπτικών ικανοτήτων οι οποία 

μπορεί να μειωθεί αισθητά με τη σωστή παρέμβαση και εκπαίδευση (Μπόλου & 

Γκούβερης, 1998). Αξίζει επίσης να παραδεχτούμε πως οι διανοητικές ικανότητες ενός 

παιδιού με οπτική αναπηρία βρίσκονται στο αυτό φυσιολογικό επίπεδο με εκείνες των 

βλεπόντων παιδιών. Εξαιρούνται ορισμένες περιπτώσεις νοητικής καθυστέρησης, οι 

οποίες οφείλονται κυρίως σε προγεννητικές ή μεταγεννητικές εγκεφαλοπάθειες και όχι 

στην έλλειψη όρασης (Κρουσταλάκης, 2005).  

 Ταυτοχρόνως με τη νοητική ανάπτυξη εκπληρώνεται και η γλωσσική ανάπτυξη του 

παιδιού. Τα παιδιά με οπτική αναπηρία αναπτύσσουν το λόγο τους κανονικά 

(Κρουσταλάκης, 2005). Παρουσιάζουν όμως και κάποιες διαφορές όσον αφορά αυτά για 

τα οποία μιλούν, τον τρόπο που χρησιμοποιούν τη γλώσσα και τις έννοιες που δίνουν σε 

συγκεκριμένες λέξεις. Παρόλο που τα παιδιά με οπτική αναπηρία αναπτύσσονται 

περνώντας με τη σειρά τις πιαζετικές και άλλες διαδοχές, παρατηρείται καθυστέρηση σε 

εκείνες τις πλευρές της ανάπτυξης που είναι περισσότερο συνδεδεμένες με την όραση, 

όπως το λεξιλόγιο και η γραμματική (Hodapp, 2003). Παρέχοντας όμως έγκαιρη 

παρέμβαση αξιοποιώντας όλες τις ικανότητες του παιδιού, είναι άμεσα εφικτό το παιδί με 

προβλήματα όρασης να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εννοιολογική σύνδεση λέξεων με 

αντικείμενα, πρόσωπα και ενέργειες. Ο λόγος του παιδιού αρχίζει να έχει μια 

συναισθηματική χροιά και δεν διαφέρει από αυτόν των βλεπόντων (Μπόλου & Γκούβερης, 

2000).  

 Έπειτα, σχετικά με τον τομέα της αισθητικής αντίληψης, το οπτικώς ανάπηρο παιδί 

διαφοροποιείται αισθητηριακά από τους βλέποντες ανθρώπους καθώς αυτή η 

δυσλειτουργία στον γενετικό του εξοπλισμό αποτελεί τροχοπέδη στην έμφυτη τάση του 

για εξερεύνηση του περιβάλλοντος (Κρουσταλάκης, 2005). Ειδικότερα για ένα παιδί το 

οποίο είναι εκ γενετής οπτικά ανάπηρο, η απόκτηση μιας ολοκληρωμένης αντίληψης για 
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τον γύρω κόσμο, στα πρώτα χρόνια της ζωής του, είναι δύσκολη. Σταδιακά όμως, το παιδί 

αξιοποιώντας και τις άλλες αισθήσεις του μπορεί να αποκτήσει ερεθίσματα που θα το 

βοηθήσουν να σχηματίσει άποψη για τον περιβάλλοντα χώρο (Μπόλου & Γκούβερης, 

2000). Διότι μόνο τότε το παιδί εξοικειώνεται αποτελεσματικά με το φυσικό περιβάλλον, 

όταν δηλαδή κατανοήσει τα χαρακτηριστικά του (Warren, 2005). Για τον λόγο αυτό, τα 

περισσότερα προγράμματα πρώιμης παρέμβασης δίνουν έμφαση στη διατήρηση κινήτρου 

για το παιδί να εξερευνήσει τα άμεσα φυσικά και κοινωνικά του περιβάλλοντα, 

χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε πηγή στοιχείων του είναι χρήσιμη. Μέσω της απτικής, 

ακουστικής και κιναισθητικής εμπειρίας και σε συνδυασμό με την καθοδήγηση των 

ενηλίκων, το οπτικώς ανάπηρο παιδί μαθαίνει τα αντικείμενα γύρω του και τις 

αλληλεπιδράσεις τους (Webster & Roe, 1998).  

 Τέλος, όσον αφορά τον τομέα της συναισθηματικής ανάπτυξης, το παιδί με οπτική 

αναπηρία εξελίσσεται και ωριμάζει ψυχικά μέσα από τη σχέση εξάρτησης που έχει με το 

περιβάλλον του. Τα συναισθήματα του παιδιού ποικίλουν και όλα μαζί συνθέτουν το 

συναισθηματικό του κόσμο (Κρουσταλάκης, 2005). Στη συναισθηματική ανάπτυξη του 

παιδιού, επίσης, κυρίαρχο ρόλο παίζει η οικογένεια, που με την υποστήριξη της ενισχύει 

την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση του και συμβάλλει γενικότερα στη δημιουργία 

ενός ατόμου με ικανοποιητικό αίσθημα ασφάλειας (Μπόλου & Γκούβερης, 2000). 

  

1.4.  Ο ρόλος της οικογένειας στην αγωγή του παιδιού 

 

Το οικογενειακό πλαίσιο αποτελείται από τρεις υποδιαιρέσεις: α) το ζευγάρι β) 

τους γονείς και τα παιδιά γ) τα αδέρφια. Όλα τα μέλη της οικογένειας αλληλεπιδρούν 

μεταξύ τους. Στις σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας σημαντικό ρόλο 

διαδραματίζουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του κάθε μέλους, το βάρος που 



14 
 

ρίχνει η οικογένεια σε προσωπικές και υλικές αξίες, η δυναμική της οικογένειας, η 

κατανομή των ρόλων καθώς επίσης και η συναισθηματική σχέση μεταξύ των μελών. 

Λόγου χάρη, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται ο γονέας ή ο αδερφός απέναντι στο 

ανάπηρο παιδί δεν εξαρτάται μόνο από το είδος και το βαθμό της αναπηρίας του, αλλά και 

από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των μελών και από την ποιότητα της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών της οικογένειας (Ζώνιου-Σιδέρη, 2011).  

Συνήθως, η πλειοψηφία των ανθρώπων που πρόκειται να γίνουν γονείς έχουν ήδη 

αποφασίσει για το πως θα είναι το παιδί τους. Έχουν την εντύπωση ότι η ανατροφή ενός 

παιδιού είναι γεμάτη χαρές και ευχάριστες προκλήσεις, μη  λογαριάζοντας την πιθανότητα 

εμφάνισης κάποιας αναπηρίας όπως της οπτικής και ελπίζουν το νέο τους μέλος να είναι 

υγιές. Για τους περισσότερους γονείς, ο μοναδικός υποθετικός φόβος για την υγεία του 

μικρού τους παιδιού γίνεται πραγματικότητα με τη διάγνωση της οπτικής αναπηρίας. Όταν 

το παιδί λοιπόν διαγιγνώσκεται με οπτική αναπηρία, οι γονείς αναπόφευκτα βιώνουν μια 

σειρά από ιδιαιτέρως έντονα συναισθήματα (Holbrook, 2006). 

 Η συμβολή της οικογένειας στην αγωγή ενός οπτικά ανάπηρου παιδιού μπορεί να 

έχει έναν ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο πάνω του, αφού πρώτα όλα τα μέλη της κατανοήσουν 

και αποδεχθούν τη μειονεξία του παιδιού. Οι γονείς, που προσδοκούσαν ένα σωματικά και 

ψυχικά εξιδανικευμένο παιδί, έρχονται τώρα αντιμέτωποι με την οπτική αναπηρία και την 

απογοήτευση (Κρουσταλάκης, 2005).  

Τα συναισθήματα των γονέων ποικίλουν μέσα σε μία διαδικασία αποδοχής της 

αναπηρίας τους παιδιού τους. Αρχικά, οι γονείς στο άκουσμα των ιατρικών νέων 

σοκάρονται και προβάλλουν άρνηση απέναντι στη μονιμότητα της κατάστασης. 

Ταυτόχρονα, τους κατακλύζουν αισθήματα άγχους, ανησυχίας και φόβου καθώς αρχίζουν 

να ανησυχούν πολύ για την κατάσταση της υγείας και το μέλλον του παιδιού. Ιδιαίτερα 

συνδεδεμένο με το άγχος είναι και το αίσθημα του θυμού και της ενοχής που με τη σειρά 
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τους προκαλούν το αίσθημα της ντροπής (Holbrook, 2006). Τα συναισθήματα ντροπής, 

που αισθάνονται οι γονείς των παιδιών με αναπηρίες, είναι συνήθως προσανατολισμένα σε 

τρίτους, ανησυχούν δηλαδή για τη στάση των άλλων (Buscaglia, 1993). Σε τελικό στάδιο, 

όταν ελαττώνεται η ένταση των αρνητικών συναισθημάτων, οι γονείς φεύγουν από τη 

διαδικασία του θρήνου και εισέρχονται στο στάδιο της αποδοχής, όπου ικανοί πλέον είναι 

σε θέση να δεχτούν τη διάγνωση (Holbrook, 2006).  

 Τη στιγμή, λοιπόν, που οι γονείς αποδεχτούν την κατάσταση και αποκαλύψουν και 

στο παιδί τη θλιβερή πραγματικότητα, ξεκινάει μια παιδευτική διεργασία, όπου κύριοι 

εμπλεκόμενοι είναι το οπτικώς ανάπηρο παιδί και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας 

(Κρουσταλάκης, 2005). Οι γονείς και η οικογένεια του παιδιού με οπτική αναπηρία 

συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των εννοιών. Μέσα από την 

καθημερινή επικοινωνία, η οικογένεια μπορεί να βελτιώσει το περιβάλλον του παιδιού, 

παρέχοντάς του τα κατάλληλα ερεθίσματα, τα οποία θα το βοηθήσουν να εκτιμήσει τις 

δυνατότητές του σε όλους τους αναπτυξιακούς τομείς (Παπαδόπουλος, 2005).  

Αυτό όμως προϋποθέτει την υιοθέτηση και τη διατήρηση θετικής στάσης, από τους 

γονείς των τυφλών παιδιών, έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν ικανοποιητικά στις ανάγκες που 

παρουσιάζονται (Hodapp, 2003). Όταν η οικογένεια δημιουργήσει ένα υγιές 

συναισθηματικό πλαίσιο, τότε το οπτικώς ανάπηρο παιδί θα καταφέρει να αναπτύξει το 

λόγο του και την ευαίσθητη αφή, θα μάθει να αυτοεξυπηρετείται, να τρώει, να κινείται και 

να προσανατολίζεται ορθά (Κρουσταλάκης, 2005).  

 Επιπλέον, στα καθήκοντα των γονέων παιδιού με αναπηρία συγκαταλέγεται και η 

διατήρηση μιας αντικειμενικής στάσης απέναντι στα μη ανάπηρα παιδιά. Συχνά, τα μη 

ανάπηρα αδέρφια αναλαμβάνουν από πολύ νωρίς ευθύνες για τον/την ανάπηρο αδερφό/ή 

και συμμετέχουν πολύ ενεργά στην όλη προστατευτική διαδικασία, με αποτέλεσμα πολλές 

φορές να πρέπει να καταπιέζουν δικές τους ανάγκες καθώς και να μειώνουν τις 
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εξωοικογενειακές τους δραστηριότητες. Επίσης, συχνά οι γονείς αφιερώνουν περισσότερο 

χρόνο στη φροντίδα του ανάπηρου παιδιού με αποτέλεσμα να μην έχουν χρόνο να 

ασχοληθούν με τα μη ανάπηρα παιδιά τους. Το γεγονός αυτό οδηγεί τους κοινωνικούς 

επιστήμονες να χαρακτηρίζουν τα αδέρφια των αναπήρων ως μία ομάδα ιδιαίτερα 

ευπρόσβλητη από ψυχικές διαταραχές. Όλα αυτά όμως μπορούν να αποφευχθούν, καθώς 

οι πιθανότητες να δημιουργηθούν προβλήματα στα μη ανάπηρα παιδιά μειώνονται, όταν οι 

γονείς είναι αντικειμενικοί και προσπαθούν να κρατήσουν δυνατές τις σχέσεις της 

οικογένειας (Ζώνιου-Σιδέρη, 2011).  

Οι γονείς και τα αδέλφια, λοιπόν, είναι οι βασικοί φυσικοί δάσκαλοι του παιδιού με 

προβλήματα όρασης, όπου με την έγκαιρη παρέμβασή τους, παρέχουν στο παιδί 

συστηματική εκπαίδευση και αξιοποίηση όλων των ικανοτήτων του, με αποτέλεσμα την 

ανάπτυξη του, τόσο σε εννοιολογικό όσο και σε συμπεριφορικό επίπεδο (Μπόλου & 

Γκούβερης, 2000). Το οπτικώς ανάπηρο παιδί απαιτείται να έχει μία θετική αυτοεικόνα, η 

οποία διαμορφώνεται μόνο μέσα από την υγιή στάση της οικογένειας απέναντι στην 

οπτική αναπηρία. Οι γονείς είναι αυτοί που πρώτοι πρέπει να μιλήσουν στο παιδί για την 

αναπηρία του και να το κάνουν να εξοικειωθεί με τις λέξεις ‘τυφλός’ ή ‘οπτικά ανάπηρος’. 

Με αυτόν τον τρόπο το παιδί θα αποκτήσει σιγουριά για τον εαυτό του και δεν θα 

αισθανθεί ποτέ κατώτερο (Harrison & Crow, 1993).  

 Επίσης, ένα από τα καθήκοντα των γονέων παιδιών με οπτική αναπηρία είναι και η 

ενίσχυση της ανεξαρτησίας του παιδιού. Με προγραμματισμό, συνέπεια και 

δημιουργικότητα, η οικογένεια μπορεί να θρέψει και να ενδυναμώσει την ανεξαρτησία και 

την αυτοεκτίμηση του ανάπηρου παιδιού. Όσο περισσότερη αυτογνωσία αποκτήσει το 

οπτικώς ανάπηρο παιδί, τόσο περισσότερο θα έχει τον έλεγχο της ζωής του στο μέλλον, 

θέτοντας υψηλούς στόχους (Holbrook, 2006). Επομένως, όπως τα παιδιά με οπτική 

αναπηρία χρησιμοποιούν τις υπόλοιπες αισθήσεις για να αντισταθμίσουν την απώλεια της 
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όρασης, έτσι και οι γονείς οφείλουν να κινηθούν αντισταθμιστικά προκειμένου να 

αναπτυχθεί το παιδί τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο (Hodapp, 2003).    

 

 1.5. Η εκπαίδευση των παιδιών με οπτική αναπηρία 

 

Η εκπαίδευση των ατόμων με ιδιαιτερότητες είναι ένας τομέας μεγάλης έμφασης 

στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση (Kumar, Ramasamy, & Stefanich, 2001). Οι 

προσεγγίσεις, που έχουν πραγματοποιηθεί για την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες, συνήθως είναι επηρεασμένες από εναλλασσόμενες πολιτικές, νομοθεσίες και 

επαγγελματικές πρακτικές. Οι γονείς και οι δάσκαλοι παιδιών με οπτική αναπηρία 

προβληματίζονται έντονα για την εκπαιδευτική τοποθέτηση των παιδιών τους, για το είδος 

των υπηρεσιών υποστήριξης, που είναι διαθέσιμες να βοηθήσουν, καθώς και για τα 

πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τις διάφορες μορφές παροχής (Webster & Roe, 

1998). Η αλήθεια όμως είναι πως τις τελευταίες δεκαετίες τα πράγματα έχουν αλλάξει 

προς το καλύτερο και οι ευκαιρίες για ακαδημαϊκή επιτυχία έχουν αυξηθεί για τους οπτικά 

ανάπηρους μαθητές (MacCuspie, 2002).  

 Η οπτική αναπηρία περιορίζει τις εμπειρίες του παιδιού καθώς οι περισσότερες 

γνώσεις αποκτώνται με την όραση (Πολυχρονοπούλου, 2003). Για το λόγο αυτό, η 

εκπαίδευση των τυφλών παιδιών θα πρέπει να επικεντρωθεί στη χρήση των άλλων 

αισθήσεων, όπως η ακοή και η αφή. Η χρήση των δύο αυτών αισθήσεων παίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο στην πρώιμη εκπαίδευση, καθώς συμβάλλουν στην μετέπειτα 

επιτυχημένη ανάγνωση της μπράιγ (Παπαδόπουλος, 2005).  

Ακόμη, η πρώιμη εκπαίδευση ενός οπτικά ανάπηρου παιδιού θα πρέπει να εστιάζει 

και σε θέματα προσανατολισμού και κίνησης. Με αυτόν τον τρόπο συνδράμει στη 

διαδικασία ανάπτυξης εννοιών και στη πραγμάτωση κινητικών δραστηριοτήτων, οι οποίες 
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με τη σειρά τους συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως το παιχνίδι, οι κοινωνικές 

και επικοινωνιακές δεξιότητες, η αύξηση ευκαιριών για κοινωνικοποίηση και το έντονο 

αίσθημα αυτοπεποίθησης και αυτονομίας (Βλάχου, 2005).   

 Αρχικά, η εκπαίδευση ενός παιδιού με οπτική αναπηρία εξαρτάται από τους 

στόχους που έχουν τεθεί και οι οποίοι είναι βασισμένοι στις ατομικές ανάγκες του παιδιού. 

Το ιδανικό σε αυτή την περίπτωση είναι όταν αυτοί οι στόχοι έχουν τεθεί από τους γονείς 

σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς. Είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για την αγωγή του 

παιδιού, όταν οι ιδέες των γονέων τέμνονται με αυτές των εκπαιδευτικών. Οι 

εκπαιδευτικοί ή οι θεραπευτές που έρχονται σε επαφή με το οπτικώς ανάπηρο παιδί, έχουν 

σχηματίσει μία εικόνα για τις δυνατότητες και τις ανάγκες του, η οποία βασίζεται κατά 

κύριο λόγο στην αξιολόγηση και στην οποιαδήποτε εμπειρία απέκτησαν δουλεύοντας με 

το παιδί. Οι γονείς, επίσης, έχουν σχηματίσει μία εικόνα για το παιδί τους, η οποία όμως 

είναι επηρεασμένη από τις εμπειρίες της πατρότητας και της μητρότητας. Συνδυάζοντας, 

λοιπόν, τις απόψεις των εκπαιδευτικών με αυτές των γονέων, οι στόχοι, που θα 

προκύψουν, θα είναι σίγουρα οι πιο κατάλληλοι και βιώσιμοι για την εκπαίδευση του 

οπτικώς ανάπηρου παιδιού (Holbrook, 2006).  

 Οι στόχοι, οι οποίοι προκύπτουν, είναι διαφορετικοί για το κάθε παιδί με οπτική 

αναπηρία καθώς αυτοί εξαρτώνται από ποικίλους παράγοντες, όπως για παράδειγμα τα 

επίπεδα ετοιμότητας που διαθέτει το κάθε παιδί ή η ύπαρξη επιπρόσθετων αναπηριών. 

Γενικά, όμως, αναφέρονται τρεις τύποι στόχων που αφορούν τα παιδιά με οπτική 

αναπηρία, οι ακαδημαϊκοί, οι λειτουργικοί και οι προσαρμοστικοί στόχοι. Σχετικά με τους 

ακαδημαϊκούς στόχους, αυτοί τίθενται για ικανότητες που έχουν να κάνουν με τους 

εκπαιδευτικούς τομείς όπως η γραφή, η ανάγνωση, τα μαθηματικά. Οι λειτουργικοί στόχοι 

αφορούν τις ικανότητες που πρέπει να αποκτήσει το οπτικώς ανάπηρο παιδί, ώστε να ζει 

αυτόνομα. Μερικοί από αυτούς είναι το φαγητό, το ντύσιμο και η χρήση της τουαλέτας. 
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Επίσης, οι προσαρμοστικοί στόχοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως ο 

προσανατολισμός, η κινητικότητα, οι απτικές και οι ακουστικές δεξιότητες, οι οποίες με τη 

σειρά τους συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της αυτοπεποίθησης του 

παιδιού (Holbrook, 2006). 

 Έπειτα, μετά την οικογένεια, σημαντικό ρόλο στην αγωγή του οπτικώς ανάπηρου 

παιδιού διαδραματίζει το νηπιαγωγείο. Το διδακτικό υλικό και οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται στο νηπιαγωγείο συμβάλλουν ιδιαίτερα στη μαθησιακή προσπάθεια του 

παιδιού, προσφέροντας του εμπειρίες που ενισχύουν το γνωστικό του υπόβαθρο και την 

προσωπικότητά του ενώ παράλληλα χαρίζει στο οπτικώς ανάπηρο παιδί ένα ευνοϊκό 

ξεκίνημα στη σχολική του ζωή. Μετά το νηπιαγωγείο έπεται το σχολείο. Ένα παιδί με 

οπτική αναπηρία μπορεί να φοιτήσει κανονικά στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως και ένα μη ανάπηρο παιδί. Το παιδί και στις δύο 

βαθμίδες εκπαίδευσης λαμβάνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των βλεπόντων μαθητών 

αλλά και ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα που του μαθαίνει τεχνικές εξισορρόπησης της 

μειονεξίας του (Κρουσταλάκης, 2005).  

Παρόλα αυτά οι γονείς πολύ συχνά έρχονται σε δίλημμα σχετικά με την επιλογή 

σχολείου για το οπτικά ανάπηρο παιδί τους. Στην προσπάθειά τους, να εξασφαλίσουν την 

αποτελεσματικότερη σχολική φοίτηση, οι γονείς αναρωτιόνται για το αν το παιδί τους θα 

είναι καλύτερα ως ένα συνηθισμένο μέλος ενός ειδικού σχολείου ή θα αποκτήσει μία 

ειδική θέση σε ένα τυπικό σχολείο (Webster & Roe, 1998).  

 Οι Heyl και Hintermair (2015) είχαν πραγματοποιήσει μία έρευνα η οποία 

αφορούσε τα συμπεριφορικά προβλήματα και την εκτελεστική λειτουργία (μετατόπιση της 

προσοχής, συναισθηματική κατανόηση, στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων) ανάμεσα σε 

οπτικά ανάπηρους μαθητές ειδικών και τυπικών σχολείων της Γερμανίας. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας, οι οπτικά ανάπηροι μαθητές που φοιτούσαν σε ειδικά σχολεία 
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παρουσίαζαν περισσότερα προβλήματα σε αυτούς τους τομείς από τους οπτικά ανάπηρους 

μαθητές τυπικών σχολείων, οι οποίοι παρουσίαζαν πολύ καλύτερη εικόνα. Ακόμη, εύρημα 

αυτής της έρευνας αποτελεί και το γεγονός ότι αρκετά μεγάλο ποσοστό οπτικά ανάπηρων 

μαθητών με πρόσθετες αναπηρίες προτίμησαν για τη φοίτησή τους τα ειδικά σχολεία και 

όχι τα τυπικά.  

 Πιο συγκεκριμένα και όσον αφορά τα ελληνικά δεδομένα, η εκπαίδευση των 

παιδιών με μερική απώλεια όρασης πραγματοποιείται στα συνηθισμένα δημοτικά σχολεία, 

ενώ για τα τυφλά παιδιά συνήθως προτιμάται το ειδικό σχολείο. Η πλειοψηφία των 

τυφλών παιδιών στην Ελλάδα εκπαιδεύεται στο Κέντρο Εκπαίδευσης κι Αποκατάστασης 

Τυφλών (ΚΕΑΤ) στη Αθήνα και στη Σχολή Τυφλών Βορείου Ελλάδος (Ο ΗΛΙΟΣ) στη 

Θεσσαλονίκη (Πολυχρονοπούλου, 2003).  

Γενικότερα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην ελληνική εκπαίδευση μια 

έντονη προώθηση της ενταξιακής λογικής. Ο άμεσα εμπλεκόμενος σε αυτή την κατάσταση 

είναι ο ειδικός παιδαγωγός, ο οποίος ασχολείται ατομικά με το μαθητή εφαρμόζοντας 

εξατομικευμένη διδασκαλία (Ζώνιου-Σιδέρη, 2011). Έτσι, λοιπόν, ένα οπτικά ανάπηρο 

παιδί μπορεί να εκπαιδευτεί ομαλά μέσα στην τάξη τυπικού σχολείου αρκεί να γίνουν οι 

απαραίτητες τροποποιήσεις και προσαρμογές στις μεθόδους και στα μέσα διδασκαλίας 

(Πολυχρονοπούλου, 2003).  

Ο κυριότερος σκοπός της γενικής αγωγής, που δέχεται το παιδί με οπτική αναπηρία 

από την οικογένεια, το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο, είναι η ενεργοποίηση των 

υπολοίπων αισθητηριακών του λειτουργιών. Το οπτικώς ανάπηρο παιδί, στηριζόμενο στις 

άλλες αισθητηριακές του προσβάσεις, καταφέρνει με το χρόνο να αποκτήσει μία σύνθετη 

αντιληπτική λειτουργία. Με άλλα λόγια, μέσα από την αισθητηριακή αγωγή το παιδί 

καταφέρνει να αναπτύξει τρόπους επικοινωνίας, όπως η διαμόρφωση του γλωσσικού του 

οργάνου, που επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της ακοής. Επίσης, μέσω αυτής της αγωγής 



21 
 

επιτυγχάνεται η ανάπτυξη της κινητικότητας του παιδιού καθώς και η αισθητική του 

μόρφωση. Όλοι οι παραπάνω σκοποί πραγματώνονται κατά κύριο λόγο στο σχολείο 

στοιχειώδους εκπαίδευσης, όπου το διδακτικό πρόγραμμα προσαρμόζεται στην 

ιδιαιτερότητα του παιδιού, με τη συμβολή του δασκάλου, του εκπαιδευτικού υλικού και 

της υψηλής εκπαιδευτικής τεχνολογίας (Κρουσταλάκης, 2005).  

 Όπως προαναφέρθηκε, απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη της αγωγής του 

οπτικώς ανάπηρου παιδιού είναι η εξάσκηση όλων των  υπόλοιπων αισθήσεων. Για το 

λόγο αυτό, σημαντική κρίνεται η χρήση του κατάλληλου υλικού για την ορθή εκπαίδευση 

των παιδιών με προβλήματα όρασης. Το εκπαιδευτικό υλικό συνήθως διακρίνεται σε 

οπτικό, απτικό και ακουστικό, στηρίζεται στην ύλη των σχολικών βιβλίων και είναι 

επεξεργασμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες των συγκεκριμένων παιδιών. Το τι θα 

χρησιμοποιηθεί κάθε φορά, εξαρτάται πρώτα από τον εκπαιδευτικό και την αξιολόγηση 

που έχει πραγματοποιήσει και ακολούθως από τα μέσα που είναι διαθέσιμα στην εκάστοτε 

εκπαιδευτική δομή (Αργυρόπουλος, 2011).  

 Ειδικότερα και όσον αφορά την ανάπτυξη των ακουστικών δεξιοτήτων, ο 

δάσκαλος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο ακουστικό κανάλι του παιδιού με οπτική 

αναπηρία. Η ανάπτυξη των ακουστικών δεξιοτήτων χρήζει μεγάλης σπουδαιότητας στη 

ζωή των οπτικά ανάπηρων ατόμων. Ακριβέστερα, όσο μεγαλύτερη είναι η απώλεια 

όρασης, τόσο μεγαλύτερη γίνεται και η ανάγκη ανάπτυξης των ακουστικών δεξιοτήτων. Ο 

δάσκαλος, λοιπόν, πρέπει να διδάξει στο παιδί πως να συγκεντρώνεται και να ακούει με 

προσοχή, χρησιμοποιώντας ως υλικό το ραδιόφωνο, το βίντεο, ομιλούντα βιβλία 

(Πολυχρονοπούλου, 2003).  

Οι διάφορες μορφές ηχητικού υλικού λειτουργούν πολύ αποτελεσματικά ως 

εναλλακτικός τρόπος μελέτης για τους οπτικά ανάπηρους μαθητές, ιδιαίτερα όταν αυτοί 

καλούνται να διαβάσουν αρκετές σελίδες σε κώδικα Braille ή κωλύονται να διαβάσουν 
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μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία. Ακόμη, τα ακουστικά βοηθήματα που θα χρησιμοποιήσει ο 

δάσκαλος ίσως να είναι και ο μοναδικός τρόπος πρόσβασης στην πληροφορία για τους 

μαθητές που δεν γνωρίζουν τον κώδικα Braille (Αργυρόπουλος, 2011).  

Έπειτα, εξίσου σημαντική είναι και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων κινητικότητας. 

Όταν το άτομο είναι ικανό να κινηθεί στο περιβάλλον του, τότε αυτόματα επηρεάζεται 

ψυχολογικά, κοινωνικά, συναισθηματικά, οικονομικά και σωματικά. Η κίνηση είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με τη μάθηση καθώς το άτομο κατανοεί τον κόσμο καλύτερα επειδή κινείται 

στο περιβάλλον του. Όταν τα παιδιά κινούνται ανεξάρτητα, ο κόσμος τους μεγαλώνει και 

οι εμπειρίες τους πληθαίνουν. Η αυτόνομη κίνηση συμβάλλει στην εξέλιξη και στην 

μάθηση του παιδιού, όπως η γλώσσα, η γραφή, η ανάγνωση, η κατανόηση εννοιών, ενώ 

παράλληλα συμβάλλει σημαντικά και στην κοινωνική αλληλεπίδραση (Stone, 2005).  

 Τα οπτικώς ανάπηρα παιδιά συνήθως αντιμετωπίζουν περισσότερους περιορισμούς 

στην εξερεύνηση του κόσμου τους και για το λόγο αυτό η εκπαίδευσή τους σε θέματα 

κινητικότητας ξεκινάει πριν τη σχολική ηλικία. Έπειτα, συνεχίζουν την εκπαίδευση ως 

μαθητές με τη βοήθεια ειδικών εκπαιδευτών προσανατολισμού και κινητικότητας, οι 

οποίοι συνεργάζονται ταυτόχρονα με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς του παιδιού 

(Πολυχρονοπούλου, 2003). Συχνές δραστηριότητες, που εφαρμόζονται έτσι ώστε να 

επιτευχθεί η ανάπτυξη της κινητικότητας, είναι ασκήσεις βάδισης, ελεύθερης κίνησης, 

συντονισμού σωματικών εκδηλώσεων με διάφορους ήχους κ.α (Κρουσταλάκης, 2005).  

Εκ παραλλήλου και σχετικά με τις απτικές δεξιότητες, η ανάπτυξή τους είναι 

ιδιαίτερα κρίσιμη για τα άτομα με οπτική εξασθένιση, καθώς η αφή είναι η δεύτερη σε 

σημασία αίσθηση που συμβάλλει στην πραγμάτωση της επικοινωνίας και της εκπαίδευσης 

τους. Ιδιαιτέρως για τα τυφλά παιδιά, επικρατεί η άποψη ότι χρησιμοποιούν την αφή 

περισσότερο από τις άλλες αισθήσεις τους. Η ανάπτυξη των λεπτών δεξιοτήτων είναι 
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απαραίτητη όχι μόνο για την εκμάθηση της μπράιγ ανάγνωσης και γραφής αλλά και για τη 

βέλτιστη εξερεύνηση και κατανόηση του ευρύτερου χώρου (Παπαδόπουλος, 2005).  

 Στα πλαίσια του σχολείου, οι μαθητές με οπτική αναπηρία χρειάζονται τις λεπτές 

δεξιότητες, ώστε να κατανοήσουν τις απτικές αναπαραστάσεις, τους χάρτες, τα 

διαγράμματα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη χρήση κατάλληλου απτικού υλικού και 

μεθόδων από τη μεριά των δασκάλων. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο δημοτικό 

σχολείο, στα παιδιά με οπτική αναπηρία, τα οποία στηρίζονται κατά κύριο λόγο στην αφή, 

πρέπει να δίνεται σταδιακά όλο και πιο σύνθετο υλικό ώστε να καταφέρουν να εξελίξουν 

τις δεξιότητες στην κατανόηση. Μέσω των απαραίτητων τεχνικών τα παιδιά θα βοηθηθούν 

και θα μάθουν να χρησιμοποιούν επιτυχώς το απτικό υλικό (Mason & Arter, 2005).  

Συμπληρωματικά, όπως ήδη έχει αναφερθεί, η ανάπτυξη των απτικών δεξιοτήτων 

είναι απαραίτητη και ωφέλιμη στην ανάγνωση της μπράιγ. Ο κώδικας Braille είναι ένα 

ανάγλυφο σύστημα γραφής και ανάγνωσης, όπου συνήθως οι τυφλοί μαθητές, κατά τον 

εκπαιδευτικό ορισμό, μπορούν και αναγνωρίζουν τους χαρακτήρες του μέσω της αφής. Η 

ανάγνωση μέσω αφής ως επί το πλείστον είναι πιο δύσκολη διαδικασία από την ανάγνωση 

μέσω όρασης. Μέσα σε μία τάξη τυπικού σχολείου, οι τυφλοί μαθητές, όταν εμπλέκονται 

σε δραστηριότητες γραφής και ανάγνωσης, συχνά χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να 

αναπτύξουν τις ικανότητες τους σχετικά με τον κώδικα Braille σε σύγκριση με τους 

βλέποντες συμμαθητές τους (Αργυρόπουλος, 2011· Webster & Roe, 1998).  

Επομένως, ένας ακόμη σημαντικός στόχος, που πρέπει να διεκπεραιώσει ο 

εκπαιδευτικός, που ασχολείται με τα οπτικά ανάπηρα παιδιά μιας τυπικής τάξης, είναι να 

στηρίξει τη χρήση της μπράιγ και να διευκολύνει τους μαθητές του, διευκρινίζοντας τους 

σημαντικά τεχνικά σημεία του κώδικα αυτού (Webster & Roe, 1998). Η τεχνολογία 

άλλωστε συνδράμει στην όλη διαδικασία, έχοντας κάνει την εκμάθηση της μπράηγ ακόμη 

πιο προσβάσιμη και εύκολη για τους μαθητές (MacCuspie, 2002).  
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1.6. Ο ρόλος του δασκάλου  

 

Κατά γενική ομολογία και με μοναδική εξαίρεση την οικογένεια, κανείς δεν 

πρόκειται να επηρεάσει περισσότερο το άτομο με ειδικές ανάγκες από το δάσκαλό του. Το 

ανάπηρο παιδί με τη βοήθεια των δασκάλων του θα γνωρίσει καινούρια πράγματα και θα 

μάθει τεχνικές, που θα το βοηθήσουν να αντιμετωπίσει ομαλά τη μειονεξία του. Ο 

δάσκαλος της ειδικής αγωγής είναι αυτός που θα καθοδηγήσει το παιδί και θα 

προσδιορίσει τα όρια και τις απαιτήσεις της σχολικής προσαρμογής. Αυτός θα δείξει στο 

παιδί με αναπηρία το δρόμο για την αποτελεσματική μάθηση και την ωρίμανση, 

συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη διανοητική και συναισθηματική του ανάπτυξη 

(Buscaglia, 1993). 

 Ο δάσκαλος πρέπει να έχει γενικά μια αντικειμενική στάση απέναντι στην 

παιδαγωγική εργασία. Όταν, δε, αναφερόμαστε στην ειδική παιδαγωγική εργασία τότε ο 

δάσκαλος πρέπει να την παρατηρήσει μέσα από ένα ευρύτερα ολοκληρωμένο πλαίσιο, 

ώστε να κατανοήσει στο μέγιστο την αξία της. Ένας εκπαιδευτικός δεν πρέπει να 

αδιαφορεί για το άτομο με αναπηρία, γιατί με αυτόν τον τρόπο το οδηγεί αυτόματα σε μια 

αρνητική συμπεριφορά. Στόχος του πρέπει να είναι η ένταξη στην κοινότητα. Ο δάσκαλος 

απαιτείται να κατανοεί άμεσα τη μειονεξία του παιδιού και να γνωρίζει τον αντίκτυπο μιας 

αναπηρίας στην ψυχική του εξέλιξη, ώστε να επιστήσει εγκαίρως την προσοχή στους 

γονείς για τη σοβαρότητα του προβλήματος και να τους κατατοπίσει αναλόγως (Ζώνιου-

Σιδέρη, 2011).  

 Η οπτική αναπηρία από μόνη της δημιουργεί σύνθετα ζητήματα μάθησης και 

διδασκαλίας για το μαθητή. Ο δάσκαλος, όμως, που είναι ειδήμων και διορατικός, πρέπει 

να πάρει αυτό που γνωρίζει από τη θεωρία και να το αναμείξει με τις μαθησιακές 

δυνατότητες και ανάγκες του μαθητή, να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του δεδομένου 
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μαθησιακού περιβάλλοντος και να ορίσει με ακρίβεια τις πιο αποτελεσματικές 

εκπαιδευτικές στρατηγικές. Η άριστη γνώση της οπτικής αναπηρίας και των επιπτώσεων, 

που αυτή φέρει στη μάθηση και όχι μόνο, είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την 

παροχή αποτελεσματικής διδασκαλίας στους οπτικά ανάπηρους μαθητές (MacCuspie, 

2002). 

 Έπειτα, οι τρόποι διδασκαλίας που υιοθετούνται από τους εκπαιδευτικούς έχουν να 

κάνουν με τις στρατηγικές και την οργάνωση, ενώ τα μέσα διδασκαλίας με το 

εκπαιδευτικό υλικό και τις ΤΠΕ. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος διδασκαλίας που 

χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί παιδιών με οπτική αναπηρία είναι η άμεση διδασκαλία 

(direct instruction). Είναι μια μέθοδος δασκαλοκεντρικού χαρακτήρα, η οποία καθοδηγεί 

τα παιδιά με μερική ή ολική απώλεια όρασης, μέσα από ένα συνταίριασμα τεχνικών και 

πρακτικών διδασκαλίας. Με αυτή την μέθοδο τα οπτικώς ανάπηρα παιδιά αποκτούν 

πρόσβαση σε όλα τα μαθήματα, εν αντιθέσει με άλλες μεθόδους διδασκαλίας που 

στηρίζονται στην παρατήρηση ή στη μίμηση (Αργυρόπουλος, 2011).  

Από την άλλη μεριά, υποστηρίζονται ιδιαίτερα και οι μαθητοκεντρικές μέθοδοι, οι 

οποίες έχουν αποδειχθεί αρκετά αποτελεσματικές για την εκπαίδευση των μαθητών 

τυπικής ανάπτυξης ή με οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας. Τέτοιες εκπαιδευτικές 

στρατηγικές μεγιστοποιούν την ενεργό συμμετοχή των ανάπηρων μαθητών στο χώρο του 

σχολείου, προωθώντας τη μόρφωσή τους και ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους. Έχουν 

ως στόχο, δηλαδή, να μάθουν στους μαθητές να θέτουν τους κατάλληλους στόχους, να 

ελέγχουν τις επιδόσεις τους, να επιλύουν τα παρόντα ή μελλοντικά προβλήματα που θα 

παρουσιαστούν στη ζωή τους και γενικότερα να αυτοπροσδιορίζονται (Agran, Hong, & 

Blankenship, 2007).      

 Μεταξύ των άλλων, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η συνεργασία γονέα και δασκάλου 

κρίνεται επίσης απαραίτητη για την παιδευτική εξέλιξη του παιδιού με οπτική αναπηρία. 
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Είναι πολύ σημαντικό εκπαιδευτικοί και γονείς να ανταλλάσουν τις απόψεις τους για την 

εύρεση ενός κατάλληλου μαθησιακού προσχολικού και σχολικού περιβάλλοντος για τα 

παιδιά. Οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευθύνη να ενημερώνουν τους γονείς για τις 

δυνατότητες των παιδιών τους, ώστε να παρθούν οι αρμόδιες αποφάσεις (Κουτάντος, 

2005). Απαιτείται, λοιπόν, η στενή και ομαλή συνεργασία μεταξύ γονέα και δασκάλου για 

να επιτευχθούν οι μαθησιακοί σκοποί αλλά και να αποκτηθούν οι απαραίτητες δεξιότητες 

από τους οπτικά ανάπηρους μαθητές, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να διαχειριστούν τη 

μετέπειτα ενήλικη ζωή τους (Lewis & Iselin, 2002).  

 Η ανάπτυξη μίας σχέσης συνεργασίας μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών 

συμβάλλει στον εντοπισμό των αδυναμιών του παιδιού και στην αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων του, εξετάζοντας παράλληλα τρόπους για τη διεξαγωγή μίας όσο το δυνατόν 

περισσότερο παραγωγικής χρονιάς. Ειδικότερα, όταν ο δάσκαλος διαθέτει την ικανότητα 

να ακούει, να δείχνει ενδιαφέρον και να δημιουργεί μία φιλόξενη ατμόσφαιρα στις 

συναντήσεις του με τους γονείς, τότε αυτομάτως αυξάνει και τις πιθανότητες για τη 

δημιουργία μίας δόκιμης και συνεχούς επαφής μαζί τους (Trubowitz & Robins, 2003).  

Τέλος, η επιρροή των δασκάλων κρίνεται, επίσης, σημαντική απέναντι στη 

συχνότητα και την ποιότητα των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσει το παιδί 

με τα υπόλοιπα παιδιά. Παραδείγματος χάρη, ο δάσκαλος είναι αυτός που πρώτος θα 

επέμβει για να ανοίξει νέες ευκαιρίες, να προτείνει συνεργασίες μεταξύ των παιδιών, να 

παρέμβει και να επιλύσει τυχόν τσακωμούς και γενικώς να προωθήσει νέους τρόπους 

ενίσχυσης του παιχνιδιού και της διερεύνησης (Hodges & Keller, 1999· Webster & Roe, 

1998).     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

 

2.1. Η έννοια της κοινωνικής στήριξης 

 

 Η εξέταση του φαινομένου του κοινωνικού πλαισίου σχετικά με την ανθρώπινη 

ανάπτυξη και συμπεριφορά, αποτελεί κύρια προοπτική των κοινωνικών επιστημών. Οι 

ανθρωπολόγοι και οι κοινωνιολόγοι θεωρούν πως το κοινωνικό πλαίσιο είναι ο κυρίαρχος 

παράγοντας, που συμβάλλει στην κατανόηση της ανθρώπινης λειτουργίας (Pearson, 1990).   

 Όσον αναφορά τον ορισμό της κοινωνικής στήριξης, αυτός ποικίλει ανάλογα με το 

βαθμό εξειδίκευσης του, το εύρος των συναλλαγών που καλύπτονται και τη σημασία που 

αποδίδεται στη σταθερότητα των διαπροσωπικών σχέσεων. Η κοινωνική στήριξη είναι μία 

πολύπλευρη έννοια και μπορεί να γίνει αντιληπτή με πολλούς και διάφορους τρόπους 

(Wolchik, Beals, & Sandler, 1989).  

 Σε γενικές γραμμές, η κοινωνική στήριξη μπορεί να οριστεί ως οι δυνάμεις και οι 

παράγοντες που υπάρχουν σε ένα κοινωνικό περιβάλλον και οι οποίοι διευκολύνουν την 

επιβίωση των ανθρώπων. Αυτός βέβαια είναι ένας γενικός ορισμός που δεν ενδείκνυται 

ιδιαιτέρως για ερευνητικούς σκοπούς (Lin, 2013). Αυτό το είχε υποστηρίξει παλαιότερα 

και ο Barrera (1986) σε ανασκόπησή του, ότι, δηλαδή, ο όρος κοινωνική στήριξη δεν είναι 

επαρκώς συγκεκριμένος, ώστε να λειτουργεί χρήσιμα ως ερευνητική έννοια.  

Ο Lin (2013) στην προσπάθεια του να ορίσει την κοινωνική στήριξη (social 

support) ξεκίνησε με την αποσύνθεση και διερεύνηση του ίδιου του όρου. Αναφέρει, 

λοιπόν, στο βιβλίο του ότι η έννοια αυτή αποτελείται από δύο συστατικά, το επίθετο 

κοινωνικός (social) και το ουσιαστικό στήριξη (support). Το πρώτο συστατικό 

(κοινωνικός) πιστεύουν πως σχετίζεται με τη σύνδεση του ατόμου με το κοινωνικό 

περιβάλλον, η δομή του οποίου αποτελείται από τρία επίπεδα α) την κοινότητα β) το 
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κοινωνικό δίκτυο και γ) τις σχέσεις εμπιστοσύνης. Το δεύτερο συστατικό της υποστήριξης 

αντικατοπτρίζει τις πολύ σημαντικές και εκφραστικές δραστηριότητες.  

Επί τούτοις,  οι Cohen και Syme (1985) ορίζουν την κοινωνική στήριξη και ως 

ανταλλαγή αγαθών μεταξύ δύο ατόμων, ενώ ο Cobb (1976) παρομοιάζει την κοινωνική 

στήριξη με μία πληροφορία, η οποία οδηγεί το υποκείμενο να πιστεύει πως αγαπήθηκε, 

είναι αξιέπαινο και πολύτιμο και ότι ανήκει σε ένα κοινωνικό δίκτυο επικοινωνίας και 

αμοιβαίας υποχρέωσης. 

 Έπειτα, ο Tardy (1985) υποστηρίζει ότι για τον ορθό ορισμό της κοινωνικής 

στήριξης είναι ωφέλιμο οι άνθρωποι να μην φτάσουν συναινετικά σε έναν και μοναδικό 

ορισμό αλλά να αναγνωρίσουν και να συζητήσουν θέματα τα οποία σχετίζονται με τον 

ορισμό της έννοιας τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. Σύμφωνα με τους 

ισχυρισμούς του, λοιπόν, ο αποδοτικότερος τρόπος για την προσέγγιση και τον ορισμό της 

κοινωνικής στήριξης είναι ο καθορισμός πέντε θεμάτων τα οποία αποτελούν πρωταρχικά 

στοιχεία της κοινωνικής στήριξης.  

Με άλλα λόγια, πρέπει να καθοριστεί α) η κατεύθυνση (η κοινωνική στήριξη έχει 

δύο κατευθύνσεις διότι δίνεται και λαμβάνεται), β) η διάθεση ( διαθεσιμότητα της 

στήριξης, η οποία έχει να κάνει με την ποσότητα και την ποιότητα της στήριξης που είναι 

προσβάσιμη για τους ανθρώπους), γ) η περιγραφή/αξιολόγηση (η αξιολόγηση των ατόμων 

για την ικανοποίηση που εισπράττουν λόγω κοινωνικής στήριξης), δ) το περιεχόμενο 

(ανάλογα με την εκάστοτε κατάσταση το περιεχόμενο της στήριξης αλλάζει, για 

παράδειγμα υπάρχουν τέσσερις τύποι κοινωνικής στήριξης: η συναισθηματική, η 

πρακτική, η στήριξη σε επίπεδο πληροφόρησης και η στήριξη σε επίπεδο εκτίμησης) και 

ε) το δίκτυο (με αλλά λόγια το κοινωνικό σύστημα που παρέχει στήριξη). Όλα τα 

παραπάνω ζητήματα λειτουργούν ανεξάρτητα (Tardy, 1985).  
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2.2. Μορφές κοινωνικής στήριξης 

 

  Σύμφωνα με τον Barrera (1986) η κοινωνική στήριξη χωρίζεται σε τρεις 

κατηγορίες όπως: α) η κοινωνική ενσωμάτωση (social embeddedness), η οποία αναφέρεται 

στις συνδέσεις που αναπτύσσουν τα άτομα με τους σημαντικούς άλλους στο κοινωνικό 

τους περιβάλλον, β) η προσδοκώμενη κοινωνική στήριξη (perceived social support), η 

οποία έχει εξελιχθεί σε μία σημαντική έννοια, που χαρακτηρίζει την κοινωνική στήριξη ως 

μία γνωστική αξιολόγηση και γ) η ληφθείσα στήριξη (enacted support), η οποία μπορεί να 

γίνει κατανοητή μέσα από ενέργειες που οι άλλοι διεκπεραιώνουν, όταν προσφέρουν 

βοήθεια σε ένα κομβικό πρόσωπο. Πρόσθετα, οι Finch, Okun, Pool και Ruehlman (1999) 

ορίζουν την προσδοκώμενη κοινωνική στήριξη ως τη στήριξη που λαμβάνει το άτομο σε 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή χωρίς να το ζητήσει και την ληφθείσα κοινωνική στήριξη 

ως τη στήριξη που έχει ήδη λάβει ή λαμβάνει το άτομο σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή 

από τον κοινωνικό του περίγυρο.  

 Άλλες έρευνες ταξινομούν την κοινωνική στήριξη σε τρεις συγκεκριμένες μορφές. 

Αρχικά αναφέρεται η ενημερωτική στήριξη (informational support), η οποία συμβαίνει 

όταν ένα άτομο βοηθάει ένα άλλο να διαχειριστεί καλύτερα τα διάφορα στρεσογόνα 

γεγονότα στη ζωή του, συμβουλεύοντάς το και καθοδηγώντας το. Δεύτερον, λαμβάνει 

χώρα η πρακτική στήριξη (practical support), όπου συμπεριλαμβάνονται η παροχή 

βοήθειας, υλικών αγαθών και υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα η οικονομική στήριξη. 

Τρίτον, αναφέρεται η συναισθηματική στήριξη (emotional support) κατά την οποία το 

άτομο παρέχει στο άλλο φροντίδα και θαλπωρή, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της 

δυσφορίας, στην αποκατάσταση της αυτοεκτίμησης και στη έκφραση των συναισθημάτων 

(Kahn & Antonucci, 1980· Taylor, 2011).   
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Ειδικότερα και αναφορικά με την διάκριση της κοινωνικής στήριξης σε 

συναισθηματική και πρακτική από τους ερευνητές (Brough & Pears, 2004· Chang & 

Schaller, 2000· Kahn & Antonucci, 1980· Taylor, 2011), η πρακτική στήριξη (practical 

support) αφορά στη βοήθεια που δέχεται το άτομο σε διάφορες δραστηριότητες της 

καθημερινότητάς του (Kahn & Antonucci, 1980), καθώς και στην παροχή υλικών πόρων 

(Chang & Schaller, 2000), όπως η σωματική βοήθεια, η οικονομική βοήθεια και η 

μεταφορά (Hogan, Linden, & Najarian, 2002).  

Η συναισθηματική στήριξη (emotional support) από την άλλη, περιλαμβάνει την 

έκφραση συναισθημάτων όπως η αγάπη, η φροντίδα, η εμψύχωση και η κατανόηση από 

άτομα τα οποία είναι αξιόπιστα και πρόθυμα να ακούσουν και να βοηθήσουν οποιαδήποτε 

στιγμή είναι αναγκαίο (Chang & Schaller, 2000), καθώς η αμοιβαιότητα και η στοργή 

είναι κύρια χαρακτηριστικά που διαθέτει μία στενή σχέση μεταξύ των μερών (Gottlieb & 

Bergen, 2010). Ο Cobb (1976), μάλιστα, παρομοιάζει τη συναισθηματική στήριξη με μία 

πληροφορία, κατά την οποία το άτομο βιώνει την αγάπη και την έγνοια των άλλων και η 

οποία μεταδίδεται μέσα σε συνθήκες όπου κυριαρχεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη.  

 Στη συνέχεια, ένας ακόμη βασικός διαχωρισμός της κοινωνικής στήριξης είναι 

αυτός σε προσδοκώμενη (perceived support) και ληφθείσα στήριξη (received support). Η 

προσδοκώμενη στήριξη είναι το είδος της βοήθειας που ένα άτομο πιστεύει, στηριζόμενο 

στις σχέσεις με το κοινωνικό του δίκτυο, ότι θα είναι διαθέσιμη σε περίπτωση που τη 

χρειαστεί (Sarason, Shearin, Pierce, & Sarason, 1987 όπως αναφέρεται σε 

Papakonstantinou & Papadopoulos, 2009).  

 Επιπλέον, είναι ευρέως γνωστό και αποδεδειγμένο από πολλές μελέτες ότι η 

κοινωνική στήριξη έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην υγεία και στην ευεξία του ατόμου 

(Cohen & Syme, 1985· Cohen & Willis, 1985· Huurre, 2000· Pearson, 1990· Uchino, 

2009· Taylor, 2011). Λαμβάνοντας υπόψη τα αποδεικτικά στοιχεία, η κοινωνική στήριξη 
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κατά γενική ομολογία είναι ένας πόρος με ισχυρό δυναμικό στην πρόληψη και την 

αποκατάσταση αρκετών ψυχολογικών και κοινωνιολογικών ασθενειών (Pearson, 1990). 

Έχει επανειλημμένα μελετηθεί και έχει αποδειχθεί ότι η κοινωνική στήριξη είναι 

ιδιαιτέρως αποτελεσματική στο να περιορίζει τις επιπτώσεις του χρόνιου και οξέου 

άγχους. Ιδιαίτερα σε μεταβατικές περιόδους έχει αποδειχθεί πως ο άνθρωπος έχει ανάγκη 

την κοινωνική στήριξη, η οποία λειτουργεί προστατευτικά απέναντι του  και τον βοηθάει 

να ανταπεξέλθει στις ανεπιθύμητες και απρόβλεπτες αλλαγές στη ζωή του (Kahn & 

Antonucci, 1980). Ο κύκλος της ζωής, από τη γέννηση μέχρι το θάνατο, είναι γεμάτος 

ξαφνικές αλλαγές και μεταβάσεις, οι οποίες αποβαίνουν αρκετά στρεσογόνες για το 

άτομο. Η κοινωνική στήριξη με το ρόλο της, λοιπόν, διευκολύνει το άτομο να 

προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε αλλαγή και κρίση βιώσει κατά τη διάρκεια της ζωής του 

(Cobb, 1976).  

Συμπληρωματικά, αξίζει να αναφέρουμε πως οι Cohen και Willis (1985) 

παρουσίασαν δύο διαφορετικές διαδικασίες κατά τις οποίες η κοινωνική στήριξη 

επηρεάζει θετικά την προσωπική ευημερία. Αρχικά, το ένα μοντέλο προτείνει ότι η 

κοινωνική στήριξη σχετίζεται με την ευημερία μόνο όταν το άτομο βρίσκεται υπό την 

πίεση του άγχους. Αυτό το μοντέλο ορίζεται ως το προστατευτικό μοντέλο (buffering 

model) και θεωρεί ότι η στήριξη προστατεύει το άτομο από τις παθογόνες επιδράσεις 

διαφόρων στρεσογόνων γεγονότων. Το δεύτερο εναλλακτικό μοντέλο, το οποίο ορίζεται 

ως το μοντέλο του κυρίου αποτελέσματος (main-effect model), υποστηρίζει ότι οι πηγές 

κοινωνικής στήριξης έχουν θετική επίδραση στο άτομο, ανεξάρτητα από το αν αυτό 

βρίσκεται υπό την πίεση του άγχους.   

 Ακόμη, η κοινωνική στήριξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με τη σωματική 

υγεία. Η κοινωνική στήριξη αποτελεί έναν από τους πιο καλά τεκμηριωμένους 

παράγοντες, ο οποίος επηρεάζει άμεσα τη σωματική υγεία. Επιδημιολογικές έρευνες, που 
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πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν, έχουν αποδείξει ότι τα ποσοστά θνησιμότητας είναι 

πιο αυξημένα στα άτομα, τα οποία λαμβάνουν χαμηλά ποσοστά κοινωνικής στήριξης 

(Uchino, 2009).  

Γενικά, σύμφωνα με τα ευρήματα πολλών ερευνητών, διαπιστώνουμε ότι αυτές οι 

μορφές στήριξης έχουν έναν ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο στη ζωή των ατόμων και δη με 

αναπηρία. Τον τελευταίο καιρό, όμως, βρέθηκε πως η κοινωνική στήριξη έχει και 

αρνητική μορφή, η οποία έχει αντίθετες επιπτώσεις από τις αναμενόμενες στις ζωές των 

ανάπηρων ατόμων. Με άλλα λόγια η κοινωνική στήριξη έχει και θετικές και αρνητικές 

πτυχές που συνυπάρχουν στο κοινωνικό περιβάλλον του ατόμου (Cimarolli & Boerner, 

2005).  

Αρνητική κοινωνική στήριξη μπορεί να θεωρηθεί η στήριξη, η οποία προσφέρεται 

ανάρμοστα (Sarason, Sarason, Shearin, & Pierce, 1987) και έχει βλαβερές επιπτώσεις στη 

ψυχική υγεία του ανθρώπου (Reinhardt, 2001) καθώς έχει αποδειχθεί πως η κοινωνική 

στήριξη έχει άμεση σχέση με συμπτώματα κατάθλιψης (Papadopoulos, Papakonstantinou, 

Montgomery, & Solomou, 2014). Τέλος, άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι και η 

υπερπροστασία αποτελεί μία μορφή αρνητικής κοινωνικής στήριξη καθώς μπορεί να 

προκαλέσει άγχος και συμπτώματα κατάθλιψης (Cimarolli, 2006· Guerette & Smedema, 

2011).  

 

 

2.3. Κοινωνική στήριξη και άτομα με αναπηρία 

 

 Οι κοινωνικοί δεσμοί και η στήριξη, που παρέχεται, είναι μείζονος σημασίας για το 

άτομο σε όλα τα στάδια της ζωή του, ανεξαρτήτου ηλικίας. Κυρίως, όμως, μία 

συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού, όπως τα άτομα με αναπηρία, χρήζουν ακόμη 

μεγαλύτερης σημασίας και φροντίδας, γιατί συνήθως χρειάζονται βοήθεια, ώστε να 
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ανταποκριθούν στις καθημερινές τους εργασίες ή να αντιμετωπίσουν τα διάφορα 

ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία είναι απόρροια της αναπηρίας τους (Morgan, Patrick, 

& Charlton, 1984).  

 Τις τελευταίες δεκαετίες, πλήθος ερευνών έχει αποδείξει το σημαντικό ρόλο που 

παίζουν οι κοινωνικές επαφές και η κοινωνική στήριξη στην ψυχολογική ευεξία του 

ανθρώπου. Η έρευνα, όμως, πάνω σε αυτά τα θέματα και ειδικότερα σε σχέση με τα άτομα 

με αναπηρία είναι ακόμα πρόσφατη, παρόλο που οι υποστηρικτικές σχέσεις με την 

οικογένεια, τους συνομηλίκους και τους σημαντικούς άλλους είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για 

τα άτομα με αναπηρία (Huurre, 2000).  

Προβλήματα υγείας, όπως μία οπτική δυσλειτουργία, συχνά απειλούν την ποιότητα 

και τη διατήρηση των σχέσεων με την οικογένεια και τους φίλους ενώ ταυτόχρονα οι 

σχέσεις αυτές διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που 

παρουσιάζει η αναπηρία. Οι αναπηρίες, ορισμένες φορές, μπορεί να δημιουργήσουν 

εμπόδια όσον αφορά τους κοινωνικούς ρόλους όπως είναι η δουλειά, η διασκέδαση, η 

οικογένεια και οι φίλοι. Στρεσογόνοι παράγοντες μπορεί να κλονίσουν σε μεγάλο βαθμό 

τις σχέσεις αυτές (Sacks & Wolffe, 1998). Για το λόγο αυτό, το να αναζητά κάποιος την 

κοινωνική στήριξη και να επιδιώκει τη δημιουργία υγιών κοινωνικών σχέσεων, έχει 

αποδειχθεί ευρέως ως ο βέλτιστος τρόπος απαλοιφής του άγχους (Cohen & Syme, 1985).  

 

2.4. Κοινωνική στήριξη και άτομα με οπτική αναπηρία 

 

 Η κοινωνική στήριξη έχει ιδιαίτερα ευεργετική επιρροή στα άτομα με οπτική 

αναπηρία (Cimarolli & Boerner, 2005). Σύμφωνα με έρευνες, η λήψη κοινωνικής στήριξης 

τους προξενεί έντονα το αίσθημα της ευτυχίας (Kef, 2002). Η κοινωνική στήριξη 

συμβάλλει στην πνευματική υγεία και στη μείωση της κατάθλιψης ενώ παράλληλα 
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αυξάνει και το αίσθημα ελπίδας των οπτικά αναπήρων (Singletary, Goodwyn, & Carter, 

2009).  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα παλαιότερης έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε 

σε πληθυσμό οπτικά ανάπηρων ενηλίκων, όσο χαμηλότερα ήταν τα ποσοστά κοινωνικής 

στήριξης τόσο αυξημένα ήταν τα επίπεδα κατάθλιψης. Θετική συσχέτιση παρατηρήθηκε, 

επίσης, ανάμεσα στην αυτοπεποίθηση και την κοινωνική στήριξη, καθώς αυξημένα 

ποσοστά αυτοπεποίθησης ισούνταν με αυξημένα ποσοστά κοινωνικής στήριξης (Hersen et 

al., 1995). Γεγονός που επαληθεύεται και από την Reinhardt (1996), η οποία συμπέρανε 

ότι τα οπτικώς ανάπηρα άτομα, τα οποία λαμβάνουν υψηλά ποσοστά κοινωνικής στήριξης 

(από συγγενικά πρόσωπα και φίλους), έχουν αρκετά μειωμένες πιθανότητες να 

εμφανίσουν συμπτώματα κατάθλιψης, ενώ ταυτόχρονα παρατηρήθηκε να απολαμβάνουν 

τη ζωή και συνολικά να προσαρμόζονται  καλύτερα στην αναπηρία τους.  

Γενικότερα, το άτομο με οπτική αναπηρία λαμβάνει κοινωνική στήριξη σε όλα τα 

στάδια της ζωής του, η οποία καθορίζει τις επιλογές του και το ίδιο σαν οντότητα. Λόγου 

χάρη, οι μαθητές με οπτική αναπηρία πλέον παρακολουθούν τα μαθήματα και το 

πρόγραμμα του γενικού σχολείου τυπικής ανάπτυξης. Ευτυχώς, η πρόσβαση και η 

νομιμότητα του αναλυτικού προγράμματος έφεραν στην επιφάνεια το ζήτημα της 

κοινωνικής συμπερίληψης των μαθητών αυτών.   

Η γνώση οφείλει να συμβαδίζει με την κοινωνικοψυχολιγική εξέλιξη των μαθητών, 

γι’ αυτό είναι επικερδές να ακολουθούνται κάποιες βασικές αρχές κοινωνικής στήριξης. 

Το σχολικό προσωπικό πλέον είναι και οφείλει να είναι διαθέσιμο και σε εγρήγορση, για 

οποιαδήποτε ανάγκη έχει ο οπτικά ανάπηρος μαθητής. Οφείλουν να κάνουν ειδικές 

προσαρμογές στο μοτίβο του μαθήματος και να συμπεριφέρονται όπως τους αρμόζει. Η 

παρουσία του ειδικού παιδαγωγού συχνά μειώνει το χάσμα ανάμεσα στον οπτικά ανάπηρο 

μαθητή και τους συμμαθητές του, γεγονός το οποίο συμβάλλει στην κοινωνική 
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ενσωμάτωση και στην αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού (Buultjens, Stead, & Dallas, 

2002).    

 Επιπλέον, αναφορικά με τους εφήβους με οπτική αναπηρία, αυτοί διαθέτουν 

πολλές πιθανότητες να εμφανίσουν προβλήματα κοινωνικής και ψυχολογικής 

προσαρμογής (Huure, Komulainen, & Aro, 1999). Σε αυτή τη φάση της ζωής τους οι νέοι 

δε θέλουν να φαίνονται διαφορετικοί από τους άλλους, για παράδειγμα εξαιτίας της 

αναπηρίας τους. Οι οπτικά ανάπηροι έφηβοι είναι πολύ πιθανό να δυσκολευτούν 

γνωρίζοντας τον έξω κόσμο, έχοντας ως επιπτώσεις να επηρεαστούν τα συναισθήματά 

τους και η ψυχοκοινωνική τους προσαρμογή. Για το λόγο αυτό, η κοινωνική στήριξη και 

οι κοινωνικές επαφές γενικότερα είναι ιδιαίτερης σημασίας για τα οπτικώς ανάπηρα άτομα 

καθ’όλη τη διάρκεια της εφηβείας (Kef, 2005· Kef & Dekovic, 2004). Έχει αποδειχθεί πως 

η κοινωνική στήριξη, που λαμβάνει ένας οπτικά ανάπηρος έφηβος από το οικογενειακό 

περιβάλλον και τους συνομηλίκους του, αυξάνει την αυτοεκτίμηση και μειώνει τις 

πιθανότητες εμφάνισης κατάθλιψης ή ανάρμοστης συμπεριφοράς (Chang & Schaller, 

2000).    

 Πρόσθετα, καίριος παράγοντας, που συμβάλλει στην ψυχολογική ευμάρεια ενός 

οπτικά ανάπηρου ατόμου, είναι και η επαγγελματική του αποκατάσταση. Η κοινωνική 

στήριξη, που λαμβάνει το άτομο από τους συναδέλφους του και τους εργοδότες του, 

αποτελεί ορόσημο για έναν ενήλικα με οπτική αναπηρία. Όταν το εργασιακό περιβάλλον 

είναι υποστηρικτικό και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του οπτικά αναπήρου, τότε και η 

απόδοση του είναι σαφώς καλύτερη (Cimarolli & Wang, 2006). Επομένως, γίνεται 

κατανοητό πως η κοινωνική στήριξη είναι απαραίτητη για τη μείωση του άγχους και στο 

χώρο εργασίας (Buunk & Peeters, 1994).  

 Τέλος, οι επιδράσεις της κοινωνικής στήριξης είναι εξίσου ευεργετικές και για τους 

ηλικιωμένους ανθρώπους με προβλήματα όρασης και ιδιαίτερα στο κομμάτι της μοναξιάς. 
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Οι ηλικιωμένοι που βιώνουν έντονα την μοναξιά είναι και αυτοί που δέχονται τα 

χαμηλότερα ποσοστά κοινωνικής στήριξης (Verstraten, Brinkmann, & Schouten, 2005). Οι 

ηλικιωμένοι,  λοιπόν, με οπτική αναπηρία έχουν τρεις φορές περισσότερο ανάγκη την 

κοινωνική στήριξη από τους φίλους ή τους συγγενείς τους σε σχέση με τους βλέποντες 

συνομηλίκους τους (Wang, Mitchell, Smith, Gumming, & Attebo, 1999). Γενικά, η οπτική 

αναπηρία στην τρίτη ηλικία προκαλεί λειτουργικά και συναισθηματικά προβλήματα, 

εκτοξεύοντας με αυτόν τον τρόπο στα ύψη τις πιθανότητες εμφάνισης της κατάθλιψης 

(Horowitz, Reinhardt, & Boerner, 2005).  

 

2.5. Πηγές κοινωνικής στήριξης 

 

 Σύμφωνα με τον Cobb (1976), η κοινωνική στήριξη ξεκινάει από τη μήτρα, 

αναγνωρίζεται καλύτερα στο μητρικό μαστό και επικοινωνείται με διάφορους τρόπους, 

αλλά κυρίως με τον τρόπο που το μωρό υποστηρίζεται. Όσο η ζωή κυλάει και εξελίσσεται, 

η κοινωνική στήριξη αρχίζει να πηγάζει όλο και περισσότερο και από άλλα μέλη της 

οικογένειας πέρα από τη μητέρα. Έπειτα, προέρχεται από συνομηλίκους από την 

κοινότητα και από το χώρο εργασίας και ειδικότερα στη περίπτωση κάποιας αναπηρίας, η 

κοινωνική στήριξη προέρχεται από κάποιο μέλος των επαγγελμάτων βοήθειας και 

φροντίδας. Εν συνεχεία και σύμφωνα με την κουλτούρα μας, όσο το τέλος της ζωής 

πλησιάζει, η κοινωνική στήριξη εκπορεύεται και πάλι από τα μέλη της οικογένειας.  

 Σε ένα φυσικό περιβάλλον, η κοινωνική στήριξη αναβλύζει από τη διεξαγωγή των 

διαπροσωπικών σχέσεων. Πράγματι, η σχέση από μόνη της δίνει μία υποστηρικτική 

σημασία στη συμπεριφορά και αντιστρόφως, υποστηρικτικές συμπεριφορές μπορούν να 

προσδώσουν στη σχέση το νόημα της αλληλεπίδρασης (Gottlieb & Bergen, 2010). 
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Η κοινωνική στήριξη μπορεί να προκύψει το ίδιο τόσο από φυσικά, όσο και από 

πιο επίσημα συστήματα στήριξης. Το φυσικό σύστημα στήριξης περιλαμβάνει το 

κοινωνικό δίκτυο της οικογένειας και της φιλίας, ενώ το επίσημο σύστημα στήριξης 

αποτελείται από επαγγελματίες όπως επαγγελματίες υγείας, δασκάλους καθώς και τους 

κοινωνικούς ή κοινοτικούς δεσμούς (Hogan, Linden, & Najarian, 2002).  

 Πιο συγκεκριμένα και όπως αναφέρουν οι Kef, Hox και Habekothe (2000) στην 

έρευνα τους, το κοινωνικό δίκτυο, ενός οπτικά ανάπηρου ατόμου και δη εφήβου, 

απαρτίζεται κατά μέσο όρο από 15 άτομα. Οι μεγαλύτεροι τομείς του κοινωνικού δικτύου 

καταλαμβάνονται από συγγενείς, φίλους και τους πολύ κοντινούς συγγενείς (γονείς, 

αδέρφια). Η πλειοψηφία των μελών ενός κοινωνικού δικτύου είναι μη-συγγενείς, 10% των 

μελών του κοινωνικού δικτύου είναι επίσης οπτικώς ανάπηροι, ενώ οι επαγγελματίες, κατά 

μέσο όρο, αποτελούν μόνο το 5% του κοινωνικού δικτύου.  

 Είναι γεγονός πως η οικογένεια, κατά κύριο λόγο, αποτελεί την πρωταρχική πηγή 

κοινωνικής στήριξης. Σύμφωνα με ποιοτική μελέτη προηγούμενων ετών, έφηβοι με οπτική 

αναπηρία βίωσαν μία απόκλιση συναισθηματικής και πρακτικής στήριξης από τους γονείς 

τους. Τα δεδομένα, που προέκυψαν από τις εκ βαθέων συνεντεύξεις, απέδειξαν ότι η 

πλειοψηφία των παιδιών ήταν ευχαριστημένη με την ποσότητα και το είδος της στήριξης 

που εισέπρατταν από τους γονείς τους (Chang & Schaller, 2000). Πράγμα το οποίο 

επαληθεύεται και σε έρευνα των Kef και Dekovic (2004), κατά την οποία διαπιστώθηκε 

πως τα οπτικώς ανάπηρα άτομα λάμβαναν περισσότερη κοινωνική στήριξη από τους 

γονείς παρά από τους συνομηλίκους τους. 

 Επί τούτοις, ο ρόλος της φιλίας είναι πολύ σημαντικός και βοηθητικός για τα 

οπτικώς ανάπηρα άτομα στο να προσαρμοστούν στην αναπηρίας τους (Reinhardt, 1996) 

καθώς όσο περισσότερους στενούς φίλους έχει κάποιος, αυτόματα μειώνεται και η 



38 
 

πιθανότητα να βιώσει αρνητική πρακτική ή συναισθηματική κοινωνική στήριξη 

(Papadopoulos, Papakonstantinou, Koutsoklenis, Koustriava, & Kouderi, 2015).  

Ιδιαιτέρως, όταν κάνουμε λόγο για έναν οπτικώς ανάπηρο έφηβο, η κοινωνική 

απομόνωση και η έλλειψη κοινωνικής στήριξης μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ χαμηλά 

επίπεδα αυτοεκτίμησης (Huurre & Aro, 1998). Τα αποτελέσματα της έρευνας των Huurre, 

Komulainen και Aro (1999) έδειξαν ότι υπάρχει υψηλή συσχέτιση ανάμεσα στις σχέσεις 

με τους φίλους και με τα ποσοστά αυτοεκτίμησης. Είναι φανερό πως η στήριξη, που 

λαμβάνουν τα οπτικώς ανάπηρα άτομα από τους φίλους τους, συμβάλλει δυναμικά στην 

προστασία των ατόμων αυτών από τα χαμηλά επίπεδα αυτοεκτίμησης και την κοινωνική 

απομόνωση.  

 Επίσης, οι Carter και Kennedy (2006) με την έρευνα τους εξακρίβωσαν τον ισχυρό 

ρόλο που διαδραματίζει η στήριξη, την οποία λαμβάνουν οι μαθητές με οπτική αναπηρία 

από τους συμμαθητές τους κατά τη διάρκεια διαφόρων δραστηριοτήτων στο σχολείο. Με 

την επιρροή τους συνδράμουν έντονα στην ένταξη και στην ανάπτυξη των κοινωνικών 

δεξιοτήτων και της ανεξαρτησίας των οπτικά αναπήρων συμμαθητών τους.  

 Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε σημαντική πηγή κοινωνικής στήριξης αποτελούν 

και οι εκπαιδευτικοί. Με την είσοδο του παιδιού στο σχολείο, οι δάσκαλοι είναι αυτοί που 

μετά τους γονείς έχουν ισχυρό ρόλο στη ζωή του παιδιού (Webster & Roe, 1998). Η 

στήριξη των δασκάλων είναι βαρύνουσας σημασίας, καθώς είναι αυτοί που πρώτοι θα 

προστατέψουν το άτομο με αναπηρία από οποιαδήποτε μορφή εκφοβισμού και θα 

τονώσουν την αυτοεκτίμησή του (Buultjens, Stead, & Dallas, 2002).  

 

2.6. Οι δάσκαλοι παιδιών με οπτική αναπηρία ως πάροχοι κοινωνικής στήριξης 
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 Όλοι οι μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένου και των οπτικώς 

αναπήρων, δικαιούνται τις υπηρεσίες ενός πολύ καλά καταρτισμένου εκπαιδευτικού 

(Silberman & Sacks, 2007). Θετικό εύρημα νεοτέρων ερευνών αποτελεί το γεγονός ότι 

γενικώς τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μεγάλη αλλαγή στη στάση των 

εκπαιδευτικών απέναντι στη στήριξη και την ένταξη των μαθητών με αναπηρίες (Morley, 

Bailey, Tan, & Cooke, 2005). 

Σε καθημερινή βάση πλέον οι δάσκαλοι των μαθητών με οπτική αναπηρία 

εργάζονται έντονα, ώστε να πετύχουν την καλύτερη δυνατή συνεργασία με τους γονείς 

των οπτικώς ανάπηρων μαθητών και να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των μαθητών αυτών 

στο πρόγραμμα σπουδών (Brown & Beamish, 2012). Μέσα από την ανάπτυξη των 

κατάλληλων εκπαιδευτικών στρατηγικών, ο δάσκαλος μπορεί να εξαλείψει τα διάφορα 

πιθανά εμπόδια (McLinden, Douglas, Cobb, Hewett, & Ravenscroft, 2016).   

Ακόμη, το γεγονός ότι ένας δάσκαλος παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη στους 

οπτικά ανάπηρους μαθητές του, ώστε αυτοί να αγγίξουν τους επιδιωκόμενους διδακτικούς 

στόχους της εκάστοτε τάξης, δεν αποτελεί μοναδικό και πρωταρχικό του καθήκον. Οι 

αρμοδιότητες και η υποστήριξη που πρέπει να διαθέσει ένας δάσκαλος στους μαθητές με 

οπτική αναπηρία, πέρα από το πεδίο των γνωστικών δεξιοτήτων, επεκτείνονται και στο 

πεδίο των επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων, στο πεδίο των δεξιοτήτων 

καθημερινής διαβίωσης αλλά και στο συναισθηματικό τομέα (Appelhans, 1993).    

Δυστυχώς, έρευνες έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί παιδιών με οπτική αναπηρία είχαν 

την τάση να επικεντρώνονται στις ακαδημαϊκές δεξιότητες λόγω έλλειψης χρόνου στο 

σχολικό πρόγραμμα. Οι δάσκαλοι, λοιπόν, έχοντας το χρόνο εχθρό τους, δεν προλάβαιναν 

να ασχοληθούν με περαιτέρω δραστηριότητες και να στηρίξουν τους οπτικά ανάπηρους 

μαθητές τους σε πρακτικό ή συναισθηματικό επίπεδο (Correa-Torres & Howell, 2004· 

Griffin-Shirley et al., 2004· Wolffe et al., 2002).   
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 Σε πρακτικό επίπεδο, λοιπόν, σημαντικό καθήκον του δασκάλου είναι το 

μαθησιακό περιβάλλον που προσφέρει στους μαθητές του. Τα παιδιά πρέπει να έχουν το 

προνόμιο να αξιολογούν το περιβάλλον τους και να το μεταβάλλουν ανάλογα με τις 

ανάγκες τους. Οι δάσκαλοι παιδιών με οπτική αναπηρία γνωρίζουν τις δυσκολίες που αυτά 

συναντούν όταν βρίσκονται σε εντελώς ανοίκεια περιβάλλοντα. Όμως τα οπτικώς 

ανάπηρα παιδιά μπορούν να προσαρμοστούν και να ξεπεράσουν τα εμπόδια ενός 

ανοίκειου περιβάλλοντος μέσα από την αποδοχή και τη θετική στάση που κρατάει το 

κοινωνικό περιβάλλον απέναντι τους (Lewis & Taylor, 2005).  

 Οι συνθήκες μέσα στις οποίες αλληλεπιδρούν τα παιδιά με οπτική αναπηρία θα 

πρέπει να ελέγχονται. Όταν παρέχονται στα παιδιά οπτικά περιβάλλοντα, τα οποία είναι 

σαφή, με ευέλικτο και κατάλληλο φωτισμό και διακόσμηση αντίθεσης, η οποία εξυπηρετεί 

τον καθορισμό διαφορετικών περιοχών, τότε ενδυναμώνονται οι συνθήκες μάθησης για 

όλα τα παιδιά, βλέποντα και οπτικώς ανάπηρα αμφότερα (Webster & Roe, 1998). 

Ανεξάρτητα λοιπόν με το αν οι οπτικά ανάπηροι μαθητές φοιτούν σε ειδικό ή σε γενικό 

σχολείο, οι χώροι, όπου κατά κύριο λόγο οι μαθητές αλληλεπιδρούν, θα πρέπει να είναι 

σωστά μελετημένοι (Lewis & Taylor, 2005).   

 Πιο συγκεκριμένα και όσον αφορά την οργάνωση της τάξης, τα παιδιά με οπτική 

αναπηρία πρέπει να εξερευνήσουν την αίθουσα διδασκαλίας, να κατανοήσουν που 

λαμβάνουν μέρος οι διάφορες δραστηριότητες, που είναι τοποθετημένος ο εξοπλισμός και 

γενικά να εξοικειωθούν με τις ρουτίνες. Για παράδειγμα ένας σημαντικός παράγοντας που 

τονίζει τα σημεία εστίασης μέσα σε μία τάξη είναι η διακόσμηση και οι έντονες αντιθέσεις 

στα χρώματα. Ειδικότερα, σε μία τάξη δημοτικού σχολείου, οι διάφοροι χώροι 

δραστηριοτήτων, όπως η βιβλιοθήκη, η γωνιά που βρίσκονται οι υπολογιστές ή τα 

παιχνίδια, θα πρέπει να προβάλλονται και να διακοσμούνται με έντονη αντίθεση 

χρωμάτων (Webster & Roe, 1998).  
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 Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να δώσει ιδιαίτερη προσοχή και στη θέση 

εργασίας του παιδιού. Συνήθως οι επιφάνειες εργασίας των οπτικά ανάπηρων μαθητών 

είναι μεγαλύτερες από τις τυπικές (Webster & Roe, 1998). Ένας τυφλός μαθητής 

χρειάζεται χώρο για να τοποθετήσει μια γραφομηχανή Braille, τα μεγάλα κείμενα του 

Braille, ένα μαγνητόφωνο ή οτιδήποτε άλλο από τον ειδικό εξοπλισμό. Ένας μαθητής με 

μειωμένη όραση χρειάζεται ένα θρανίο με αναλόγιο, φωτιστικό και χώρο για συσκευές 

μεγέθυνσης (Lewis & Taylor, 2005).  

 Άξιο σημασίας είναι επίσης και το θέμα της σωστής τοποθέτησης ενός παιδιού με 

οπτική αναπηρία από τον εκπαιδευτικό μέσα στη σχολική τάξη, με σκοπό να 

εξυπηρετείται στο μέγιστο η μάθηση. Συχνά οι θέσεις καθορίζονται από το φυσικό φως, το 

οποίο διέρχεται από το παράθυρο και συνήθως οι μαθητές προτιμούν να το έχουν πίσω 

τους. Επίσης, σε περίπτωση που χρειάζεται φωτισμός εργασίας θα πρέπει να αποφεύγονται 

οι γυαλιστερές επιφάνειες που δημιουργούν αντανάκλαση (Webster & Roe, 1998).  

Έπειτα, όσον αφορά την κοινωνική στήριξη σε συναισθηματικό επίπεδο, οι 

εκπαιδευτικοί προκειμένου να βοηθήσουν τους οπτικά ανάπηρους μαθητές τους να 

αναπτύξουν την αυτοεικόνα τους, απαιτείται να τους παρέχουν αρχικά μια ατμόσφαιρα 

αποδοχής και σεβασμού (Κουτάντος, 2005).    

 Σε έρευνα τους μάλιστα οι Chang & Schaller (2002), έχοντας ως δείγμα μαθητές με 

οπτική αναπηρία, συμπέραναν από τις απαντήσεις τους πως η πλειοψηφία αυτών 

λάμβαναν στο μέγιστο συναισθηματική υποστήριξη από τους δασκάλους τους, γεγονός 

που τους βοηθά να καλύψουν πλήρως τόσο τις μαθησιακές, όσο και τις συναισθηματικές 

τους ανάγκες. Οι ίδιοι συμμετέχοντες δήλωσαν πως μέσα από την αλληλεπίδραση, που 

βιώνουν με τους δασκάλους τους, έχουν καταφέρει να αναπτύξουν στενές σχέσεις μαζί 

τους καθώς νιώθουν ότι γίνονται κατανοητοί, κάποιος νοιάζεται για αυτούς και 

λαμβάνονται το ίδιο ικανοί με τους μη ανάπηρους συμμαθητές τους.   
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 Συνοψίζοντας, καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα με αυτό παλαιότερης μελέτης 

των Silberman και Sacks (2007), ότι, δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έρχονται σε 

άμεση επαφή με οπτικά ανάπηρους μαθητές θα πρέπει να διευρύνουν τους ρόλους τους και 

τις ευθύνες τους απέναντι τους, προσπαθώντας για το βέλτιστο αποτέλεσμα τόσο σε 

γνωστικό όσο και σε επικοινωνιακό και υποστηρικτικό επίπεδο. Είναι αρκετά σημαντικό ο 

δάσκαλος να κάνει τους μαθητές του να αισθάνονται ασφαλείς και ότι έχουν μία θέση 

ανάμεσα στους συμμαθητές τους. Όταν ένας δάσκαλος υιοθετεί μία συναισθηματικά 

ώριμη συμπεριφορά, τότε αυτομάτως δημιουργεί και μία ήρεμη ατμόσφαιρα (Κουτάντος, 

2005).  

 

2.7. Διερευνητικά ερωτήματα  

 

Όπως προαναφέρθηκε και στην Εισαγωγή της παρούσας εργασίας, ο σκοπός αυτής 

της έρευνας είναι να εξετάσει σε τι βαθμό οι δάσκαλοι των δημοτικών σχολείων, οι οποίοι 

έρχονται σε επαφή με μαθητές με οπτική αναπηρία, παρέχουν την αναγκαία πρακτική και 

συναισθηματική κοινωνική στήριξη στους οπτικά ανάπηρους μαθητές τους. 

Επιπλέον, τα διερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα εξής:  

α) Σε τι βαθμό οι εκπαιδευτικοί παρέχουν την κατάλληλη κοινωνική στήριξη σε πρακτικό 

επίπεδο στους οπτικά ανάπηρους μαθητές τους; 

β) Σε τι βαθμό οι εκπαιδευτικοί παρέχουν την απαραίτητη κοινωνική στήριξη σε 

συναισθηματικό επίπεδο στους οπτικά ανάπηρους μαθητές τους;  

γ) Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών (φύλο, ηλικία, προϋπηρεσία) 

επηρεάζουν την παροχή κοινωνικής στήριξης (συναισθηματική/πρακτική) στους οπτικά 

ανάπηρους μαθητές; 
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δ) Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των οπτικώς αναπήρων μαθητών (φύλο, βαθμός 

αναπηρίας) επηρεάζουν την παροχή κοινωνικής στήριξης (συναισθηματική/πρακτική) από 

τους εκπαιδευτικούς; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  
 

3.1. Ερευνητική στρατηγική  

 

 Για την πραγμάτωση του σκοπού της εν λόγω εργασίας οργανώθηκε και 

διεκπεραιώθηκε μία δειγματοληπτική έρευνα, σε έναν συγκεκριμένο πληθυσμό με σκοπό 

τη συγκέντρωση δεδομένων, τη διερεύνηση και την ερμηνεία του επιστημονικού 

ζητήματος. Το εργαλείο, που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας, ήταν το 

ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώθηκε προσωπικά από τον κάθε συμμετέχοντα.   

 

3.2. Συμμετέχοντες 

 

Το πεδίο της συγκεκριμένης έρευνας αποτέλεσαν Δημοτικά Σχολεία στις περιοχές 

του Νομού Θεσσαλονίκης, Νομού Πιερίας, Νομού Ημαθίας και Νομού Λάρισας. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των συγκεκριμένων σχολείων ήταν να φοιτούν 

μαθητές με οπτική αναπηρία σε αυτά. Επιπλέον, αξίζει να επισημανθεί πως για την ορθή 

διεξαγωγή της έρευνας εξασφαλίστηκε πρώτα η σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών και 

Διδασκόντων των επιλεγόμενων Δημοτικών Σχολείων ενώ ταυτόχρονα τηρήθηκε η 

ανωνυμία και η εθελοντική συμμετοχή των ατόμων που συγκρότησαν το παρόν δείγμα.  

Το δείγμα αυτής της έρευνας αποτέλεσαν 58 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εργάζονταν 

όλοι σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και είχαν καθημερινή επαφή με μαθητές 

με οπτική αναπηρία. Πιο συγκεκριμένα, η πλειοψηφία του δείγματος ήταν γυναίκες (ν=36, 

62.1%) ενώ μεγαλύτερη συμμετοχή παρατηρήθηκε από δασκάλους ΠΕ70 (ν=14, 24.15) 

και ΠΕ71 (ν=12, 20.7%) και εκπαιδευτικούς Αγγλικής φιλολογίας (ν=10, 17.3%). 

Μικρότερη συμμετοχή είχαμε από εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής (ν=7, 12.1%), 

εικαστικών (ν=6, 10.3%), μουσικής (ν=6, 10.3%) και πληροφορικής (ν=3, 5.2%). Ακόμη, 
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παρατηρήθηκε ότι οι 58 εκπαιδευτικοί είχαν επαφή με συνολικά 63 παιδιά με οπτική 

αναπηρία. Συνολικά το 36.5% (ν=23) των περιπτώσεων αφορούσαν παιδιά με μειωμένη 

όραση, το 34.9% (ν=22) των περιπτώσεων αφορούσαν παιδιά με τύφλωση και στο 28.6% 

(ν=18) των περιπτώσεων οι εκπαιδευτικοί είχαν παιδιά με τύφλωση και μειωμένη όραση.  

Κατά μέσο όρο οι εκπαιδευτικοί του δείγματος είχαν επαφή με 1.87 (τ.α. 2.32) παιδιά με 

κάποιο πρόβλημα όρασης. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών.  

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών και εμπειρία με παιδιά με μειωμένη 

όραση 

 Ν % 

Φύλο 
Γυναίκα 36 62,1% 

Άντρας 22 37,9% 

Ειδικότητα 

ΠΕ70 14 24.1% 

 ΠΕ71 12 20,7% 

Αγγλικής φιλολογίας 10 17,3% 

Φυσικής αγωγής 7 12,1% 

Εικαστικών 6 10,3% 

Μουσικής 6 10,3% 

Πληροφορικής 3 5,2% 

Είχατε μαθητές με 

Τύφλωση 22 34,9% 

Μειωμένη όραση 23 36,5% 

Και τα δύο 18 28,6% 

 

 Έπειτα, αναφορικά με την ηλικία και τα έτη προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών 

παρατηρήθηκε ότι η μέση ηλικία των εκπαιδευτικών ήταν τα 41.92 έτη (τ.α. 9.41) με το 

εύρος των ηλικιών του δείγματος να κυμαίνεται από 25 έως 57 έτη. Όσον αφορά την 

προϋπηρεσία τους παρατηρήθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν α) κατά μέσο όρο 13.83 (τ.α. 

8.23) έτη διδασκαλίας, β) κατά μέσο όρο 6.21 (τ.α. 4.41) έτη διδασκαλίας σε παιδιά με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και γ) κατά μέσο όρο 2.35 (τ.α. 2.52) έτη διδασκαλίας σε 

παιδιά με πρόβλημα όρασης. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με 

την ηλικία και την προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών.  
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Πίνακας 2. Ηλικία και προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών 

 Μέση τιμή 

(μ.τ.) 

Τυπική 

απόκλιση (τ.α.) 
Ελάχιστο Μέγιστο 

Ηλικία 41,92 9,41 25,00 57,00 

Έτη διδασκαλίας 13,83 8,23 2,00 34,00 

Έτη διδασκαλίας παιδιού/ών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
6,21 4,41 1,00 20,00 

Έτη διδασκαλίας παιδιού/ών με 

πρόβλημα όρασης 
2,35 2,52 1,00 14,00 

 

 Στη συνέχεια στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

14 μαθητών για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο. Η 

πλειοψηφία του δείγματος ήταν αγόρια (ν=8, 57.1%) και η μέση ηλικία των μαθητών ήταν 

10.45 έτη (τ.α. 1.87) με εύρος ηλικιών από 7 έως 13 ετών. Όσον αφορά την τάξη των 

μαθητών με οπτική αναπηρία προέκυψε ότι το 28.6% (ν=4) ήταν στην ΣΤ΄ Δημοτικού, το 

21.4% (ν=3) ήταν στην Β΄ Δημοτικού, το 21.4% (ν=3) ήταν στην Γ΄ Δημοτικού και το 

14.3% (ν22) ήταν αντίστοιχα στη Δ΄ και Ε΄ Δημοτικού. Τέλος, προέκυψε ότι το 57.1% 

(ν=8) από τους 14 μαθητές αντιμετώπιζε ολική τύφλωση, το 28.6% (ν=4) είχε μέτρια 

οπτική αναπηρία και το 14.3% (ν=2) είχε βαριά οπτική αναπηρία.  

Πίνακας 3. Δημογραφικά χαρακτηριστικά μαθητών 

 Ν % 

Φύλο 
Αγόρι 8 57.1 

Κορίτσι 6 42.9 

Τάξη 

Β Δημοτικού 3 21.4 

Γ Δημοτικού 3 21.4 

Δ Δημοτικού 2 14.3 

Ε Δημοτικού 2 14.3 

ΣΤ Δημοτικού 4 28.6 
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Βαθμός αναπηρίας 

Ολική τύφλωση 8 57.1 

Βαριά οπτική αναπηρία 2 14.3 

Μέτρια οπτική αναπηρία 4 28.6 

 

 Ακόμη αναφορικά με την αναπηρία των μαθητών του δείγματος προέκυψε ότι οι 

13 από τους 14 μαθητές (ποσοστό 92.9%) είχαν εκ γενετής πρόβλημα. Ένα σημαντικό 

ποσοστό μαθητών στο αριστερό του μάτι είχε μόνο αντίληψη του φωτός (ν=6, 42.9%)  ή 

οπτική οξύτητα καλύτερη του ενός δεκάτου (ν=4, 28.6%), ενώ ένα σημαντικό ποσοστό 

μαθητών στο δεξί του μάτι είχε μόνο αντίληψη του φωτός (ν=5, 35.7%), ολική τύφλωση 

(ν=4, 28.6%) ή οπτική οξύτητα καλύτερη του ενός δεκάτου (ν=3, 21.4%).  

 Επιπλέον, η πλειοψηφία των μαθητών απάντησε ότι διαβάζει με μπράιγ ή  ηχητική 

ανάγνωση (ν=8, 57.1%) ενώ μικρότερο ποσοστό διαβάζει με μεγεθυμένα κείμενα των 

βλεπόντων με τη χρήση βοηθημάτων χαμηλής όραση (ν=6, 42.9%). Επιπρόσθετα, όσον 

αφορά τον τρόπο που κινούνται εκτός σχολείου, το 42.9% (ν=6) των μαθητών κινούνται 

μόνοι τους και το 35.7% (ν=5) κινούνται με τη βοήθεια συνοδού, ενώ το 21.4% (ν=3) 

κάποιες φορές κινούνται μόνοι τους και κάποιες φορές με βοήθεια συνοδού. Τέλος, 

φάνηκε ότι ένα ποσοστό της τάξης του 57.1% (ν=8) των μαθητών κινούνται στο χώρο του 

σχολείου πάντα ή τις περισσότερες φορές μόνοι τους. Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται τα 

επιπλέον χαρακτηριστικά των μαθητών που αφορούν την οπτική τους αναπηρία.  

Πίνακας 4. Επιπλέον κλινικά χαρακτηριστικά των μαθητών σχετικά με την οπτική τους αναπηρία  

 Ν % 

Οπτική οξύτητα στο αριστερό μάτι 

ολική τύφλωση, χωρίς αντίληψη 

του φωτός 
3 21.4 

μόνο αντίληψη του φωτός 6 42.9 

μικρότερη του ενός εικοστού 1 7.1 

καλύτερη του ενός δεκάτου 4 28.6 

Οπτική οξύτητα στο δεξί μάτι 

ολική τύφλωση, χωρίς αντίληψη 

του φωτός 
4 28.6 

μόνο αντίληψη του φωτός 5 35.7 

μικρότερη του ενός εικοστού 1 7.1 

καλύτερη του ενός εικοστού και 

χειρότερη του ενός δεκάτου 
1 7.1 

καλύτερη του ενός δεκάτου 3 21.4 
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Οπτικό πεδίο 

πλήρες οπτικό πεδίο  0 

απώλεια κεντρικής όρασης 2 14.3 

απώλεια περιφερειακής όρασης 5 35.7 

Με ποιο μέσο/τρόπο διαβάζει; 

μπράιγ ή ηχητική ανάγνωση 8 57.1 

μεγεθυμένα κείμενα των 

βλεπόντων με τη χρήση 

βοηθημάτων χαμηλής όραση 

6 42.9 

Εκτός σχολείου, κινείται μόνος/η ή 

με τη βοήθεια συνοδού; 

Μόνος 6 42.9 

κάποιες φορές μόνος και κάποιες 

με τη βοήθεια συνοδού 
3 21.4 

με τη βοήθεια συνοδού 5 35.7 

Κινείται αυτόνομα στους χώρους 

του σχολείου; 

Λίγες φορές 2 14.3 

Μερικές φορές 4 28.6 

Τις περισσότερες φορές 3 21.4 

Πάντα 5 35.7 

Ηλικία απώλειας της όρασης 
Εκ γενετής 13 92.9 

Ενός έτους 1 7.1 

 

 

3.3. Διαδικασία και εργαλεία  

 

 Το ερευνητικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη διεκπεραίωση της 

παρούσας έρευνας είναι ένα ερωτηματολόγιο 40 ερωτήσεων κλειστού τύπου, οι οποίες 

αφορούσαν την συναισθηματική και πρακτική κοινωνική στήριξη. Το ερωτηματολόγιο 

αυτό είναι κατασκεύασμα των Παπακωνσταντίνου και Παπαδόπουλος και στηρίζεται σε 

ευρήματα προηγουμένων ερευνών (Papakonstantinou & Papadopoulos, 2010).  

Ακριβέστερα, το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο το οποίο μοιράστηκε στους 

συμμετέχοντες αποτελείται αρχικά από ένα φύλλο συμπλήρωσης των δημογραφικών 

στοιχείων των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα. Έπειτα, ακολουθεί η 

συμπλήρωση των δημογραφικών στοιχείων των οπτικώς αναπήρων μαθητών από τους 

εκπαιδευτικούς και στη συνέχεια έπονται 22 ερωτήσεις που αφορούν την πρακτική 

στήριξη, εκ των οποίων οι 3 απαντήθηκαν από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, 

και 18 ερωτήσεις οι οποίες αφορούν τη συναισθηματική στήριξη. Οι παραπάνω ερωτήσεις 

συνοδεύονται από κλειστές απαντήσεις, οι οποίες δίνονται με τη μορφή κλίμακας από το 1 

έως το 5 και τη διαβάθμιση να έχει ως εξής: 1) Καθόλου 2) Σπάνια 3) Μερικές φορές 4) 
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Συχνά 5) Πάντα. Ο συμμετέχων, λοιπόν, κλήθηκε να απαντήσει και να σημειώσει με την 

επιλογή του το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας του με την εκάστοτε ερώτηση.   

 Επίσης, όσον αφορά την ερευνητική διαδικασία, αυτή διήρκεσε περίπου τρεις 

μήνες. Ο χώρος διεξαγωγής της έρευνας κυρίως οριζόταν από τη διεύθυνση του εκάστοτε 

δημοτικού σχολείου και συνήθως ήταν το γραφείο των δασκάλων ή κάποια κενή αίθουσα 

όπου επικρατούσε ησυχία.  

 Πιο αναλυτικά, η διαδικασία ξεκίνησε με την ανακοίνωση της ερευνήτριας στους 

διευθυντές των επιλεγομένων σχολικών μονάδων, ότι θα επισκεφθεί το σχολείο τους για 

ερευνητικούς λόγους. Αφού, λοιπόν, η ερευνήτρια είχε την άδεια της διεύθυνσης για την 

είσοδο της στο σχολικό χώρο, τότε ξεκινούσε και επίσημα η διεξαγωγή της έρευνας. 

Αρχικά, η ερευνήτρια ενημέρωνε τους συμμετέχοντες για το σκοπό που πραγματοποιείται 

η συγκεκριμένη έρευνα και έπειτα τους διένειμε τα ερωτηματολόγια, ώστε να τα 

συμπληρώσουν ο καθένας ξεχωριστά. Συνήθως οι εκπαιδευτικοί, που αποτέλεσαν το 

δείγμα της έρευνας, προέβαιναν στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου κατά τη διάρκεια 

του πρώτου μεγάλου εικοσάλεπτου διαλείμματος ή όταν είχαν κάποια διδακτική ώρα κενή 

στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Η ερευνήτρια ήταν συνεχώς δίπλα στους συμμετέχοντες για να 

δίνει τις απαραίτητες διευκρινίσεις και να επιλύει τυχόν απορίες.  

 

3.4. Ανάλυση δεδομένων  

 

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τόσο δείκτες περιγραφικής, 

όσο και δείκτες επαγωγικής στατιστικής. Για την παρουσίαση των δεδομένων που 

αφορούσαν την πρακτική στήριξη χρησιμοποιήθηκαν μέτρα θέσης και διασποράς (μέση 

τιμή, τυπική απόκλιση), όπως και για την παρουσίαση των δεδομένων που αφορούσαν την 

συναισθηματική στήριξη. 
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 Αναφορικά με τη διερεύνηση της διαφοροποίησης της πρακτικής και 

συναισθηματικής στήριξη προς τους μαθητές με οπτική αναπηρία ως προς το φύλο, την 

ηλικία και την προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών, χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός 

έλεγχος Mann-Whitney και ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman. Το ίδιο ίσχυσε και 

για τη διερεύνηση της διαφοροποίησης της πρακτικής και συναισθηματικής στήριξη προς 

τους μαθητές με οπτική αναπηρία ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των μαθητών, 

φύλο και βαθμός αναπηρίας (ολική τύφλωση, βαριά οπτική αναπηρία, μέτρια οπτική 

αναπηρία), όπου χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney και ο μη 

παραμετρικός έλεγχος Kruskal Wallis.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Πρακτική στήριξη  

 Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για την πρακτική στήριξη, την 

οποία παρέχουν ή επιθυμούν να παρέχουν οι εκπαιδευτικοί στα παιδιά με οπτική 

αναπηρία.  Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με την μορφή μέσης τιμής και τυπικής 

απόκλισης. Υψηλότερη μέση τιμή υποδηλώνει μεγαλύτερη συμφωνία με την εκάστοτε 

ερώτηση. 

 Στο Γράφημα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τις πρώτες 4 ερωτήσεις που 

αφορούν την πρακτική στήριξη που επιδεικνύουν οι εκπαιδευτικοί προς τα παιδιά με 

οπτικές αναπηρίες. Οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, σε πολύ μεγάλο βαθμό φροντίζουν για την 

τάξη του χώρου και την αποφυγή διαφόρων μικροτραυματισμών (μ.τ. 4.27, τ.α. 0.64), ενώ 

κάποιες φορές βοηθούν τους μαθητές στην κίνησή τους ή τους συνοδεύουν όταν 

χρειάζεται (μ.τ. 3.40, τ.α. 0.98) και σχετικά συχνά βοηθούν τους μαθητές με οπτική 

αναπηρία να βρουν αντικείμενα/πράγματα (μ.τ. 3.50, τ.α. 1.22). Τέλος, σπάνια τους 

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

σχολικού ωραρίου (μ.τ. 2.19, τ.α. 1.65). 
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Γράφημα 1.  Μέση τιμή για τις πρώτες 4 ερωτήσεις που αφορούν την πρακτική στήριξη (1=Καθόλου, 

5=Πάντα) 

  

Στο Γράφημα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τις επόμενες 7 ερωτήσεις 

που αφορούν την πρακτική στήριξη, που επιδεικνύουν οι εκπαιδευτικοί προς τα παιδιά με 

οπτικές αναπηρίες. Από τις απαντήσεις τους παρατηρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί σχεδόν 

πάντα δεν υποτιμούν τις οπτικές ικανότητες των παιδιών και κατανοούν τι μπορεί να κάνει 

μόνος του ο μαθητής (μ.τ. 4.69, τ.α. 0.88) και σχεδόν πάντα είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν 

το μαθητή στα καθήκοντά του, που δεν μπορεί να φέρει εις πέρας, χωρίς να 

δυσανασχετούν και να θυμώνουν μαζί του (μ.τ. 4.75, τ.α. 0.71) ενώ πολύ συχνά δεν 

υπερτιμούν τις οπτικές ικανότητες των παιδιών και κατανοούν από ποιο σημείο και μετά 

χρειάζονται βοήθεια (μ.τ. 4.49, τ.α. 0.82).  Πρόσθετα, σε πολύ μεγάλο βαθμό οι 

εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τα όρια των δυνατοτήτων των μαθητών με οπτική 

αναπηρία  και τους αναθέτουν καθήκοντα στα οποία μπορούν να ανταπεξέλθουν με 

επιτυχία (μ.τ. 4.41, τ.α. 0.91). Αρκετά συχνά επίσης, οι εκπαιδευτικοί διαβάζουν κάτι όταν 
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ο μαθητής το ζητάει ή το χρειάζεται (μ.τ. 4.07, τ.α. 1.05) και παρέχουν συμβουλές, 

πληροφορίες και βοήθεια σε θέματα σχετικά με τη σταδιοδρομία του και την περαιτέρω 

εκπαίδευσή του (μ.τ. 3.97, τ.α. 0.94) αλλά και σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος που 

δεν σχετίζονται με την εκπαίδευσή του (μ.τ. 3.89, τ.α. 0.86).  

 

 

Γράφημα 2. Μέση τιμή για τις επόμενες 7 ερωτήσεις που αφορούν την πρακτική στήριξη (1=Καθόλου, 

5=Πάντα) 

 

Στο Γράφημα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τις τελευταίες 6 ερωτήσεις 

που αφορούν την πρακτική στήριξη που επιδεικνύουν οι εκπαιδευτικοί προς τα παιδιά με 

οπτικές αναπηρίες. Από τις απαντήσεις τους παρατηρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί σχεδόν 

πάντα εντάσσουν τους μαθητές με οπτική αναπηρία σε ομαδικές δραστηριότητες κατά τη 

διάρκεια του σχολείου (μ.τ. 4.74, τ.α 0.23) και πάρα πολύ συχνά επιδεικνύουν 

ελαστικότητα και κατανόηση, όταν καθυστερεί ο μαθητής με οπτική αναπηρία να 
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ολοκληρώσει τα καθήκοντά του ή δεν μπορεί να φέρει εις πέρας μια εργασία (μ.τ. 4.59, 

τ.α. 0.39) ή στην περίπτωση που χρειαστεί να απουσιάσει ή να καθυστερήσει για λίγη ώρα 

(μ.τ. 4.49, τ.α. 0.78). Επίσης, οι εκπαιδευτικοί ποτέ δεν διαχωρίζουν το μαθητή στη 

βαθμολογία και τον αμείβουν σύμφωνα με την προσπάθεια και την απόδοσή του (μ.τ. 

4.49, τ.α. 0.96) ενώ πολύ συχνά υποστηρίζουν τα δικαιώματά των μαθητών με οπτική 

αναπηρία και προωθούν τα όποια αιτήματά τους στη διεύθυνση (μ.τ. 4.46, τ.α. 0.78). 

 

 

 

 

 Γράφημα 3.  Μέση τιμή για τις τελευταίες 6 ερωτήσεις που αφορούν την πρακτική στήριξη 

(1=Καθόλου, 5=Πάντα) 
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 Τέλος,  Στο Γράφημα 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τις 3 ερωτήσεις που 

απαντήθηκαν αποκλειστικά από τους διευθυντές των σχολείων. Από τις απαντήσεις τους 

παρατηρούμε ότι οι διευθυντές συμφωνούν σε πολύ μεγάλο βαθμό με το ότι παρέχουν στα 

παιδιά ή είναι πρόθυμοι να τους παρέχουν τον κατάλληλο υποστηρικτικό εξοπλισμό (μ.τ. 

4.94, τ.α. 0.03), συμφωνούν σε πολύ μεγάλο βαθμό με το ότι παρέχουν στα παιδιά συνοδό 

όταν είναι απαραίτητο (μ.τ. 4.97, τ.α. 0.02) και με το ότι φροντίζουν για την 

προσβασιμότητα των χώρων (μ.τ. 4.98, τ.α. 0.01). 

 

 

Γράφημα 4.  Μέση τιμή για τις 3 ερωτήσεις που αφορούν τις ερωτήσεις των διευθυντών  (1=Καθόλου, 

5=Πάντα) 
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Συναισθηματική στήριξη 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για την συναισθηματική στήριξη 

που παρέχουν ή επιθυμούν να παρέχουν οι εκπαιδευτικοί στα παιδιά με οπτική αναπηρία.  

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με την μορφή μέσης τιμής και τυπικής απόκλισης. 

Υψηλότερη μέση τιμή υποδηλώνει μεγαλύτερη συμφωνία με την εκάστοτε ερώτηση. 

Στο Γράφημα 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τις πρώτες 9 ερωτήσεις που 

αφορούν την συναισθηματική στήριξη που παρέχουν οι εκπαιδευτικοί προς τα παιδιά με 

οπτικές αναπηρίες. Από τις απαντήσεις τους παρατηρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί σχεδόν 

πάντα αναγνωρίζουν, εμπιστεύονται και αξιοποιούν τις ικανότητες των μαθητών με οπτική 

αναπηρία (μ.τ. 4.87, τ.α. 0.27) και σχεδόν πάντα τους αντιμετωπίζουν ισότιμα και 

φροντίζουν να νιώθουν ευπρόσδεκτοι, να μην νιώθουν απόρριψη, αρνητισμό ή διάκριση 

λόγω της οπτικής του αναπηρίας (μ.τ. 4.90, τ.α. 0.36). Επίσης, σχεδόν πάντα δεν τους 

αντιμετωπίζουν εχθρικά, ειρωνικά και με επικριτική συμπεριφορά (μ.τ. 4.92, τ.α. 0.55), 

δεν τους κοιτούν περίεργα, κάνοντάς τους να νιώθουν άβολα (μ.τ. 4.90, τ.α. 0.53) και δεν 

τους κοιτούν με οίκτο ή λύπηση (μ.τ. 4.81, τ.α. 0.67).  

Επιπλέον, από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων προέκυψε ότι πάρα πολύ συχνά 

οι εκπαιδευτικοί δεν κάνουν το μαθητή με οπτική αναπηρία να νιώθει αμήχανα και 

γνωρίζουν με ποιο τρόπο να τον προσεγγίσουν και πώς να του συμπεριφερθούν (μ.τ. 4.79, 

τ.α 0.51) ενώ πάρα πολύ συχνά επίσης, οι εκπαιδευτικοί δεν κάνουν το μαθητή με οπτική 

αναπηρία να νιώθει αμήχανα παρέχοντάς του υπερβολικό έπαινο και ευγένεια (μ.τ. 4.69, 

τ.α. 0.66). Ακόμη, πάρα πολύ συχνά οι εκπαιδευτικοί επαινούν τους μαθητές με οπτική 

αναπηρία θετικά για τα επιτεύγματά τους και τους ανταμείβουν ηθικά (μ.τ. 4.73, τ.α. 0.29). 
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Γράφημα 5.  Μέση τιμή για τις πρώτες 9 ερωτήσεις που αφορούν την συναισθηματική στήριξη 

(1=Καθόλου, 5=Πάντα) 

 

 

Στο Γράφημα 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τις επόμενες 9 ερωτήσεις 

που αφορούν την συναισθηματική στήριξη που παρέχουν οι εκπαιδευτικοί προς τα παιδιά 

με οπτικές αναπηρίες. Από τις απαντήσεις τους παρατηρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί πάρα 

πολύ συχνά δεν είναι απόμακροι και δεν αποφεύγουν τους μαθητές με οπτική αναπηρία 

(μ.τ. 4.79, τ.α. 0.39) και σχεδόν πάντα ενδιαφέρονται γι’ αυτούς και φροντίζουν να 

αισθάνονται καλά. (μ.τ. 4.75, τ.α. 0.29). Επίσης, σχεδόν πάντα υπάρχει αλληλοεκτίμηση 

και σέβονται το μαθητή με οπτική αναπηρία. (μ.τ. 4.79, τ.α. 0.24) και κατανοούν την 
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δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται σε διάφορες καταστάσεις και φροντίζουν να μην 

νιώθει άβολα γι’ αυτά που δεν μπορεί να κάνει (μ.τ. 4.77, τ.α. 0.31).  

 Επιπλέον, από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών προέκυψε ότι πάρα πολύ συχνά 

ενθαρρύνουν και ηρεμούν τους μαθητές με οπτική αναπηρία σε διάφορες καταστάσεις  

(μ.τ. 4.69, τ.α 0.53) και πάρα πολύ συχνά τους κάνουν να νιώθουν ότι υπάρχει κάποιος που 

νοιάζεται γι’ αυτούς, που τους καταλαβαίνει και που μπορούν να στηριχτούν πάνω του για 

οποιοδήποτε πρόβλημα. (μ.τ. 4.66, τ.α. 0.72). Τέλος, πάρα πολύ συχνά οι εκπαιδευτικοί 

παρέχουν κίνητρα στους μαθητές με οπτική αναπηρία για την επίτευξη καλύτερης 

απόδοσης (μ.τ. 4.48, τ.α. 0.49).  

 

 

Γράφημα 6.  Μέση τιμή για τις επόμενες 9 ερωτήσεις που αφορούν την συναισθηματική στήριξη 

(1=Καθόλου, 5=Πάντα) 
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Γράφημα 7. Μέση τιμή της πρακτικής στήριξης με σειρά αξιολόγησης από  την  μεγαλύτερη μέση τιμή 

προς την μικρότερη 

 

 

Γράφημα 8.  Μέση τιμή της συναισθηματικής στήριξης με σειρά αξιολόγησης από την μεγαλύτερη 

μέση τιμή προς την μικρότερη 
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Διαφοροποίηση στήριξης ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών 

 Σε επόμενη φάση ελέγxθηκε, με χρήση του ελέγχου Mann-Whitney και του 

συντελεστή συσχέτισης του Spearman, κατά πόσο η πρακτική και συναισθηματική 

στήριξη προς τους μαθητές με οπτική αναπηρία επηρεάζεται από το φύλο, την ηλικία και 

την προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών. 

Από τον έλεγχο Mann-Whitney (Πίνακας 5) προέκυψε ότι η πρακτική στήριξη, που 

παρέχουν οι εκπαιδευτικοί, δεν διαφέρει σημαντικά μεταξύ αντρών και γυναικών 

(p=0.072>0.05). Ουσιαστικά, προκύπτει ότι τόσο οι άντρες (μ.τ. 4.23, τ.α. 0.34) όσο και οι 

γυναίκες (μ.τ. 4.34, τ.α. 0.32) εκπαιδευτικοί παρέχουν ισοδύναμα σε πολύ μεγάλο βαθμό 

πρακτική στήριξη στους μαθητές με οπτική αναπηρία. 

Συμπληρωματικά, από τον έλεγχο Mann-Whitney (Πίνακας 5) προέκυψε ότι η 

συναισθηματική στήριξη, που παρέχουν οι εκπαιδευτικοί, δεν διαφέρει σημαντικά μεταξύ 

αντρών και γυναικών (p=0.653>0.05) καθώς προκύπτει ότι τόσο οι άντρες (μ.τ. 4.72, τ.α. 

0.32) όσο και οι γυναίκες (μ.τ. 4.78, τ.α. 0.321) εκπαιδευτικοί παρέχουν το ίδιο και σε 

πολύ μεγάλο βαθμό συναισθηματική στήριξη στους μαθητές με οπτική αναπηρία.  

 

Πίνακας 5. Πρακτική και συναισθηματική στήριξη ανάλογα με το φύλο των εκπαιδευτικών και 

σημαντικότητα του ελέγχου Mann-Whitney 

 

Φύλο 

P 

Γυναίκα Άντρας 

Μέση τιμή 

(μ.τ) 

Τυπική 

απόκλιση 

(τ.α.) 

Μέση τιμή 

(μ.τ) 

Τυπική 

απόκλιση 

(τ.α.) 

Πρακτική  4,23 ,34 4,34 ,32 0.072 

Συναισθηματική  4,72 ,32 4,78 ,21 0.653 
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Συνεχίζοντας, στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του συντελεστή 

συσχέτισης Spearman μεταξύ της πρακτικής και συναισθηματικής στήριξης και της 

ηλικίας και προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών. Στην παρούσα φάση έγινε χρήση του 

συγκεκριμένου συντελεστή συσχέτισης διότι τα δεδομένα δεν πληρούν τις βασικές 

παραδοχές του συντελεστή συσχέτισης Pearson, καθώς κάποιες μεταβλητές, όπως 

φαίνεται και από τα γραφήματα, δεν ακολοθούσαν κανονική κατανομή. Από τα 

αποτελέσματα, λοιπόν, παρατηρούμε ότι ούτε η ηλικία (p>0.05) ούτε η προϋπηρεσία 

(p>0.05) επηρεάζουν την πρακτική και συναισθηματική στήριξη των εκπαιδευτικών προς 

τους μαθητές τους με οπτική αναπηρία. 

 

Πίνακας 6. Συντελεστής συσχέτισης Spearman μεταξύ της πρακτικής και συναισθηματικής στήριξης 

και της ηλικίας και προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών   

  Πρακτική στήριξη 

Συναισθη-

ματική 

στήριξη 

Ηλικία 

ρ -,161 ,205 

p ,218 ,114 

Έτη διδασκαλίας παιδιού/ών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες 

ρ ,105 ,226 

p ,425 ,080 

Έτη διδασκαλίας παιδιού/ών με πρόβλημα 

όρασης 

ρ ,059 ,128 

p ,652 ,327 

 

 

Διαφοροποίηση στήριξης ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των οπτικώς 

ανάπηρων μαθητών  

Στη συνέχεια, με χρήση του ελέγχου Mann-Whitney και του ελέγχου Kruskal 

Wallis, ελέγχθηκε αν και κατά πόσο η πρακτική και συναισθηματική στήριξη προς τους 
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μαθητές με οπτική αναπηρία επηρεάζεται από το φύλο και το βαθμό αναπηρίας των 

μαθητών.  

Από τον έλεγχο Mann-Whitney (Πίνακας 7) προέκυψε ότι η πρακτική στήριξη που 

παρέχουν οι εκπαιδευτικοί δεν διαφέρει σημαντικά ως προς το φύλο των μαθητών 

(p=0.318>0.05). Με άλλα λόγια, προκύπτει ότι τόσο τα αγόρια (μ.τ. 4.20, τ.α. 0.33) όσο 

και τα κορίτσια (μ.τ. 4.32, τ.α. 0.34) με οπτική αναπηρία δέχονται ισοδύναμα σε πολύ 

μεγάλο βαθμό πρακτική στήριξη από τους εκπαιδευτικούς.  

Το ίδιο ισχύει και για τη συναισθηματική στήριξη καθώς από τον έλεγχο Mann-

Whitney (Πίνακας 7) προέκυψε ότι η συναισθηματική στήριξη που παρέχεται από τους 

εκπαιδευτικούς δεν επηρεάζεται από το φύλο των μαθητών (p=0.065>0.05). Προκύπτει, 

επομένως, ότι τόσο τα αγόρια (μ.τ. 4.62, τ.α. 0.34) όσο και τα κορίτσια (μ.τ. 4.83, τ.α. 

0.19) με οπτική αναπηρία δέχονται ισοδύναμα σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό 

συναισθηματική στήριξη από τους εκπαιδευτικούς.   

 

Πίνακας 7. Πρακτική και συναισθηματική στήριξη ανάλογα με το φύλο των μαθητών και 

σημαντικότητα του ελέγχου Mann-Whitney 

 

Φύλο 

P 

Αγόρι Κορίτσι 

Μέση τιμή 

(μ.τ) 

Τυπική 

απόκλιση 

(τ.α.) 

Μέση τιμή 

(μ.τ) 

Τυπική 

απόκλιση 

(τ.α.) 

Πρακτική  4,20 ,33 4,32 ,34 0.318 

Συναισθηματική  4,62 ,34 4,83 ,19 0.065 
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Έπειτα, στον Πίνακα 8 δίνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου Kruskal Wallis 

σχετικά με την πιθανή διαφοροποίηση της πρακτικής και συναισθηματικής στήριξης που 

δέχονται οι μαθητές με οπτική αναπηρία ανάλογα με το βαθμό αναπηρία τους. Από την 

ανάλυση προέκυψε ότι ανεξαρτήτως βαθμού αναπηρίας οι μαθητές με οπτική αναπηρία 

δέχονται εξίσου σε μεγάλο βαθμό πρακτική (p=0.058>0.05) και συναισθηματική 

(p=0.471>0.05) υποστήριξη από τους δασκάλους τους. 

Πίνακας  8. Πρακτική και συναισθηματική στήριξη ανάλογα με το βαθμό αναπηρίας των μαθητών και 

σημαντικότητα του ελέγχου Kruskal Wallis 

 

Βαθμός αναπηρίας 

p 

Ολική τύφλωση 

Βαριά 

οπτική 

αναπηρία 

Μέτρια οπτική 

αναπηρία 

Πρακτική 

στήριξη 

Μέση τιμή (μ.τ) 4,34 4,32 4,14 

0.058 
Τυπική απόκλιση 

(τ.α.) 
,33 ,34 ,32 

Συναισθημα

τική 

στήριξη 

Μέση τιμή (μ.τ) 4,74 4,80 4,70 

0.471 
Τυπική απόκλιση 

(τ.α.) 
,30 ,27 ,26 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Η εν λόγω έρευνα είχε ως βασικό της στόχο να ελέγξει σε τι βαθμό οι 

εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παρέχουν την απαραίτητη κοινωνική 

στήριξη στους μαθητές τους με οπτική αναπηρία, τόσο σε πρακτικό όσο και σε 

συναισθηματικό επίπεδο. Μέσα από τη διερεύνηση της διεθνούς βιβλιογραφίας έγινε 

ξεκάθαρο πως η κοινωνική στήριξη έχει μία ιδιαιτέρως πολύτιμη δράση στο άτομο σε όλα 

τα στάδια της ζωής του, καθώς μειώνει το άγχος (Kef, Hox, & Habekothe, 2000) και 

συμβάλλει στην πνευματική και σωματική του ευεξία (Taylor, 2011). Ωστόσο, για μία 

κατηγορία ανθρώπων, όπως τα άτομα με οπτική αναπηρία, η κοινωνική στήριξη είναι 

σημαντικότερη και διαδραματίζει αδιαμφισβήτητα ευεργετικό ρόλο (Cimarolli & Boerner, 

2005). Τα άτομα αυτά έχουν έντονα την ανάγκη να στηρίζονται από τα υπόλοιπα άτομα 

του κοινωνικού τους δικτύου, είτε αυτοί ανήκουν στο επίσημο κοινωνικό δίκτυο 

(επαγγελματίες, εκπαιδευτικοί) είτε στο ανεπίσημο (γονείς, αδέρφια, συγγενείς, φίλοι) 

(Cauce & Srebnic, 1990).  

 Όσον αφορά, λοιπόν, το βαθμό της κοινωνικής στήριξης που οι δάσκαλοι 

προσφέρουν στους οπτικά ανάπηρους μαθητές τους, τα ευρήματα είναι θετικά. Όπως 

προέκυψε μέσα από την ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου, τόσο στον 

πρακτικό όσο και στο συναισθηματικό τομέα της στήριξης, φάνηκε ότι η κοινωνική 

στήριξη υπάρχει και παρέχεται σε έναν πολύ ικανοποιητικό βαθμό, καθώς η πλειοψηφία 

των απαντήσεων και στους δύο τομείς στήριξης έχει υψηλή μέση τιμή πράγμα που 

υποδηλώνει μεγαλύτερη συμφωνία με την εκάστοτε ερώτηση.  

Ειδικότερα και σχετικά με τις απαντήσεις στις ερωτήσεις της πρακτικής στήριξης, 

οι εκπαιδευτικοί του δείγματος ανέφεραν ότι φροντίζουν σχεδόν πάντα για την τάξη του 

χώρου και την αποφυγή διάφορων μικροτραυματισμών (μ.τ. 4.27, τ.α. 0.64) (Βλ Γράφημα 
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1), ενώ παράλληλα δήλωσαν ότι σχεδόν πότε δεν υποτιμούν τις οπτικές ικανότητες των 

μαθητών τους και κατανοούν τι μπορούν να κάνουν μόνοι τους (μ.τ. 4.69, τ.α. 0.88) και 

σχεδόν πάντα είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν το μαθητή στα καθήκοντά του, τα οποία δεν 

μπορεί να φέρει εις πέρας, χωρίς να δυσανασχετούν και να θυμώνουν μαζί του (μ.τ. 4.75, 

τ.α. 0.71) (Βλ Γράφημα 2). Επίσης, οι εκπαιδευτικοί εντάσσουν τους μαθητές με οπτική 

αναπηρία σε ομαδικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του σχολείου (μ.τ. 4.74, τ.α 0.23), 

ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τα δικαιώματά των οπτικά ανάπηρων μαθητών και 

προωθούν τα όποια αιτήματά τους στη διεύθυνση (μ.τ. 4.46, τ.α. 0.78) (Βλ Γράφημα 3).  

Τα παραπάνω αποτελέσματα συνάδουν με αυτά προσφάτων ερευνών, οι οποίες 

υποστηρίζουν πως η στάση των δασκάλων απέναντι στους μαθητές με οπτική αναπηρία 

έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθώς οι δάσκαλοι δείχνουν πολύ μεγάλη 

προθυμία στο να στηρίξουν και να εντάξουν τους μαθητές αυτούς με κάθε τρόπο (Morley 

et al, 2005).  

Συνεχίζοντας με την ανάλυση του ερωτηματολογίου, που αφορούσε την ενότητα 

της πρακτικής στήριξης, προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί υπέδειξαν σε αρκετά μεγάλο 

βαθμό προθυμία να παρέχουν συμβουλές, πληροφορίες και βοήθεια σε θέματα σχετικά με 

τη σταδιοδρομία και την περαιτέρω εκπαίδευση του μαθητή (μ.τ. 3.97, τ.α. 0.94), αλλά και 

σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος που δε σχετίζονται με την εκπαίδευσή του (μ.τ. 

3.89, τ.α. 0.86) (Βλ Γράφημα 2). Εύρημα το οποίο έρχεται σε σύγκρουση με αυτά 

παλαιότερων ερευνών τα οποία έδειξαν ότι δάσκαλοι παιδιών με οπτική αναπηρία κατά 

κύριο λόγο αφιερώνουν το χρόνο διδασκαλίας τους στις ακαδημαϊκές επιδιώξεις και η 

ενασχόληση με την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και ο επαγγελματικός 

προσανατολισμός αντιμετωπίζονται ως δευτερεύουσες δραστηριότητες (Griffin-Shirley et 

al., 2004· Wolffe et al., 2002).  
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Έπειτα, παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των 

απαντήσεων των εκπαιδευτικών στην ενότητα της συναισθηματικής στήριξης του 

ερωτηματολογίου. Πιο συγκεκριμένα και οι 18 απαντήσεις των εκπαιδευτικών στις 

ερωτήσεις, που αφορούσαν τη συναισθηματική στήριξη, είχαν την υψηλότερη μέση τιμή, 

η οποία ξεπερνούσε το 4 (Βλ Γράφημα 5, 6). Για την ακρίβεια οι δάσκαλοι του δείγματος 

ανέφεραν πως σχεδόν πάντα αναγνωρίζουν, εμπιστεύονται και αξιοποιούν τις ικανότητές 

των μαθητών τους (μ.τ. 4.87, τ.α. 0.27), σχεδόν πάντα τους αντιμετωπίζουν ισότιμα και 

φροντίζουν να νιώθουν ευπρόσδεκτοι, να μην νιώθουν απόρριψη, αρνητισμό ή διάκριση 

λόγω της οπτικής του αναπηρίας (μ.τ. 4.90, τ.α. 0.36) και ποτέ δεν τους κοιτούν περίεργα, 

κάνοντάς τους να νιώθουν άβολα (μ.τ. 4.90, τ.α. 0.53) ή να τους κοιτούν με οίκτο ή 

λύπηση (μ.τ. 4.81, τ.α. 0.67).  

Λαμβάνοντας υπόψη, λοιπόν, τα παραπάνω αναπόφευκτα οδηγούμαστε στο 

συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί παρέχουν στο μέγιστο συναισθηματική στήριξη στους 

οπτικά ανάπηρους μαθητές τους. Εύρημα το οποίο έρχεται σε συμφωνία με άλλες έρευνες, 

όπως αυτή των Chang και Schaller (2002), όπου η πλειοψηφία του δείγματος των οπτικά 

ανάπηρων μαθητών δήλωσαν πως μέσα από την αλληλεπίδραση με τους δασκάλους τους, 

λαμβάνουν σε αρκετά μεγάλο βαθμό συναισθηματική στήριξη από αυτούς, καλύπτοντας 

με αυτόν τον τρόπο όλες τις συναισθηματικές και μαθησιακές τους ανάγκες.   

Σε αυτό το σημείο, επίσης, αξίζει να τονιστεί η σημαντικότητα της 

συναισθηματικής στήριξης, διότι όταν ένα άτομο δε λαμβάνει συναισθηματική στήριξη 

από τους άλλους, τότε αυτό το άτομο πιθανότατα δε θα μάθει ποτέ πως να υποστηρίζει τον 

εαυτό του ή πως να υποστηρίζει τους άλλους που αποτελούν τις διαπροσωπικές του 

σχέσεις, οι οποίες μπορεί να κυμαίνονται από τη φίλια έως την απλή οικειότητα (Saarni, 

1999).  
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Μετέπειτα, όσον αφορά το ερευνητικό ερώτημα, το οποίο σχετίζεται με τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών (φύλο, ηλικία, προϋπηρεσία), αν και 

κατά πόσο δηλαδή αυτά επηρεάζουν την παροχή πρακτικής/συναισθηματικής στήριξης, 

προέκυψε ότι ούτε το φύλο, ούτε η ηλικία, ούτε η προϋπηρεσία επηρεάζουν την προσφορά 

της πρακτικής και συναισθηματικής στήριξης των εκπαιδευτικών απέναντι στους μαθητές 

τους με οπτική αναπηρία.  

Ακριβέστερα, μέσα από την ανάλυση των δημογραφικών χαρακτηριστικών εξήχθη 

αρχικά το συμπέρασμα ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες εκπαιδευτικοί παρέχουν 

ισάξια και σε πολύ μεγάλο βαθμό πρακτική και συναισθηματική στήριξη στους μαθητές 

(Βλ Πίνακα 5). Ακόμη, από τα στατιστικά αποτελέσματα προέκυψε ότι παρομοίως ούτε η 

ηλικία ούτε τα έτη προϋπηρεσίας των δασκάλων επηρεάζουν την πρακτική και 

συναισθηματική στήριξη που παρέχεται στους οπτικά ανάπηρους μαθητές (Βλ Πίνακα 6). 

Το παραπάνω συμπέρασμα διαφοροποιείται σημαντικά από τα συμπεράσματα προσφάτων 

ερευνών, όπου βρέθηκε ότι οι δάσκαλοι, οι οποίοι είχαν μεγαλύτερη διδακτική εμπειρία 

στο παρελθόν με ανάπηρους μαθητές (συμπεριλαμβανομένων των οπτικά αναπήρων), 

ήταν περισσότερο θετικά διακείμενοι στο να στηρίξουν και να προωθήσουν την ένταξη 

αυτών των μαθητών στο τυπικό σχολείο (Avramidis & Kalyva, 2007). Όμοια ήταν τα 

συμπεράσματα και στην έρευνα των Ajuwon, Sarraj, Griffin-Shirley, Lechtenberger και 

Zhou (2015) όπου φάνηκε ότι οι δάσκαλοι, οι οποίοι είχαν τη μικρότερη προϋπηρεσία στη 

διδασκαλία οπτικά ανάπηρων παιδιών, ήταν και περισσότερο επιφυλακτικοί στο να 

στηρίξουν και να εντάξουν αυτούς του μαθητές.  

Επίσης, σχετικά με το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα το οποίο έχει να κάνει με το 

αν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των οπτικώς ανάπηρων μαθητών (φύλο, βαθμός 

αναπηρίας) επηρεάζουν την παροχή της κοινωνικής στήριξης από τους δασκάλους τους, τα 

συμπεράσματα έδειξαν ότι τόσο το φύλο των μαθητών όσο και ο βαθμός αναπηρίας τους 
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δεν επηρεάζουν σχεδόν καθόλου την παροχή πρακτικής και συναισθηματικής στήριξης 

από τους δασκάλους.  

Πιο αναλυτικά, από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι οι οπτικώς ανάπηροι μαθητές 

(κορίτσια και αγόρια) δέχονται ισοδύναμα και σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό πρακτική και 

συναισθηματική στήριξη από τους δασκάλους τους ανεξάρτητα από το φύλο τους (Βλ 

Πίνακα 7). Το ίδιο ισχύει και για το βαθμό αναπηρίας, καθώς όπως φάνηκε από τα 

αποτελέσματα, οι μαθητές λαμβάνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό πρακτική και 

συναισθηματική στήριξη από τους δασκάλους χωρίς ο βαθμός της αναπηρίας τους να 

λειτουργεί ως επηρεαστικός παράγοντας (Βλ Πίνακα 8). Εύρημα το οποίο συγκρούεται με 

αυτό προγενέστερης έρευνας, κατά την οποία απεφάνθη ότι η αποδοχή και η στήριξη των 

δασκάλων απέναντι στους οπτικά ανάπηρους μαθητές επηρεαζόταν σημαντικά από το 

βαθμό αναπηρίας του εκάστοτε μαθητή (Avramidis & Kalyva, 2007· Avramidis & 

Norwich, 2002).    

Λαμβάνοντας υπόψη, λοιπόν, όλα τα παραπάνω παρατηρούμε ότι σε γενικό 

πλαίσιο τα ευρήματα της παρούσας έρευνας είναι θετικά, καθώς οι εκπαιδευτικοί, που 

αποτέλεσαν το δείγμα της, φάνηκε να παρέχουν στους οπτικά ανάπηρους μαθητές τους 

την καλύτερη δυνατή κοινωνική στήριξη τόσο σε πρακτικό όσο και σε συναισθηματικό 

επίπεδο. Παρά ταύτα, έχοντας ως γνώμονα όλα όσα αναλύθηκαν παραπάνω, κρίνεται 

ιδιαιτέρως ωφέλιμο για τις μελλοντικές έρευνες να εμβαθύνουν ακόμη περισσότερο στην 

ενημέρωση και κατάρτιση των δασκάλων, οι οποίοι έρχονται σε επαφή  με παιδιά με 

οπτική αναπηρία, έτσι ώστε η παροχή της κοινωνικής στήριξης να βελτιώνεται συνεχώς 

και ιδανικά να αγγίξει τον μέγιστο ιδανικό βαθμό.  

 Συγκεκριμένα, μία πρόταση για μελλοντική έρευνα ως επέκταση της παρούσας 

είναι να διεξαχθεί η ίδια έρευνα και σε εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας και 
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τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να αποκτήσουμε μία γενική εικόνα για την παροχή της 

κοινωνικής στήριξης από τους εκπαιδευτικούς σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Ακόμη, 

θα ήταν δόκιμο να πραγματοποιηθεί η ίδια έρευνα και σε όσο το δυνατόν περισσότερες 

περιοχές της Ελλάδας, ακόμη και του εξωτερικού, ώστε να εξεταστεί αν και κατά πόσο η 

παροχή κοινωνικής στήριξης επηρεάζεται από τον τόπο διαμονής των συμμετεχόντων.  

Κλείνοντας, αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι ένας περιορισμός της παρούσας 

έρευνας αποτέλεσε η αρκετά περιορισμένη ποσότητα διαθέσιμης βιβλιογραφίας πάνω στο 

συγκεκριμένο θέμα της κοινωνικής στήριξης που αφορά όμως μαθητές δημοτικού 

σχολείου. Ειδικότερα, στον Ελλαδικό χώρο η βιβλιογραφία για την κοινωνική στήριξη, 

που σχετίζεται με οπτικώς ανάπηρους μαθητές δημοτικού, είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Συν 

τοις άλλοις, περιοριστικά λειτούργησε και ο σχετικά μικρός αριθμός των εκπαιδευτικών 

που συγκρότησαν το δείγμα.  

Επομένως, για την καλύτερη διερεύνηση του εν λόγω θέματος και την εμβάθυνση 

σε ερευνητικό επίπεδο είναι περισσότερο επωφελές η συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού 

ατόμων. Παρόλα αυτά, τα ευρήματα αυτής της έρευνας μπορούν να λειτουργήσουν ως μία 

καλή βάση για την μελλοντική ενδελεχή διερεύνηση του θέματος. 
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