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Περίληψη 

 

 

Τα άτομα με νοητική αναπηρία αντιμετωπίζουν αρκετά εμπόδια στην εργασιακή τους 

πορεία και συνήθως αποκλείονται από την αγορά εργασίας. Παρότι τα τελευταία 

χρόνια φαίνεται να έχουν γίνει σημαντικά βήματα κυρίως στην ευαισθητοποίηση και 

ενημέρωση των ανθρώπων για την αναπηρία, στον επαγγελματικό τομέα ωστόσο 

είναι εμφανές ότι τα άτομα με αναπηρία βιώνουν αποκλεισμό. Αυτό οφείλεται σε 

διάφορους παράγοντες με έναν από τους πιο σημαντικούς την ελλιπή επαγγελματική 

εκπαίδευση που λαμβάνουν καθώς και την δυσκολία να βρεθούν σε πραγματικές 

επαγγελματικές συνθήκες μέσα από προγράμματα πρακτικής εκπαίδευσης. 

Το πρόγραμμα της «Εικονικής επιχείρησης» που εφαρμόζεται σε ορισμένα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. 

δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές/τριες ΑμεΑ να βιώσουν έστω και σε συνθήκες 

προσομοίωσης εργασιακές συνθήκες και καταστάσεις.  

Στην παρούσα διπλωματική έγινε προσπάθεια να πραγματοποιηθεί μία αξιολόγηση 

του εκπαιδευτικού προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση», το οποίο υλοποιήθηκε στα 

Ε.Ε.Ε.ΕΚ. (Αγίου Δημητρίου Αττικής, Πύργου Ηλείας, Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας, 

Κιλκίς και Κοζάνης). Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε διερεύνηση των απόψεων 

εκπαιδευτικών και γονέων των μαθητών/τριών των παραπάνω Ε.Ε.Ε.ΕΚ., οι οποίοι 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα, γύρω από την λειτουργία και την εφαρμογή του σε 

αυτούς/ές. Μέσω της υλοποίησης αυτού του προγράμματος οι μαθητές/τριες με 

νοητική αναπηρία είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μία περιστασιακή 

απασχόληση, που τους παρείχε γνώση και πρακτική εμπειρία για μία πιο ενεργή ζωή.  

 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Νοητική αναπηρία, εικονική επιχείρηση, E.E.E.EK., επαγγελματική 

εκπαίδευση, αξιολόγηση.  
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Abstract 

 

 

Individuals with intellectual disabilities face many obstacles in their work path and 

are usually excluded from the labor market. Although in recent years it appears that 

important steps have been taken, mainly in raising awareness and informing people on 

disability, in the professional field, it is obvious that people with disabilities are 

excluded. This is due to several factors, one of the most important being the 

incomplete vocational studies which they receive, as well as the difficulty in finding 

genuine professional conditions through practical training programs.  

The “Virtual Enterprise” program which applies to certain S. V. T. W. provides 

students the potential to experience, even in conditions of simulation, the working 

conditions and the pertinent challenges that occur.  

In is important in this senior thesis for an evaluation of  the educational program 

“Virtual Enterprise”, which was implemented in the S. V. T. W. (Agios Dimitrios, 

Pyrgos Ilias, Agrinio, Kilkis and Kozani). Specifically, investigation was conducted in 

the views of teachers and parents of the students of the above mentioned  S. V. T. W., 

who participated in the program, about the way it operates and how it applies to them. 

Through the implementation of this program students with intellectual disabilities had 

the opportunity to participate in occasional employment, which provided them 

knowledge and practical experience for a more active life.       

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Intellectual disability, virtual enterprise, S. V. T. W, vocational 

education, evaluation. 
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Εισαγωγή 

 

Το πρόγραμμα  «Εικονική Επιχείρηση» του Σωματείου Επιχειρηματικότητας 

Νέων/Junior Achievement Greece απευθυνόταν σε μαθητές/τριες σχολείων της 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μπορούσε να λάβει τον χαρακτήρα 

συμπληρωματικής δραστηριότητας στο πλαίσιο εφαρμογής του θεσμού του ΣΕΠ στα 

προγράμματα «Αγωγής Σταδιοδρομίας» και στα μαθήματα «Πολιτικής παιδείας», 

«Οικιακής οικονομίας», «Κοινωνιολογίας», «Τεχνολογίας», «Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη», «Πληροφορική» καθώς και στο πλαίσιο της «Ερευνητικής 

Εργασίας (Project)» (για τα ΕΠΑΛ στα αντίστοιχα μαθήματα).  

Το σχολικό έτος 2014-15, το πρόγραμμα εφαρμόστηκε με πρωτοβουλία 

εκπαιδευτικών και ύστερα από κατάλληλες προσαρμογές για πρώτη φορά στα 

Ε.Ε.Ε.ΕΚ. (Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) και συγκεκριμένα 

στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Κοζάνης και στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγίου Δημητρίου Αττικής.  

Το επόμενο έτος 2015-16, συμμετείχαν στο πρόγραμμα και άλλα Ε.Ε.Ε.ΕΚ.. 

Το πρόγραμμα φάνηκε να έχει αρκετά θετικά αποτελέσματα για τους μαθητές/τριες 

και έτσι το σχολικό έτος 2016-17, το ΥΠ.Π.Ε.Θ., συμπεριέλαβε στο πρόγραμμα της 

«Εικονικής Επιχείρησης» και τα Ε.Ε.Ε.ΕΚ., σύμφωνα με το υπ. αρ. 179214/Δ7/26-

10-2016, έγγραφό του, με θέμα «Εκπαιδευτικές δραστηριότητες με στόχο την 

ανάπτυξη της καινοτομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας». Προτάθηκε η 

πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με σκοπό να εξοικειωθούν οι 

μαθητές/τριες των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την έννοια της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας και να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντικό είναι η 

επιχειρηματική δράση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας.  

Η αξία αυτής της καινοτομίας κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντική και στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. 

με αποτέλεσμα να αυξάνεται συνεχώς και η συμμετοχή των σχολείων. Σήμερα στην 

Ελλάδα, δηλαδή κατά το τρέχον σχολικό έτος 2018-19, υπάρχουν 10 Ε.Ε.Ε.ΕΚ. που 

μαθαίνουν πώς μπορούν να κάνουν μία επιχειρηματική ιδέα πραγματικότητα. 

Δημιουργούν τη δική τους επιχείρηση και ανακαλύπτουν πώς λειτουργεί στην πράξη. 

Το πρόγραμμα υποστηρίζουν Σύμβουλοι – Εθελοντές από τον κόσμο των 

επιχειρήσεων, οι οποίοι διατίθενται να καθοδηγήσουν και να προσφέρουν τη βοήθειά 

τους στις εταιρίες των μαθητών/τριών.  

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να 

βιώσουν, έστω και σε συνθήκες προσομοίωσης, έναν εργασιακό χώρο, κάτι που οι 
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μαθητές/τριες με αναπηρία δεν έχουν, δυστυχώς ακόμη, την ευκαιρία να δουν στην 

καθημερινότητά τους. Με αυτό τον τρόπο καλλιεργούν, βιωματικά και ευχάριστα, 

βασικές επαγγελματικές δεξιότητες όπως προγραμματισμού, οργάνωσης, λήψης 

αποφάσεων, ανάληψης ευθύνης, επίλυσης προβλημάτων αλλά και κοινωνικές 

δεξιότητες όπως επικοινωνίας, συνεργασίας, αλληλοσεβασμού, κ.ά.  

Κυρίαρχος στόχος του προγράμματος είναι η καλλιέργεια τέτοιων ικανοτήτων 

και δεξιοτήτων των μαθητών/τριών ώστε να συνειδητοποιήσουν την κοινωνική τους 

ευθύνη ως μελλοντικοί επαγγελματίες που οφείλουν να υπηρετούν το κοινό καλό και 

να σέβονται το περιβάλλον. Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί και η 

δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών/τριών σε Πανελλαδικούς και Πανευρωπαϊκούς 

Διαγωνισμούς, όπου συναγωνίζονται με μαθητές/τριες από άλλα σχολεία. Έτσι, 

ενισχύεται η ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη των δυνατοτήτων των 

μαθητών/τριών με αναπηρία και κυρίως η εκπαίδευση, η αυτονομία, η 

κοινωνικοποίηση και η επαγγελματική τους ανάπτυξη.  

Αυτά τα περιγραφόμενα θετικά αποτελέσματα στοχεύουμε να μελετήσουμε με 

την παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία και να τα αποδώσουμε σε πλαίσιο 

ακριβέστερης μέτρησης. Συγκεκριμένα προτείνουμε να καταγράψουμε τις 

παρατηρήσεις και απόψεις τόσο των γονέων των μαθητών με νοητική αναπηρία όσο 

και των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, με ειδικά 

δομημένο ερωτηματολόγιο. Μας ενδιαφέρει η πιθανή αλλαγή/βελτίωση στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων στον επαγγελματικό τομέα, όσο αυτό μπορεί να είναι εφικτό 

και μετρήσιμο. Επιπλέον, μας ενδιαφέρει η σύγκριση των αποτελεσμάτων που 

αποδίδονται από την πλευρά των γονέων με εκείνη των εκπαιδευτικών, ενώ δεν 

αποβλέπουμε σε καμία συσχέτιση μεταξύ των συμμετεχόντων σχολείων.  

Τα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. που θα συμμετάσχουν στην μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 

είναι τα εξής: Αγίου Δημητρίου Αττικής, Πύργου Ηλείας, Αγρινίου 

Αιτωλοακαρνανίας, Κιλκίς και Κοζάνης.  

Τα ερωτηματολόγια προτείνεται να δοθούν σε γονείς και εκπαιδευτικούς 

ισάριθμα και η ολοκλήρωση της έρευνας να περιλαμβάνει τη σύγκριση των απόψεων 

των δύο πλευρών. Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί το επισυναπτόμενο 

ερωτηματολόγιο, ως το πλέον συναφές με τους σκοπούς της έρευνάς μας, το οποίο 

έχει μεταφραστεί και έχει προσαρμοστεί από ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε 

σε σχετική έρευνα Zhgur, E. (2017).  Guided Employment – Rights and Opportunities 
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for People with Intellectual Disabilities. Journal of Special Education and 

Rehabilitation, 18 (1-2), 74-91. 

Η εκπόνηση της εργασίας θα περιλαμβάνει ως εκ τούτου δύο μέρη: 

Θεωρητικό και Ερευνητικό. Στο Θεωρητικό μέρος θα γίνει η σχετική βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, αναφορά στα άτομα με αναπηρία και ιδιαίτερα με νοητική αναπηρία, 

όσον αφορά στις πραγματικές συνθήκες και δυνατότητες για την ένταξή τους στην 

εργασία, καθώς και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στον τομέα αυτό. Στη 

συνέχεια, λεπτομερής περιγραφή στον θεσμό της «Εικονικής Επιχείρησης», στο 

περιεχόμενο, στον τρόπο λειτουργίας, στους στόχους, στη συνολική έως τώρα δράση 

και στην αποτελεσματικότητα του έργου. Στο ερευνητικό μέρος θα περιλαμβάνονται: 

η μεθοδολογία, οι περιορισμοί της έρευνας και η στατιστική ανάλυση των 

αποτελεσμάτων.  
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Κεφάλαιο 1ο: Νοητική Αναπηρία – Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

 

1.1. Εννοιολογικές διευκρινίσεις 

Η ποικιλία των όρων που χρησιμοποιούνται στις διάφορες προσεγγίσεις για τα 

Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), οι διαφορετικές ερμηνείες που δίδονται στους όρους 

αυτούς και οι συγχύσεις που παρατηρούνται είναι χαρακτηριστικά που τονίζουν 

ακριβώς την πολυπλοκότητα του προβλήματος. Για αυτό και θεωρείται απαραίτητο 

να προταχθεί σε αυτή τη διπλωματική εργασία το κεφάλαιο αυτό, ώστε να 

αποφευχθούν τυχόν παρανοήσεις εννοιολογικού χαρακτήρα.  

Για την αναπηρία σημειώνεται πλήθος εννοιολογικών θεωρήσεων όπου 

αρκετές φορές παρατηρείται σύγκρουση μεταξύ τους και σε πολλές περιπτώσεις 

οδηγούνται σε αντιπαραθέσεις. Οι όροι και οι ορισμοί που έχουν δοθεί κατά 

διαστήματα, για να προσδιορίσουν τα άτομα με αναπηρία, αντανακλούν τις 

πεποιθήσεις, τις γνώσεις και τις στάσεις της εκάστοτε κάθε φορά εποχής. Στην 

βιβλιογραφία που υπάρχει για τα άτομα με αναπηρία συναντάται ένα πλήθος όρων 

και ορισμών, όπως «προβληματικά», «καθυστερημένα», «εκπαιδεύσιμα», 

«αποκλίνοντα», «απροσάρμοστα» κ.ά. (Luckasson, et al., 2002· Parmenter, 2011· 

Κάκουρος& Μανιαδάκη, 2003),  οι οποίοι φαίνονται ταπεινωτικοί στη σημερινή 

εποχήn σε αντίθεση με τον όρο που έχει επικρατήσει τη δεδομένη χρονική στιγμή 

«Άτομα με Αναπηρίες» (ΑμΕΑ). Ο όρος σήμερα χαρακτηρίζεται από ελάχιστη 

αρνητική φόρτιση και αναφέρεται στις διάφορες σωματικές, ψυχικές ή νοητικές 

βλάβες, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό διαφόρων λειτουργιών ή 

δραστηριοτήτων των ανθρώπων που αφορούν. 

Η αναπηρία ορίζεται ως το αποτέλεσμα οργανικών ή περιβαλλοντολογικών 

αιτίων, τα οποία δημιουργούν ένα σύνολο εμποδίων σε σημαντικές περιοχές της 

ζωής, όπως η εκπαίδευση, η αυτοεξυπηρέτηση, η απασχόληση, η ψυχαγωγία και η 

γενικότερη κοινωνική συμμετοχή (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας - Π.Ο.Υ. – World 

Health Organization - WHO, 2002). Τα άτομα με αναπηρία διαφοροποιούνται από τα 

υπόλοιπα άτομα σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: νοητικό 

επίπεδο, αισθητήριες ικανότητες, ικανότητες επικοινωνίας, συμπεριφορά, 

συναισθηματική ανάπτυξη και φυσική κατάσταση. Οι διαφορές αυτές, μάλιστα, 

πρέπει να υπάρχουν σε τέτοιο βαθμό, ώστε να απαιτείται τροποποίηση των 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχονται προς αυτά τα άτομα (Kirk, Gallagher, 

Coleman& Anastasiow, 1993). 
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Ο όρος Νοητική Αναπηρία (ΝΑ) είναι ο όρος που έχει εγκριθεί και από την 

Αμερικανική Ένωση για τη Νοητική Καθυστέρηση (AAMR, που πλέον έχει 

μετονομαστεί σε Αμερικανική Ένωση στις Νοητικές και Αναπτυξιακές Αναπηρίες – 

American Associationon Intellectual and Developmental Disabilities - AAIDD), και 

στο νέο, 11ο Εγχειρίδιο, χρησιμοποιείται αποκλειστικά ο όρος «νοητική αναπηρία» 

(intellectual disability) (AAIDD, 2008· Schalock et al., 2007). Περικλείει ένα ευρύ 

φάσμα ατόμων με αναπηρίες με κοινό κριτήριο την απόκλιση στον γνωστικό τομέα, η 

οποία επιφέρει προβλήματα στη λειτουργικότητά τους σε διάφορους τομείς της ζωής 

τους όπως η εκπαίδευση, η συμμετοχή στην κοινότητα, η εργασιακή απασχόληση, οι 

κοινωνικές σχέσεις και η επιλογή κατοικίας (Field, Martin, Ward& Wehmeyer, 

1998). Συμπεριλαμβάνει τα άτομα με νοητική αναπηρία, με μαθησιακές δυσκολίες, 

με συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές που επιφέρουν και γνωστικές 

αδυναμίες (Φέτση, 2008). 

Ο όρος, που, προτείνει η AAIDD προκειμένου να ισχύει προϋποθέτει 5 αρχές,  

στις οποίες συμπεριλαμβάνονται: 

1.Oι περιορισμοί της παρούσας λειτουργικότητας πρέπει να αξιολογούνται 

μέσα στο πλαίσιο του κοινωνικού περιβάλλοντος, το οποίο είναι τυπικό για τους 

συνομηλίκους και την κουλτούρα του ατόμου. 

2.Η έγκυρη αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τις γλωσσικές και κοινωνικές 

διαφορές, καθώς επίσης και την επικοινωνία, τους αισθητηριακούς, κινητικούς και 

συμπεριφορικούς παράγοντες. 

3.Σε κάθε άτομο οι περιορισμοί, συχνά, συνυπάρχουν με δυνατότητες. 

4.Ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο περιγράφονται οι περιορισμοί είναι 

για να αναπτυχθεί ένα προφίλ για τις επιπρόσθετες υπηρεσίες που είναι απαραίτητες. 

5.Με τις κατάλληλες ατομικές υποστηρικτικές υπηρεσίες για μια 

συγκεκριμένη περίοδο, η λειτουργικότητα του ατόμου με νοητική αναπηρία, γενικά, 

θα βελτιωθεί» (Schalock et al. (2007). Aaidd Information. Retrieved from 

https://aaidd.org/docs/default-source/sis-

docs/aaiddfaqonid_template.pdf?sfvrsn=9a63a874_2).  

1.2. Άτομα με νοητική αναπηρία 

Πρόκειται για μαθητές με αναπηρίες, διαγνωσμένες στην Ελλάδα από τα 

ΚΕΣΥ ή από εγκεκριμένα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα του Υπουργείου Υγείας και 

Πρόνοιας σύμφωνα με το υπ. αρ. Γ3α/Γ.Π.οικ. 86213/08-11-2018 έγγραφο της 

https://aaidd.org/docs/default-source/sis-docs/aaiddfaqonid_template.pdf?sfvrsn=9a63a874_2
https://aaidd.org/docs/default-source/sis-docs/aaiddfaqonid_template.pdf?sfvrsn=9a63a874_2
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Δ/νσης Ψυχικής του Υπουργείου Υγείας οι αναπηρίες τους προκύπτουν ως 

αποτέλεσμα:  

Μιας συγκεκριμένης αναπηρίας κι εδώ εντάσσεται η Νοητική Καθυστέρηση (Ν.Κ), με 

την παρακάτω διαβάθμιση: 

• Ελαφριά Ν.Κ. ( νοητικό πηλίκο 50-55 έως 69 )  

• Μέτρια Ν.Κ. ( // // 35-40 έως 50-55)  

• Σοβαρή Ν.Κ. ( // // 20-25 έως 35-40), καθώς και ο Αυτισμός.  

Πολλαπλών αναπηριών 

• Νοητική καθυστέρηση σε συννοσηρότητα με σοβαρά προβλήματα όρασης ή 

ακοής.  

• Νοητική καθυστέρηση και αυτισμός.  

• Σοβαρά νευρολογικά ή ορθοπεδικά ελαττώματα μαζί με νοητική 

καθυστέρηση.  

Σύνθετων γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών δυσκολιών. 

Αποτελούν ανομοιογενείς ομάδες ατόμων με διάφορες και ποικίλες αναπηρίες 

και εμφανίζουν σοβαρά προβλήματα σε μαθησιακό επίπεδο και ειδικότερα δυσκολίες 

στο γνωστικό, συναισθηματικό, κοινωνικό και ψυχοκινητικό τομέα.  

Στον γνωστικό τομέα: αργό ρυθμό μάθησης, αδυναμία αυτενέργειας, αδυναμία 

μάθησης με ευκαιριακό τρόπο, αδυναμία γενίκευσης, διάσπαση προσοχής, μειωμένη 

αντιληπτική ικανότητα, αδύνατη μνήμη με αποτέλεσμα τη μη σταθερότητα των 

προϋπαρχουσών γνώσεων.  

Στον συναισθηματικό τομέα: συναισθηματική διαταραχή, μειωμένη αυτοπεποίθηση 

και ανεπαρκή κρίση στις διαπροσωπικές τους σχέσεις (καθότι διανύουν το εφηβικό 

και μετεφηβικό στάδιο της ζωής τους) καθώς επίσης μη εναρμόνιση μεταξύ 

βιολογικής και νοητικής ανάπτυξης (επιτακτική η ανάγκη σεξουαλικής αγωγής). 

Στον κοινωνικό τομέα: μη κατάκτηση από ένα ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού 

των αυτονόητων για τα άλλα παιδιά ικανοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και των 

απαραίτητων για τη ζωή κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Στον ψυχοκινητικό τομέα: αδυναμία συντονισμού της κίνησης με τη λογική 

σκοπιμότητα, έλλειψη συντονισμού χεριού - ματιού κλπ.. 

Οι δυσκολίες απορρέουν (Αλεξόπουλος, 2005) αφενός από το γεγονός ότι η 

νοητική αναπηρία παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλη ανομοιογένεια και αφετέρου δεν 

αποτελεί συγκεκριμένη διαταραχή που να είναι σαφώς οριοθετημένη ως κλινική 
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οντότητα. Το γεγονός ότι η νοητική αναπηρία είναι αντικείμενο έρευνας 

διαφορετικών επιστημών απαιτεί κατά κύριο λόγο διεπιστημονική προσέγγιση και 

εξέταση. Διαφέρει ουσιαστικά από τα «υπόλοιπα προβλήματα της αναπτυξιακής 

ψυχοπαθολογίας, αφενός διότι δεν είναι σαφώς οριοθετημένη ως «ψυχοπαθολογική 

κατηγορία» στα διαγνωστικά εγχειρίδια και αφετέρου διότι συνεμφανίζεται ως 

κυρίαρχο ή δευτερεύον σύμπτωμα πολλών και διαφορετικών διαταραχών και 

συνδρόμων» (Κάκουρος& Μανιαδάκη 2003:284). 

Μια άλλη δυσκολία (Αλεξόπουλος, 2005) απορρέει από τη διάγνωση της 

αιτιολογίας που προκαλεί την «αναπτυξιακή κατάσταση» που χαρακτηρίζεται ως 

νοητική αναπηρία. Ανάλογα με την αιτιολογία της, διαφοροποιούνται σημαντικά τα 

συνοδά προβλήματα, η έκταση της, η επίδραση που ασκεί στην προσαρμοστική 

ικανότητα του ατόμου και η πρόγνωση για την εξέλιξη της. Οι Theunissen, Kulig και 

Schirbort (2013), εξετάζοντας την εξέλιξη της «Ειδικής Παιδαγωγικής για νοητικά 

καθυστερημένους» διαπιστώνουν ότι ο όρος «νοητική καθυστέρηση» (geistige 

behinderung) περιέχει, εν πολλοίς, πολιτικές σκοπιμότητες και η χρησιμοποιούμενη 

ορολογία συνδέεται με τον παλαιότερο όρο «πνευματική (νοητική) αδυναμία» 

(schwachsinn). Αργότερα, οι προβληματισμοί, πέρασαν και στην «επιστημονική 

γλωσσική διατύπωση» και χρησιμοποιήθηκαν οι όροι εναλλακτικά «βλάβη της 

νοημοσύνης (intelligenz schadigung) ή «διανοητική βλάβη» (intellektuelle 

schadigung) προς συνειδητή διαφοροποίηση με τον όρο «πνευματική καθυστέρηση» 

(geistige Behinderung), (Theunissen, Kulig& Schirbort, 2013). 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ένας συνεκτικός ορισμός της νοητικής αναπηρίας. 

Στην ελληνική νομοθεσία και τις πολιτικές για τα άτομα με ΝΑ χρησιμοποιούνται 

πολλοί και ποικίλοι όροι οι οποίοι μάλλον ενισχύουν τη «διαφορετικότητα», δηλαδή 

το «στίγμα». Τα διεθνώς αναγνωρισμένα εργαλεία DSM-V (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders, published by the American Psychiatric Association, 

APA και ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related 

Health Problems 10th Revision), έχουν ενσωματωθεί στην σχετική νομοθεσία και οι 

επαγγελματίες ψυχικής υγείας υποχρεούνται να τα χρησιμοποιούν για τη διάγνωση 

της νοητικής αναπηρίας. Η διαδικασία της αξιολόγησης και της διάγνωσης των 

μαθησιακών αναγκών για εκπαιδευτικούς ή επαγγελματικούς λόγους, στην Ελλάδα, 

είναι συνήθως εκτενής και χρονοβόρα και πραγματοποιείται από τα Κ.Ε.Σ.Υ. 

(Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης), τα οποία διενεργούν 

ατομικές αξιολογήσεις και εκδίδουν αξιολογικές εκθέσεις – γνωματεύσεις σύμφωνα 
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με τις παρ. 3 και 4 του ν. του άρθρου 11 του ν. 4547/2018, ύστερα από εισήγηση για 

την αξιολόγηση του/της μαθητή/τριας από τη σχολική μονάδα.  

Στην Κύπρο, οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας χρησιμοποιούν ορισμούς που 

βασίζονται στο ICD-10 (Ταξινόμηση Ψυχικών Διαταραχών και Διαταραχών της 

Συμπεριφοράς) του International Statistical Classification of Diseases and Related 

Health Problems - 10th version, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ). Επίσης 

χρησιμοποιείται από τους επαγγελματίες γενικότερα και το εργαλείο DSM-V/2013 

(Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών). Επομένως, οι 

μαθητές/τριες που εμπίπτουν στην κατηγορία «παιδιά με αναπηρίες» αξιολογούνται 

βάσει ιατρικών διαγνώσεων και εκπαιδευτικών αξιολογήσεων. 

Καταληκτικά, σε εξειδικευμένες νομοθεσίες για την ένταξη των ατόμων με 

ΝΑ στην εκπαίδευση, σε Ελλάδα και Κύπρο, οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται είναι 

γενικού τύπου όπου περιλαμβάνονται όλων των ειδών οι αναπηρίες. 

Στην Αγγλία, ο όρος «mental retardation» ή «mental handicap», 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στα μέσα του 20ου αιώνα. Σήμερα, όμως, στις 

περισσότερες Αγγλόφωνες χώρες, χρησιμοποιείται, ο όρος «διανοητική αναπηρία» 

(intellectual disability) ή «με διανοητικά προβλήματα» (intellectually challenged). 

Σύμφωνα με το Νόμο περί Ψυχικής Υγείας του 2007 του Βρετανικού Κοινοβουλίου, 

ο οποίος τροποποιεί το νόμο του 1983 και το Νόμο περί Διανοητικής Ικανότητας του 

2005, με αποτέλεσμα, η «διανοητική διαταραχή» σημαίνει οποιαδήποτε διαταραχή ή 

αναπηρία του μυαλού» και διαφοροποιείται από τη «μαθησιακή αναπηρία» (learning 

disability), η οποία ορίζεται ως «η κατάσταση της ατελούς ή ελλιπούς ανάπτυξης του 

μυαλού που περιλαμβάνει τη σημαντική εξασθένιση της νοημοσύνης και της 

κοινωνικής λειτουργίας». Στον νόμο αυτό, του 2007, παραλείπεται παράλληλα, 

οποιαδήποτε αναφορά, σε «διανοητική βλάβη».  

Συγκεκριμένα, ο όρος «μαθησιακή αναπηρία» (learning disability), που 

άρχισε να χρησιμοποιείται πρόσφατα, περιλαμβάνει: «σημαντικά μειωμένη ικανότητα 

κατανόησης νέων ή σύνθετων πληροφοριών ή μάθησης νέων δεξιοτήτων, μειωμένη 

ικανότητα ανεξάρτητης αντιμετώπισης ζητημάτων ή/και εμφάνιση βλάβης πριν την 

ενηλικίωση με διαρκή επίδραση στην ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ότι ένα άτομο με 

μαθησιακή αναπηρία θα δυσκολευτεί να κατανοήσει, να μάθει και να θυμηθεί νέα 

πράγματα και θα αντιμετωπίσει πρόβλημα στην επικοινωνία, στην αντίληψη κινδύνου 

και στη διαχείριση καθημερινών δραστηριοτήτων».  
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(Department of Health and Social Care (2001). Retrieved from 

https://www.gov.uk/government/publications/valuing-people-a-new-strategy-for-

learning-disability-for-the-21st-century). Ωστόσο, στην Αγγλία η κατηγοριοποίηση 

των ανθρώπων, σε ομάδες, με κριτήριο τις ικανότητές τους καταδικάζεται ως 

στιγματισμός και αποτελεί σαφές μειονέκτημα της κοινωνίας. Στους κόλπους των 

επαγγελματιών υγείας και του σχεδιασμού υπηρεσιών, η κατηγοριοποίηση αυτή 

εξυπηρετεί απλώς την πολιτεία να εντοπίσει, να χειριστεί και να προγραμματίσει 

παρεμβάσεις προς όφελος αυτής της συγκεκριμένης ομάδας πολιτών. 

Η Mencap (The voice of learning disability), η μεγαλύτερη μη κυβερνητική 

οργάνωση στην Αγγλία, υιοθετεί τον όρο «μαθησιακή αναπηρία» (Taggart, Huxley& 

Baker, 2008). Ο όρος όμως αυτός, θεωρείται πολύ γενικευμένος και περιλαμβάνει 

περιπτώσεις δυσλεξίας και άλλων μαθησιακών δυσκολιών. Ωστόσο, οι περισσότεροι 

αναλυτές και ερευνητές χρησιμοποιούν πλέον τον όρο «μαθησιακή αναπηρία». 

Επιπρόσθετα, σε έκδοση του BILD (British Institute of Learning Disabilities), 

αναφέρεται ότι ο όρος «learning disability» αποτελεί «στίγμα»  και για τον λόγο αυτό 

προτείνουν την αλλαγή του σε «learning difficulty», τονίζοντας ότι η αγγλική είναι 

μία γλώσσα που αλλάζει και όπως εξελίχθηκε ο όρος «mental subnormality» 

(δεκαετία του 1970) σε «mental handicap» (δεκαετία του 1990), κατά τον ίδιο τρόπο 

και το «learning disability» μπορεί να αλλάξει σε «learning difficulty».  

Αυτή την αλλαγή υποστηρίζουν και οργανώσεις όπως η ΜΚΟ «People First» 

(Advocacy Organisation), οι οποίοι διαλέγουν τον όρο «learning difficulty» αντί του 

όρου «learning disability» ώστε να προωθήσουν την ιδέα ότι οι μαθησιακές ανάγκες 

είναι σε συνεχή διαφοροποίηση.  

Στην Αμερική, η οργάνωση AAMR (American Association on Mental 

Retardation - Αμερικανική Ένωση για την Νοητική Καθυστέρηση), άλλαξε την 

ονομασία της, το 2006, σε American Association on Intellectual and Developmental 

Disabilities - Αμερικανική Ένωση για τη Διανοητική και την Αναπτυξιακή Αναπηρία, 

αν και στα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος ακόμα επιλέγει να χρησιμοποιεί 

τον όρο «mental retardation».  

(American Association on Intellectual and Developmental Disabilities. Retrieved 

from http://www.aamr.org/).  

Σύμφωνα με Αμερικάνικη Έρευνα των Daily, Ardinger& Holmes (2000), η 

πλειοψηφία (75-90%) των ατόμων με νοητική αναπηρία, παρουσιάζουν «ήπια 

καθυστέρηση». Παρόλο που επιχειρείται η περιγραφή της πνευματικής και 

https://www.gov.uk/government/publications/valuing-people-a-new-strategy-for-learning-disability-for-the-21st-century
https://www.gov.uk/government/publications/valuing-people-a-new-strategy-for-learning-disability-for-the-21st-century
http://www.aamr.org/
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κοινωνικής κατάστασης του ατόμου, δεν περιγράφεται το επίπεδο και η φύση της 

προσωπικής εμπειρίας του ατόμου, η οποία ενδέχεται να το καθιστά ικανό να 

συμμετέχει σε διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες, όπως είναι για παράδειγμα οι 

εκλογικές διαδικασίες. Κάποιοι θεωρούν ότι η νοητική αναπηρία δεν πρέπει να 

αποτελεί εμπόδιο γιατί σε μια δημοκρατία το εκλογικό δικαίωμα είναι ιερό δικαίωμα 

του κάθε πολίτη και είναι θέμα αξιοπρέπειας (Bonnie& Karlawish, 2007). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, επίσης, θεωρείται πολύ σημαντικό το δικαίωμα 

του ατόμου, να ψηφίζει ώστε να προστατεύει τον εαυτό του από αυτούς που 

προσπαθούν να τον εξουσιάζουν. Ωστόσο, αν και σύμφωνα με τους Αμερικανούς, η 

πλειοψηφία των ατόμων θεωρείται ικανή να κατανοεί και να μπορεί να συμμετέχει 

στην εκλογική διαδικασία, σε κάποιες πολιτείες (Arizona, Hawaii, Mississippi, 

Nevada, Virginia, West Virginia, Wyoming) απαγορεύουν το δικαίωμα ψήφου σε 

άτομα με νοητική αναπηρία. 

Όπως γίνεται φανερό, τα άτομα με νοητική αναπηρία, στην αντίληψη της 

ευρύτερης κοινωνίας θεωρούνται ως άτομα ανίκανα να αναλάβουν τον έλεγχο των 

πράξεών τους, να κάνουν τις επιλογές τους ή να παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή τους, 

όπως θα έκανε οποιοδήποτε άλλο άτομο σε θέματα που αφορούν σπουδές, εργασία, 

κατοικία, ψήφος, επιλογή συντρόφου, κ.ά. 

(National Council on Disability.  

Retrieved from https://ncd.gov/newsroom/publications/1995/voices_2.htm#appb). 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO-2000), (ICD-10), «η 

νοητική καθυστέρηση είναι κατάσταση καθυστερημένης ή ατελούς κατάστασης της 

νόησης, που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα από διαταραχή των δεξιοτήτων, οι οποίες 

εκδηλώνονται στη διάρκεια της αναπτυξιακής περιόδου και οι οποίες συμβάλλουν 

στο συνολικό επίπεδο της νοημοσύνης, δηλαδή των γλωσσικών, γνωστικών, 

κινητικών και κοινωνικών ικανοτήτων. Η καθυστέρηση μπορεί να συμβεί με ή χωρίς 

οποιαδήποτε άλλη σωματική ή ψυχική διαταραχή» (Γελαστοπούλου, 2017). 

Στην εμπεριστατωμένη εργασία της Φέτση (2008) όπου ανατρέχουμε, εκτός 

από τον πλέον σύγχρονο ορισμό που αναγράφεται, δίνεται η βαρύνουσα σημασία των 

διαφορετικών περιβαλλόντων και κοινωνικών πλαισίων στην αντιμετώπιση των 

ατόμων με ΝΑ, δηλαδή ένα πολυδιάστατο μοντέλο προσέγγισης του θέματος, το 

οποίο αγγίζει επιστημονικά τις κοινωνικοπολιτισμικές παιδαγωγικές θεωρίες που 

υποστηρίζουμε στη συνέχεια της εργασίας μας. 

https://ncd.gov/newsroom/publications/1995/voices_2.htm#appb
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Ο παραπάνω ορισμός και οι συνακόλουθες δηλώσεις πρεσβεύουν μία ριζική 

αλλαγή του ιδεολογικού πλαισίου και των στάσεων όλων όσων εμπλέκονται με 

οποιονδήποτε τρόπο στην αντιμετώπιση των ατόμων με νοητική καθυστέρηση. Στο 

επίκεντρο βρίσκεται το άτομο ως όλον. Η αναπηρία του δεν θα πρέπει να θεωρείται 

ως ένα αποσπασματικό χαρακτηριστικό και στοιχείο της ζωής του ατόμου (ΑΑΜR, 

2002). Το άτομο με νοητική καθυστέρηση, όπως και οποιοδήποτε άτομο τυπικής και 

μη τυπικής ανάπτυξης, κινείται και ζει μέσα σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα και 

κοινωνικά πλαίσια με τα οποία βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση. Οι διαστάσεις 

τις οποίες πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του στην αξιολόγηση, αντιμετώπιση, 

υποστήριξη είναι δεκάδες αλλά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν κυρίως ως εξής:  

• Η διάσταση της νοητικής αναπηρίας. 

• Η διάσταση της προσαρμοστικής συμπεριφοράς που περιλαμβάνει δεξιότητες 

από το γνωστικό, κοινωνικό και πρακτικό-καθημερινό τομέα. 

• Η διάσταση της συμμετοχής, των αλληλεπιδράσεων και των κοινωνικών 

ρόλων. 

• Η διάταση της υγείας που περιλαμβάνει τη σωματική υγεία, την διανοητική 

υγεία και τους αιτιολογικούς παράγοντες για την παρούσα κατάσταση του 

ατόμου. 

• Η διάσταση του πλαισίου μέσα στο οποίο ζει το άτομο, που περιλαμβάνει το 

μικροσύστημα (άτομο, οικογένεια, τυχόν συνήγοροι), το μεσοσύστημα (η 

γειτονιά, η κοινότητα, οι υπηρεσίες εκπαίδευσης ή αποκατάστασης) και το 

μακροσύστημα ή μεγασύστημα (ο κυριάρχων πολιτισμός, η κοινωνία, οι 

μεγαλύτεροι πληθυσμοί, το κράτος, οι κοινωνικοπολιτικές επιρροές) (ΑΑΜR, 

2002).  

Το πολυδιάστατο αυτό μοντέλο είναι απαραίτητο στη θεώρηση της «νοητικής 

αναπηρίας», καθώς δεν είναι δυνατή, με άλλο τρόπο, η ολοκληρωμένη και ακριβής 

κατανόησή της (Φέτση, 2008). 

1.3. Διάγνωση και χαρακτηριστικά των ατόμων με ΝΑ 

Από τη μέχρι τώρα ανάλυσή μας προκύπτει ότι η ορολογία που 

χρησιμοποιείται συνήθως υποδηλώνει μια ιδεολογία, μια θεωρητική στάση και 

πρακτική. Ωστόσο για την εκπαίδευση των ατόμων με ΝΑ βαρύνουσα σημασία δεν 

έχει τόσο ο όρος που θα χρησιμοποιηθεί, αλλά η προσέγγιση που έχει ο εκπαιδευτικός 

στην πράξη και ο τρόπος οργάνωσης και διαχείρισης της μαθησιακής και 
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εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συμβαίνει συχνά, ενώ γίνεται χρήση όρων πολιτικώς 

ορθών από τους εκπαιδευτικούς,  οι μαθητές με ΝΑ να αντιμετωπίζονται από αυτούς 

ως άτομα «ελλειμματικά» που δεν μπορούν να μάθουν, με ένα τρόπο αρκετά 

απαξιωτικό και με χαμηλές προσδοκίες.  

Ως προς τη διαγνωστική μεθοδολογία η οποία είναι σημαντική και 

απαραίτητη για την οποιαδήποτε εκπαιδευτική εφαρμογή, προτείνονται οι μη 

κατηγορικές προσεγγίσεις, δηλαδή δεν δίνεται έμφαση στην κατάταξη και δεν  

χρησιμοποιούνται κατηγορίες, για τον εμφανή λόγο της αποφυγής του 

«στιγματισμού», της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού 

(κοινωνιολογική προσέγγιση). Ωστόσο, στην πράξη οι κατηγοριοποιήσεις αυτού του 

τύπου θεωρούνται «τυπικά απαραίτητες» για την εφαρμογή  στρατηγικών 

αντιμετώπισης  και παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Στη διαγνωστική μεθοδολογία έχουν προκύψει πλήθος ερωτημάτων και 

προβληματισμών, με γνωστές διαμάχες και αντιπαραθέσεις μεταξύ ερευνητών από 

διαφορετικούς επιστημονικούς χώρους, με κύρια ζητήματα τον ορισμό της ΝΑ, τους 

παράγοντες που ενυπάρχουν και δρουν σε αυτήν, τη  φυσική ή επίκτητη προέλευσή 

της,  τη δυνατότητα ή αδυναμία μέτρησης και άλλων σχετικών θεμάτων. Επιπλέον, 

δημιουργούνται ζητήματα ορισμού και μέτρησης της νοημοσύνης: 

➢ Τι είναι νοημοσύνη;  

➢ Πως  ορίζεται;  

➢ Τι είναι ο δείκτης νοημοσύνης (Δ.Ν);  

➢ Πως μετριέται η νοημοσύνη;  

➢ Σε ποιο βαθμό μπορεί να είναι μετρήσιμη; 

➢ Πόσο έγκυρα είναι τα τεστ νοημοσύνης ή πόσο ελλιπή και περιοριστικά;  

➢ Συνδέονται ή όχι με τα πολιτιστικά και κοινωνικά πρότυπα μιας κοινωνικής 

τάξης;  

➢ Ποιος και πώς εξασφαλίζει τη δημιουργία εκείνων των συνθηκών 

(περιβαλλοντικών, ψυχολογικών) που θα συμβάλλουν στην έκφραση όλων 

των δυνατοτήτων του υπό διάγνωση μαθητή;  

Ως το πλέον κρίσιμο ερώτημα στη διαγνωστική μεθοδολογία θεωρούμε το εξής: 

Δύναται το ιατρικό μοντέλο προσέγγισης της ΝΑ να συμβάλει στην 

κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στη ΝΑ και στη σχολική συγκρότηση του 

εκπαιδευτικού συστήματος, ιδιαίτερα για τα παιδιά εκείνα που προέρχονται από 

ασθενέστερα και μη κυρίαρχα πολιτισμικά και κοινωνικοοικονομικά στρώματα; 
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Εξαιτίας της πολύπλοκης φύσης της νοητικής αναπηρίας είχε ως αποτέλεσμα 

να γίνει αντικείμενο αρκετών ταξινομήσεων, είτε σύμφωνα με τα αίτια, είτε σύμφωνα 

με τις διαφορετικές ερμηνευτικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις της. Η 

αναπόφευκτη κατά κάποιο τρόπο κατηγοριοποίησή της έχει ως εξής:  

α) Λειτουργική: τα άτομα παρουσιάζουν ελαφριά ή μέτρια καθυστέρηση, για τη 

διδακτική πρακτική προέρχονται από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα και δε 

μπορεί να προσδιοριστεί σαφώς το οργανικό αίτιο της καθυστέρησής τους Η νοητική 

αναπηρία αποδίδεται σε περιορισμένο και περιοριστικό περιβάλλον.  

β) Οργανική: οφείλεται σε σαφή οργανικό αιτιολογικό παράγοντα, όπως το σύνδρομο 

του εύθραυστου Χ χρωμοσώματος, το σύνδρομο Down, σύνδρομο Prader Willi, 

σύνδρομο Williams, κ.ά. (Μπεζεβέγκης, 1987). 

Σύμφωνα με τις ανάγκες υποστήριξης του ατόμου: 

• Διακοπτόμενη – μη συνεχής υποστήριξη 

• Περιορισμένη υποστήριξη 

• Εκτεταμένη υποστήριξη 

• Σταθερά εκτεταμένη και Διάχυτη υποστήριξη  

γ) Σύμφωνα με την παρουσία ή απουσία διαταραχών της προσωπικότητας: 

• Αρμονική 

• Δυσαρμονική 

δ) Σύμφωνα με «αίτια και παράγοντες»: 

• Οργανική/λειτουργική (με σαφή οργανικά αίτια που περιορίζουν τη 

λειτουργικότητα του ατόμου) 

• Πολιτισμικο/οικογενειακή (οφείλεται σε περιβαλλοντικούς, κοινωνικο-

πολιτισμικούς παράγοντες) (AAMR) (Μπεζεβέγκης, 1987). 

ε) Ως προς την Εκπαίδευση: 

• Ελαφριά  (mild mental disability): Αποτελεί μία μεταβατική μορφή η οποία 

έχει ως κατάληξη τις δυσκολίες μάθησης. Οι μαθητές/τριες κατακτούν τη 

λειτουργική χρήση της ανάγνωσης, γραφής και μαθηματικής σχέσης και 

αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες που τους επιτρέπουν να χειρίζονται 

συνήθεις κοινωνικές καταστάσεις και να λειτουργούν αυτόνομα. 

• Μέτρια (moderate mental disability): Είναι μία κατηγορία μαθητών/τριών και 

νέων των οποίων το γνωστικό τους επίπεδο μπορεί να αξιοποιηθεί στα 

πλαίσια κλειστών κοινωνικών ομάδων. 
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• Βαριά (severe mental disability): Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται παιδιά 

που το επίπεδο μάθησής τους είναι περιορισμένο, και έχουν κοινωνική 

εξάρτηση και ανάγκη φροντίδας. (Γελαστοπούλου, 2017). 

Ταξινόμηση νοητικής αναπηρίας σύμφωνα με το δείκτη νοημοσύνης, ICD-10, 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO, 2000) (Ιατρικό μοντέλο): 

• Ελαφριά Ν.Κ.        Δ.Ν 50 – 69 

• Μέτρια Ν.Κ.          Δ.Ν 35 – 49 

• Σοβαρή Ν.Κ.        Δ.Ν. 20 – 34 

• Βαριά Ν.Κ.           Δ.Ν. Κάτω από 20 

• Ν.Κ. μη καθοριζόμενη, όπου είναι πολύ πιθανή η ύπαρξη νοητικής 

καθυστέρησης, ωστόσο η νοημοσύνη του ατόμου δε μπορεί να μετρηθεί 

με τα σταθμισμένα τεστ. 

Από τους ερευνητές υποστηρίζεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων 

που μας αφορούν στη μελέτη μας ανήκει στη διαγνωστική κατηγορία της ελαφριάς 

ΝΑ. Το συμπέρασμα αυτό δίνει θετική επίδραση και ώθηση στην εφαρμογή 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ένταξη των ατόμων με ΝΑ στην κοινωνία και 

στην χώρο της εργασιακής απασχόλησης.  

Η πιο διαδεδομένη μορφή ταξινόμησης της νοητικής αναπηρίας είναι αυτή 

που βασίζεται στο δείκτη νοημοσύνης. Ωστόσο, ο δείκτης νοημοσύνης αποτελεί ένα 

μόνο χαρακτηριστικό του ατόμου και κατά συνέπεια η μονομερής χρήση του δεν  

μπορεί να συμβάλλει στην υλοποίηση του  εκπαιδευτικού έργου. 

Ένα τεστ νοημοσύνης περιέχει: 

• μία σειρά ερωτήσεων (π.χ., λεξιλόγιο, ομοιότητες),  

• έργα επίλυσης προβλημάτων (π.χ., λαβύρινθοι, σχέδια με κύβους),  

• έργα μνήμης και  

• άλλα έργα που θεωρείται ότι απαιτούν συγκεκριμένο βαθμό νοημοσύνης για 

να απαντηθούν ή να λυθούν σωστά. 

Η κατανομή των βαθμών του ΔΝ στον πληθυσμό φαίνεται να ακολουθεί το 

φαινόμενο της κανονικής καμπύλης, θεωρητικά, περίπου το 2,3% του πληθυσμού έχει 

βαθμολογία χαμηλότερη του μέσου όρου κατά 2 ή περισσότερες τυπικές αποκλίσεις, 

βαθμολογία που η Αμερικανική Εταιρεία για τη Νοητική Υστέρηση χαρακτήριζε ως 

«σημαντικά κάτω του μέσου όρου» (Ρισβάς, 2000). 



21 
 

Το σημείο των 70 μονάδων λειτουργεί μόνον ως κατευθυντήρια γραμμή και 

δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως άκαμπτη προϋπόθεση. Ένας ΔΝ 75 μονάδων ή 

υψηλότερος μπορεί να σχετίζεται με νοητική καθυστέρηση αν, σύμφωνα με την 

εκτίμηση του κλινικού, το παιδί εκδηλώνει ελλείμματα στην προσαρμοστική 

συμπεριφορά που θεωρείται ότι προκαλούνται από ελλειμματική νοητική λειτουργία. 

Επειδή τα τεστ νοημοσύνης αποτελούνται κυρίως από λεκτικά και 

ακαδημαϊκά έργα - οι ίδιες γνώσεις που ένα παιδί πρέπει να κατακτήσει για να 

επιτύχει στο σχολείο - έχουν υψηλή συσχέτιση με τη σχολική επίδοση. 

Η προσαρμοστική συμπεριφορά αφορά σε εννοιολογικές, κοινωνικές και 

πρακτικές δεξιότητες που οι άνθρωποι χρειάζονται για να λειτουργήσουν στην 

καθημερινή τους ζωή. Η συστηματική αξιολόγηση της προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς είναι σημαντική επειδή οι προσαρμοστικές δεξιότητες καθώς και η 

φύση και η σοβαρότητα των δυσπροσαρμοστικών συμπεριφορών, που εκδηλώνει ένα 

άτομο με ΝΑ, είναι κρίσιμοι παράγοντες για τον καθορισμό της φύσης και του 

βαθμού της υποστήριξης που χρειάζεται για να επιτύχει στο σχολείο, την εργασία, 

την κοινότητα και το σπίτι. 

Στο γενικό θεωρητικό πλαίσιο για τη ΝΑ, ως γενεσιουργές πηγές αναφέρονται 

αίτια τόσο βιοϊατρικά όσο και περιβαλλοντικά. Ειδικότερα: 

Ελαφριά νοητική καθυστέρηση 

Αποτελεί την πολυπληθέστερη ομάδα ανάμεσα στα άτομα με νοητική 

καθυστέρηση (85%). Μία από τις κυριότερες αιτίες είναι η κοινωνικο- πολιτισμική 

αποστέρηση, εξαιτίας του χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου της οικογένειας. 

(Παρασκευόπουλος, 1980). Μόνο ένα μικρό ποσοστό της ομάδας αυτής (10% - 20%) 

έχει αναγνωρισθεί ότι έχει οργανικές παθολογίες. Η διάγνωσή της σπάνια γίνεται 

στην προσχολική ηλικία, αν και φαίνονται τα παιδιά αυτά να παρουσιάζουν ήδη 

κάποιες δυσκολίες. Η είσοδός τους στο δημοτικό σχολείο σηματοδοτεί και την 

αναγνώρισή τους. Το ύψος και το βάρος τους δεν παρουσιάζει διαφορές από των 

φυσιολογικών ατόμων. Εντούτοις εξαιτίας της ύπαρξης περισσοτέρων νευρολογικών 

προβλημάτων η φυσική και η κινητική τους κατάσταση είναι λίγο πιο χαμηλή. 

Μπορεί να παρουσιάσουν βλάβες στην ακοή, στην όραση ή και στον συντονισμό των 

κινήσεών τους, οι περιπτώσεις, όμως, αυτές δεν είναι πολύ συχνές. Είναι πιθανόν να 

παρουσιάσουν ελαφρές διαταραχές του λόγου ή της ομιλίας. «Κατανοούν τα 

περισσότερα μαθήματα του δημοτικού σχολείου ή τουλάχιστον των περισσοτέρων 

τάξεων του δημοτικού» (Πολυχρονοπούλου, 1995).  Προσαρμόζονται κοινωνικά, 
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έτσι που να μπορούν να είναι ανεξάρτητα μέσα στην κοινωνία. Επιτυγχάνουν 

επαγγελματικές δεξιότητες, όμως μπορεί να χρειάζονται επίβλεψη και βοήθεια. 

Μέτρια νοητική καθυστέρηση  

Οφείλεται κυρίως σε βιολογικά αίτια, καθώς και σε ατυχήματα, 

τραυματισμούς ή μολυσματικές ασθένειες κατά την ενδομήτρια, την περιγεννητική, 

τη βρεφική ή και τη νηπιακή περίοδο. Έχουν εμφανή εξωτερικά χαρακτηριστικά 

(ύψος, βάρος, σωματική κατασκευή χαρακτηριστικά προσώπου) και η διάγνωση 

μπορεί να γίνει από τη βρεφική ή την πρώτη παιδική ηλικία. Αποτελεί το 10% του 

πληθυσμού των ατόμων με νοητική καθυστέρηση.  

Εξαιτίας βλαβών ή διαταραχών στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα η κινητική 

τους ικανότητα είναι φτωχή και χαρακτηρίζεται από προβλήματα τόσο στην αδρή, 

όσο και στη λεπτή κινητικότητα. Παρουσιάζουν περισσότερα και σοβαρότερα 

προβλήματα στην ακοή, στην όραση, στο λόγο και στην ομιλία (προβλήματα 

άρθρωσης, φτωχό λεξιλόγιο, τηλεγραφικός λόγος, χαμηλό επίπεδο κατανόησης 

εννοιών, φτωχή ακουστική διάκριση, προβλήματα στη γραμματικο - συντακτική 

δομή κ.ά.). Καταφέρνουν, παρόλα αυτά «να αποκτήσουν τις στοιχειώδεις σχολικές 

δεξιότητες, όπως ανάγνωση, γραφή απλών φράσεων ή μικρών κειμένων, απλές 

αριθμητικές πράξεις.  

Στον κοινωνικό τομέα μπορούν να επιτύχουν κάποιο βαθμό κοινωνικής 

υπευθυνότητας, να αποκτήσουν δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, να ντύνονται, να 

τρώνε κλπ., να προστατεύουν τον εαυτό τους από συνηθισμένους κινδύνους στο 

σπίτι, στο σχολείο κλπ., να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του σπιτιού ή της 

γειτονιάς, να σέβονται την περιουσία και τα δικαιώματα των άλλων, να 

συνεργάζονται» (Πολυχρονοπούλου, 1995). Επαγγελματικά μπορούν να προσφέρουν 

υπηρεσία κάτω από επίβλεψη σε προστατευμένα εργαστήρια ή στην ανοικτή αγορά 

εργασίας. 

Σοβαρή νοητική καθυστέρηση  

Αποτελούν το 3% - 4% του πληθυσμού της νοητικής καθυστέρησης. Έχουν 

εμφανή εξωτερικά χαρακτηριστικά. Η νοητική τους καθυστέρηση οφείλεται σχεδόν 

αποκλειστικά σε βιολογικά αίτια, δεν αποκλείονται, όμως, ατυχήματα ή ασθένειες 

κατά την προγεννητική, την περιγεννητική ή τη μεταγεννητική περίοδο. Συνήθως 

συνοδεύεται από σοβαρά προβλήματα, όπως εγκεφαλική παράλυση, απώλεια ακοής 

ή όρασης, συναισθηματικές διαταραχές. Η φυσική και η κινητική τους ανάπτυξη 

χαρακτηρίζεται από σοβαρότατα προβλήματα σε όλα τα επίπεδα. Ο λόγος τους είναι 
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πολύ στοιχειώδης και συνοδεύεται από προβλήματα άρθρωσης. Μπορούν να 

ωφεληθούν μέχρι ενός περιορισμένου σημείου από τη διδασκαλία προ-ακαδημαϊκών 

αντικειμένων, όπως η οικειότητα με το αλφάβητο ή την απλή αρίθμηση. Τα 

εκπαιδευτικά τους προγράμματα στοχεύουν στην κοινωνική τους προσαρμογή σε ένα 

ελεγχόμενο περιβάλλον (Πολυχρονοπούλου, 1995).  

Βαριά νοητική καθυστέρηση  

Αποτελούν το 1% - 2% των ατόμων με νοητική καθυστέρηση. Τα 

περισσότερα έχουν ένα διαγνωσμένο νευρολογικό πρόβλημα, που είναι υπεύθυνο για 

τη νοητική καθυστέρηση. Η κινητική ανάπτυξη, η προσωπική φροντίδα και οι 

επικοινωνιακές τους δεξιότητες μπορούν να βελτιωθούν, αν τους δοθεί η απαραίτητη 

εκπαίδευση. Τα εκπαιδευτικά τους, προγράμματα, όπως και στη σοβαρή νοητική 

καθυστέρηση, στοχεύουν στην κοινωνική τους προσαρμογή σε ένα ελεγχόμενο 

περιβάλλον.  

Απροσδιόριστη νοητική καθυστέρηση 

«Η διάγνωση της νοητικής καθυστέρησης ως απροσδιόριστη, θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται, όταν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ύπαρξης νοητικής καθυστέρησης, 

αλλά το άτομο δε μπορεί να εξεταστεί επιτυχώς από τα σταθμισμένα τεστ 

νοημοσύνης. Αυτό μπορεί να συμβαίνει σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες, που είναι 

ιδιαίτερα ανίκανοι ή μη συνεργάσιμοι, ώστε να εξεταστούν ή σε βρέφη, που υπάρχει 

κλινική κρίση σημαντικά χαμηλής νοητικής λειτουργίας, αλλά τα διαθέσιμα τεστ 

(π.χ. η κλίμακα Bayley για τη βρεφική ανάπτυξη, η κλίμακα Cattell για τη βρεφική 

νοημοσύνη κ.α.) δεν αποφέρουν μέτρηση της νοημοσύνης. Γενικά, όσο πιο μικρή 

είναι η ηλικία, τόσο πιο δύσκολο είναι να εκτιμηθεί η ύπαρξη νοητικής 

καθυστέρησης, εκτός από τις περιπτώσεις με βαριές αναπηρίες» (DSM-IV, σελ.42). 

Τα χαρακτηριστικά των ατόμων με ΝΑ παρουσιάζουν μεγάλη ανομοιογένεια,  

ποικίλουν  από άτομο σε άτομο και για αυτό ο κάθε μαθητής  πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ως μοναδικός και ξεχωριστός. Οι μαθητές/τριες  με ΝΑ δεν έχουν μία 

συγκεκριμένη και άκαμπτη ανάπτυξη, ούτε ακριβώς την ίδια εξελικτική πορεία όπως  

υποστηριζόταν κάποτε και γι αυτό δεν πρέπει να γίνονται γενικεύσεις των 

χαρακτηριστικών τους. 

 Γενικά,  παρουσιάζουν δυσκολίες που αφορούν σε τρεις τύπους δεξιοτήτων και σε 

νοητικές λειτουργίες:  

Νοητικές δεξιότητες: γλώσσα, σκέψη, μνήμη, προσοχή, έννοιες των αριθμών, του 

χρόνου, αυτοκατεύθυνσης (self-direction), κ.ά.  
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Κοινωνικές δεξιότητες - προσαρμοστικότητα: διαπροσωπικές ικανότητες,  κοινωνική 

ευθύνη, αυτοεκτίμηση, ευπιστία, αφέλεια, επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, 

υπακοή σε νόμους και κανόνες, αποφυγή θυματοποίησης, κ.ά. 

Δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης: προσωπική φροντίδα, αυτοεξυπηρέτηση, 

επαγγελματικές δραστηριότητες, ασφάλεια, κ.ά.  

Προσοχή: τα άτομα με ΝΑ παρουσιάζουν δυσκολίες που αφορούν στην προσοχή των 

χαρακτηριστικών (χρώμα, σχήμα, μέγεθος, θέση, βάρος) ενός συγκεκριμένου 

ερεθίσματος ή αντικειμένου. 

Ταχύτητα επεξεργασίας των πληροφοριών: χρειάζονται περισσότερο χρόνο για την 

αποκωδικοποίηση και επεξεργασία γνωστών και νέων πληροφοριών. 

Οργάνωση των πληροφοριών και χρήση της λογικής: δυσκολεύονται σε μεγάλο βαθμό 

να οργανώσουν τις εισερχόμενες πληροφορίες επαγγελματικές δραστηριότητες, 

ασφάλεια, κ.ά. 

Μνήμη: παρουσιάζουν δυσκολίες στη συγκράτηση  και ανάκληση πληροφοριών 

(βραχυπρόθεσμη μνήμη και στη μετάβαση από τη βραχυπρόθεσμη στην πρωτογενή 

μνήμη). 

Γνωσιακή βάση: πολλές φορές δε χρησιμοποιούν πληροφορίες ακόμα και αν 

γνωρίζουν ότι τις έχουν. Δεν ανακαλούν κατηγορίες με τις οποίες ταξινομούν τις 

πληροφορίες, ούτε δίνουν στοιχεία για τον τρόπο οργάνωσης της ανάκλησης των 

πληροφοριών γύρω από αυτές τις κατηγορίες. 

Μεταγνώση: οι μεταγνωστικές δεξιότητες των μαθητών με ΝΑ δεν είναι 

αναπτυγμένες (Γελαστοπούλου, 2017). 

Τα σημαντικά και αισιόδοξα συμπεράσματα των ερευνητών είναι ότι: 

• Τα παιδιά με ήπια νοητική καθυστέρηση μπορεί να εμφανίζουν σημαντικά 

ελλείμματα επίδοσης μόνο στο σχολείο.  

• Οι κοινωνικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες μπορεί να είναι τυπικές ή 

σχεδόν τυπικές.  

• Είναι πιθανό να γίνουν ανεξάρτητοι ή ημιανεξάρτητοι ενήλικες (Ρισβάς, 

2000). 

1.4. Θεωρητικό Παιδαγωγικό Πλαίσιο 

Από το γενικό θεωρητικό πλαίσιο για τη νοητική αναπηρία θα μπορούσαμε να 

διακρίνουμε τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις. 
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α) Μη αναπτυξιακές: (θεωρία ελλείμματος, θεωρία ακαμψίας, ποιοτικής διαφοράς): 

εστιάζουν στο άτομο, στα εγγενή χαρακτηριστικά του και στις αδυναμίες και όχι σε 

κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς φραγμούς. Στην προσέγγιση αυτή η ΝΑ ως 

στατική κατάσταση δεν μπορεί να υποστεί εξωτερική αλλαγή και εξέλιξη και αυτό 

που τελικά εξετάζεται είναι οι «συνέπειες» της νοητικής ανεπάρκειας στο άτομο οι 

οποίες συνδέονται με το ίδιο το άτομο. 

β) Αναπτυξιακές: η βασική τους θέση είναι ότι η νοητική αναπηρία αποτελεί 

εξαρτημένη μεταβλητή που συνδέεται με τους εξωτερικούς κοινωνικούς και 

περιβαλλοντικούς παράγοντες, τα κίνητρα και την έννοια της αλληλεπίδρασης. 

Τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία των κινήτρων για την εκπαίδευση των μαθητών με 

νοητική αναπηρία. Υποστηρίζεται ότι τα άτομα με ΝΑ εξελίσσονται με την ίδια 

ακριβώς σειρά στα διάφορα στάδια ανάπτυξης με τη διαφορά ότι τα περνούν με πιο 

αργούς ρυθμούς από ότι τα άτομα χωρίς ΝΑ. Η ΝΑ είναι δυναμική και εξελισσόμενη  

και όχι μια στατική κατάσταση (Hodapp, 2005). 

Ο Hodapp (2005), προτείνει τη μελέτη των «αναπηριών» για τρεις κυρίως λόγους:  

1. για την καλύτερη κατανόηση της ανάπτυξης των παιδιών με αναπηρίες, 

2. για την καλύτερη κατανόηση της «φυσιολογικής ανάπτυξης» και  

3. για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων. 

Βασική θέση των αναπτυξιακών είναι ότι η «νοητική καθυστέρηση» είναι 

«εξαρτημένη μεταβλητή» τα αίτια της οποίας είναι δυνατόν να ανιχνευθούν (Anstotz, 

1997). Επιπλέον, όπως είναι λογικό από την παραπάνω θέση, δίνουν μεγάλη 

βαρύτητα στους εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες και στην έννοια της 

αλληλεπίδρασης. Αρχική προσέγγιση της νοητικής καθυστέρησης υπό το πρίσμα της 

αναπτυξιακής θεώρησης μπορεί να θεωρηθούν οι κλασικές εργασίες του Ziegler 

(1982) και η βασική διάκριση της νοητικής καθυστέρησης σε οργανική - λειτουργική 

και σε πολιτισμικο - οικογενειακή (Anstotz, 1997· Hodapp, 2005).  

Με τις μελέτες του o Hodapp (2005), εισήγαγε νέες θεωρητικές και 

μεθοδολογικές θέσεις:  

• τα κίνητρα επηρεάζουν τις επιδόσεις των παιδιών με νοητική  

καθυστέρηση σε όλα τα είδη έργων.   

• το ιστορικό των παιδιών με νοητική καθυστέρηση διαφέρει από το  

ιστορικό των παιδιών χωρίς νοητική καθυστέρηση.  

• όταν γίνεται σύγκριση γλωσσικών ή γνωστικών επιδόσεων παιδιών με  
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νοητική καθυστέρηση θα πρέπει να γίνεται με τις αντίστοιχες επιδόσεις  

όχι της ίδιας χρονολογικής ηλικίας αλλά της ίδιας νοητικής αναπηρίας.  

Στην εννοιολογική ανάλυση της αναπτυξιακής θεώρησης εκτός από την 

θεμελιώδη έννοια της «ανάπτυξης» εξετάζονται άλλα δύο βασικά και συστατικά 

στοιχεία: η επικέντρωση στο «παιδί» και η εξέταση του «πλαισίου ανάπτυξης» 

δηλαδή του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η ανάπτυξη. Επιπλέον θα 

πρέπει να συνεξετάζεται και η αλληλεπίδραση αυτών των δύο «αναπτυξιακών 

στοιχείων». Η εν λόγω αναπτυξιακή προσέγγιση, εστιάζει, στην ατομοκεντρική 

μεθοδολογική προσέγγιση του «υποκειμένου με αναπηρία» και εκφράζεται με έξι 

βασικές αρχές. Αρχική και αφετηριακή σκέψη αποτελεί η θέση ότι το «[κάθε] παιδί 

είναι ενεργό και ζωντανό σύστημα». Επομένως η αναπτυξιακή προσέγγιση 

εμπερικλείει την  «οργανική - λειτουργική» θεώρηση του κόσμου και του ανθρώπου 

(Hodapp, 2005). 

Η πρώτη αρχή συνδέεται με την παραδοχή ότι το «παιδί αποτελεί εγγενώς 

ενεργό και δρώντα οργανισμό». Πρακτικές συνέπειες της θέσεως αυτής είναι ότι ο 

άνθρωπος είναι υπεύθυνος των πράξεών του και ότι ο ίδιος διαμορφώνει την ιστορία 

του μέσω της δράσης. Όπως, για τον Piaget, αντίστοιχα, το παιδί είναι «ένας μικρός 

επιστήμονας, ένας πειραματιστής, ακούραστος ηθοποιός, δημιουργός, δοκιμαστής, 

κατασκευαστής» με τελικό σκοπό πάντοτε την κατανόηση του κόσμου. 

Η δεύτερη αρχή αναφέρεται στην αντίληψη «του οργανισμού ως ολότητας». 

Η αντίληψη αυτή προσδίδει συνέχεια και πληρότητα στην οργάνωση της ανάπτυξης 

και μάλιστα δέχεται ότι οι «διάφοροι τομείς ανάπτυξης» λειτουργούν και 

εκδηλώνονται συντονισμένα. Αυτό σημαίνει ότι αν ένα παιδί βρίσκεται σε ένα 

ορισμένο στάδιο ανάπτυξης θα παρουσιάζει ίδια χαρακτηριστικά συμπεριφοράς σε 

κάθε τομέα ανάπτυξης. Η αναπτυξιακή προσέγγιση σήμερα εξετάζει το πώς 

συνδυάζονται και πώς συσχετίζονται μεταξύ τους οι διαφορετικοί τομείς ανάπτυξης 

σε σχέση με τον ατομικό ρυθμό ανάπτυξης κάθε παιδιού. 

Η τρίτη αρχή δέχεται ότι η «έκδηλη (εξωτερική) συμπεριφορά» συνδέεται 

άμεσα με τις εσωτερικές διεργασίες του νου και της σκέψης. Η συμπεριφορά 

αποτελεί τον «δείκτη» για του τι γνωρίζει ένα παιδί σε μια δεδομένη στιγμή και 

παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην αναπτυξιακή προσέγγιση, αφού η συμπεριφορά 

«αντανακλά» τις υποκείμενες ικανότητες του ατόμου. Σκοπός κάθε προσέγγισης είναι 

να καταφέρουμε να γνωρίσουμε και να κατανοήσουμε το πώς αντιλαμβάνεται και 

αντιδρά το παιδί απέναντι στον κόσμο που το περιβάλλει. 
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Η τέταρτη αρχή δέχεται τη θέση ότι η ανάπτυξη έχει πάντοτε συγκεκριμένους 

«τελικούς στόχους». Η τελολογική ερμηνεία της ανάπτυξης επιδιώκει να 

υπογραμμίσει τον κατευθυνόμενο χαρακτήρα της και συγχρόνως να αποδείξει τη 

συστηματική και συνεχή πορεία της αναπτυξιακής διαδικασίας των παιδιών. Αν και 

παρατηρούνται σήμερα τάσεις που περιγράφουν ιδιαίτερες αναπτυξιακές διαδικασίες 

που διαφέρουν από άτομο σε άτομο εντούτοις παραμένει σε ισχύ και αποδοχή η θέση 

ότι «η ανάπτυξη ακολουθεί μια συγκεκριμένη πορεία που καταλήγει σε κάποιο 

ανώτατο σημείο ανάπτυξης ή προσαρμογής» (Hodapp, 2005). 

Η πέμπτη αρχή αναφέρεται στη θέση ότι για να υπάρξει ανάπτυξη θα πρέπει 

να υπάρχουν σημεία, στάδια κλπ. που «διαφέρουν μεταξύ τους ποιοτικά». 

Προϋποθέτει έτσι την ύπαρξη μεταβολών που καθιστούν κάθε νέα εμπειρία 

(μεταγενέστερη χρονικά) από την προηγούμενη διαφορετική δηλαδή όχι ταυτόσημη 

με την ακριβώς προηγούμενη. Αυτή η αντίληψη και αναγνώριση της ποιοτικά 

διαφορετικής νέας εμπειρίας δίνει στην αναπτυξιακή διαδικασία την έννοια της 

προόδου, αφού η ανάπτυξη αποσκοπεί σε ανώτερα αναπτυξιακά και προσαρμοστικά 

στάδια σύμφωνα με τις προηγούμενες αρχές.  

Η έκτη αρχή εστιάζεται στη σημασία της επίδρασης και του ρόλου του 

περιβάλλοντος στην αναπτυξιακή διαδικασία. Ο βαθμός αναγνώρισης της επίδρασης 

του περιβάλλοντος διαφοροποιεί την αναπτυξιακή προσέγγιση από τα άλλα μοντέλα 

εξέτασης των ατόμων με αναπηρία. Έτσι στην κλασική αναπτυξιακή προσέγγιση 

δίνεται μικρότερη σημασία στην επίδραση του περιβάλλοντος απ' ό,τι π.χ. στη 

συμπεριφοριστική όπου η επίδραση του περιβάλλοντος είναι καθοριστική για την 

εκδήλωση της συμπεριφοράς του ατόμου  (Hodapp, 2005). 

γ) Κοινωνικοπολιτισμικές: προσεγγίσεις που εστιάζουν στη σημασία της 

διαμεσολάβησης του  κοινωνικού περιβάλλοντος για την εξέλιξη των ατόμων με ΝΑ.  

Οι διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις και οπτικές, σαφώς επηρεάζουν 

ή/και κατευθύνουν τις πρακτικές στρατηγικές αντιμετώπισης των ατόμων με ΝΑ και 

συγκεκριμένα εδώ αναφερόμαστε στην οπτική από την πλευρά της Πολιτείας και της 

τυπικής Εκπαίδευσης. Αναμφισβήτητα, για τη δημιουργία και την εφαρμογή – 

υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων λαμβάνονται υπόψη και τα γνωστικά 

χαρακτηριστικά των ατόμων με ΝΑ. 

Τα νοητικά καθυστερημένα άτομα ακολουθούν τα στάδια γνωστικής 

ανάπτυξης, όπως αυτά έχουν ορισθεί από τη θεωρία του Piaget. Πρωταρχική διαφορά 

μεταξύ φυσιολογικών και νοητικά καθυστερημένων παιδιών είναι ο αργότερος 
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ρυθμός απόκτησης των σταδίων και η τάση της ανάπτυξης για σταθεροποίηση σε 

αντιστοιχία με τη σοβαρότητα της νοητικής καθυστέρησης. Ο ρυθμός μετάβασης από 

το ένα στάδιο στο άλλο χαρακτηρίζεται από ουσιαστικές καθυστερήσεις, ανάλογα με 

τη σοβαρότητα της νοητικής καθυστέρησης. Η γνωστική, όμως, ανάπτυξη ακολουθεί 

τις περιστασιακές ταλαντώσεις και τις περιόδους καθυστέρησης κατά τη διάρκεια των 

μεταβάσεων από το ένα στάδιο σκέψης στο άλλο με τρόπο ανάλογο με των 

φυσιολογικών παιδιών (Henley, 1980, στο: Χαρίτου, 2000).  

Υπάρχει μία ακόμα προσέγγιση για τη γνωστική ανάπτυξη που στηρίζεται στη 

θεωρία επεξεργασίας των πληροφοριών. Οι Campione, Brown& Ferrara (1982) 

μελετώντας τη γνωστική ανάπτυξη των νοητικά καθυστερημένων ατόμων σύμφωνα 

με τη θεωρία της επεξεργασία πληροφοριών θεώρησαν τέσσερις (4) παράγοντες 

γενικούς και καθοριστικούς για την απόδοση σε νοητικές δεξιότητες. Οι παράγοντες 

αυτοί δεν είναι ανεξάρτητοι ή ξεχωριστοί. Αντίθετα, αλληλεπιδρούν σε κάθε 

περίσταση δύο ή και περισσότεροι παράγοντες.   

1. Η εκτέλεση σε πολλές πολύπλοκες περιστάσεις είναι αλληλεπιδραστική. 

Επομένως, τα διαφορετικά εισερχόμενα ερεθίσματα πρέπει να επεξεργάζονται 

ικανοποιητικά. Μία βλάβη σε ένα σύστημα καθυστερεί την εισροή του 

επόμενου ερεθίσματος, ελαχιστοποιώντας έτσι τη συνεισφορά του δεύτερου. 

Αν ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία της εκτέλεσης είναι κάπως αργά ή 

ανεπαρκή, τότε το όλο σύστημα υποφέρει. Έτσι, η ικανότητα με την οποία τα 

στοιχεία εκτελούνται, αναπαριστά μία πιθανή πηγή ατομικών διαφορών, όπου 

οι διαφορές που συνδέονται με σχετιζόμενες συγκεκριμένες διαδικασίες να 

μπορούν να έχουν ευρείες συνέπειες. 

2. Σε ένα απλό επίπεδο η απόδοση σε μία περίσταση επηρεάζεται από το ποσό 

της γνώσης που ένα άτομο κατέχει γι’ αυτήν την περίσταση. Πιο ενδιαφέρον, 

βέβαια, είναι ο τρόπος με τον οποίο αυτή η γνώση επηρεάζει τα άλλα στοιχεία 

του συστήματος. Η γνωσιακή βάση περιλαμβάνει μία ποικιλία από 

διαδικασίες και στρατηγικές για την αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων - 

προβλημάτων και γνώση για αυτές τις στρατηγικές. Μία ερώτηση που θέτουν 

οι ερευνητές και χρειάζεται να ληφθεί υπόψη σε μελλοντικές έρευνες είναι αν 

μία ανεπαρκής γνωσιακή βάση είναι καλύτερα να θεωρηθεί ως μία αιτία 

φτωχής μάθησης, όσον αφορά στα νοητικά καθυστερημένα άτομα ή ως 

συνέπεια των φτωχών μαθησιακών δεξιοτήτων.  
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3. Παρόλο που αρκετή γνώση συμβαίνει τυχαία ή αυτόματα, πολλά πιο 

πολύπλοκα -στον τύπο του σχολείου - προβλήματα απαιτούν σχεδιασμό και 

δράση στην επεξεργασία τους, προκειμένου να φέρουν θετική απόδοση. Θα 

φανεί κατά πόσο η φτωχή απόδοση των νοητικά καθυστερημένων ατόμων 

οφείλεται στην αποτυχία να εφαρμόσουν τις κατάλληλες στρατηγικές για τη 

συγκεκριμένη δεξιότητα. 

4. Η γνώση για τη γνώση (μεταγνώση) και η ρύθμιση των γνωστικών 

δραστηριοτήτων (εκτελεστικός έλεγχος). Ο ρόλος του εκτελεστικού ελέγχου, 

η επιλογή, η ρύθμιση του χρόνου, η ακολουθία και η διαχείριση των 

γνωστικών δραστηριοτήτων σχετίζονται περισσότερο με τη θεωρητική 

προσέγγιση της επεξεργασίας των πληροφοριών. 

Ωστόσο, η ανεπάρκεια των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων που λειτούργησαν 

μέχρι σήμερα ώθησε επιστήμονες και υπεύθυνους εκπαιδευτικής πολιτικής στην 

εφαρμογή νέων «Προγραμμάτων πιο ουσιαστικών και λειτουργικών», που δίνουν 

προτεραιότητα στην απόκτηση δεξιοτήτων άμεσης χρήσης κι εφαρμογής στην 

καθημερινή ζωή των ατόμων με αναπηρία και τους εξασφαλίζουν ένα κοινωνικό 

πλαίσιο αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας, που αφενός διευκολύνει την κοινωνική 

μάθηση και προσαρμογή τους (σύμφωνα με την Ψυχοκοινωνική Θεωρία του L. 

Vygotsky) και αφετέρου αυξάνει τον βαθμό αυτονομίας τους. Η Θεωρία αυτή 

υποστηρίζει ότι η κοινωνική αλληλεπίδραση, η συνεργασία και η συλλογική 

συνείδηση, η διαμαθητική επικοινωνία αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικούς παράγοντες 

μάθησης και γνωστικής ανάπτυξης. Τα άτομα μέσα από την επικοινωνία τους με το 

κοινωνικό περιβάλλον οικειοποιούνται τις νέες γνώσεις, όχι με διαδικασίες άμεσης 

αφομοίωσης αλλά μέσα από μια διαλεκτική διαδικασία που πραγματοποιούν, καθώς 

επιχειρούν να εντάξουν οργανικά τα κοινωνικά στοιχεία μέσα στα προϋπάρχοντα 

ατομικά σχήματα. Η μάθηση κατά τον Vygotsky προηγείται και οδηγεί στη ανάπτυξη 

(ενώ κατά τον Piaget η ανάπτυξη προηγείται και είναι προϋπόθεση της μάθησης).  

Ο εκπαιδευτικός, σε διδακτικό επίπεδο, παίζει πρωταρχικό ρόλο. Κεντρίζει το 

ενδιαφέρον των μαθητών/τριών, τους εμπλέκει στο μαθησιακό έργο, τους καθοδηγεί 

σε ενέργειες σχετικές με το επιδιωκόμενο έργο, αναδεικνύει σημαντικές πλευρές του 

θέματος, επιδεικνύει τρόπους σκέψης και δράσης κατάλληλους για την αντιμετώπιση 

των προβλημάτων και την ολοκλήρωση του έργου.  
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Τα παραπάνω ενυπάρχουν οργανωμένα σε ολοκληρωμένη διδακτική 

προσέγγιση στο Μοντέλο της Γνωστικής Μαθητείας, κατά το οποίο ο εκπαιδευτικός 

επιδεικνύει άμεσα το προς μάθηση έργο, για να λειτουργήσει ως μοντέλο και στη 

συνέχεια, μέσα σε συνθήκες στήριξης, εξασκεί τους μαθητές προκειμένου να 

αναπτύξουν τη διδασκόμενη δεξιότητα (Ματσαγγούρας, 2001).  

Η προαναφερόμενη Θεωρία  που τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία του 

κατάλληλου κοινωνικού πλαισίου για την επίτευξη της μάθησης, θα μπορούσε να 

αποτελέσει θεωρητική αφετηρία για τη δόμηση νέου Αναλυτικού Προγράμματος 

Σπουδών (Α.Π.Σ.) για τα άτομα με αναπηρία, με το σκεπτικό ότι θα ευνοούσε την 

κοινωνική τους προσαρμογή, που οφείλει να αποτελεί πρώτιστο στόχο της 

εκπαίδευσής τους, εμπλέκοντάς τα κατά προτεραιότητα σε κοινωνικές διεργασίες και 

δραστηριότητες (Λαμπροπούλου, 2004). 

Η εργασία για τα άτομα με ΝΑ είναι πολύ σημαντική και αποτελεί βασικό 

δικαίωμά τους. Μέσα από την εργασία αποκτούν αυτοσεβασμό και αυτοεκτίμηση, 

ενώ τους δίνεται η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε καταναλωτικά, κοινωνικά ή 

πολιτισμικά αγαθά. Πρόκειται για ένα μέσο αυτονομίας, ενώ ταυτόχρονα έχει 

θεραπευτική αξία, καθώς αξιοποιεί τις υπολειμματικές δεξιότητες και ικανότητές 

τους. Η επαγγελματική εκπαίδευση ατόμων με νοητική καθυστέρηση πρέπει να 

αποτελεί βασικό κομμάτι του αναλυτικού προγράμματος όλης της εκπαίδευσής τους. 

Σύμφωνα με την Πολυχρονοπούλου (1996), η επαγγελματική εκπαίδευση, για το 

άτομο με αναπηρία, περιλαμβάνει: α) την επαγγελματική εκπαίδευση, β) ειδικούς 

τομείς επαγγελματικής εκπαίδευσης:  

1. αυτονομία, δηλαδή, δεξιότητες για να φροντίζει τον εαυτό του χωρίς τη 

βοήθεια της οικογένειάς του (υγιεινή του σώματος, γενική εμφάνιση, πρώτες 

βοήθειες, χρησιμοποίηση των μέσων μεταφοράς),  

2. κοινωνικές δεξιότητες, δηλαδή, δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να 

συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες (συμπεριφορά, πειθαρχία, ανοχή, 

κοινωνική προσαρμογή),  

3. τεχνικές επαγγελματικές δεξιότητες (βασικές συνήθειες εργασίας, εκμάθηση 

επαγγελματικών δεξιοτήτων),  

4. πρακτικές σχολικές γνώσεις,  

5. προγραμματισμό ελεύθερου χρόνου.  
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Ένα πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης ατόμων με νοητική καθυστέρηση, 

σύμφωνα με την Πολυχρονοπούλου (1996) περιλαμβάνει έξι στάδια:  

1. Εκτίμηση της ζήτησης επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας.  

2. Αρχική αξιολόγηση των ικανοτήτων και των ανεπαρκειών του ατόμου.  

3. Επαγγελματικός προσανατολισμός (στάδιο προεπαγγελματικής 

εκπαίδευσης, όπου γίνεται το ταίριασμα των ικανοτήτων του 

εκπαιδευόμενου με το είδος επαγγέλματος που του αρέσει. 

4. Εκπαίδευση σε ένα επάγγελμα, όπου αποτελείται από μαθητεία μέσα στη 

σχολή, πρακτικές σχολικές γνώσεις για τη στήριξη της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, έμφαση σε κοινωνικές δεξιότητες και δραστηριότητες της 

καθημερινής ζωής, ευαισθητοποίηση των εργοδοτών και της κοινότητας, 

μαθητεία στον ανοικτό χώρο εργασίας.  

5. Επαγγελματική τοποθέτηση μετά τη λήξη των σπουδών.  

6. Συμβουλευτική και υποστήριξη μετά την επαγγελματική τοποθέτηση. 

 

1.5. Γενική – επαγγελματική εκπαίδευση των ατόμων με Αναπηρία  

Σύμφωνα με τον Ν. 211076/ ΓΔ4 η γενική – επαγγελματική εκπαίδευση και ο 

επαγγελματικός προσανατολισμός των ατόμων με Αναπηρία, παρέχεται στα σχολεία 

της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, τα οποία κατά περίπτωση, οργανώνονται, 

στελεχώνονται, εξοπλίζονται και υποστηρίζονται κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται 

η αναγκαία διδακτική και ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των ατόμων αυτών καθώς 

και στα Κ.Ε.Σ.Υ (Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης). 

Τα Κ.Ε.Σ.Υ υλοποιούν προγράμματα που έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν 

τους/τις μαθητές/τριες σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο να λάβουν εκπαιδευτικές και 

επαγγελματικές αποφάσεις και να σχεδιάσουν τη σταδιοδρομία τους. Ειδικότερα, 

μέσω των προγραμμάτων συμβουλευτικής στον επαγγελματικό προσανατολισμό 

δίνεται η δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες: α) να αποκτήσουν σφαιρική γνώση 

των ενδιαφερόντων τους, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους και των λοιπών 

παραγόντων που δύνανται να επηρεάσουν τις επαγγελματικές τους αποφάσεις, β) να 

λάβουν πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές, τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας 

καθώς και τις ανάλογες γνώσεις αναζήτησης και αξιοποίησης των πληροφοριών 

αυτών, γ) να διερευνήσουν τις εναλλακτικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους 

διεξόδους και να λάβουν αποφάσεις για την πορεία τους, δ) να υποστηριχθούν στη 

συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου υποψηφίου για την εισαγωγή στην 
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τριτοβάθμια εκπαίδευση και ε) να καταρτίσουν ατομικά σχέδια δράσης για την 

μετέπειτα εκπαιδευτική και επαγγελματική τους ζωή. 

Οι μαθητές με αναπηρία μπορεί να φοιτούν:  

1. Στη συνήθη σχολική τάξη με παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής 

αγωγής. Η έγκριση για παροχή παράλληλης στήριξης  - συνεκπαίδευσης 

πραγματοποιείται μετά από αίτημα του γονέα – κηδεμόνα και 

αιτιολογημένης εισήγησης του Συλλόγου Διδασκόντων προς το Κέντρο 

Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ). Αφορά 

μαθητές/τριες Α/θμιας και Β/θμιας Εκ/σης για τους οποίους στη συνέχεια 

εκδίδεται ανάλογη γνωμάτευση – εισήγηση από (Κ.Ε.Σ.Υ) ή από 

Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (Δ.Ε.Δ.Α) της 

οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. (ν. 4547/12-06-2018, 

άρθρα 7 και 11).  

2. Σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα τμήματα ένταξης, που 

λειτουργούν μέσα στα σχολεία της γενικής και τεχνικής επαγγελματικής 

εκπαίδευσης. 

3. Όταν η φοίτηση στο κοινό εκπαιδευτικό σύστημα και στα τμήματα ένταξης 

καθίσταται ιδιαιτέρως δύσκολη λόγω του είδους και του βαθμού του 

προβλήματός τους, τότε η εκπαίδευση παρέχεται και σε αυτοτελείς Σχολικές 

Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ).  

Στην κατηγορία των ΣΜΕΑΕ υπάγονται και τα Εργαστήρια Ειδικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.). Η οργάνωση και η λειτουργία τους, στο 

ξεκίνημά τους, στηρίχτηκε στα αποτελέσματα των πιλοτικών προγραμμάτων της 

πρώτης Σχολής Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Σ.ΕΙ.Ε.Ε) του ΥΠΕΠΘ, που 

ιδρύθηκε με το υπ` αριθμ. 137/83 Π.Δ., στην Καλλιθέα Αττικής.  

Με την ψήφιση όμως του Ν. 2817/2000 αυτή μετατράπηκε στο πρώτο 

Ε.Ε.Ε.ΕΚ., για να επακολουθήσουν άλλα 60 μέχρι σήμερα, πανελλαδικά, κυρίως στις 

πρωτεύουσες των νομών, χωρίς να επαρκούν και πάλι να απορροφήσουν όλο το 

μαθητικό πληθυσμό, στον οποίο απευθύνονται. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμά 

τους (ΦΕΚ 765/19-06-2002) περιλαμβάνει:  

• το διδακτικό δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται από  

τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
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• τα εξατομικευμένα και μικροομαδικά υποστηρικτικά προγράμματα, που 

υλοποιούνται από το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (ΕΕΠ), όπως ορίζονται 

από την υπουργική απόφαση Γ6/09.05.2001, 

• την τεχνική επαγγελματική κατάρτιση από τις αντίστοιχες ειδικότητες. 

Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας των Ε.Ε.Ε.ΕΚ μπορεί να 

διαμορφώνεται ανάλογα με το βαθμό και το είδος των ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών και των δυνατοτήτων των μαθητών/τριών και να αναμορφώνεται με βάση 

τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης.  

Όσον αφορά τις εξειδικεύσεις των εργαστηρίων, όπως κηπουρική, μαγειρική – 

ζαχαροπλαστική, ανθοκομία, αυτόνομη διαβίωση, κ.ά., μπορούν να περιέχουν και 

δραστηριότητες ευέλικτης ζώνης, οι οποίες διευκολύνουν την κοινωνικοποίηση και 

την προετοιμασία για επαγγελματική αποκατάσταση των μαθητών/τριών που φοιτούν 

στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ.  

1.6. Άτομα με Αναπηρία και Εργασιακή απασχόληση 

Τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν ποικίλα προβλήματα στον τομέα της 

απασχόλησης, καθώς άλλοτε η απουσία νομοθετικού πλαισίου και άλλοτε η έλλειψη 

ευελιξίας του ή η αδυναμία εφαρμογής του παρεμποδίζουν την ομαλή επαγγελματική 

τους ένταξη. Πάντως, τις τελευταίες δεκαετίες, σημαντικά νομοθετικά κείμενα 

αναφέρουν διάφορες αλλαγές στη νομοθεσία για την προστασία των ατόμων με 

αναπηρία, τα οποία έχουν βοηθήσει ανθρώπους, ακόμα και με σοβαρές αναπηρίες, να 

εργαστούν, χωρίς το φόβο να χάσουν τις κοινωνικές τους παροχές (Webb, 2001).  

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου 

Πολέμου, η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1948), η 

οποία έθεσε τις βάσεις για την έννοια των δικαιωμάτων των ανθρώπων, αναφέρει στο 

άρθρο 2 ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε διάκριση «ειδικά ως προς τη φυλή, τη 

γλώσσα, τις πολιτικές πεποιθήσεις ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση», ενώ στο άρθρο 

26 αναφέρεται ότι «ο καθένας έχει το δικαίωμα να μορφωθεί».  

Η Διακήρυξη της Μαδρίτης (20 έως 23 Μαρτίου 2002), πρότεινε 

συγκεκριμένες δράσεις για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων με αναπηρίες. Οι 

δράσεις οι οποίες σχετίζονται με τους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της 

απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία αφορούν στα ακόλουθα: 
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1. Λήψη νομικών μέτρων για την καταπολέμηση των διακρίσεων που μπορεί 

να αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και 

την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. 

2. Λειτουργία υποστηρικτικών υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρία. 

3. Μεγαλύτερη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες υγείας, 

εκπαίδευσης, καθώς και επαγγελματικές και κοινωνικές υπηρεσίες. 

4. Μεγαλύτερη κατά το δυνατόν απασχόληση των ατόμων με αναπηρία στην 

ελεύθερη αγορά εργασίας. 

5. Συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στα κέντρα λήψης αποφάσεων 

(Χουρδάκης, 2007). 

Τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα, η αναπηρία φαίνεται να επηρεάζει 

ιδιαιτέρως τομείς όπως οι εργασιακές ικανότητες και η επαγγελματική ωριμότητα του 

ατόμου, τα ενδιαφέροντά του, την ικανότητα λήψης αποφάσεων, καθώς και 

παράγοντες όπως η αυτοαντίληψη και η αυτοαποτελεσματικότητα. Μερικές φορές η 

αρνητική στάση των άλλων για τα άτομα με αναπηρία μπορεί να βλάψει το άτομο 

όσο και η ίδια η αναπηρία και να επηρεάσει την αυτοεκτίμηση του αναπήρου. Οι 

επαγγελματικοί σύμβουλοι που εργάζονται με αναπήρους πρέπει να κατανοούν σε 

βάθος το ζήτημα της αναπηρίας, καθώς οι ιδέες, οι στάσεις και υποθέσεις που ο κάθε 

άνθρωπος κάνει για άτομα που δεν προσαρμόζονται στις «νόρμες» της κουλτούρας 

της «πλειονότητας», μπορούν να λειτουργήσουν εναντίον των ενδιαφερόντων των 

ατόμων αυτών με αποτέλεσμα να μην έχουν ίσες ευκαιρίες στη ζωή τους (Nathan& 

Hill, 2006). Για το λόγο αυτό, οι επαγγελματικοί σύμβουλοι, οι οποίοι παρέχουν 

υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, σε άτομα με 

αναπηρία οφείλουν να γνωρίζουν αυτές τις συνέπειες της αναπηρίας στην 

προσωπικότητα αυτών των ανθρώπων, έτσι ώστε να προχωρούν στην κατάλληλη 

προσαρμογή των προγραμμάτων και των υπηρεσιών τους, όταν εργάζονται με 

πελάτες που έχουν κάποια μορφή αναπηρίας. Επιπλέον, πρέπει επίσης, να έχουν 

λάβει ορισμένες εξειδικευμένες γνώσεις, όπως για παράδειγμα, τα χαρακτηριστικά 

των διαφόρων τύπων αναπηρίας και τις συνέπειές τους στην εργασιακή συμπεριφορά 

των ατόμων, την ισχύουσα νομοθεσία και πολιτική για τα άτομα με αναπηρία, τα 

μοντέλα επαγγελματικού προσανατολισμού για τα άτομα με αναπηρία, τις ευκαιρίες 

της αγοράς εργασίας για τα άτομα με αναπηρία, τις συνέπειες των κοινωνικών 

στερεοτύπων στην αυτοεκτίμησή τους, τα μοντέλα ανάπτυξης προεπαγγελματικών 

και κοινωνικών δεξιοτήτων, και τους τρόπους συνεργασίας με άλλους ειδικούς 



35 
 

(ψυχολόγους κ.ά.), ώστε να διευκολυνθεί η επαγγελματική εξερεύνηση και ο 

σχεδιασμός σταδιοδρομίας των ατόμων με αναπηρία. 

 

Κεφάλαιο 2ο: Εκπαιδευτικά προγράμματα για άτομα με νοητική αναπηρία  

 

2.1. Ιστορική αναδρομή 

Η στάση της κοινωνίας απέναντι στα άτομα με αναπηρία ήταν μέχρι πριν από 

30 χρόνια κατά κανόνα απορριπτική. Η άγνοια μπροστά στο διαφορετικό 

προκαλούσε, το συνηθέστερο, φόβο και αρνητική στάση. Η απομόνωση, η 

ιδρυματική προστασία και περίθαλψη υπήρξαν οι κατευθυντήριοι άξονες της 

εκπαιδευτικής πολιτικής που εφαρμόστηκε στον τομέα αυτό για πάρα πολλά χρόνια. 

Στο πλαίσιο  αυτής της πολιτικής και της κουλτούρας που υπήρχε τότε, τα άτομα με 

αναπηρία ασκούνταν κυρίως σε βασικές δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης και δεν θα 

μπορούσαμε να μιλήσουμε για εφαρμογή Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με τη 

σύγχρονη έννοια.  

Η πρόοδος των Παιδαγωγικών Επιστημών (και της Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης) αφενός και αφετέρου η επικράτηση σε παγκόσμιο επίπεδο, της 

αντίληψης για παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών σε όλους ανεξαίρετα, έφεραν 

στην επιφάνεια, προ εικοσαετίας περίπου, το αίτημα για σχολική και κοινωνική 

ένταξη των ατόμων με αναπηρία με αποτέλεσμα τη φοίτησή τους σε Ειδικά Σχολεία 

σε σημαντικό ποσοστό, χωρίς όμως ακόμα να υπάρχουν ειδικά επεξεργασμένα και 

επιστημονικά τεκμηριωμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα γι’ αυτή την κατηγορία 

μαθητών/τριών.  

Μια κατηγορία Προγραμμάτων λειτούργησε αρχικά με βάση θέματα – 

ενότητες και δραστηριότητες καλλιτεχνικές, κοινωνικές, φυσικής αγωγής και ειδικής 

θεραπείας προβλημάτων και απέβλεπε σε απασχόληση, άσκηση και καλλιέργεια 

δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης. Όμως, όσες καλές προθέσεις κι αν υπήρξαν κι όσες 

φιλότιμες κι αξιέπαινες προσπάθειες κι αν καταβλήθηκαν από τους άμεσους 

συντελεστές αυτών των Προγραμμάτων, αυτά περιείχαν γνώσεις όχι επαρκώς 

χρήσιμες και λειτουργικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της 

καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία ενώ οι προβλεπόμενες δραστηριότητές 

τους δεν  βοηθούσαν αρκετά στην κατεύθυνση της κοινωνικής τους προσαρμογής, 

της ατομικής και κοινωνικής αυτονομίας και της ενηλικίωσής τους. Ακόμα επέμεναν 

στην αυστηρή τήρηση, για όλους ανεξαίρετα τους μαθητές/τριες, των εξελικτικών 
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σταδίων ανάπτυξης κατά τη διαδικασία προσέγγισης της γνώσης (σύμφωνα με τη 

Γνωστικο - Αναπτυξιακή Θεωρία του J. Piaget), με αποτέλεσμα, λόγω έλλειψης 

διαφοροποιημένης εκπαίδευσης ανάλογα με την περίπτωση κάθε φορά, σημαντικός 

αριθμός μαθητών/τριών να παραμένει μαθησιακά στάσιμος και να επιδιώκει 

διδακτικούς στόχους άκαιρους σε σχέση με την ηλικία του.  

Υπήρξαν βέβαια, σε πιο περιορισμένη έκταση, και «ακαδημαϊκού τύπου» 

Προγράμματα που απέβλεπαν στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, που 

εντάσσονταν στα γνωστικά αντικείμενα των Μαθηματικών και της Γλώσσας.  

Η προσέγγιση όμως των γνώσεων και δεξιοτήτων γίνονταν και πάλι με βάση 

την αυστηρή εξελικτική πορεία των σταδίων ανάπτυξης, με όσα αρνητικά αυτό 

συνεπαγόταν, κι ακόμα με τρόπο αποσπασματικό, κατακερματισμένα (χωρίς δηλαδή 

ο/η μαθητής/τρια να σχηματίζει σφαιρική εικόνα της όλης κατάστασης) κι επιπλέον 

χωρίς τις κατάλληλες διδακτικο - μαθησιακές προσαρμογές και την απαραίτητη 

σύνδεση με τις ανάγκες και την πραγματικότητα των εργασιακών κι επαγγελματικών 

χώρων. 

 

2.2. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. 

Στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. φοιτούν μαθητές ηλικίας 14-22 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον 

ειδικού ή γενικού δημοτικού σχολείου, για 6 χρόνια, σύμφωνα με το Ν. 4186/2013, 

ανάλογα με τις εξειδικεύσεις και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών. Τα 

Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και το προσωπικό τους υπάγονται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης.  

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των Ε.Ε.Ε.ΕΚ., σύμφωνα με το έργο 

χαρτογράφηση – αναλυτικά προγράμματα ειδικής αγωγής (2003ΣΕ04530072) του 

Υπουργείου Παιδείας, εντάσσεται στα πλαίσια μιας εκπαιδευτικής πραγματικότητας, 

που βρίσκεται σε μια σχέση δυναμικής αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης με τις 

διαμορφούμενες κοινωνικοοικονομικές και πολιτιστικές εξελίξεις.  

Η δυναμική του διάσταση μπορεί και το καθιστά όσο το δυνατόν πιο εύκαμπτο 

και ανοικτό σε τροποποιήσεις και γενικότερα βελτιώσεις, που κάθε φορά 

υπαγορεύονται από τη νέα επιστημονική γνώση, τη νέα πολιτιστική πραγματικότητα 

και τις ιδιαίτερες ικανότητες καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε 

μαθητή ξεχωριστά. Διαπνέεται από τη θεμελιώδη αρχή της εξατομικευμένης 

διδασκαλίας, για την εφαρμογή της οποίας χρησιμοποιούνται επικουρικά, εκτός από 
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τη διαρκή αξιολόγηση των δυνατοτήτων και αδυναμιών του μαθητή και ο ατομικός 

του φάκελος, που τηρείται από την κοινωνική υπηρεσία του σχολείου.  

Το Α.Π. για τα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ακολουθεί τους γενικούς και επιμέρους στόχους του 

Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και συνδέεται 

οριζόντια σε ότι αφορά τη θεματολογία κάθε γνωστικού αντικειμένου και κάθετα σε 

ότι αφορά όλες τις βαθμίδες Ειδικής Αγωγής. Το περιεχόμενό του στοχεύει στην 

αποφυγή των τραυματικών εμπειριών της αποτυχίας, που οι περισσότεροι 

μαθητές/τριες έχουν βιώσει στην οικογενειακή και στην προηγούμενη μαθητική τους 

ζωή στο «κανονικό» σχολείο. 

Περιλαμβάνει και προτείνει εναλλακτικές στρατηγικές επικοινωνίας και 

προσέγγισης για μαθητές/τριες: 

1. των οποίων οι μαθησιακές δυσκολίες συνυπολογίζονται στον αυτισμό, 

2. με νοητική υστέρηση και συγχρόνως προβλήματα ακοής (νοηματική γλώσσα, 

ύπαρξη διερμηνέα), 

3. στους οποίους συνυπάρχουν νοητική υστέρηση και τυφλότητα. (διδασκαλία 

με το σύστημα Braille και αγωγή κινητικότητας). 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. διέπεται από μια ολιστική 

προσέγγιση, που αφορά όλους τους τομείς της ζωής του μαθητή. Βοηθά στην 

κατανόηση των αναγκών του , στη βίωση και παραδοχή των δυνατοτήτων αλλά και 

των αδυναμιών του, παροτρύνοντάς τον να αναλάβει ευθύνες και να συμβάλλει 

εποικοδομητικά, όσο περισσότερο μπορεί, στη λειτουργία της κοινωνίας που ζει. 

Κύριο μέλημα του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κάθε μαθητής να κερδίσει, 

στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, την αυτονομία του, ανακτώντας την αξιοπρέπεια που 

του αξίζει.  

Τα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. συνιστούν σχολικές μονάδες που επιδιώκουν να προσφέρουν 

ένα ανάλογο με τα προαναφερόμενα εκπαιδευτικό περιβάλλον, που θα βοηθήσει τους 

σημερινούς μαθητές τους και αυριανούς ενεργούς πολίτες να διεκδικήσουν δυναμικά 

μια θέση στην όλο και πιο απαιτητική σύγχρονη αγορά εργασίας.  

Για να κάνει πράξη τα παραπάνω το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Ε.Ε.Ε.ΕΚ., 

σύμφωνα με την υπ. αρ. 57523/Γ6/04-06-2002 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας 

(ΦΕΚ 765/τ.Β΄/19-06-2002):  

• Συνεχίζει να παρέχει ακαδημαϊκές γνώσεις προσαρμοσμένες ποσοτικά και 

ποιοτικά στις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες των φοιτούντων μαθητών 
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μέσα από τα μαθήματα: Γλώσσα, Μαθηματικά, Κοινωνική και 

Επαγγελματική Αγωγή, Πληροφορική, Μουσική, Αισθητική και Φυσική 

Αγωγή.  

• Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων στο 

πλαίσιο λειτουργίας των ομάδων εργασίας, δηλαδή στους τομείς της ατομικής 

φροντίδας, των διαπροσωπικών σχέσεων και της πλήρους συμμετοχής στη 

ζωή της κοινότητας. 

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι αξιόλογες επιστημονικές Μελέτες και Έρευνες έχουν 

δείξει ότι κυρίαρχο κριτήριο για να πετύχει την εργασιακή του ένταξη το άτομο με 

αναπηρία είναι το επίπεδο των κοινωνικών του δεξιοτήτων. Συνήθως απομακρύνεται 

από την εργασία του όχι τόσο από έλλειψη επαγγελματικών ικανοτήτων αλλά από 

έλλειψη επαγγελματικών συνηθειών: μη τήρηση ωραρίου, αυθαίρετη απουσία, 

ανάρμοστη συμπεριφορά προς συναδέλφους και προϊσταμένους κλπ.  

• Εστιάζει στην εκμάθηση τεχνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων.  

Οι μαθητές όλων των τάξεων, εκτός από το κύριο εργαστήριο ειδίκευσής τους, 

παρακολουθούν για 4 ώρες την εβδομάδα και τμήματα άλλων ειδικοτήτων, 

προκειμένου να αποκτήσουν και γενικότερες τεχνικές δεξιότητες, που θα τους 

βοηθήσουν αφενός στην αυτόνομη διαβίωσή τους και αφετέρου στην εξεύρεση 

εργασίας, ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους. π.χ. Ένας μαθητής που έχει κύρια 

ειδίκευση την υδραυλική θα φοιτήσει και δύο ώρες την εβδομάδα στο εργαστήριο της 

Ραπτικής και δύο ώρες της Ξυλουργικής ή δύο ώρες στο εργαστήριο της Κηπουρικής 

και δύο ώρες στο εργαστήριο της Κεραμικής. Βέβαια, αν έχει πολλές ειδικότητες το 

Ε.Ε.Ε.ΕΚ, καλό είναι, να αλλάζουν οι ώρες κάθε χρόνο στα δεύτερα εργαστήρια.  

Οι εξειδικεύσεις διαφέρουν από το ένα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. στο άλλο και είναι συνήθως 

οι παρακάτω: Χειροτεχνίας, Ξυλουργικής, Υδραυλικής, Κηπουρικής, Ραπτικής, 

Κεραμικής, Ζωικής Παραγωγής, Κηροπλαστικής, Γουναρικής, Ξυλογλυπτικής, 

Ζαχαροπλαστικής - Αρτοποιίας, Καθαρισμού Κτιρίων, Βιολογικών Καλλιεργειών, 

Τουριστικών Επαγγελμάτων, Αυτόνομης Διαβίωσης. Στα εργαστήρια των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. 

διδάσκουν οι αντίστοιχες ειδικότητες όπως αυτές ορίζονται με την υπ. αρ. 

71105/Δ3/04-05-2018 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1761/τ.Β΄/17-05-2018). 
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2.3. Αναγκαιότητα και θεωρητικό πλαίσιο ενός νέου Αναλυτικού Προγράμματος 

Σπουδών για τα Ε.Ε.Ε.ΕΚ  

Μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες 

κοινωνίες είναι η κοινωνικοποίηση των ατόμων με αναπηρία με σκοπό την ένταξη, 

την ενσωμάτωση και την ενεργητική τους συμμετοχή στην οικονομική, κοινωνική και 

πολιτιστική ζωή της κοινωνίας. Η ανάπτυξη των επιστημών, η εξέλιξη στους τομείς 

της τεχνολογίας και της πληροφορικής, ο εκσυγχρονισμός των μέσων και των 

συνθηκών εργασίας, η βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης, οι Διακηρύξεις των 

Διεθνών Οργανισμών και η συνδρομή του Κινήματος των Αναπήρων, έχουν 

συμβάλει ως σήμερα στη συστηματική μελέτη του προβλήματος της κοινωνικής 

ενσωμάτωσης των ατόμων με Αναπηρία καθώς και στην επανεξέταση των όρων, με 

τους οποίους διατυπώνονται οι αρχές και το πλαίσιο μόρφωσης, ένταξης και 

συμμετοχής τους στην κοινωνία.  

Οι μαθητές/τριες με αναπηρίες, όσο σοβαρές κι αν είναι αυτές, μπορούν να 

αναπτύσσουν ξεχωριστές δυνατότητες και δεξιότητες, αρκεί να βρεθούν σε ένα τέτοιο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο, αφού τις διερευνήσει και τις φέρει στην 

επιφάνεια, στη συνέχεια να τις αξιοποιήσει, έτσι ώστε, να καταστεί δυνατή όχι μόνο η 

ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο αλλά και η συμμετοχή τους στην παραγωγική 

διαδικασία, για μια όσο το δυνατόν περισσότερο ισότιμη κοινωνική εξέλιξη. Φυσικά 

ο βαθμός εξέλιξης και αυτονομίας κάθε μαθητή εξαρτάται, πέρα από τη μορφή και το 

βαθμό της αναπηρίας του και από τη στάση που τηρεί η οικογένεια, από την 

ωριμότητα που δείχνει η κοινωνία στην αποδοχή του αλλά και από το θεσμικό 

πλαίσιο που λειτουργεί σε αυτήν.  

Το ζητούμενο βέβαια για να πετύχουν στην ζωή τους δεν είναι να 

συσσωρεύσουν απλά γνώσεις με ημερομηνία λήξης, που αύριο θα τους είναι 

άχρηστες αλλά να γνωρίσουν πώς να μαθαίνουν κάνοντας κάτι χρήσιμο και 

λειτουργικό αυτοί οι ίδιοι, να αναπτύξουν δηλαδή δεξιότητες τεχνικές 

επαγγελματικές, κοινωνικές, επικοινωνιακές και πνευματικές, που θα τους επιτρέπουν 

στο μέλλον να επεξεργάζονται, να ανανεώνουν τις γνώσεις και τις πληροφορίες τους 

και τέλος να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Για να 

συμβούν όμως όλα αυτά κρίνεται απαραίτητη η χρήση νέων τρόπων διδασκαλίας, 

μάθησης καθώς και μαθητείας από την πλευρά των μαθητών, που να εναρμονίζονται 

με τους άμεσα χρηστικούς διδακτικούς στόχους που θα τεθούν στο πλαίσιο 

διατύπωσης των νέων Α.Π. (Λαμπροπούλου, 2004). 
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Κεφάλαιο 3ο: Εικονική Επιχείρηση και Ε.Ε.Ε.ΕΚ.  

 

3.1. Πρόγραμμα Εικονικής Επιχείρησης  

Το πρόγραμμα της Εικονικής Επιχείρησης είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 

το οποίο βασίζεται στην αρχή της «εκμάθησης μέσα από την πράξη» και απευθύνεται 

σε μαθητές/τριες των Ε.Ε.Ε.ΕΚ.. Η εικονική επιχείρηση λειτουργεί σαν μία 

πραγματική επιχείρηση. Αποτελεί μια ομαδική δραστηριότητα, η οποία δίνει την 

ευκαιρία στους μαθητές/τριες να δημιουργήσουν μία δική τους εταιρία και να 

κατανοήσουν τα στάδια λειτουργίας και ρευστοποίησης μιας επιχείρησης. 

Ταυτόχρονα, οι μαθητές/τριες, μέσα από τη βιωματική αυτή εμπειρία, αναλαμβάνουν 

την ευθύνη της μάθησής τους και μαθαίνουν πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις 

κλίσεις και τα ταλέντα τους για να στήσουν και να λειτουργήσουν σωστά την 

επιχείρηση που δημιούργησαν. 

Κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους, δίνεται στους  μαθητές/τριες με 

νοητική αναπηρία που φοιτούν στα προαναφερθέντα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. (Αγίου Δημητρίου 

Αττικής, Πύργου Ηλείας, Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας, Κιλκίς και Κοζάνης) η 

ευκαιρία, να ιδρύσουν, να λειτουργήσουν και τέλος, να ρευστοποιήσουν την εικονική 

τους επιχείρηση με την βοήθεια και την υποστήριξη του υπεύθυνου, για το 

πρόγραμμα, εκπαιδευτικού και του συμβούλου – εθελοντή από τον κόσμο της 

επιχείρησης. Η εικονική επιχείρηση λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα μιας 

πραγματικής επιχείρησης. Η ανάληψη υπολογισμένων ρίσκων και η αποδοχή ευθύνης 

για αποφάσεις και πράξεις συνθέτουν ένα σημαντικό μέρος του προγράμματος. Η 

εικονική επιχείρηση οργανώνεται κατά τα πρότυπα μιας ανώνυμης εταιρείας, η οποία 

δεν έχει νομικά συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

«Εικονική Επιχείρηση». Σε καμία περίπτωση όλες αυτές οι Εικονικές Εταιρείες, που 

έχουν συσταθεί στα παραπάνω Ε.Ε.Ε.ΕΚ., δεν δύναται να αποτελέσουν εταιρείες που 

έχουν νομικά συσταθεί και δεν μπορούν να συναλλάσσονται με άλλα πρόσωπα παρά 

μόνο στο πλαίσιο και σύμφωνα με τους όρους του εκπαιδευτικού προγράμματος 

«Εικονική Επιχείρηση». Όλοι οι μαθητές/τριες μπορούν να διευθύνουν την 

επιχείρηση, οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι για την κατανομή των ρόλων και των 

αρμοδιοτήτων.  
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Το πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση» δίνει τη δυνατότητα στους/στις 

μαθητές/τριες, που συμμετέχουν σε αυτό, να αποκτήσουν γνώση και εμπειρία. 

Συγκεκριμένα:  

• στις δημιουργικές διαδικασίες 

• στην ομαδική εργασία και τη δυναμική ομάδων  

• στον προγραμματισμό και την ανάθεση καθηκόντων και εργασιών 

• στις δεξιότητες επικοινωνίας 

• στην επίλυση προβλημάτων 

• στην μάθηση μέσα από δοκιμασίες και λάθη 

• στη διαφήμιση 

• στη συνεργασία με συμβούλους – εθελοντές από τον κόσμο των επιχειρήσεων 

• στη συλλογή πληροφοριών και διεξαγωγή έρευνας αγοράς 

• στη μάθηση και την πρακτική εξάσκηση τεχνικών παρουσίασης 

• στην ανάληψη ευθυνών 

• στην λήψη αποφάσεων και την εκτέλεσή τους. 

Αρχικά, η εικονική επιχείρηση των μαθητών/τριών, πρέπει να έχει μία 

επιχειρηματική ιδέα και μία επωνυμία. Οι μαθητές/τριες συνεδριάζουν, σκέφτονται 

μία επιχειρηματική ιδέα και έτσι αποφασίζουν τι είδους επιχείρηση θα θέσουν σε 

λειτουργία και πώς αυτή θα ονομάζεται. Οι μαθητές/τριες, πρέπει, αρχικά να 

πληροφορηθούν σχετικά με τι είδους προσωπικό εργάζεται στην επιχείρηση που 

έχουν αποφασίσει να ιδρύσουν, ποια εκπαίδευση και δεξιότητες απαιτούνται και τις 

εργασιακές συνθήκες που επικρατούν στην επιχείρηση μέσα από την οργάνωση 

δράσεων τόσο στο χώρο του σχολείου καλώντας επαγγελματίες ή σχετικούς ειδικούς 

όσο και με επίσκεψη που μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ανάλογη πραγματική 

επιχείρηση καθώς και μέσω του διαδικτύου κ.ά.. Επιπλέον, είναι αναγκαίο, ένα 

μετοχικό κεφάλαιο το οποίο θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε ένα ποσό όπως 

και το μέγιστο ύψος αξίας της κάθε μετοχής. Το κάθε μέλος της επιχείρησης 

υποχρεούται να έχει τουλάχιστον μία μετοχή στην κατοχή του, αλλά όχι περισσότερες 

από δύο. Απαγορεύεται η μεταβίβαση μετοχών. Η εικονική επιχείρηση απαγορεύεται 

να αναλάβει υποχρεώσεις που υπερβαίνουν το μετοχικό κεφάλαιο.  

Όλα τα μέλη της εικονικής επιχείρησης έχουν θέση στο Διοικητικό 

Συμβούλιο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τις λειτουργίες της μαθητικής επιχείρησης. 
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Απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του μισού της ολομέλειας του Διοικητικού 

Συμβουλίου προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει 

τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, αναθέτει θέσεις εργασίας στους υπαλλήλους και 

λαμβάνει αποφάσεις για τη μισθοδοσία των μελών της επιχείρησης. Το κάθε μέλος 

δικαιούται μία ψήφο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο 

πρόεδρος έχει την αποφασιστική ψήφο.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους 

υπεύθυνους σε άλλες λειτουργικές θέσεις της επιχείρησης κατόπιν ανακοίνωσης της 

διαθεσιμότητας των θέσεων. Μόνο τα μέλη της επιχείρησης έχουν το δικαίωμα 

αίτησης και πρόσληψης σε θέσεις της επιχείρησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει 

να συνεδριάζει μία τουλάχιστον φορά το μήνα. Δύο από τα μέλη της εικονικής 

επιχείρησης ορίζονται ως εκείνα που έχουν το δικαίωμα να υπογράφουν και να 

ενεργούν εκ μέρους της επιχείρησης σε θέματα που την αφορούν. Με το στήσιμο της 

εικονικής επιχείρησης πραγματοποιείται η ανάθεση καθηκόντων σε κάθε υπάλληλο 

καθώς και η τοποθέτησή του στο ανάλογο σημείο με το άνοιγμά της. Οι 

μαθητές/τριες μπορούν να διαφημίσουν την επιχείρησή τους με διαφημιστικό 

φυλλάδιο και με παρουσίασή της στο ευρύτερο κοινό (εκπαιδευτικοί σχολείου, 

γονείς, τοπική κοινότητα κ.ά.) όπως και στο διαδίκτυο, στην τηλεόραση, σε 

ραδιοφωνικό σταθμό. Πριν το τέλος του Μαΐου καλείται Ετήσια Γενική Συνέλευση 

κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν την συνέλευση, όπου  

συζητιούνται θέματα όπως η έγκριση του ετήσιου απολογισμού και της απόδοσης 

των μερισμάτων, θέματα σχετικά με τη γενική συνέλευση που περιλαμβάνονται στην 

ημερήσια διάταξη καθώς και η ρευστοποίηση της επιχείρησης.       

Οι μαθητές/τριες μέσω της εικονικής επιχείρησης έχουν την ευκαιρία να 

βιώσουν σε συνθήκες προσομοίωσης το στήσιμο και τη λειτουργία μίας επιχείρησης 

και να ζήσουν έναν εργασιακό χώρο, κάτι που μαθητές/τριες με νοητική αναπηρία 

αυτής της ηλικίας δεν έχουν την ευκαιρία να βιώσουν. Μέσω της εικονικής 

επιχείρησης μπορούν να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν ποικιλία αντικειμένων 

και διαφορετικών θέσεων εργασίας, να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας μιας 

επιχείρησης και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να ασκήσουν τα ανάλογα σε κάθε 

περίπτωση επαγγέλματα. Γνωρίζουν καλύτερα τον εαυτό τους κατανοώντας στοιχεία 

της προσωπικότητάς τους, ενισχύουν την αυτογνωσία και την ωριμότητά τους. 

Μαθαίνουν να αναζητούν επαγγελματικές πληροφορίες και να χρησιμοποιούν το 

ανάλογο κοινωνικό δίκτυο κα τους σημαντικούς άλλους αναπτύσσοντας κοινωνικές 
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δεξιότητες καθώς συμμετέχουν στην επιχείρηση και συνεργάζονται μεταξύ τους. 

Συνειδητοποιούν επαγγελματικά ενδιαφέροντα και καλλιεργούν δεξιότητες που θα 

τους βοηθήσουν μελλοντικά να αναλάβουν επιχειρηματικά ρίσκα και να 

ανταποκριθούν καλύτερα ως εργαζόμενοι. Βοηθιούνται, επίσης, σε διάφορους 

γνωστικούς τομείς, όπως στη γλώσσα και στα μαθηματικά. Έτσι βιωματικά και 

ευχάριστα, μέσω της εκπαίδευσης, της κοινωνικοποίησης και της επαγγελματικής 

τους ανάπτυξης ενισχύεται η ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη των μαθητών/τριών.    

Ουσιαστικά μέσω αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος της «Εικονικής 

Επιχείρησης», οι μαθητές/τριες με νοητική αναπηρία, σε συνεργασία με τους/τις 

εκπαιδευτικούς  καταφέρνουν πέρα των παραπάνω να συνδέσουν αποτελεσματικά το 

σχολείο με την εξωσχολική πραγματικότητα. Το σχολείο αποτελεί έναν μικρόκοσμο 

της κοινωνίας. Έτσι, με την εφαρμογή σύγχρονων, καινοτόμων προγραμμάτων 

διδασκαλίας, όπως η «Εικονική Επιχείρηση», μπορεί να βοηθήσει τους/τις 

μαθητές/τριες βιωματικά, ευχάριστα αλλά ταυτόχρονα προγραμματισμένα και 

μεθοδικά να αναπτυχθούν, να εξελιχθούν και να ολοκληρωθούν ολόπλευρα ως 

προσωπικότητες.     

 

3.2. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προγράμματος της Εικονικής Επιχείρησης 

Η εφαρμογή του προγράμματος της «Εικονικής Επιχείρησης» στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. 

ξεκίνησε με πρωτοβουλία των ίδιων των εκπαιδευτικών των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. καθώς ο 

αρχικός σχεδιασμός δεν περιελάμβανε ΣΜΕΑΕ (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής 

και Εκπαίδευσης). Το πρόγραμμα, ήρθε να καλύψει, την ανάγκη πρακτικής άσκησης 

των μαθητών/τριών των Ε.Ε.Ε.ΕΚ και των δυσκολιών που αυτή συναντούσε στην 

εφαρμογή της.  

Τα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. διαθέτουν εργαστήρια όπως: 

• Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγίου Δημητρίου Αττικής (Κεραμικής, Κηπουρικής, Ξυλουργικής, 

Υδραυλικής, Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής) 

• Ε.Ε.Ε.ΕΚ Αγρινίου (Βιολογικής Καλλιέργειας και κηπουρικής, 

Κηροπλαστικής, Βιβλιοδεσίας, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) 

• Ε.Ε.Ε.ΕΚ Κιλκίς (Γεωπονίας – Τεχνολογίας – Περιβάλλοντος, Χειροτεχνίας) 

• Ε.Ε.Ε.ΕΚ Κοζάνης (Αυτόνομης Διαβίωσης, Γεωπονίας – Τεχνολογίας – 

Περιβάλλοντος, Οικονομίας και Διοίκησης υπαλλήλων) 
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• Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Πύργου Ηλείας (Αυτόνομης Διαβίωσης, Γεωπονίας – Τεχνολογίας 

- Περιβάλλοντος, Πληροφορικής, γραμματειακής Υποστήριξης) 

στα οποία η «Εικονική Επιχείρηση» μπορεί να βρει την καλύτερη και 

αποτελεσματικότερη πρακτική της εφαρμογή.  

Είναι κατανοητό ότι το πλαίσιο λειτουργίας της «Εικονικής Επιχείρησης» και 

οι ρόλοι που καλούνται οι μαθητές/τριες με νοητική αναπηρία να αναλάβουν 

προσαρμόστηκε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε μαθητή/τριας και αποτέλεσε 

ενότητα διδασκαλίας. Αυτό αποτέλεσε και μία πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς 

που ανέλαβαν υπεύθυνοι του προγράμματος καθώς καλούνταν να το προσαρμόσουν 

στις ιδιαίτερες συνθήκες του σχολείου τους και στις ιδιαίτερες ανάγκες των 

μαθητών/τριών τους.   

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προγράμματος που εφαρμόζεται στα 

Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ποικίλουν και επηρεάζονται και από τα χαρακτηριστικά του τόπου στον 

οποίο εδρεύουν. Προσαρμόζονται στις εκάστοτε ανάγκες και το πρόγραμμα 

εφαρμόζεται σύμφωνα με τα παραπάνω. Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του 

τόπου, τις ανάγκες της κοινωνίας που ζουν οι μαθητές/τριες και τα χαρακτηριστικά 

του δείγματος, γίνεται μια προσπάθεια ανοίγματος και προσέγγισης εργασιακά του 

σχολείου στην κοινωνία. Όλες οι δομές αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητες 

συνεργασίας με φορείς, επιχειρήσεις και ιδιώτες, προκειμένου να παρέχουν μια 

εικονικά επαγγελματική επιχείρηση η οποία διατηρεί όλα τα βασικά χαρακτηριστικά 

της πραγματικής επιχείρησης. Οι ανάγκες της κοινωνίας και οι δυνατότητες των 

μαθητών/τριών, καθορίζει τον τρόπο ανάπτυξης της επιχείρησης και τον τρόπο με τον 

οποίο θα διατεθούν τα παραγόμενα προϊόντα και θα γίνει το άνοιγμα στην κοινωνία. 

 

3.3.Χαρακτηριστικά μαθητών/τριών που συμμετέχουν στην Εικονική 

Επιχείρηση 

Οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν/ συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι 

μαθητές/τριες με ελαφριά/μέτρια κυρίως νοητική αναπηρία χωρίς να αποκλείονται 

και μαθητές/τριες με βαριά νοητική αναπηρία. Δεν υπάρχει περιορισμός στο ηλικιακό 

όριο και ακολουθείται το ηλικιακό όριο των μαθητών /τριών των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. δηλαδή 

από 14 ως 22 ετών. 

Τα χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών ποικίλλουν από χρονιά σε χρονιά και 

εξαρτάται πάντοτε από το μαθητικό δυναμικό που συνθέτει το σχολείο. Επιλέγονται 
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οι μαθητές/τριες, οι οποίοι εκδηλώνουν αρχικά ενδιαφέρον. Εν συνεχεία σύμφωνα με 

τα χαρακτηριστικά τους, τοποθετούνται στην ανάλογη «ομάδα δράσης». Δεν υπάρχει 

άρνηση συμμετοχής σε κανένα μαθητή/τρια. Όλοι συμμετέχουν από διαφορετικές 

θέσεις στο βαθμό των δυνατοτήτων τους. 

 

3.4. Σκοπός της έρευνας – ερευνητικά ερωτήματα 

  Ιδιαίτερος σκοπός της έρευνας είναι να δοθεί έμφαση, μελέτη και ανάλυση 

στο πρόγραμμα της Εικονικής Επιχείρησης που εφαρμόστηκε στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. (Αγίου 

Δημητρίου Αττικής, Πύργου Ηλείας, Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας, Κιλκίς και 

Κοζάνης). Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα χαρακτηριστικά του προγράμματος της 

Εικονικής Επιχείρησης που εφαρμόστηκε στα παραπάνω Ε.Ε.Ε.ΕΚ. τα οποία 

συμμετείχαν στην έρευνα όπως και στα χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών οι 

οποίοι/ες συμμετείχαν στο εν λόγω πρόγραμμα. Ειδικότερα, η έρευνα στοχεύει στη 

δημιουργία ενός ερωτηματολογίου ικανοποίησης ως προς την Εικονική Επιχείρηση 

το οποίο θα μελετάει τις απόψεις των εκπαιδευτικών και των γονέων, των παραπάνω 

Ε.Ε.Ε.ΕΚ. που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση», γύρω από την 

λειτουργία και την εφαρμογή του προγράμματος αυτού στους μαθητές/τριες με 

νοητική αναπηρία μέσα από μία εμπειρική ποσοτική έρευνα. 

Για τη διερεύνηση του σκοπού, τα ερευνητικά ερωτήματα που πλαισιώνουν το 

θεωρητικό μέρος και την έρευνα της διπλωματικής εργασίας μπορούν να 

διαμορφωθούν ως εξής:  

1. Υπήρξε ικανοποίηση των εμπλεκόμενων γονέων γύρω από την υλοποίηση και 

εφαρμογή αυτού του συγκεκριμένου προγράμματος; 

2. Υπήρξε ικανοποίηση των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών γύρω από την 

υλοποίηση και εφαρμογή αυτού του συγκεκριμένου προγράμματος; 

3. Υπήρξαν διαφοροποιήσεις στα χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών ύστερα 

από την εφαρμογή αυτού του συγκεκριμένου προγράμματος; 

4. Πώς βλέπουν και πώς κρίνουν οι γονείς τη λειτουργία και την εξέλιξη αυτού 

του συγκεκριμένου προγράμματος; 

5. Πώς βλέπουν και πώς κρίνουν οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί  τη λειτουργία 

και την εξέλιξη αυτού του συγκεκριμένου προγράμματος; 
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Κεφάλαιο 4ο: Μεθοδολογία της Έρευνας 

 

4.1. Στατιστική Ανάλυση 

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας έγινε με τη χρήση του 

στατιστικού πακέτου «SPSS 23.0 for Windows», εφαρμόζοντας τις μεθόδους της 

Περιγραφικής και της Επαγωγικής Στατιστικής. Η Περιγραφική ανάλυση 

περιελάμβανε την κατανομή συχνοτήτων των ποιοτικών μεταβλητών (απόλυτη και 

σχετική % συχνότητα) και εκτιμήσεις των παραμέτρων θέσης και διασποράς των 

ποσοτικών μεταβλητών (μέση τιμή, διάμεσος τιμή, σταθερή απόκλιση, ελάχιστη και 

μέγιστη τιμή). Η διερεύνηση πιθανών συσχετίσεων έγινε με την Επαγωγική ανάλυση. 

Για την επαγωγική ανάλυση πραγματοποιήθηκε μη παραμετρική ανάλυση με τη 

χρήση των ελέγχων Mann-Whitney (για διμεταβλητές) και Kruskal - Wallis (για 

πολυμεταβλητές) καθώς και ο μη παραμετρικός έλεγχος συσχέτισης Spearman. Το 

επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε στο 5%, εκτός κι αν αναγράφεται κάτι διαφορετικό 

κάτω από τον πίνακα. 

 

4.2. Πληθυσμός Μελέτης  

Το δείγμα της έρευνας προέρχεται από τα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγίου Δημητρίου 

Αττικής, Πύργου Ηλείας, Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας, Κιλκίς και Κοζάνης. 

Συγκεκριμένα, αποτελείται από γονείς που τα παιδιά τους φοιτούν σε κάποιο από τα 

παραπάνω Ε.Ε.Ε.ΕΚ., έχουν νοητική αναπηρία και συμμετείχαν στο πρόγραμμα της 

«Εικονικής Επιχείρησης» και από τους εκπαιδευτικούς τους, οι οποίοι συμμετείχαν 

αντίστοιχα στο πρόγραμμα. Μέσα στα επιλεγόμενα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. εμπεριέχονται τα δύο 

πρώτα στα οποία ξεκίνησε το πρόγραμμα της Εικονικής Επιχείρησης και αυτό 

αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο για την παρούσα έρευνα καθώς το πρόγραμμα 

υλοποιείται για αρκετά χρόνια σε αυτά κι αυτό τους παρέχει εμπειρία προσαρμογής 

των δραστηριοτήτων του προγράμματος στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των 

μαθητών/τριών τους. Η επιλογή των υπολοίπων Ε.Ε.Ε.ΕΚ. έγινε με γνώμονα τα 

χρόνια εφαρμογής του προγράμματος της Εικονικής Επιχείρησης σε αυτά, κυρίως δε 

με την ανταπόκριση και τη διάθεση συνεργασίας τους.  

Στην παρούσα έρευνα δόθηκαν 160 ερωτηματολόγια, από τα οποία 

συμπληρώθηκαν και επιστράφηκαν τα 120, τα οποία αποτέλεσαν το ακριβές 

δειγματοληπτικό υλικό. Πρέπει να σημειωθεί ότι αρχικά έγινε πιλοτική εφαρμογή σε 

30 άτομα (15 γονείς και 15 εκπαιδευτικούς), καθώς το Ερωτηματολόγιο Μέτρησης 
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της Ικανοποίησης στις Εικονικές Επιχειρήσεις, το οποίο επιλέχθηκε για την παρούσα 

έρευνα, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά. Η αξιοπιστία του, κατά την πιλοτική 

εφαρμογή, ήταν πολύ υψηλή και αποδεκτή με a=0,866. Η απόδοση των 

ερωτηματολογίων έγινε με ηλεκτρονική μορφή, όπως και η συμπλήρωση – 

επιστροφή στην ερευνήτρια. Ο τρόπος αυτός θεωρείται ότι αποκλείει ακόμη 

περισσότερο την προσωπική επαφή και εμπλοκή της ερευνήτριας, προσδίδοντας 

ακόμη μεγαλύτερη αξιοπιστία στην έρευνα. 

 

4.3.  Εργαλείο Συλλογής Δεδομένων 

Στην ποσοτική έρευνα, συλλογή δεδομένων γίνεται με δομημένα 

πρωτόκολλα, όπως ερωτηματολόγια, κλίμακες και δοκίμια επιτευγμάτων. 

  Στην παρούσα έρευνα ως μέσο συλλογής δεδομένων επιλέχθηκε το 

ερωτηματολόγιο, διότι αποτελεί το κυριότερο και σημαντικότερο εργαλείο της 

ποσοτικής ερευνητικής μεθοδολογίας, το οποίο μπορεί να γίνει κατανοητό αλλά και 

εύκολο στη  στατιστική ανάλυση των δεδομένων του. Οι κλειστού τύπου ερωτήσεις ή 

προτάσεις – δηλώσεις με τις διαβαθμίσεις που εμπεριέχουν, εξασφαλίζουν την 

πολλαπλότητα των απαντήσεων των συμμετεχόντων και την οικονομία χρόνου στη 

συμπλήρωση. 

Μέσω του ερωτηματολογίου, η ποσοτική έρευνα επικεντρώνεται στη 

«μέτρηση» των θεωρητικών εννοιών που έχουν προαναφερθεί και επαληθεύει ή 

αμφισβητεί τα προϋπάρχοντα θεωρητικά δεδομένα. Πρακτικά, το ερωτηματολόγιο 

λειτουργεί ως ένα πεδίο, όπου λαμβάνει χώρα το πλέγμα των ερευνητικών 

προβληματισμών και των ποικίλων μεταβλητών που έχουν ληφθεί υπόψη από τον 

ερευνητή. 

Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας η ερευνήτρια βασίστηκε στο 

ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε σε σχετική έρευνα της Zhgur (2017), το οποίο 

αποτελείται από 14 ανοικτές και κλειστές ερωτήσεις που συμπληρώθηκαν από 90 

συμμετέχοντες (γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες με αναπηρία). Για τις ανάγκες 

της παρούσας έρευνας κατασκευάστηκε από την ερευνήτρια, το αυτοσχέδιο 

Ερωτηματολόγιο Μέτρησης της Ικανοποίησης στο πλαίσιο των Εικονικών 

Επιχειρήσεων, που έχει προσαρμοστεί ανάλογα για τους συμμετέχοντες (γονείς και 

εκπαιδευτικοί των μαθητών/τριών με νοητική αναπηρία οι οποίοι συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα της Εικονικής Επιχείρησης καθώς και β) το Αυτοσχέδιο Ερωτηματολόγιο 

ατομικών – δημογραφικών στοιχείων. Το εργαλείο αυτό επιλέχθηκε, ύστερα από 
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μελέτη και διαπίστωση έλλειψης αντίστοιχων ερευνών τόσο στην ελλαδική όσο και 

στην παγκόσμια βιβλιογραφία.  

 α) Το αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο Μέτρησης της Ικανοποίησης στο πλαίσιο 

των Εικονικών Επιχειρήσεων,  αποτελείται από 14 κλειστές προτάσεις – δηλώσεις 

και οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν το βαθμό στον οποίο τους 

περιγράφει κάθε πρόταση – δήλωση χρησιμοποιώντας μία πεντάβαθμη κλίμακα 

τύπου Likert (1=Διαφωνώ απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3=Ούτε συμφωνώ/ ούτε διαφωνώ, 

4=Συμφωνώ, 5=Συμφωνώ απόλυτα), δηλώνοντας έτσι και το συνολικό επίπεδο 

ικανοποίησης από το πρόγραμμα της Εικονικής Επιχείρησης. Οι κλειστές ερωτήσεις 

επιλέχθηκαν διότι οι ερωτώμενοι μπορούν σε μικρό χρονικό διάστημα να δώσουν τις 

απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο και επομένως θα είναι πιο πρόθυμοι στη 

συμπλήρωσή του. Ακόμη, οι απαντήσεις τους θα είναι πιο αντικειμενικές λόγω της 

απουσίας της ερευνήτριας κατά τη συμπλήρωσή του αποσπώντας συγκεκριμένες 

πληροφορίες. Το ερωτηματολόγιο μπορεί να δώσει βαθμολογία για δύο παράγοντες. 

Συγκεκριμένα, ο πρώτος παράγοντας, επιτυχία του προγράμματος της «Εικονικής 

Επιχείρησης» ως προς την οργάνωση και την υλοποίησή του, αποτελείται από 6 

προτάσεις – δηλώσεις (προτάσεις – δηλώσεις 1,2,3,8,9,11) και αξιολογεί το βαθμό 

εφαρμογής/επιτυχίας του προγράμματος σύμφωνα με το σχεδιασμό του. Ο δεύτερος 

παράγοντας, ευελιξία του προγράμματος της «Εικονικής Επιχείρησης», αποτελείται 

από 8 προτάσεις - δηλώσεις (προτάσεις – δηλώσεις 4,5,6,7,10,12,13,14) και αξιολογεί 

το βαθμό στον οποίο το πρόγραμμα διέθετε τις ανάλογες προσαρμογές ώστε να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες των συμμετεχόντων.   

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε γονείς που τα παιδιά τους φοιτούν σε 

κάποιο από τα παραπάνω Ε.Ε.Ε.ΕΚ., έχουν νοητική αναπηρία και συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα της «Εικονικής Επιχείρησης» όπως και από τους εκπαιδευτικούς τους, οι 

οποίοι συμμετείχαν αντίστοιχα στο πρόγραμμα. Για την συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου χρειάζεται ο χρόνος των δέκα λεπτών κατά προσέγγιση. Όσον 

αφορά στη βαθμολογία του, χρησιμοποιούνται οι πρωτογενείς τιμές για κάθε μία 

πρόταση – δήλωση και επομένως όσο μεγαλύτερο είναι το σκορ τόσο πιο μεγάλος 

είναι και ο βαθμός ικανοποίησης από την εφαρμογή του προγράμματος της 

«Εικονικής Επιχείρησης» από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.  

Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου συσχετίζονταν με το βαθμό 

ικανοποίησης, από το πρόγραμμα της «Εικονικής Επιχείρησης», των γονέων των 

μαθητών/τριών με νοητική αναπηρία που φοιτούν σε κάποιο από τα προαναφερθέντα 
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Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και συμμετείχαν στο εν λόγω πρόγραμμα και των εκπαιδευτικών τους, με 

το σχεδιασμό του προγράμματος αυτού, με την οργάνωση και υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων, με το εάν το πρόγραμμα τους προσέφερε νέες γνώσεις, δεξιότητες, 

πρακτική εμπειρία και τους έδωσε τη δυνατότητα να κοινωνικοποιηθούν και να 

επενδύουν θετικά το χρόνο τους, με  το εάν θεωρούν ότι πρέπει να συνεχιστεί, με το 

εάν κρίνουν επαρκείς τις ώρες που αφιέρωναν οι μαθητές/τριες σε αυτό, με την 

ευελιξία και την προσαρμογή του προγράμματος, με τη συνεργασία του σχολείου και 

των εξωτερικών φορέων, με τις πιθανές δυσκολίες υλοποίησής του (όπως έλλειψη 

πληροφοριών, διάρκειας κ.ά.), με την πρακτική του αξία για την μετέπειτα ζωή των 

συμμετεχόντων με τη σημαντικότητα της εμπειρίας αυτής και με το εάν θεωρούν ότι 

το πρόγραμμα παρουσιάζει τις ευκαιρίες που υπάρχουν στον πραγματικό κόσμο της 

εργασίας.   

 β) Το Αυτοσχέδιο Ερωτηματολόγιο ατομικών – δημογραφικών στοιχείων. Για 

τη συλλογή διαφόρων πληροφοριών χρησιμοποιήθηκαν δημογραφικές και άλλες 

ερωτήσεις μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού 

τύπου, αναφερόμενες στο φύλο, την ηλικία (σε έτη), το επίπεδο εκπαίδευσης (βασικές 

και επιπλέον σπουδές), την οικογενειακή κατάσταση όπως και το εάν είχαν παιδιά και 

τον αριθμό τους. 

 

Κεφάλαιο 5ο: Αποτελέσματα Έρευνας 

 

5.1.Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση  

 

5.1.1.Κοινωνικο – δημογραφικά στοιχεία δείγματος μελέτης 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας των 120 ατόμων, το δείγμα 

ισομοιράζεται σε 60 γονείς και 60 εκπαιδευτικούς. Οι γυναίκες αποτελούσαν την 

πλειοψηφία του δείγματος, με 57,5%, ενώ οι άνδρες αποτελούσαν το 42,5%. Η μέση 

ηλικία του δείγματος ανέρχεται στα 42,78 έτη (τυπική απόκλιση=±8,102) με εύρος 

από 26 έως 66 έτη. Οι βασικές σπουδές για το δείγμα σε ποσοστό πλειοψηφίας το 

48,3% δηλώνει ότι είναι απόφοιτοι ΑΕΙ. Το 21,7% του δείγματος είναι απόφοιτοι 

ΤΕΙ, το 11,7% έχει αποφοιτήσει από το Γενικό Λύκειο, το 7,5% δηλώνει ότι έλαβε 

επαγγελματική εκπαίδευση και το 3,3% ότι είναι απόφοιτοι ΙΕΚ. Αναφορικά με τις 

επιπλέον σπουδές το 42,5% δήλωσε ότι κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και το 

1,7% ότι έχει λάβει διδακτορικό τίτλο. Ερωτώμενοι για την οικογενειακή τους 
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κατάσταση το 68,3% του δείγματος δηλώσαν έγγαμοι, το 17,5% άγαμοι, το 3,3% 

χήροι, το 0,8% σε συμβίωση και το υπόλοιπο 10% άλλο. Το 76,7% του δείγματος 

έχει παιδιά από 1 έως 5 με μέση τιμή για το δείγμα τα 2 παιδιά. 

Ακολούθως δίνονται διαγραμματικά τα ποσοστά των κοινωνικο-δημογραφικών 

στοιχειών του δείγματος: 

 

 

 

Διάγραμμα.1: Βασικές Σπουδές  

 

Διάγραμμα 2: Επιπλέον Σπουδές  
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Διάγραμμα 3: Οικογενειακή κατάσταση  

 

Διάγραμμα 4: Έχετε παιδιά;  
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5.1.2. Παραγοντική Ανάλυση του Ερωτηματολογίου  

 

Διάγραμμα 5: Διάγραμμα Παραγόντων 

 

Σύμφωνα με την παραγοντική ανάλυση της κλίμακας προκύπτουν δύο 

παράγοντες οι οποίοι είναι: 

 Παράγοντας 1: Επιτυχία Προγράμματος ως προς την 

Οργάνωση και την Υλοποίηση του. Στον παράγοντα 1 

φορτώνουν οι προτάσεις – δηλώσεις «Η καθοδηγούμενη 

απασχόληση των μαθητών/μαθητριών στο πρόγραμμα της 

εικονικής επιχείρησης λειτούργησε όπως αναμένατε», «Η 

εκτέλεση των δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με 

το σχεδιασμό τους και είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα», 

«Η οργάνωση και υλοποίηση όλου του προγράμματος της 

εικονικής επιχείρησης υλοποιήθηκε με επιτυχία», «Ο αριθμός 

των διαθέσιμων ωρών για την επιτυχία του προγράμματος της 

εικονικής επιχείρησης ήτανε επαρκής», «Το πρόγραμμα της 



53 
 

εικονικής επιχείρησης είναι ευέλικτο και προσαρμοσμένο στις 

ανάγκες των μαθητών/μαθητριών», και «Υπήρξαν δυσκολίες 

στην υλοποίηση του προγράμματος της εικονικής 

επιχείρησης», επομένως αποτελείται από 6 προτάσεις – 

δηλώσεις (προτάσεις – δηλώσεις 1,2,3,8,9,11) και αξιολογεί το 

βαθμό εφαρμογής/επιτυχίας του προγράμματος σύμφωνα με το 

σχεδιασμό του.  

 Παράγοντας 2: Ευελιξία Προγράμματος. Στον παράγοντα 2 

φορτώνουν οι προτάσεις «Το πρόγραμμα της εικονικής 

επιχείρησης δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές/τριες με 

νοητική αναπηρία να κοινωνικοποιηθούν και να επενδύουν 

θετικά τον ελεύθερο χρόνο τους», «Θεωρείτε ενδιαφέρον και 

ελκυστικό το πρόγραμμα της εικονικής επιχείρησης για τους 

μαθητές/τριες με νοητική αναπηρία» «Το πρόγραμμα της 

εικονικής επιχείρησης προσέφερε νέες γνώσεις, δεξιότητες και 

πρακτική εμπειρία στους μαθητές/τριες με νοητική αναπηρία», 

«Θεωρείτε ότι  αυτό το εμπειρικό/βιωματικό πρόγραμμα της 

εικονικής επιχείρησης πρέπει να συνεχιστεί», «Θεωρείτε τη 

συνεργασία μεταξύ Σχολείου και εξωτερικών φορέων ένα 

εποικοδομητικό και ενισχυτικό στοιχείο για το πρόγραμμα της 

εικονικής επιχείρησης», «Η υλοποίηση ενός προγράμματος 

εικονικής επιχείρησης είχε πρακτική αξία για τη μετέπειτα  ζωή 

των συμμετεχόντων», «Οι  μαθητές/τριες που συμμετείχαν στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα της εικονικής επιχείρησης 

αποκόμισαν μία σημαντική εμπειρία», και «Το πρόγραμμα της 

εικονικής επιχείρησης παρουσιάζει στους μαθητές/τριες τις 

ευκαιρίες που υπάρχουν στον πραγματικό κόσμο της εργασίας» 

και επομένως αποτελείται από 8 προτάσεις - δηλώσεις 

(προτάσεις – δηλώσεις 4,5,6,7,10,12,13,14) και αξιολογεί το 

βαθμό στον οποίο το πρόγραμμα διέθετε τις ανάλογες 

προσαρμογές ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες των 

συμμετεχόντων.   
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Σε ό,τι αφορά τα ψυχομετρικά χαρακτηριστικά των παραγόντων της μελέτης, 

στο ερωτηματολόγιο, η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής των παραγόντων εκτιμήθηκε 

με το συντελεστή Cronbach’s Alpha. Τιμή του συντελεστή α μεγαλύτερη του 0,70 

χαρακτηρίζει ως πολύ καλή την αξιοπιστία των ερωτήσεων μιας κλίμακας. Οι δείκτες 

αξιοπιστίας Cronbach ήταν υψηλοί και αποδεκτοί για τη συνολική κλίμακα 

ικανοποίησης καθώς και για τους δύο παράγοντές της. Αναλυτικά, το Συνολικό 

Επίπεδο Ικανοποίησης από το Πρόγραμμα «Εικονικής Επιχείρησης» είχε πολύ υψηλή 

και αποδεκτή αξιοπιστία Cronbach α=0,946 (14 προτάσεις - δηλώσεις). Ο πρώτος 

παράγοντας «Επιτυχία Προγράμματος ως προς την Οργάνωση και την Υλοποίηση 

του», αποτελούνταν από 6 προτάσεις – δηλώσεις (1,2,3,8,9,11) και ο δείκτης 

αξιοπιστίας ήταν υψηλός και επαρκής, με α=0,884. Ο δεύτερος παράγοντας 

«Ευελιξία Προγράμματος» αποτελούνταν από 8 προτάσεις – δηλώσεις 

(4,5,6,7,10,12,13,14) και είχε πολύ υψηλή και αποδεκτή αξιοπιστία, με α=0,928.  

Το σκορ για τον παράγοντα «Επιτυχία Προγράμματος ως προς την Οργάνωση 

και την Υλοποίηση του» κυμαίνεται από 8 έως 30 με μέση τιμή 21,01 (σταθερή 

απόκλιση=4,785) και διάμεσο τιμή 22 υποδεικνύοντας υψηλά επίπεδα για την 

επιτυχία του προγράμματος για το δείγμα της έρευνας. Το σκορ για την υποκλίμακα 

«Ευελιξία Προγράμματος» κυμαίνεται από 17 έως 40 με μέση τιμή 32,74 (σταθερή 

απόκλιση=5,797) και διάμεσο τιμή 34 γεγονός που δείχνει υψηλά επίπεδα ευελιξίας 

του προγράμματος σύμφωνα με τις απόψεις του πληθυσμού μελέτης. Το σκορ για το 

Συνολικό Επίπεδο Ικανοποίησης από το Πρόγραμμα «Εικονικής Επιχείρησης» 

κυμαίνεται από 26 έως 69 με μέση τιμή 53,75 (σταθερή απόκλιση=10,063) και 

διάμεσο τιμή 56, υποδεικνύοντας υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από το πρόγραμμα.   

 

5.1.3. Περιγραφική Ανάλυση των Παραγόντων του Ερωτηματολογίου 

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ Μ.Ο. ± Τ.Α. ΕΛΑΧ.-ΜΕΓ. 

1. Θεωρείτε ενδιαφέρον και ελκυστικό το πρόγραμμα της εικονικής 
επιχείρησης για τους μαθητές/τριες με νοητική αναπηρία. 

4,42±0.705 2-5 

2. Το πρόγραμμα της εικονικής επιχείρησης δίνει τη δυνατότητα 
στους μαθητές/τριες με νοητική αναπηρία να κοινωνικοποιηθούν και 
να επενδύουν θετικά τον ελεύθερο χρόνο τους. 

4,42±0.705 2-5 

3.Θεωρείτε ότι  αυτό το εμπειρικό/βιωματικό πρόγραμμα της 
εικονικής επιχείρησης πρέπει να συνεχιστεί. 

4,29±0,929  1-5  

4. Θεωρείτε τη συνεργασία μεταξύ Σχολείου και εξωτερικών φορέων 
ένα εποικοδομητικό και ενισχυτικό στοιχείο για το πρόγραμμα της 
εικονικής επιχείρησης. 
  

4,28±0,747  2-5 
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5. Το πρόγραμμα της εικονικής επιχείρησης προσέφερε νέες γνώσεις, 
δεξιότητες και πρακτική εμπειρία στους μαθητές/τριες με νοητική 
αναπηρία. 

4,18±0,932 2-5 

6. Οι  μαθητές/τριες που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα 
της εικονικής επιχείρησης αποκόμισαν μία σημαντική εμπειρία. 4,18±0,879 2-5 

7.Η οργάνωση και υλοποίηση όλου του προγράμματος της εικονικής 
επιχείρησης υλοποιήθηκε με επιτυχία 

3,98±0,956 1-5 

8. Η υλοποίηση ενός προγράμματος εικονικής επιχείρησης είχε 
πρακτική αξία για τη μετέπειτα  ζωή των συμμετεχόντων. 

3,79±0,932 1-5 

9. Η καθοδηγούμενη απασχόληση των μαθητών/μαθητριών στο 
πρόγραμμα της εικονικής επιχείρησης λειτούργησε όπως αναμένατε. 

3,75±0,862 1-5 

10.Η εκτέλεση των δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με 
το σχεδιασμό τους και είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

3,63±0,916 1-5 

11.Το πρόγραμμα της εικονικής επιχείρησης είναι ευέλικτο και 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών/μαθητριών. 

3,53±1,0329 1-5 

12. Το πρόγραμμα της εικονικής επιχείρησης παρουσιάζει στους 
μαθητές/τριες τις ευκαιρίες που υπάρχουν στον πραγματικό κόσμο 
της εργασίας. 

3,18±1,174 1-5 

13. Ο αριθμός των διαθέσιμων ωρών για την επιτυχία του 
προγράμματος της εικονικής επιχείρησης ήτανε επαρκής. 

3,05±0,977 1-5 

14.Υπήρξαν δυσκολίες στην υλοποίηση του προγράμματος της 
εικονικής επιχείρησης. 2,93±1,179 1-5 

Πίνακας  1: Περιγραφική Ανάλυση της Κλίμακας 

Στον πίνακα 1 καταγράφονται τα περιγραφικά στοιχεία των επιμέρους 

ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. Χρησιμοποιήθηκε 5/βαθμη κλίμακα likert, όπου 

1=Διαφωνώ απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3=Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 4=Συμφωνώ 

και 5=Συμφωνώ απόλυτα. Οι προτάσεις του ερωτηματολογίου «Θεωρείτε ενδιαφέρον 

και ελκυστικό το πρόγραμμα της εικονικής επιχείρησης για τους μαθητές/τριες με 

νοητική αναπηρία» (Μ.Ο.= 4,42±0.705), «Το πρόγραμμα της εικονικής επιχείρησης 

προσέφερε νέες γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία στους μαθητές/τριες με 

νοητική αναπηρία» (Μ.Ο.= 4,18±0,932), «Το πρόγραμμα της εικονικής επιχείρησης 

δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές/τριες με νοητική αναπηρία να κοινωνικοποιηθούν 

και να επενδύουν θετικά τον ελεύθερο χρόνο τους» (Μ.Ο.= 4,42±0.705), «Θεωρείτε 

ότι  αυτό το εμπειρικό/ βιωματικό πρόγραμμα της εικονικής επιχείρησης πρέπει να 

συνεχιστεί» (Μ.Ο.= 4,29±0,929), «Θεωρείτε τη συνεργασία μεταξύ Σχολείου και 

εξωτερικών φορέων ένα εποικοδομητικό και ενισχυτικό στοιχείο για το πρόγραμμα 

της εικονικής επιχείρησης» (Μ.Ο.= 4,28±0,747) και «Οι  μαθητές/τριες που 

συμμετείχαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα της εικονικής επιχείρησης αποκόμισαν 

μία σημαντική εμπειρία» (Μ.Ο.= 4,18±0,879), περιέγραφαν κατά μέσο όρο αρκετά το 

δείγμα, αφού ο μέσος όρος κατατάσσει τις απαντήσεις στην τιμή 4 («Συμφωνώ»). Η 
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μοναδική πρόταση που έλαβε κάτω από μέσο όρο 3 είναι η πρόταση αντιστροφής 

«Υπήρξαν δυσκολίες στην υλοποίηση του προγράμματος της εικονικής επιχείρησης» 

(Μ.Ο.= 2,93±1,179) υποδηλώνοντας με αυτό τον τρόπο ότι δεν υπήρξαν σημαντικά 

προβλήματα κατά την υλοποίηση του προγράμματος.  

Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι κανονικότητας Kolmogorov - Smirnov και 

Shapiro – Wilk για την κλίμακα Επίπεδο Ικανοποίησης από το Πρόγραμμα της 

«Εικονικής Επιχείρησης». Σύμφωνα με τα αποτελέσματα κανένας παράγοντας δεν 

ακολουθεί την κανονική κατανομή «Επιτυχία Προγράμματος ως προς την οργάνωση 

και υλοποίησή του» (p=0,002), «Ευελιξία Προγράμματος» (p=0,000) και συνολικό 

επίπεδο ικανοποίησης από το πρόγραμμα της Εικονικής Επιχείρησης» (p=0,000). Για 

την επαγωγική ανάλυση των δεδομένων λοιπόν ακολουθήθηκε η μη παραμετρική 

ανάλυση με τη χρήση ελέγχων Mann-Whitney, Kruskal-Wallis και ο μη 

παραμετρικός έλεγχος συσχέτισης Spearman. 

  

5.2.Επαγωγική Στατιστική Ανάλυση 

Στο παρόν υποκεφάλαιο εξετάζονται οι επιδράσεις των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών του δείγματος στις απαντήσεις των συμμετεχόντων στο πλαίσιο των 

παραγόντων της μελέτης. Για την επαγωγική ανάλυση πραγματοποιήθηκε μη 

παραμετρική ανάλυση με τη χρήση των ελέγχων Mann-Whitney (για διμεταβλητές) 

και Kruskal - Wallis (για πολυμεταβλητές) καθώς και ο μη παραμετρικός έλεγχος 

συσχέτισης Spearman. Το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε στο 5% και στο 1%. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των συσχετίσεων που προέκυψαν μεταξύ των 

ποσοτικών χαρακτηριστικών του δείγματος με τους παράγοντες της κλίμακας: 

 Διαπιστώνεται στατιστικά σημαντική ισχυρή θετική συσχέτιση της 

ηλικίας με τον παράγοντα «Επιτυχία Προγράμματος ως προς την 

Οργάνωση και την Υλοποίηση του» (p=0,001). Συγκεκριμένα, όσο 

αυξάνεται η ηλικία του δείγματος της έρευνας αυξάνεται και η 

ικανοποίηση από την επιτυχία του προγράμματος.  

 Διαπιστώνεται στατιστικά σημαντική ισχυρή θετική συσχέτιση της 

ηλικίας με τον παράγοντα Συνολικό Επίπεδο Ικανοποίησης από το 

Πρόγραμμα «Εικονικής Επιχείρησης» (p=0,007). Ειδικότερα, όσο 

αυξάνεται η ηλικία του δείγματος των ερωτηθέντων αυξάνεται και  το 

επίπεδο συνολικής ικανοποίησης από την εφαρμογή του 

προγράμματος.  
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 Δεν διαπιστώθηκε καμία στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τον 

αριθμό των παιδιών του δείγματος της μελέτης.  

Σύμφωνα με τις συσχετίσεις των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείγματος 

με τους δυο παράγοντες της κλίμακας προκύπτουν τα εξής: 

 Η οικογενειακή κατάσταση επιδρά στον παράγοντα «Επιτυχία 

Προγράμματος ως προς την Οργάνωση και την Υλοποίηση του» 

(p=0,038). Συγκεκριμένα, οι έγγαμοι ερωτηθέντες του δείγματος 

εμφανίζουν υψηλότερα σκορ έναντι των άλλων κατηγοριών. 

 Η ύπαρξη παιδιών επηρεάζει τον παράγοντα «Επιτυχία 

Προγράμματος ως προς την Οργάνωση και την Υλοποίηση του» 

(p=0,008). Ειδικότερα, όσοι έχουν παιδιά φαίνεται να λαμβάνουν 

υψηλότερα σκορ. 

 Δε διαπιστώθηκε επίδραση με την ιδιότητα, το φύλο, τις βασικές 

σπουδές και τις επιπλέον σπουδές.  

 

5.2.1. Σχέση Ποιοτικών Μεταβλητών του Δείγματος με τη Συνολική 

Ικανοποίηση  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα δεν διαπιστώθηκε κάποια επίδραση των 

ποιοτικών χαρακτηριστικών στο συνολικό επίπεδο ικανοποίησης.   

 

5.2.2. Σχέση μεταξύ των Υποκλιμάκων του Ερωτηματολογίου 

Στο τελευταίο υποκεφάλαιο των αποτελεσμάτων, καταγράφονται οι 

συσχετίσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των παραγόντων της Κλίμακας της μελέτης. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα προκύπτουν τα εξής:  

 Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική ισχυρή θετική συσχέτιση του 

παράγοντα   «Επιτυχία Προγράμματος ως προς την Οργάνωση και την 

Υλοποίηση του» με τον παράγοντα «Ευελιξία Προγράμματος» 

(p=0,000). Συγκεκριμένα, όσο αυξάνονται τα επίπεδα ικανοποίησης 

από την επιτυχία του προγράμματος αυξάνονται αντίστοιχα και τα 

επίπεδα ικανοποίησης από την ευελιξία του.  

 Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική ισχυρή θετική συσχέτιση του 

παράγοντα   «Επιτυχία Προγράμματος ως προς την Οργάνωση και την 

Υλοποίηση του» με το Συνολικό Επίπεδο Ικανοποίησης από το 

Πρόγραμμα της «Εικονικής Επιχείρησης» (p=0,000). Ειδικότερα, όσο 
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αυξάνονται τα επίπεδα ικανοποίησης από την επιτυχία του 

προγράμματος αυξάνεται αντίστοιχα και το επίπεδο συνολικής 

ικανοποίησης από το πρόγραμμα . 

 Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική ισχυρή θετική συσχέτιση του 

παράγοντα «Ευελιξία Προγράμματος» με το Συνολικό Επίπεδο 

Ικανοποίησης από το Πρόγραμμα της «Εικονικής Επιχείρησης» 

(p=0,000). Συγκεκριμένα,  όσο αυξάνονται τα επίπεδα ικανοποίησης 

από την ευελιξία του προγράμματος αυξάνεται αντίστοιχα και το 

επίπεδο συνολικής ικανοποίησης από το πρόγραμμα. 

 

Κεφάλαιο 6ο: Συμπεράσματα – Συζήτηση  

Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, παρουσιάστηκε η 

αξιολόγηση της εφαρμογής ενός προγράμματος εκπαίδευσης, το οποίο ονομάζεται 

«Εικονική Επιχείρηση», βασίζεται στην αρχή της «εκμάθησης μέσα από την πράξη» 

και απευθύνεται σε μαθητές/τριες των Ε.Ε.Ε.ΕΚ.. Η «Εικονική Επιχείρηση», 

λειτουργεί σαν μία πραγματική εταιρεία όπου οι μαθητές/τριες μπορούν να 

αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται μεταξύ τους με τους/τις εκπαιδευτικούς τους 

όπως και με εξωτερικούς φορείς (π.χ. επιχειρηματίες, εθελοντές κ.ά.). Οι 

μαθητές/τριες με νοητική αναπηρία, οι οποίοι φοιτούν στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ., κατά τη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς, έχουν τη δυνατότητα να στήσουν και να 

λειτουργήσουν τη δική τους εικονική επιχείρηση με την υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών τους και ενός συμβούλου – εθελοντή από τον κόσμο των 

επιχειρήσεων ο οποίος τους παρέχει γνώσεις και συμβουλές σχετικές με την 

επιχείρηση που έχουν αποφασίσει να ιδρύσουν.  

Η εφαρμογή του προγράμματος της εικονικής επιχείρησης στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ., 

ξεκίνησε με πρωτοβουλία των ίδιων των εκπαιδευτικών και έχει ως στόχο την παροχή 

γνώσεων και μίας μορφής εργασιακής εμπειρίας, στους συμμετέχοντες μαθητές/τριες 

σε αρκετούς τομείς όπως στην ομαδική εργασία και τη δυναμική ομάδων, στην 

επίλυση προβλημάτων, στην λήψη αποφάσεων και την εκτέλεσή τους, στη συλλογή 

πληροφοριών και διεξαγωγή έρευνας αγοράς, στη μάθηση και την πρακτική 

εξάσκηση τεχνικών παρουσίασης κ.ά. Οι μαθητές/τριες, βιώνουν σε συνθήκες 

προσομοίωσης το στήσιμο και τη λειτουργία μίας επιχείρησης και ζουν σε έναν 

εργασιακό χώρο, όπου έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν 

ποικιλία αντικειμένων και διαφορετικές θέσεις εργασίας, να κατανοήσουν τον τρόπο 
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λειτουργίας μιας επιχείρησης και τις δεξιότητες που χρειάζονται, ώστε να μπορέσουν 

να ασκήσουν τα ανάλογα σε κάθε περίπτωση επαγγέλματα, να ενισχύουν την 

αυτογνωσία και τη δημιουργικότητά τους όπως και τις επικοινωνιακές τους 

δεξιότητες. Τα παραπάνω, όσο κι αν έχουν βελτιωθεί τα σημερινά προγράμματα 

εκπαίδευσης σπάνια δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές/τριες να τα βιώσουν.   

Η παρούσα έρευνα είχε ως ιδιαίτερο σκοπό να αναλύσει και να δώσει έμφαση 

στην μελέτη του προγράμματος της «Εικονικής Επιχείρησης», το οποίο εφαρμόστηκε 

στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. του Αγίου Δημητρίου Αττικής, του Πύργου Ηλείας, του Αγρινίου 

Αιτωλοακαρνανίας, του Κιλκίς και της Κοζάνης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στα 

χαρακτηριστικά  του εκπαιδευτικού προγράμματος της Εικονικής Επιχείρησης, που 

εφαρμόστηκε στα προαναφερθέντα Ε.Ε.Ε.ΕΚ., τα οποία συμμετείχαν στην παρούσα 

έρευνα όπως και στα χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών οι οποίοι/ες συμμετείχαν 

στο εν λόγω πρόγραμμα. Ειδικότερα, η έρευνα στοχεύει στη δημιουργία ενός 

ερωτηματολογίου ικανοποίησης ως προς την Εικονική Επιχείρηση το οποίο θα 

μελετάει τις απόψεις των εκπαιδευτικών και των γονέων, των παραπάνω Ε.Ε.Ε.ΕΚ. 

που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση», γύρω από την λειτουργία 

και την εφαρμογή του προγράμματος αυτού στους μαθητές/τριες με νοητική 

αναπηρία μέσα από μία εμπειρική ποσοτική έρευνα. 

Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί των μαθητών με νοητική αναπηρία στην 

πλειοψηφία τους θεωρούν ότι το πρόγραμμα της εικονικής επιχείρησης ήταν ένα 

αρκετά ενδιαφέρον και ελκυστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ότι πρέπει να 

συνεχίσει την λειτουργία και εφαρμογή του καθώς προσέφερε νέες γνώσεις, 

δεξιότητες και πρακτική εμπειρία στους/στις μαθητές/τριες με νοητική αναπηρία και 

τους έδωσε τη δυνατότητα να κοινωνικοποιηθούν, τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλα 

άτομα, όπως και να επενδύουν θετικά τον ελεύθερο χρόνο τους. Η συμμετοχή των 

μαθητών/τριών στο πρόγραμμα αποτέλεσε μία σημαντική εμπειρία για τους ίδιους/ες, 

σύμφωνα με τις απόψεις τους, και η οργάνωση και υλοποίησή του πραγματοποιήθηκε 

σε γενικές γραμμές με επιτυχία καθώς δεν υπήρξαν σημαντικά προβλήματα κατά την 

υλοποίησή του. Ωστόσο δεν αφιερώθηκαν αρκετές ώρες στην εφαρμογή του. Γενικά 

υπήρξαν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από την υλοποίησή του.  

Οι μαθητές/τριες με νοητική αναπηρία, μέσω της εφαρμογής του 

εκπαιδευτικού προγράμματος της «Εικονικής Επιχείρησης», είχαν την ευκαιρία να 

λάβουν αποφάσεις, να δράσουν ανεξάρτητα, να αυτοαξιολογηθούν και να βελτιωθούν 

στον τρόπο δράσης τους σε περιβάλλοντα εκτός και εντός του σχολικού χώρου. Κατά 
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τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιείται διαμορφωτική 

αξιολόγηση, ύστερα από την ολοκλήρωση κάθε βήματος, όπως για παράδειγμα 

ύστερα από την επίσκεψη των μαθητών/τριών σε εμπορική έκθεση, μέσω συζήτησης 

οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν την ικανοποίηση ή τη 

δυσαρέσκειά τους, τι θεώρησαν ότι κέρδισαν από αυτή την επίσκεψη, εάν διέκριναν 

καινούργιες ιδέες - προτάσεις, πώς τους φάνηκε η αλληλεπίδρασή τους με άλλα 

άτομα αλλά και μεταξύ τους. Αξιολόγηση διενεργείται και μέσω του οικονομικού 

μέρους, όπου παρατηρούνται οι πωλήσεις, τι κέρδος ή τι ζημία υπήρξε, έτσι ώστε να 

διαπιστωθούν τυχών αλλαγές που πρέπει να πραγματοποιηθούν για καλύτερα 

μελλοντικά αποτελέσματα. Πρόκειται ουσιαστικά για το μοντέλο της 

Αυτοπροσδιοριζόμενης Μάθησης (The Self Determined Learning Model of 

Instruction), το οποίο έχει αρκετά πλεονεκτήματα καθώς απευθύνεται σε μεγάλο 

φάσμα ηλικιών, εμπλέκοντας τους μαθητές/τριες σε μία διεργασία αυτορυθμιζόμενης 

επίλυσης προβλημάτων όπου οι ίδιοι αναπτύσσουν σχέδια δράσης στηριζόμενοι 

στους προσωπικούς τους στόχους, στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, στις επιθυμίες 

τους καθώς και προχωρούν σε αυτοαξιολόγηση της πορείας τους έτσι ώστε να 

καταφέρουν να ρυθμίσουν την μάθησή τους και να αλλάξουν τους στόχους τους, σε 

περιπτώσεις που αυτό χρειάζεται (Wehmeyer, Agran& Palmer, 2003, Agran, 

Mithaug& Martin, 2000, Martin, Mithaug, Cox, Peterson, Van Dyke& Cash, 2003).   

Ειδικότερα, η παρούσα έρευνα στόχευσε στη δημιουργία ενός 

ερωτηματολογίου ικανοποίησης ως προς την Εικονική Επιχείρηση το οποίο θα 

μελετάει τις απόψεις των εκπαιδευτικών και των γονέων, των παραπάνω Ε.Ε.Ε.ΕΚ. 

που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση», γύρω από την λειτουργία 

και την εφαρμογή του προγράμματος αυτού στους μαθητές/τριες με νοητική 

αναπηρία. Τα δεδομένα  διερευνήθηκαν σε σχέση με αυτούς τους βασικούς 

παράγοντες,  υπό την επίδραση κοινωνικών - δημογραφικών χαρακτηριστικών όπως 

η ιδιότητα (γονέας, εκπαιδευτικός), το φύλο (άνδρας, γυναίκα), η ηλικία (σε έτη), το 

επίπεδο εκπαίδευσης (βασικές και επιπλέον σπουδές), η οικογενειακή κατάσταση 

(έγγαμος/η, άγαμος/η, χήρος/α, σε συμβίωση, άλλο), η ύπαρξη παιδιών και ο αριθμός 

τους. Επίσης, κρίθηκε ενδιαφέρον να μελετηθεί εάν υπάρχει συνάφεια, ανάμεσα στα 

ποσοτικά χαρακτηριστικά του δείγματος με τους παράγοντες της κλίμακας (επιτυχία 

προγράμματος ως προς την οργάνωση και την υλοποίησή του, ευελιξία 

προγράμματος, επίπεδο ικανοποίησης από το πρόγραμμα της «Εικονικής 

Επιχείρησης»).  
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Από τα δημογραφικά στοιχεία προέκυψε ότι οι 120 συμμετέχοντες γονείς και 

εκπαιδευτικοί, ηλικίας 26 – 66 ετών, των μαθητών/τριών με νοητική αναπηρία, οι 

οποίοι/ες φοιτούν στα παραπάνω Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και συμμετείχαν στο εν λόγω 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων 

αποτελούν άτομα που έχουν λάβει υψηλή μόρφωση, χαρακτηριστικό που προσδίδει 

ιδιαίτερη αξία στην έρευνα, καθώς το δειγματοληπτικό υλικό είναι αρκετά ομοιογενές 

και η συσχέτιση μορφωτικού επιπέδου με την ικανοποίηση από το πρόγραμμα της 

«Εικονικής Επιχείρησης» αποτελεί σημαντικό ερευνητικό στοιχείο. Στο 

Ερωτηματολόγιο Μέτρησης της Ικανοποίησης στο πλαίσιο των Εικονικών 

Επιχειρήσεων, οι ερωτώμενοι στο σύνολό τους φάνηκε να θεωρούν αρκετά 

ενδιαφέρον και ελκυστικό το πρόγραμμα της εικονικής επιχείρησης για τους 

μαθητές/τριες με νοητική αναπηρία. Επιπρόσθετα, θεώρησαν ότι η συνεργασία 

μεταξύ Σχολείου και εξωτερικών φορέων ήταν ένα εποικοδομητικό και ενισχυτικό 

στοιχείο για το πρόγραμμα όπως και ότι προσέφερε νέες γνώσεις, δεξιότητες και 

πρακτική εμπειρία στους μαθητές/τριες με νοητική αναπηρία, τους έδωσε τη 

δυνατότητα να  κοινωνικοποιηθούν, να επενδύσουν θετικά τον ελεύθερο χρόνο τους 

και να αποκτήσουν μία σημαντική εμπειρία. Σε υψηλό ποσοστό οι συμμετέχοντες 

εξέφρασαν την επιθυμία για συνέχιση αυτού του εμπειρικού/ βιωματικού 

προγράμματος.  

Η ιδιότητα, το φύλο και το επίπεδο σπουδών (βασικές και επιπλέον σπουδές) 

δε φάνηκε να ασκούν κάποια επίδραση ως προς την Κλίμακα Ικανοποίησης από το 

Πρόγραμμα και τις επιμέρους υποκλίμακές της. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με 

την έρευνα των Zhgur (2017), όπου ανεξάρτητα από την ιδιότητα δεν υπήρξε 

στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά την ικανοποίηση από το πρόγραμμα. Η 

ηλικία αποτέλεσε έναν σημαντικότατο παράγοντα για τις απαντήσεις των 

ερωτωμένων στην υποκλίμακα «Επιτυχία Προγράμματος ως προς την Οργάνωση και 

την Υλοποίησή του» και στη συνολική κλίμακα. Σύμφωνα με το δείγμα της 

παρούσας έρευνας, η ηλικία φαίνεται να επηρεάζει τις απαντήσεις τους, καθώς 

διαφαίνεται ότι όσο αυξάνεται η ηλικία του δείγματος της έρευνας αυξάνεται και η 

ικανοποίηση από την επιτυχία του προγράμματος. Αυτό αποτελεί εύρημα που αξίζει 

να διερευνηθεί περισσότερο και πιθανότητα να σχετίζεται με το γεγονός ότι τα άτομα 

που είναι μεγαλύτερα σε ηλικία διαθέτουν περισσότερα χρόνια επαγγελματικής 

εμπειρίας και συνήθως υπηρετούν σε ανώτερες θέσεις εργασίας, με αποτέλεσμα να 

έχουν αναπτύξει πιο έντονα δεξιότητες όπως τη λήψη απόφασης, μπορούν να θέτουν 
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στόχους, να αναζητούν πληροφορίες πιο γρήγορα και εύκολα και γενικότερα 

διαθέτουν σε μεγαλύτερο βαθμό τα χαρακτηριστικά της προσαρμοστικότητας 

(Rottinghaus& Van Esbroeck, 2011, Vianen, De Pater& Preenan, 2009). 

Επιπρόσθετα, η ικανοποίηση σε μεγαλύτερο βαθμό των ατόμων που είναι 

μεγαλύτερα σε ηλικία σε σχέση με τα άτομα που είναι μικρότερα σε ηλικία, ίσως να 

σχετίζεται με την οικογενειακή κατάσταση των ατόμων αυτών καθώς οι περισσότεροι 

δήλωσαν ότι είναι έγγαμοι και έχουν παιδιά και επομένως μπορούν καθημερινά να 

διακρίνουν και να αναγνωρίσουν ευκολότερα συνήθως οποιεσδήποτε μεταβολές που 

πραγματοποιούνται στα παιδιά τους ή στους/στις μαθητές/τριες τους, με τα οποία 

συναναστρέφονται καθημερινά, ιδιαίτερα ύστερα από την εφαρμογή κάποιου 

εκπαιδευτικού προγράμματος, σε σχέση με τα άτομα που είναι μικρότερα σε ηλικία 

και δε συναναστρέφονται καθημερινά με παιδιά. Το δείγμα αυτό, επιπλέον, πιθανόν 

εξέφρασε περισσότερη ικανοποίηση από το πρόγραμμα καθώς διαθέτει μια πιο 

εμπεριστατωμένη εικόνα για το άτομο με νοητική αναπηρία και σαφώς μεγαλύτερη 

εμπειρία (Ηλιοπούλου, Παρθενιώτη, Τζώρτζογλου, 2014), με αποτέλεσμα να μπορεί 

ευκολότερα να διακρίνει τα θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή του 

προγράμματος της εικονικής επιχείρησης και επομένως να δηλώσει μεγαλύτερη 

ικανοποίηση από αυτό.  

Η οικογενειακή κατάσταση φαίνεται να επιδρά στατιστικά σημαντικά σε 1 

από τις 2 υποκλίμακες της Κλίμακας Ικανοποίησης από το Πρόγραμμα της 

«Εικονικής Επιχείρησης» και συγκεκριμένα στην υποκλίμακα παράγοντα «Επιτυχία 

Προγράμματος ως προς την Οργάνωση και την Υλοποίηση του», όπου οι ερωτώμενοι 

που δήλωσαν ότι είναι έγγαμοι είχαν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης όσον αφορά 

την εφαρμογή του προγράμματος. Σύμφωνα με το δείγμα της παρούσας έρευνας, η 

ύπαρξη παιδιών φάνηκε να επηρεάζει τις απαντήσεις τους καθώς διαφαίνεται ότι όσοι 

δήλωσαν ότι έχουν παιδιά ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι ως προς την Οργάνωση 

και την Υλοποίηση του προγράμματος. Οι οικογένειες με παιδιά με νοητική 

αναπηρία, καλούνται να αντιμετωπίσουν πλήθος προβλημάτων, καθοριστικών για τη 

λειτουργία τους. Χωρίς να έχει προσδιοριστεί ο σωστός χρόνος αλλά και ο τρόπος για 

τον επαναπροσδιορισμό των ισορροπιών μέσα στην οικογένεια οι γονείς 

αντιμετωπίζουν συνεχώς διαφορετικές παραμέτρους και συναισθήματα. Τα υψηλά 

επίπεδα ικανοποίησης από τον παράγοντα Οργάνωση και Υλοποίηση του 

Προγράμματος, πιθανότατα να παρατηρήθηκαν, διότι το πρόγραμμα συνδύασε την 

παροχή νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και πρακτικής εμπειρίας με την κοινωνικοποίηση 
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των ατόμων με νοητική αναπηρία, τα οποία συνήθως αντιμετωπίζουν προβλήματα 

όσον αφορά την ανάπτυξη σχέσεων και παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα 

αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας. Επομένως η σχεδίαση και εφαρμογή ενός τέτοιου 

προγράμματος θα είναι ιδιαίτερα ευεργετική προς αυτά. Επιπλέον, η πλειοψηφία των 

γονέων περνά καθημερινά χρόνο με τα παιδιά τους και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για 

παιδιά με νοητική αναπηρία οι γονείς αφιερώνουν ακόμη περισσότερο χρόνο σε αυτά 

καθώς η καθημερινή φροντίδα μπορεί να περιλαμβάνει την ικανοποίηση των βασικών 

τους αναγκών, την μετακίνηση, τις σχολικές ή εξωσχολικές δραστηριότητες του 

παιδιού κ.ά. Σε γενικό επίπεδο, τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα δεν 

παρουσιάζουν αντιφατικές απαντήσεις, αντίθετα αποδίδουν μία εικόνα συνοχής στη 

στάση τους απέναντι στην ικανοποίηση από το πρόγραμμα της εικονικής επιχείρησης. 

Θεωρούμε ότι αυτή η εικόνα συνοχής άπτεται της ολόπλευρης διαμορφωμένης  

προσωπικότητάς τους, καθώς η συνοχή αποτελεί έναν από τα κύρια χαρακτηριστικά 

της, όπως και η σταθερότητα (Κανελλοπούλου, 2007). 

Το πρώτο και το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, ύστερα από την διεξαγωγή της 

παρούσας έρευνας, επιβεβαιώθηκαν καθώς τα αποτελέσματα από τη συμπλήρωση 

του Ερωτηματολογίου Ικανοποίησης στο πλαίσιο των Εικονικών Επιχειρήσεων 

έδειξαν ότι υπήρξε ικανοποίηση των εμπλεκόμενων γονέων και εκπαιδευτικών. Η 

πλειοψηφία τους το θεώρησε ως αρκετά ενδιαφέρον και ελκυστικό για τους 

μαθητές/τριες με ΝΑ και εξέφρασε την επιθυμία για τη συνέχιση της λειτουργίας και 

εφαρμογής του διότι πρόσφερε στους/στις μαθητές/τριες με ΝΑ νέες γνώσεις, 

δεξιότητες και πρακτική εμπειρία και τους έδωσε τη δυνατότητα να 

κοινωνικοποιηθούν και να αξιοποιήσουν θετικά τον ελεύθερο χρόνο τους. Επιπλέον, 

καλλιέργησε επαγγελματικές δεξιότητες απαραίτητες για την μετέπειτα 

επαγγελματική τους πορεία. Τόσο η οργάνωση όσο και υλοποίησή του 

πραγματοποιήθηκαν σε γενικές γραμμές με επιτυχία διότι, όπως αναφέρθηκε, δεν 

υπήρξαν σημαντικά προβλήματα κατά την πραγματοποίησή του. Είναι εμφανές 

λοιπόν ότι υπήρξαν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης τα οποία διέτρεχαν όλο το φάσμα 

της εφαρμογής του.   

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, το οποίο τέθηκε στην παρούσα εργασία 

σχετίζονταν με τη διαφοροποίηση ή μη των χαρακτηριστικών των μαθητών/τριών 

ύστερα από την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος. Ερμηνεύοντας τις 

απαντήσεις των εμπλεκόμενων γονέων και εκπαιδευτικών διαφαίνεται ότι ύστερα από 

την υλοποίηση του προγράμματος διέκριναν διαφοροποιήσεις στα χαρακτηριστικά 
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των μαθητών/τριών με νοητική αναπηρία καθώς τους/τις πρόσφερε νέες γνώσεις, 

δεξιότητες και πρακτική εμπειρία. Οι μαθητές/τριες καλλιέργησαν βασικές 

επαγγελματικές δεξιότητες (π.χ. επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων κ.ά.) και 

κοινωνικές δεξιότητες (π.χ. επικοινωνία, συνεργασία, αλληλοσεβασμό κ.ά.), 

ενίσχυσαν την αυτογνωσία και τη δημιουργικότητά τους, γνώρισαν το στήσιμο και τη 

λειτουργία μίας επιχείρησης επιτελώντας διαφορετικές θέσεις εργασίας και 

πραγματοποίησαν αυτοαξιολόγηση. Έτσι ενδυνάμωσαν την αυτοπεποίθησή τους και 

διαπίστωσαν μέσω της αυτοαξιολόγησής τους ότι απέκτησαν νέες δεξιότητες τις 

οποίες μπορούν να τις μεταφέρουν και σε άλλο περιβάλλον εργασίας (π.χ. εμπορική 

έκθεση), εύρημα που συμφωνεί με τους Nathan και Hill (2006). 

Όσον αφορά το τέταρτο και πέμπτο ερευνητικό ερώτημα, οι συμμετέχοντες 

δήλωσαν σε γενικές γραμμές αρκετά ικανοποιημένοι σχετικά με τη λειτουργία και 

την εξέλιξη του συγκεκριμένου προγράμματος όπως και με το σχεδιασμό και την 

εκτέλεση των δραστηριοτήτων του. Η όλη οργάνωση και υλοποίησή του στέφθηκε με 

επιτυχία. Μέσω των απαντήσεών τους εξέφρασαν την επιθυμία τους αυτό το 

εμπειρικό/ βιωματικό πρόγραμμα να συνεχιστεί καθώς θεωρούν ότι είχε πρακτική 

αξία για τη μετέπειτα ζωή των μαθητών/τριών και τους έδωσε τη δυνατότητα 

απόκτησης και ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων, όπως προαναφέρθηκε.     

  Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εστιάζει στην προεπαγγελματική ετοιμότητα 

των μαθητών/τριών με νοητική αναπηρία (Descoeudres, 1985, Αγορά 12, 2001) των 

παραπάνω Ε.Ε.Ε.ΕΚ., η οποία προσεγγίζεται με κριτήριο την παιδαγωγική 

αντιμετώπιση των σοβαρών δυσκολιών στη μάθηση, με δομημένα διαθεματικά 

εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικής αγωγής, που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη 

ευέλικτων καινοτόμων δραστηριοτήτων μαθησιακής ετοιμότητας σύμφωνα με τις 

αρχές και τη φιλοσοφία του Αναλυτικού Προγράμματος για την Ειδική Αγωγή 

(Υπ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., 1995, 2000, 2003). Άλλωστε, η εκπαίδευση των ατόμων με νοητική 

αναπηρία καθώς και με άλλες μαθησιακές δυσκολίες σε θέματα εμπλοκής και 

αλληλεπίδρασης μέσα στο σχολικό και εξωσχολικό περιβάλλον θα ήταν 

αποτελεσματικότερη εάν λάμβανε υπόψη της και εκμεταλλευόταν τις προτιμήσεις και 

τα ενδιαφέροντά τους αποφεύγοντας έτσι τον υψηλό κίνδυνο που διατρέχουν για 

έλλειψη κινήτρων και εδραίωση της «μαθημένης αβοηθησίας» (Hoffman, 2003). Οι 

μαθητές/τριες με αναπηρία, μέσω της εφαρμογής ανάλογων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, έχουν την ευκαιρία της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής, 

κοινωνικής, ηθικής και αισθητικής προαγωγής καθώς και της ανάπτυξής τους σε 
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δεξιότητες σχολικής και μαθησιακής ετοιμότητας, κοινωνικής προσαρμογής, 

δεξιότητες συμμετοχής, σε δημιουργικές δραστηριότητες και δεξιότητες 

προεπαγγελματικής ετοιμότητας, στο βαθμό των δυνατοτήτων τους καθώς και της 

ένταξής τους στο σχολικό, επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον, μέσα σε κλίμα 

ισοτιμίας, ελευθερίας, ασφάλειας και σεβασμού της προσωπικότητάς τους.  

Στην ελληνική πραγματικότητα οι μαθητές/τριες με νοητική αναπηρία, 

συνήθως, κατά τη μαθησιακή τους πορεία διδάσκονται κυρίως εκτέλεση οδηγιών και 

συμμόρφωση με απαιτήσεις και κανόνες. Άλλωστε, τα Αναλυτικά Προγράμματα 

Σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δεν εστιάζουν ιδιαίτερα στη διδασκαλία και 

υιοθέτηση μεθόδων αυτορρύθμισης των ατόμων με νοητική αναπηρία. Οι 

μαθητές/τριες οι οποίοι βρίσκονται στο ηλικιακό φάσμα 18 έως και 21 ετών έχουν 

λάβει μία εκπαίδευση όπου όπως είναι εμπειρικά και ερευνητικά παραδεκτό δεν 

στοχεύει στον αυτοπροσδιορισμό και σε επιμέρους παράγοντές του, όπως η λήψη 

αποφάσεων σε καθημερινά θέματα, καθώς και σε εργασιακά ζητήματα, στις 

περιπτώσεις όπου χρειάζεται να επιλύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα με αυτενέργειά 

τους (Brown& Cohen, 1966).  

Όσον αφορά τη γενική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και τον 

επαγγελματικό προσανατολισμό όπως και τις επιμέρους στρατηγικές τους, στον 

ελλαδικό χώρο, η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρίες γίνεται 

προσπάθεια από την Ειδική Αγωγή να αναπτυχθούν στα Επαγγελματικά Λύκεια και 

τα τμήματα ένταξης ή σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

(Σ.Μ.Ε.Α.Ε), ή μέσα στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια Α΄ και Β΄ βαθμίδας 

Ειδικής Αγωγής και τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.). Τα Κ.Ε.Σ.Υ., έχουν αναλάβει την υλοποίηση 

προγραμμάτων που έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους/τις μαθητές/τριες σε 

ατομικό ή συλλογικό επίπεδο να λάβουν εκπαιδευτικές και επαγγελματικές 

αποφάσεις και να σχεδιάσουν τη σταδιοδρομία τους.  

Μέσω της εφαρμογής του προγράμματος της «Εικονικής Επιχείρησης» οι 

μαθητές/τριες έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν δεξιότητες που απέκτησαν σε 

αυτό το πρόγραμμα και αυτή τους η ενέργεια μπορεί να βοηθήσει στην ενδυνάμωση 

της αυτοπεποίθησής τους καθώς και στην μεταφορά τέτοιων δεξιοτήτων σε ένα άλλο 

περιβάλλον εργασίας (Nathan& Hill, 2006). Ουσιαστικά πρόκειται για τις 

μεταβιβάσιμες δεξιότητες τις οποίες ανέπτυξαν στο εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

ή σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον (όπως σε εθελοντική εργασία, σε χόμπι) και 
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μπορούν να τις μεταφέρουν σε ένα άλλο. Ενδεικτικά, οι μαθητές/τριες με νοητική 

αναπηρία, μέσω της εφαρμογής του προγράμματος της εικονικής επιχείρησης, 

απέκτησαν δεξιότητες συλλογισμού και επίλυσης προβλημάτων, προγραμματισμού 

και σωστής χρήσης χρόνου, λήψης αποφάσεων, δημιουργικής σκέψης, ευελιξίας, 

προσαρμοστικότητας, αλληλεπίδρασης και συνεργασίας με άλλους καθώς είχαν την 

ευκαιρία να συναναστραφούν με ανθρώπους από τον επιχειρηματικό κόσμο οι οποίοι 

τους παρείχαν χρήσιμες συμβουλές και καθοδήγηση, με τους υπόλοιπους/ες 

μαθητές/τριες.  

Οι μαθητές/τριες με αναπηρία είναι αναγκαίο να αποκτήσουν ορισμένες 

προεπαγγελματικές και μη δεξιότητες, οι οποίες θα διευκολύνουν την ετοιμότητά 

τους και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, από την οποία συνήθως είναι 

αποκλεισμένοι και αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα. Για αυτό και είναι αναγκαίο 

να παρέχεται στους/στις μαθητές/τριες με νοητική αναπηρία η δυνατότητα 

συμμετοχής τους σε περιστασιακή απασχόληση μέσω ανάλογων προγραμμάτων 

εκπαίδευσης, παρέχοντάς τους κατ’ αυτόν τον τρόπο κατάλληλες εργασιακές 

δεξιότητες, επαρκή γνώση και ικανότητες καθώς και δεξιότητες για μια πιο ενεργή 

ζωή. Έτσι, τα προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές/τριες με 

αναπηρία πρέπει να συμπεριλαμβάνουν δραστηριότητες για την απόκτηση 

προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων απαραίτητων για την ομαλή επαγγελματική 

ένταξή τους, όπως και δεξιοτήτων επαγγελματικής προετοιμασίας. Επιπλέον, η 

απόκτηση αυτογνωσίας, δηλαδή η γνώση για τη συμπεριφορά, τις στάσεις, τις αξίες, 

τις πεποιθήσεις, τα συναισθήματα του ατόμου, είναι ζωτικής σημασίας καθώς έτσι ο 

κάθε άνθρωπος και επομένως και το άτομο με αναπηρία, θα αποκτήσει την ικανότητα 

αναγνώρισης περιοχών προσωπικής, εκπαιδευτικής και επαγγελματικής εξέλιξης. Οι 

δεξιότητες αυτές θα μπορούσαν να διδαχθούν μέσα από ένα πρόγραμμα διάχυσης και, 

ανάλογα με τη δεξιότητα που επιδιώκεται να αποκτηθεί, να εμπλακούν σε αυτές 

σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί, καθηγητές κατάρτισης και εκπρόσωποι του 

επιχειρηματικού κόσμου. 

 

6.1. Περιορισμοί της έρευνας 

Κατά την εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας παρουσιάστηκαν 

και ορισμένες δυσκολίες με πιο σημαντική τη μη συμπερίληψη των ατόμων που 

αφορούσε η έρευνα, δηλαδή των μαθητών/τριών με νοητική αναπηρία που φοιτούν 

στα παραπάνω Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα της Εικονικής 
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Επιχείρησης με αποτέλεσμα να προκύπτει η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα με το ίδιο 

αντικείμενο. Επίσης, η παρούσα έρευνα δεν έλαβε υπόψη τις προσωπικές 

ιδιαιτερότητες (κοινωνικές, πολιτιστικές κ.ά.) των συμμετεχόντων. Επομένως θα ήταν 

χρήσιμο σε ανάλογη έρευνα στο μέλλον, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί ως 

επέκταση της παρούσης,  να τις συμπεριλάβει.  

Ωστόσο, στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε προσπάθεια 

για προσθήκη νέας γνώσης και αυτό φαίνεται ότι επετεύχθη λαμβάνοντας κυρίως 

υπόψη ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί αντίστοιχη έρευνα στον ελλαδικό χώρο. Ακόμη 

και σε παγκόσμιο επίπεδο όπως προκύπτει από τη διεθνή βιβλιογραφία λίγα είναι τα 

ανάλογα ευρήματα. Επομένως, τα αποτελέσματά της μπορούν να ενταχθούν στον 

ευρύτερο τομέα της έρευνας και να συμβάλλουν σε γενικότερα συμπεράσματα, προς 

όφελος των ατόμων με νοητική αναπηρία. Κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό στο μέλλον, 

να διεξαχθούν περαιτέρω έρευνες με αναφορά στο θέμα αυτό καθώς το πεδίο, όπως 

προαναφέρθηκε, είναι ανεξερεύνητο και τα αποτελέσματα των ερευνών θα ήταν 

ιδιαίτερα σημαντικά για την επαγγελματική εκπαίδευση των μαθητών/τριών με 

νοητική αναπηρία, την καθημερινή διαβίωσή τους και εν τέλει την αυτονομία τους 

στο μέγιστο βαθμό που τους επιτρέπει η αναπηρία τους. 

  

6.2. Μελλοντικές Προτάσεις 

Ύστερα από την ανάγνωση της παρούσας διπλωματικής εργασίας, γίνεται 

κατανοητό, ότι υπήρξαν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από την εφαρμογή του 

προγράμματος της «Εικονικής Επιχείρησης» στους/στις μαθητές/τριες με νοητική 

αναπηρία των συγκεκριμένων Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και επομένως αυτό το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα καθίσταται χρήσιμο για την απόκτηση αρκετών και χρήσιμων 

δεξιοτήτων.  

Οι εκπαιδευτικοί γενικότερα και όσοι συναναστρέφονται με μαθητές/τριες με 

αναπηρία, πρέπει να αναζητούν και να εφαρμόζουν τέτοιου είδους εκπαιδευτικά 

προγράμματα και παρεμβάσεις στους/στις μαθητές/τριές τους έτσι ώστε αυτοί/ές να 

αποκτήσουν ή να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους σε ποικίλους τομείς. Ακόμη, οι 

εκπαιδευτικοί καλούνται να διαμορφώσουν το ανάλογο πλαίσιο, το οποίο θα 

επιτρέπει την ανάπτυξη των ευρύτερων προεπαγγελματικών δεξιοτήτων των 

μαθητών/τριών έτσι ώστε οι τελευταίοι να μπορέσουν να ενταχθούν στη σύγχρονη 

αγορά εργασίας. Και η πολιτεία σαφώς πρέπει να λάβει περισσότερα μέτρα ώστε τα 
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άτομα με νοητική αναπηρία να λαμβάνουν την ανάλογη εκπαίδευση και κατάρτιση 

και να μπορούν να εργαστούν ακόμη και με υποστήριξη σε μία εργασία.   

Η παρούσα έρευνα θα ήταν ιδιαίτερα θετικό να διεξαχθεί πανελλαδικά σε όλα 

τα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. στα οποία πραγματοποιείται το πρόγραμμα της «Εικονικής 

Επιχείρησης» και να συμπεριλάβει και τις απόψεις των ιδίων των μαθητών/τριών με 

ΝΑ, που συμμετείχαν σε αυτό έτσι ώστε να εξαχθούν ακριβέστερα συμπεράσματα 

και να εξακολουθήσει να δοκιμάζεται μελλοντικά το εν λόγω ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήθηκε για την μέτρηση της ικανοποίησης, με σκοπό να αποτελέσει ένα 

σίγουρο και ασφαλές εργαλείο.    
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