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Περίληψη 
Σκοπός της παρούσας διερευνητικής μελέτης, είναι να εξετάσει τις προϋποθέσεις για την 

ανάπτυξη αυτοπροσδιορισμού των μαθητών και μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και 

αναπηρία και τι επηρεάζει αυτήν την ανάπτυξη, σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Ως έννοια, ο αυτοπροσδιορισμός, τα τελευταία χρόνια, έχει αποτελέσει κομμάτι 

της ειδικής αγωγής, ενώ ολοένα και περισσότερο αναγνωρίζεται η αξία του και για άλλες 

δεξιότητες που συνδέονται με την ενήλικη ζωή όπως η μετάβαση. Ουσιαστικά, αναφέρεται 

στην ικανότητα του ατόμου να αποκτά χαρακτηριστικά και στοιχεία μιας 

αυτοπροσδιοριζόμενης συμπεριφοράς (π.χ. Επίλυση προβλημάτων, στοχοθεσία και επίτευξη 

των στόχων, θετικές πεποιθήσεις, κτλ.). Σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για την ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού, προϋπόθεση είναι οι 

γνώσεις του αυτοπροσδιορισμού και των δεξιοτήτών του, της συμβολής του και σε άλλες 

δεξιότητες και της εκπαίδευσης του αυτοπροσδιορισμού, με βάση το αναλυτικό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα, από τον εκπαιδευτικό. Παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν αυτήν την ανάπτυξη 

μπορεί να είναι η επάρκεια του εκπαιδευτικού σε θέματα αυτοπροσδιορισμού, η 

προσωπικότητα και τον ρόλο του εκπαιδευτικού, κτλ. Όταν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις 

ανάπτυξης αυτοπροσδιορισμού και ξεπερνιούνται οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτήν την 

ανάπτυξη, οι μαθητές και μαθήτριες με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία έχουν 

μεγαλύτερες πιθανότητες να αποκτούν όχι μόνο τις δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού αλλά κα 

άλλες δεξιότητες όπως τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή.  

Λέξεις κλειδιά: αυτοπροσδιορισμός, προϋποθέσεις και παράγοντες ανάπτυξης 

αυτοπροσδιορισμού, δεξιότητες, μαθητές και μαθήτριες με εκπαιδευτικές ανάγκες και 

αναπηρία  
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ABSTRACT 
 

The purpose of the current exploratory research is to study the prerequisites for the development 

of self-determination of pupils with educational needs and disabilities and what influences this 

development, based on the primary education teachers’ point of view.  

As a concept, self-determination has been part of special education, in the recent years, and its 

value is also increasingly recognized for other adult-related skills. In fact, it refers to the ability 

of an individual to acquire characteristics and elements of self-determined behavior, for 

instance, skills on problem solving, goals setting and goals achievement, positive confisense, 

etc. According to the views of primary school teachers, for the self-determination development, 

the teacher knowledge of a) the self-determination skills, b) self-determination contribution to 

other skills and 3) self-determination education/teaching based on the curriculum are required. 

Factors that may affect this development may include the teacher's competence in self-

determination, personality and role, etc.  

When these conditions of self-determination development are met and the factors influencing 

this development are overcome, the pupils with educational needs and disabilities have greater 

chance to acquire not only self-determination skills but also other skills such as the transition 

to adulthood.  

Keywords: self-determination, prerequisite conditions and factors for development of self-

determination, skills, pupils with educational needs and disability 
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Εισαγωγή 
 

 Η θεωρία του «αυτοπροσδιορισμού», προσεγγίζει τα κίνητρα της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς και τονίζει τη σημασία των περιβαλλοντικών συνθηκών στη διαμόρφωση της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς και της ψυχολογίας του ανθρώπου. Το περιβάλλον επομένως είτε 

θα παρεμποδίσει είτε θα διευκολύνει τις φυσικές τάσεις του ανθρώπου, πάντοτε σε συνδυασμό 

με τον «εαυτό» του κάθε ενός. Για να προωθηθούν οι φυσικές τάσεις του ανθρώπου, σύμφωνα 

με τη θεωρία του «αυτοπροσδιορισμού», θα πρέπει να ταυτόχρονα να ικανοποιούνται τρεις 

βασικές ψυχολογικές ανάγκες, αυτή της αυτονομίας, της ανάγκης για επάρκειας και αυτής της 

σύναψης διαπροσωπικών σχέσεων (Wehmeyer και οι συνεργάτες, 2003).  

Οι μαθητές και μαθήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία, δεν 

χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα αυτοπροσδιορισμού. Δεν είναι δηλαδή σε θέση να πάρουν 

σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή τους. Το ρόλο αυτό έχουν πάρει το οικογενειακό περιβάλλον 

αλλά και οι εκπαιδευτικοί τους. Είναι ωστόσο, πολύ σημαντικό για μαθητές και μαθήτριες με 

εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία να είναι αυτοπροσδιορισμένος/η καθώς αυτό θα τον/την 

βοηθήσει να μεταβεί στην ενήλικη ζωή (Zalewska και οι συνεργάτες, 2016).  

Αναφερόμενοι στη μετάβαση στην ενήλικη ζωή, εννοούμε τη μετάβαση από την 

παιδική (μαθητική) ηλικία στην ενηλικίωση.  

Αναφορικά, με τη δομή της εργασίας, το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στη θεωρητική 

θεμελίωση του θέματος. Ασχολείται με την αναπηρία και τις διάφορες προσεγγίσεις της, τον 

αυτοπροσδιορισμό όπου γίνεται προσπάθεια να γίνει εννοιολογική οριοθέτηση του όρου αλλά 

και να αναλυθούν τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του και επιχειρείται σύνδεση του 
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αυτοπροσδιορισμού και της μετάβασης στην ενήλικη ζωή. Ακολουθεί ο σκοπός της έρευνας. 

Το δεύτερο κεφάλαιο συμπεριλαμβάνει τη μεθοδολογία, το τρίτο τα αποτελέσματα της έρευνας 

και το τέταρτο κεφάλαιο τη συζήτηση και τα συμπεράσματα της εργασίας. Στο τρίτο κεφάλαιο, 

παρουσιάζονται όλα τα ευρήματα σχετικά με τις απόψεις που εκφέρουν οι εκπαιδευτικοί για α) 

τη σημασία του αυτοπροσδιορισμού και την εκπαίδευση του σε μαθητές και μαθήτριες με 

εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία καθώς και β) τον ρόλο του εκπαιδευτικού και του 

εκπαιδευτικού συστήματος στην εκπαίδευση του αυτοπροσδιορισμού με σκοπό τη μετάβαση 

στην ενήλικη ζωή των μαθητών και μαθητριών αυτών. Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο, 

συνοψίζονται τα βασικά σημεία της έρευνας που αναπτύχθηκαν, καθώς επίσης παρουσιάζονται 

όλα τα συμπεράσματα σχετικά με τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας. 
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Κεφάλαιο 1ο  

Θεωρητική Θεμελίωση της έρευνας 
 

 

1.1. Εισαγωγή  
 

Διαχρονικά, διάφορες εννοιολογικές θεωρήσεις σχετικά με την αναπηρία έχουν 

διατυπωθεί. Πολλές από αυτές έρχονται σε πλήρη σύγκρουση μεταξύ τους δημιουργώντας 

αντιπαραθέσεις και διαξιφισμούς μεταξύ των ερευνητών (Mackelprang, 2010). Στόχος του 

παρόντος κεφαλαίου, είναι να περιγράφουν οι κύριες προσεγγίσεις αλλά και να αναδειχτούν τα 

χαρακτηριστικά της κάθε μιας που τη διαφοροποιεί και τη φέρνει σε σύγκρουση με τις άλλες.  

 

1.2. Αναπηρία – Εννοιολογική οριοθέτηση  
 

Διαχρονικά, η εννοιολογική αποσαφήνιση και οριοθέτηση της αναπηρίας, έχει 

δημιουργήσει αντιπαραθέσεις μεταξύ των ερευνητών. Οι διάφοροι ορισμοί και οι διαφορετικές 

προσεγγίσεις που έχουν διατυπωθεί, συχνά συγκρούονται μεταξύ τους (Kallinikakis, 2016). 

Αποτελεί δε, ένα πολύπλοκο και δύσκολο εγχείρημα. Ένας ευρέως αποδεκτός ορισμός για την 

αναπηρία δεν φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει, όπως προκύπτει και από την ελληνική και από 

την παγκόσμια βιβλιογραφία (Σούλης, 2016). 

 Το 1981, αποτελεί χρονιά σταθμός καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έβαλε τα 

θεμέλια για έναν κοινά αποδεκτό ορισμό του όρου αναπηρία. Βάσει της έκθεσης αυτής, η 

αναπηρία ως φαινόμενο, διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες, το μειονέκτημα, την ανικανότητα 

και το ελάττωμα. Ως μειονέκτημα, ορίζεται η απώλεια ή ακόμα και η αλλοίωση μιας δομής ή 

ψυχολογικής ή ανατομικής λειτουργίας του ανθρώπου, η ανικανότητα είναι το αποτέλεσμα του 
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μειονεκτήματος όπου το άτομο βιώνει μια μερική ή και ολική ελάττωση της δυνατότητας να 

πραγματοποιήσει συγκεκριμένες διεργασίες με ένα τρόπο συγκεκριμένο και τέλος το ελάττωμα 

είναι το αποτέλεσμα της ανικανότητας (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 1981). 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ανάπηρο χαρακτηρίζεται ένα άτομο που 

παρουσιάζει μια μόνιμη ή προσωρινή ανικανότητα και που πηγάζει είτε από φυσικά αίτια, είτε 

από νοητικούς και ψυχικούς παράγοντες, και το καθιστούν ανήμπορο να εκτελέσει τις 

καθημερινές του ανάγκες που σχετίζονται με το φύλο, την ηλικία, το κοινωνικό και μορφωτικό 

του επίπεδο (Kallinikakis, 2016).  

 Οι πρώτες προσπάθειες για οριοθέτηση της έννοιας της αναπηρίας, δέχτηκαν έντονη 

κριτική. Μέσα στο κλίμα αυτό της έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ των ερευνητών, ο 

Παγκόσμιας Οργανισμός Υγείας προσπάθησε να αναδιατυπώσει και να επαναπροσδιορίσει την 

έννοια ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Το επιστημονικό ενδιαφέρον πλέον 

δεν στέκεται στο πρόβλημα στο επίπεδο που το άτομο μπορεί να λειτουργήσει μέσα στα 

πλαίσια της κοινωνίας καθώς και στο επίπεδο της υγείας του. Είναι δηλαδή ως φαινόμενο, 

πολυδιάστατο, καθώς κινείται ανάμεσα στην κατάσταση της υγείας του ατόμου και τους 

διάφορους προσωπικούς και εξωτερικούς κοινωνικούς παράγοντες.  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, δύο είναι τα βασικά μοντέλα προσέγγισης της αναπηρίας, 

το ιατρικό και το κοινωνικό. Το ιατρικό προσεγγίζει την αναπηρία ως ατομικό πρόβλημα όπου 

η απόκλιση του ατόμου από αυτό που έχει οριστεί ως «φυσιολογικό», στέκεται εμπόδιο στην 

ένταξή του στην κοινωνία. Η αντιμετώπιση του προβλήματος γίνεται μέσω της ιατρικής και 

φαρμακευτικής αγωγής ενώ το άτομο είναι παθητικός δέκτης της αναπηρίας του. Το μοντέλο 

αυτό είναι πλέον αναχρονιστικό λόγω του ότι δημιουργεί άνισες ευκαιρίες και διακρίσεις σε 

βάρος των ατόμων με αναπηρία (Kallinikakis, 2016).  

Αντίθετα το κοινωνικό μοντέλο, προσεγγίζει την αναπηρία ως «κοινωνική κατασκευή» 

και μετατοπίζει το βάρος από το άτομο στην κοινωνία. Βασική θεώρηση του μοντέλου αυτού 
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είναι ότι η κοινωνία δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία 

καθώς την αντιμετωπίζει ως «ατομική τραγωδία». Η απουσία των κατάλληλων υποδομών, σε 

δημόσια κτήρια, χώρους αναψυχής και πολιτισμού αλλά και στο οδικό σύστημα και τα Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς, στερεί το δικαίωμα στα άτομα με αναπηρία να ζήσουν ισότιμα στην 

κοινωνία και να απολαύσουν καθημερινές χαρές. Η πολιτεία, σχεδιάζει περιβάλλοντα για ένα 

μέρος της κοινωνίας αποκλείοντας με τον τρόπο αυτό ένα άλλο μέρος (Χατζηπέτρου, 2013). 

Το κοινωνικό μοντέλο χαρακτηρίζεται ως ανθρωποκεντρικό σε αντίθεση με το ιατρικό και 

αναζητά τη λύση του προβλήματος στην κοινωνία (Kallinikakis, 2016).  

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι το ιατρικό μοντέλο αναπαράγει στερεότυπες 

αντιλήψεις σχετικά με την αναπηρία ενώ το κοινωνικό σέβεται τα άτομα με αναπηρία, 

αναγνωρίζει το δικαίωμά τους για ισότητα, καταρρίπτει το ρατσισμό και δημιουργεί ένα 

περιβάλλον προσβάσιμο από όλους.  

Παρόλο αυτά, υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις της αναπηρίας όπως οι ηθικές, ατομικές – 

ιατροκεντρικές, κοινωνικές προσεγγίσεις της αναπηρίας και προσεγγίσεις της αναπηρίας από 

την οπτική του φύλου. 

 

1.3. Ηθικές προσεγγίσεις της αναπηρίας 
 

Διάφορες επιστημονικές προσεγγίσεις σχετικά με την αναπηρία και τη φύση της, 

άρχισαν δειλά να εμφανίζονται από τον 18ο αιώνα και ύστερα. Οι προσεγγίσεις αυτές, 

προσπάθησαν να προσεγγίσουν την έννοια της αναπηρίας, υπό το πρίσμα ηθικών αρχών ή μέσα 

από τη θρησκεία.  

Η αναπηρία, στις προσεγγίσεις αυτές, νοείται ως η εκδίκηση κάποιας θεότητας για 

κάποιο αμάρτημα που έχει διαπράξει το άτομο με αναπηρία ή κάποιος από τους προγόνους του 

(Bercson, 2004). Για την κοινωνία, τα άτομα με αναπηρία αποτελούν απειλή για το κοινωνικό 
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σύνολο ενώ δεν μπορούν να κατέχουν κάποιο αξίωμα. Ακόμη, δε μπορούν να συμμετέχουν σε 

θρησκευτικές τελετές ή άλλους εορτασμούς. Η αντίληψη αυτή, διαφοροποιείται ανάλογα με 

τις διάφορες θρησκευτικές αντιλήψεις. Έτσι, διαφορετικά αντίληψη περί αναπηρίας είχαν οι 

Βουδιστές και διαφορετική οι Χριστιανοί ή οι Ισλαμιστές.  

Οι Χριστιανοί κληρικοί ήταν οι πρώτοι που ανάπτυξαν μια διαφορετική αντίληψη για 

τους ανθρώπους με κάποιας μορφής αναπηρία. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, οι ανάπηροι 

άνθρωποι, έβρισκαν πολλές φορές φρικτό θάνατο από την Ιερά Εξέταση (Kallinikakis, 2016).  

Ακόμα και σήμερα ωστόσο, μεγάλο μέρος της κοινωνίας, αντιλαμβάνεται την αναπηρία 

ως την τιμωρία για κάποιου είδους αμάρτημα. Οι απόψεις αυτές, πηγάζουν από στερεότυπες 

αντιλήψεις ενώ προσδίδουν στους ανάπηρους χαρακτηρισμούς όπως «υπάνθρωπος», 

«ενοχλητικός», «απειλητικός».  

Ολοκληρώνοντας, σε πολλές περιπτώσεις, οι ηθικές προσεγγίσεις της αναπηρίας 

συνδέεται με τελετές εξαγνισμού ή κάθαρσης «των αμαρτωλών» ανθρώπων αλλά και των 

οικογενειών τους. Σε αντιπαράθεση με τις ηθικές προσεγγίσεις, οι ατομικές-ιατροκεντρικές 

προσεγγίσεις βασίζονται στην άποψη των ειδικών που με την εξειδικευμένη γνώση τους είναι 

σε θέση να προσδιορίσουν την έννοια της αναπηρίας.  

 

1.4. Ατομικές – Ιατροκεντρικές προσεγγίσεις της αναπηρίας  
 

Η αρχή των ιατροκεντρικών προσεγγίσεων, βρίσκεται στην επιστημονική παράδοση 

της δυτικής ιατρικής ενώ εστιάζει σε ζητήματα και περιορισμούς που προκύπτουν από την 

ύπαρξη της αναπηρίας (Kallinikakis, 2019).  

Από τη δεκαετία του 1950, δόθηκε η δυνατότητα να καταγραφούν οι αναπηρίες – τα 

είδη τους – ώστε να μπορούν να ταξινομηθούν τα διάφορα χαρακτηριστικά. Παράλληλα, 

σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η αναπηρία θεωρείται ως ανωμαλία ή έλλειμμα και ακόμα ότι ο 
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βασικός λόγος περιορισμού του ατόμου με αναπηρία είναι το είδος της αναπηρίας. 

Προχωρώντας περισσότερο, ένα άτομο το οποίο δεν πληροί κάποια από τα χαρακτηριστικά της 

πλειοψηφίας των ανθρώπων, τότε χαρακτηρίζεται ως «ανώμαλο» (Kallinikakis, 2019).  

Στις Ατομικές-Ιατροκεντρικές προσεγγίσεις, η αναπηρία προσδιορίζεται από τρία 

στοιχεία που είναι αλληλένδετα μεταξύ τους: α) πάθηση ή βλάβη του σώματος, της ψυχής ή 

του μυαλού, β) παρατεταμένη διάρκεια και γ) ανικανότητα του ατόμου να καλύψει τις ατομικές 

και κοινωνικές του ανάγκες.  

Με την πάροδο των χρόνων και την εξέλιξη της επιστήμης, οι αντιλήψεις αυτές 

τροποποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από την επιστημονική κοινότητα. Οι αποκλίσεις οφείλονται 

πλέον, σύμφωνα με τους επιστήμονες, σε παθολογικές αλλοιώσεις που δεν είναι εύκολα 

αναστρέψιμες. Παρόλα αυτά έρχονται να προστεθούν και οι κοινωνικές προσεγγίσεις που 

καταρρίπτουν τις δυο παραπάνω προσεγγίσεις και βασίζονται στη δημιουργία της αντίληψης 

της διαφορετικότητας.  

 

1.5. Κοινωνικές προσεγγίσεις της αναπηρίας 
 

Στη δεκαετία του 1960, αναπτύχθηκαν διάφορα κινήματα που επηρέασαν καθοριστικά 

όλους τους τομείς σκέψεις. Οι επικρατούσες μέχρι τότε προσεγγίσεις για την αναπηρία, 

τέθηκαν για πρώτη φορά σε αμφισβήτηση.  

Η αναπηρία σύμφωνα με τις νέες προσεγγίσεις, παύει να θεωρείται ανωμαλία και οι 

ανάπηροι χαρακτηρίζονται πλέον ως «διαφορετικοί». Μέσα από την αντίληψη αυτή, η 

αναπηρία είναι περισσότερο «κοινωνική κατασκευή» που απορρέει από τη σχέση ατόμου και 

κοινωνικού περιβάλλοντος (Kallinikakis, 2016). Η αναπηρία δεν αποτελεί ατομικό πλέον, 

πρόβλημα.  



16 
 

Σύμφωνα με την άποψη του Finkelstein (2001), η κοινωνία είναι αυτή που ένα άτομο 

με κάποιου είδους σωματική ή νοητική ανεπάρκεια, το καθιστά ανάπηρο. Η κοινωνία βάζει 

εμπόδια στα άτομα αυτά, λόγω του τρόπου οργάνωσής της. Οι κοινωνικές προσεγγίσεις δε, 

εστιάζουν στο αντίκτυπο που δημιουργεί η αντίληψη της διαφορετικότητας. 

Ολοκληρώνοντας, οι κοινωνικές προσεγγίσεις θέλουν να στρέψουν το ενδιαφέρον 

στους περιορισμούς και στα εμπόδια που η κοινωνία θέτει στα άτομα με αναπηρία. Τα εμπόδια 

αυτά συνδέονται με την κοινωνική οργάνωση. Τέλος, τα άτομα με αναπηρία δεν θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται σε λύπηση αλλά ούτε και να βρίσκονται στο περιθώριο ή να στιγματίζονται. 

Οι κοινωνικές αυτές προσεγγίσεις συνδέονται άμεσα με τις προσεγγίσεις από την οπτική του 

φύλου. 

 

1.6. Προσεγγίσεις της αναπηρίας από την οπτική του φύλου 
 

Εδώ, στον πυρήνα, βρίσκεται ο κοινωνικός ρόλος του φύλου (De Silva de Alwis, 2008). 

Υπάρχουν φεμινιστική και αντικαταπιεστική προσέγγιση. Η πρώτη αντιλαμβάνεται την 

αναπηρία ως «κοινωνική κατασκευή». Η γυναίκα, λόγω του φύλου αλλά και της αναπηρίας, 

δέχεται καταπίεση που πηγάζει και από τα δύο αυτά χαρακτηριστικά. Προσέγγιση. Ενώ 

σύμφωνα με την δεύτερη προσέγγιση αυτή, η καταπίεση των δικαιωμάτων των γυναικών 

γίνεται λόγω της επικράτησης κοινωνικών στερεοτύπων και αντιλήψεων όσον αφορά τη θέση 

της γυναίκας και το ρόλο της σε σχέση με το φύλο. Οι γυναίκες βιώνουν τον κοινωνικό 

ρατσισμό ενώ έρχονται αντιμέτωπες με επιθέσεις, λόγω διττής καταβολής. Αφενός είναι 

γυναίκες και αφετέρου είναι άτομα με κάποιου είδους αναπηρία.  

Πέρα από τις προαναφερθείσες προσεγγίσεις, σύμφωνα με την υπάρχουσα 

πραγματικότητα, τα άτομα με αναπηρία έχουν ελάχιστες ευκαιρίες άσκησης μεγαλύτερου 
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ελέγχου στη ζωή τους, και τείνουν να επηρεάζονται και να κατευθύνονται σε μεγάλο βαθμό 

από τους ενήλικες, ενώ παράλληλα διακρίνεται ότι δεν διαθέτουν μερικώς ή εξ’ ολοκλήρου 

όλες εκείνες τις απαραίτητες δεξιότητες, οι οποίες θα τους βοηθούν να διατηρούν σε υψηλά 

επίπεδα την αυτονομία τους, να λαμβάνουν αποφάσεις, να επιλύουν προβλήματα.  

Για αυτόν τον λόγο, η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία στον αυτοπροσδιορισμό 

είναι απαραίτητη στους τομείς της ειδικής αγωγής και της κοινωνίας με σκοπό την απόκτηση 

των απαραίτητων δεξιοτήτων που θα τους καθιστούν αυτόνομα.  

 

1.7. Αυτοπροσδιορισμός 
 

Ιστορικά, ο αυτοπροσδιορισμός τοποθετείται κατά τις δεκαετίες του 1960 ως του 1980. 

Αναπτύχθηκε στη βάση των κινημάτων για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των αναπήρων. 

Στην αρχική του μορφή, αναφέρεται στο δικαίωμα των εθνών για αυτοδιάθεση. Υιοθετήθηκε 

από τα κινήματα των αναπήρων, για να δηλώσουν το δικαίωμά τους να έχουν τον έλεγχο της 

ζωής τους (Laing, 1991). Τη δεκαετία του 1990, ο αυτοπροσδιορισμός άρχισε σιγά σιγά να 

αναδύεται στο χώρο της εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρίες. Ο στόχος ήταν να καταφέρουν 

να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των παιδιών μετά την αποφοίτησή τους από το σχολείο και 

την ένταξή τους στην κοινωνία (Shogren, 2013).  

Η έννοια του αυτοπροσδιορισμού, είναι πολύπλοκη. Πλήθος ορισμών υπάρχουν στην 

ελληνική και τη διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία με το περιεχόμενο του όρου. Ωστόσο, 

όλοι εστιάζουν στο να γνωρίζει κανείς τον εαυτό του, να κάνει επιλογές, να παίρνει ο ίδιος τον 

έλεγχο, να πιστεύει στον εαυτό του και τέλος να αναλαμβάνει δράση ώστε να πετύχει τους 

στόχους του. Διάφοροι ερευνητές προσπάθησαν να ορίσουν με λειτουργικό τρόπο την έννοια 

του αυτοπροσδιορισμού. Ωστόσο, αυτό αποδείχτηκε δύσκολο λόγω της αντιμετώπισης του 
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αυτοπροσδιορισμού ως παρέμβαση από κάποιους και ως αποτέλεσμα από κάποιους άλλους 

(Καρτασίδου, 2007). 

Σύμφωνα με το Λεξικό Αγγλικής Γλώσσας του Oxford, ορίζει τον αυτοπροσδιορισμό ως 

«τον καθορισμό του νου ή της θέλησης κάποιου από τον ίδιο του τον εαυτό». Κατά τον ίδιο 

τρόπο, το Λεξικό Αγγλικής Γλώσσας του American Heritage, ορίζει τον αυτοπροσδιορισμό ως 

«τον καθορισμό της μοίρας ή της πορείας των ενεργειών κάποιου χωρίς καταναγκασμό αλλά 

με ελεύθερη βούληση» (Wehmeyer, 1998). 

Σύμφωνα με τους Deci και Ryan (2000, σελ. 68), ο αυτοπροσδιορισμός είναι «η ικανότητα 

να επιλέγει κανείς να είναι ο ίδιος ο καθοριστικός παράγοντας των ενεργειών του, απαλλαγμένος 

από κάθε είδους πίεση. Αλλά ο αυτοπροσδιορισμός είναι κάτι περισσότερο από μια ικανότητα , 

αποτελεί επίσης και ανάγκη. Με λίγα λόγια πρόκειται για μια βασική, έμφυτη τάση που οδηγεί 

κάθε έμβιο ον να συμμετέχει σε ενδιαφέρουσες συμπεριφορές».  

Ο Field και οι συνεργάτες του (1998, σελ. 114) ορίζουν τον αυτοπροσδιορισμό ως «ένα 

συνδυασμό δεξιοτήτων, γνώσεων και στάσεων οι οποίες καθιστούν ικανό ένα άτομο να 

εκδηλώσει προσανατολισμένες προς το στόχο, αυτορυθμιζόμενες και αυτόνομες συμπεριφορές. 

Η επίγνωση των προσωπικών δυνατοτήτων και περιορισμών σε συνδυασμό με την πίστη στην 

ικανότητα και την αποτελεσματικότητα του ατόμου για τον εαυτό του, είναι θεμελιώδης. Όταν τα 

άτομα ενεργούν με βάση τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά αυτά, έχουν μεγαλύτερη 

πιθανότητα να αναλάβουν τον έλεγχο στη ζωή τους και το ρόλο του πετυχημένου ενήλικα στη 

ζωή».  

Η θεωρία του «αυτοπροσδιορισμού», τονίζει τη σημασία των περιβαλλοντικών 

συνθηκών στην καλλιέργεια τάσεων και ικανοτήτων του ανθρώπου που αποτελούν τη βάση 

για τη σωστή ψυχοπνευματική υγεία και αυτοπραγμάτωση (Wehmeyer και συνεργάτες, 2003).  

Σύμφωνα με τη θεωρία του αυτοπροσδιορισμού, ο άνθρωπος είναι δρών οργανισμός 

και τάση για ανάπτυξη και εξέλιξη είναι έμφυτη. Για να μπορέσει να λειτουργήσει ωστόσο 
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αυτή η έμφυτη τάση του ανθρώπου, θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλα υποστήριξη από το 

κοινωνικό και περιβαλλοντικό περιβάλλον. Το περιβάλλον δηλαδή, είναι αυτό το οποίο και θα 

εξασφαλίσει στον άνθρωπο την αυτονομία, την επάρκεια αλλά και τη σύναψη διαπροσωπικών 

σχέσεων (Μίχου, 2005). Εκτός από το περιβάλλον που θα διευκολύνει ή σε αντίθετη περίπτωση 

θα παρεμποδίσει τον άνθρωπο, ο ίδιος ο εαυτός του είναι αυτός ο οποίος και θα τον ωθήσει 

τελικά στη δράση.  

Ο αυτοπροσδιορισμός, αποτελεί κατασκεύασμα της Ψυχολογίας και εφαρμόζεται στον 

εκπαιδευτικό κλάδο. Αφορά ενέργειες που βασίζονται στην ελεύθερη βούληση του ατόμου και 

σε «συνειδητές» επιλογές. Συνειδητές είναι οι επιλογές οι οποίες γίνονται από το άτομο 

σκόπιμα (Wehmeyer, 2007).  

Για πρώτη φορά, στις αρχές της δεκαετίες του 1990, εφαρμόστηκε ο 

αυτοπροσδιορισμός στην εκπαίδευση παιδιών με αναπηρία. Την περίοδο αυτή αναδύθηκαν 

διάφορα θεωρητικά πλαίσια για την αποσαφήνιση της έννοιας του αυτοπροσδιορισμού. Στα 

πλαίσια αυτά εντάσσεται και το μοντέλο του Wehmeyer, που για πρώτη φορά προτάθηκε το 

1997. Σύμφωνα με τη θεωρία του, ο αυτοπροσδιορισμός «αναφέρεται σε εκούσιες πράξεις ενός 

ατόμου που το καθιστούν ικανό να δρα ως πρωταρχικός παράγοντας στη ζωή του και να διατηρεί 

σε σταθερό επίπεδο ή να βελτιώνει την ποιότητα ζωής του» (Wehmeyer και συνεργάτες, 2003, 

σελ. 27).  

Οι άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται, δρουν αυτόνομα, αυτορρυθμίζουν τη 

συμπεριφορά τους, είναι ψυχολογικά ενδυναμωμένοι και αυτοπραγματώνονται (Wehmeyer και 

Mithaug, 2006). Ο όρος «θεμελιώδη χαρακτηριστικά» υποδηλώνει ότι η συμπεριφορά ενός 

ατόμου αντανακλά αυτά τα χαρακτηριστικά (Wehmeyer και συνεργάτες, 2003).  

Σύμφωνα με τους Wehmeyer και συνεργάτες, 2003, ο αυτοπροσδιορισμός ορίζεται ως η 

δραστηριότητα του ατόμου σαν να είναι ο μοναδικός παράγοντας στη ζωή του και η 
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πραγματοποίηση επιλογών και αποφάσεων ανάλογα με την ποιότητα ζωής του ατόμου, 

απελευθερωμένου από υπερβολικές εξωτερικές επιρροές ή επιδράσεις.  

Συμπεριφορές που βασίζονται στον αυτοπροσδιορισμό, αναγνωρίζονται με βάση τέσσερα 

θεμελιώδη χαρακτηριστικά: α) το άτομο δρα αυτόνομα, β) η συμπεριφορά είναι 

αυτορρυθμιζόμενη, γ) το άτομο ανταποκρίνεται στα γεγονότα σε έναν τρόπο ψυχολογικά 

ενδυναμωμένο και δ) το άτομο δρα μόνο του (Wehmeyer και συνεργάτες, 2003). 

 
Θεμελιώδη χαρακτηριστικά και Συστατικά στοιχεία της αυτοπροσδιοριζόμενης 

συμπεριφοράς  

Αναλυτικά τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά αναλύονται ως εξής:  

Αυτονομία. Ένα άτομο για να μπορέσει να χαρακτηριστεί ως αυτόνομο θα πρέπει η 

συμπεριφορά του να είναι αυτόβουλη, να προσυπογράφει τις πράξεις του και να δεσμεύεται 

από αυτές. Το αντίθετο της αυτονομίας είναι η ετερονομία (Wehmeyer και συνεργάτες, 2003).  

Αυτορρύθμιση. Είναι η ικανότητα ενός ατόμου να εξετάζει τις συνθήκες του περιβάλλοντός 

του ώστε στη συνέχεια να αποφασίσει πως θα ενεργήσει. 

Ψυχολογική ενδυνάμωση. Είναι η ικανότητα του ατόμου να ενεργεί με την πεποίθηση ότι έχει 

τον πλήρη έλεγχο των συνθηκών. Αναφέρεται ακόμα στις πολλαπλές διαστάσεις της αντίληψης 

η οποία περιλαμβάνει τη γνώση, την προσωπικότητα και τα κίνητρα.  

Αυτοπραγμάτωση. Αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να γνωρίζει και να κατανοεί τον 

εαυτό του. Η γνώση αυτή διαμορφώνεται από το άτομο σε συνδυασμό με το περιβάλλον.  

  Ολοκληρώνοντας με τα χαρακτηριστικά του αυτοπροσδιορισμού, ο βαθμός στον οποίο 

ένα άτομο θα καταφέρει να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά αυτά, εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες τόσο περιβαλλοντικούς όσο και προσωπικούς (Καρτασίδου, 2007).  
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Τα τέσσερα παραπάνω θεμελιώδη χαρακτηριστικά ορίζουν την αυτοπροσδιοριζόμενη 

συμπεριφορά, προκύπτουν από την ανάπτυξη και την κατάκτηση ενός συνόλου πολλαπλών και 

αλληλένδετων μεταξύ τους στοιχείων.  

Συστατικά στοιχεία δε, της αυτοπροσδιοριζέμενης συμπεριφοράς, είναι τα ακόλουθα 

(Wehmeyer και συνεργάτες, 2003’ Field και συνεργάτες, 198):  

Δυνατότητα επιλογών. Για τα άτομα με κάποιου είδους αναπηρία, η δυνατότητα να κάνουν 

επιλογές ελεύθερα, αποτελεί βασικό στοιχείο του αυτοπροσδιορισμού τους. Η δυνατότητα για 

ένα άτομο να παίρνει αποφάσεις, είναι καθοριστική για την ποιότητα ζωής των ατόμων. 

Διάφορα προγράμματα έχουν αναπτυχθεί με σκοπό να αυξήσουν τις συμπεριφορές αυτές.  

Λήψη αποφάσεων. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων αναφέρεται σε μια διαδικασία επιλογής 

εναλλακτικών λύσεων με βάση πάντα τις προσωπικές προτιμήσεις του ατόμου. Αφορά ένα 

σύνολο δεξιοτήτων με συγκεκριμένα βήματα τα οποία είναι, η απαρίθμηση εναλλακτικών 

λύσεων, καθορισμός των συνεπειών, εκτίμηση για το τι θα επακολουθήσει της ενέργειας, 

ανάδυση της σημαντικότητας και τέλος ενσωμάτωση των αξιών και των πιθανοτήτων ώστε να 

καθοριστεί η πιο ελκυστική για το άτομο δράση.  

Η μη λήψη αποφάσεων, δημιουργεί πολλά προβλήματα στην κοινωνία. Σήμερα, πολλοί νέοι 

δεν έχουν τα κατάλληλα εφόδια που θα τους βοηθήσουν να λαμβάνουν αποφάσεις είτε είναι 

της τυπικής ανάπτυξης είτε είναι παιδιά με αναπηρίες. Τα παιδιά με αναπηρία δε, ενώ 

λαμβάνουν αποφάσεις για μη σημαντικά θέματα όπως για το τι θα φορέσουν αδυνατούν να 

λάβουν σημαντικές αποφάσεις όπως ποιο επάγγελμα θα ακολουθήσουν.  

Επίλυση προβλημάτων. Οι άνθρωποι, σε καθημερινή βάση, έρχονται αντιμέτωποι με 

προβλήματα τα οποία και καλούνται να επιλύσουν. Η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, 

ακολουθεί τρία βασικά βήματα, πρώτον την αναγνώριση του προβλήματος, την ανάλυσή του 

και τέλος την επίλυσή του.  
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Στοχοθεσία και απόδοση στην επίτευξη του στόχου. Ο στόχος περιλαμβάνει την πρόθεση, 

τη δραστηριότητα, την προθεσμία και την επιδίωξη. Το άτομο, δηλαδή, επιθυμεί να πετύχει 

κάτι. Για να μπορέσει να γίνει αυτό, οι δράσεις του θα πρέπει να είναι στοχοκατευθυνόμενες. 

Οι δράσεις ωστόσο αυτές δεν είναι πάντοτε επιτυχημένες. Τέλος, οι στόχοι σύμφωνα με τον 

Martino (1993), πρέπει να α) είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, β) αντανακλούν αυτό 

το οποίο θέλει να βελτιώσει το άτομο, γ) έχουν συγκεκριμένες και πρακτικές ημερομηνίες 

έναρξης και λήξης, και δ) καταγράφονται, παρατίθενται, και να είναι σε θέση να 

παρακολουθούν τα άτομα την πρόοδό τους. 

Αυτοπαρατήρηση και Αυτοαξιολόγηση. Τα άτομα, αλληλοεπιδρούν με το περιβάλλον ώστε 

να μπορέσουν να πάρουν αποφάσεις σχετικά με το πώς να ενεργήσουν, πώς να αξιολογήσουν 

τις ενέργειές τους αλλά και πώς να αναθεωρήσουν τις ενέργειές τους όταν αυτό κριθεί 

απαραίτητο (Wehmeyer και συνεργάτες, 2003).  

Εσωτερικό σημείο ελέγχου. Η πεποίθηση ότι κάποιος έχει τον έλεγχο των σημαντικών 

αποτελεσμάτων που είναι σημαντικών για τη ζωή του, αποτελεί μια αυτοπροσδιοριζόμενη 

συμπεριφορά. Οι άνθρωποι που έχουν τέτοιες πεποιθήσεις, το εσωτερικό σημείο ελέγχου 

αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό τους. Εσωτερικό σημείο ελέγχου είναι, «όταν ένα άτομο 

διακατέχεται από εσωτερικό έλεγχο, βλέπει την ενίσχυση ως την κατά κύριο λόγο συνέπεια 

των ίδιων του των πράξεων. Αν ένα άτομο διακατέχεται από εξωτερικό σημείο ελέγχου, βλέπει 

την ενίσχυση ως αποτέλεσμα εξωτερικών δυνάμεων, μερικές από τις οποίες είναι η τύχη, η 

μοίρα και η ευκαιρία».  

Το εσωτερικό σημείο ελέγχου, έχει συσχετιστεί με θετικά αποτελέσματα στο χώρο της 

εκπαίδευσης ωστόσο η έρευνα είναι περιορισμένη σχετικά με το σημείο ελέγχου σε άτομα με 

αναπηρίες.  
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Θετικές πεποιθήσεις. Οι θετικές πεποιθήσεις, είναι βασικό στοιχείο για να μπορέσει ένα 

άτομο αυτοπροσδιοριζόμενο. Αν ένα άτομο δεν πιστέψει ότι μπορεί να εμφανίσει μια 

συγκεκριμένη συμπεριφορά, τότε δεν θα μπορέσει και να την πραγματοποιήσει. Πολλές φορές, 

το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνει ένα παιδί με αναπηρία, δεν το αφήνει να αποκτήσει 

δεξιότητες που θα το βοηθήσουν να πάρει αποφάσεις (Wehmeyer και συνεργάτες, 2003).  

Αυτοαντίληψη και αυτογνωσία. Για να μπορέσει ένα άτομο να χαρακτηριστεί ως 

αυτοπροσδιοριζόμενο, θα πρέπει να είσαι σε θέση να γνωρίζει τις δυνάμεις του, τις αδυναμίες 

του, τις ικανότητές του, τους περιορισμούς του αλλά και πώς να χρησιμοποιεί τα 

χαρακτηριστικά αυτά (Wehmeyer και συνεργάτες, 2003).  

Πολλές έρευνες έχουν γίνει κυρίως στο εξωτερικό της χώρας διευρύνοντας τα 

θεμελιώδη χαρακτηριστικά και συστατικά στοιχεία της αυτοπροσδιοριζέμενης συμπεριφοράς.  

 

1.8. Ανασκόπηση ερευνών 

Σε έρευνα που διεξήχθη από τους Wehmeyer και συνεργάτες (2000), με σκοπό τη 

διερεύνηση της κατανόησης από τη μεριά των εκπαιδευτικών της έννοιας του 

αυτοπροσδιορισμού και της προώθησής του, το 60% των συμμετεχόντων – σε δείγμα 1219 

εκπαιδευτικών – απάντησαν ότι είναι εξοικειωμένοι με την έννοια του αυτοπροσδιορισμού. 

Παράλληλα, η πλειοψηφία απάντησε ότι υποστηρίζει τις προσπάθειες διδασκαλίας και 

προώθησης δεξιοτήτων που σχετίζονται με τον αυτοπροσδιορισμό. Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι 

οι εκπαιδευτικοί που δουλεύουν με παιδιά που έχουν ήπιας μορφή αναπηρία θεωρούν ότι ο 

αυτοπροσδιορισμός είναι ύψιστης σημασίας σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς που 

εργάζονται με παιδιά με βαριά αναπηρία όπου δε θεωρούν ότι είναι σημαντική η διδασκαλία 

και η προώθηση του αυτοπροσδιορισμού.  
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Σε άλλη έρευνα που διεξήχθη από τους Schalock και συνεργάτες (2005), σε δείγμα 2042 

συμμετεχόντων, από τους οποίους οι 778 ήταν άτομα με αναπηρία, οι 491 μέλη οικογενειών 

ατόμων με αναπηρία και 773 επαγγελματίες ειδικής αγωγής, διαπιστώθηκε ότι για τους 

μαθητές με αναπηρία ο αυτοπροσδιορισμός είναι πιο σημαντικός από τις άλλες δυο κατηγορίες 

συμμετεχόντων.  

Μια πιο πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη το 2015 από τους Al–Zboon και Smadi (2015), 

σε δείγμα 141 γυναικών με αναπηρία, εκ των οποίων οι 50 με νοητική αναπηρία, οι 36 με 

προβλήματα ακοής, οι 30 με οπτική αναπηρία και οι 25 με κινητική αναπηρία, έδειξε μέτρια 

επίπεδα σχετικά με τον αυτοπροσδιορισμό σε τέσσερις βασικούς τομείς, όπως είναι η 

αυτονομία, η αυτορρύθμιση, η ψυχολογική ενδυνάμωση και η αυτοπραγμάτωση. Τα παραπάνω 

ευρήματα τονίζουν ότι ο αυτοπροσδιορισμός των παιδιών με κάποιας μορφής αναπηρία, είναι 

πολύ χαμηλός σε σχέση με τα παιδιά της τυπικής ανάπτυξης. Παράλληλα, χαμηλά είναι τα 

ποσοστά τους στην εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην απόκτηση πτυχίου 

(Houchins, 2002).  

Όλες οι παραπάνω μελέτες πραγματοποίηθηκαν με το κατάλληλο εργαλέιο μέτρησης 

του αυτοπροσδιορισμού, η κλίμακα Arc’s Self – Determination Scale (SDS) του Wehmeyer 

(1996). Το εργαλείο αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο άτομα με τυπική ανάπτυξη αλλά και έχοντες 

αναπηρία. Έχει προσαρμοστεί και εφαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα, με σκοπό να 

αξιολογηθεί ο αυτοπροσδιορισμός ατόμων με νοητική αναπηρία.  

Έχει σταθμιστεί, βάση των απαντήσεων που έδοσαν 500 μαθητές από σχολεία πέντε 

πολιτειών της Αμερικής με τις ηλικίες των συμμετεχόντων να κυμένονται από 14 – 22 έτη. 

Στους μαθητές περιλαμβάνονταν τόσο όσοι είχαν κάποιου είδους αναπηρία όσο και της τυπικής 

ανάπτυξης.  
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Η κλίμακα, σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελέσει το μέσο με το οποίο οι 

μαθητές θα καταφέρουν να ενδυναμωθούν ψυχολογικά αλλά και να προσδιορίσουν τόσο τις 

δυνατότητές τους όσο και τις αδυναμίες τους.  

Με λίγα λόγια αποτελεί διαγνωστικό εργαλείο το οποίο μελετά την 

αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων, των στρατηγικών που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση 

και του παιδαγωγικού υλικού που αφορά τον αυτοπροσδιορισμό (Wehmeyer, 1995).  

Το εργαλείο, συμπληρώνεται από το ίδιο το άτομο είτε πρόκειται για παιδί με αναπηρία 

είτε ανήκει στην τυπική εκπαίδευση. Το γεγονός αυτό, παρότι αποτελεί καινοτομία, 

ταυτόχρονα ενδέχεται να μειωθεί η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.  

Αποτελείται από 72 σημεία – Δηλώσεις και χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες. Η πρώτη 

χωρίζεται σε έξι υποενότητες και μετρά την αυτονομία του ατόμου ενώ η δεύτερη χωρίζεται 

σε δύο υποενότητες και αφορά την αυτορρύθμιση του ατόμου. Η τρίτη, παρέχει ενδείξεις για 

τη ψυχολογική ενδυνάμωση του ατόμου ενώ η τέταρτη την αυτοπραγμάτωση. Το ανώτατο όριο 

βαθμολογίας είναι 148 βαθμοί, ενώ οι υψηλές βαθμολογίες ανταποκρίνονται σε υψηλό βαθμό 

αυτοπροσδιορισμού.  

Ακόμα ένα μέσο αξιολόγησης, αποτελεί το εργαλείο «Evaluation of Self–Determination 

Instrument (ESI)» και αποτελείται από 24 Δηλώσεις (Nota και συνεργάτες, 2007). Η διαφορά 

με το προηγούμενο μέσο μέτρησης, είναι ότι τα μέλη του προσωπικού καλούνται να 

κατατάξουν τα άτομα τα οποία έχουν υπό την εποπτεία τους, σε κλίμακα που κυμαίνεται από 

1 ως 7, με την υποψηλότερη βαθμολογία να είναι το 1. Το 1, αντιστοιχεί στην άποψη ότι το 

άτομο είναι σε θέση ώστε να αποφασίσει και να εκφράζει τη γνώμη μου ελεύθερα, όπως και 

τις σκέψεις του και τα συναισθήματά του. Το 7, από την άλλη πλευρά, υποδηλώνει ένα άτομο 

το οποίο δεν εκφράζει ποτέ τη γνώμη του ανοιχτά όπως και τις σκέψεις ή τα συνιασθήματά 

του.  
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Η κλίμακα, αξιολογεί τον αυτοπροσδιορισμό σε διάφορες καθημερινές δραστηριότητες 

καθώς και τον αυτοπροσδιορισμό στην έκφραση της γνώμης, των ιδεών και των 

συναισθημάτων.  

 

1.9. Άλλες Δεξιότητες όπως Μετάβαση στην Ενήλικη Ζωή 
 

Σύμφωνα με το -Individuals with Disabilities Education Act, ο όρος «μετάβαση» 

περιλαμβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων με συγκεκριμένη στοχοθεσία για ένα άτομο με 

αναπηρίες. Οι δραστηριότητες αυτές, εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες του ατόμου ενώ 

διαμορφώνονται ανάλογα με τις δυνατότητες και τις προτιμήσεις του (Wehmeyer, 2007). 

Συγκεκριμένα έχει οριοθετηθεί ως μια διαδικασία που στόχο έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα 

όπως να προσανατολίσει τα άτομα με αναπηρία σε ακαδημαϊκές και λειτουργικές δεξιότητες 

ώστε να διευκολυνθούν στη μετάβασή τους από το σχολείο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Περιλαμβάνει δε συγκεκριμένες δεξιότητες όπως: η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο 

επαγγελματικός προσανατολισμός, η ενσωματωμένη απασχόληση, η δια βίου μάθηση, η 

ανεξάρτητη διαβίωση, και η συμμετοχή στην κοινωνία (Wehmeyer, 2007’ Armstrong, 1995). 

Επιπλέον είναι εξατομικευμένη ξεχωριστά για κάθε ένα μαθητή και μαθήτρια ενώ όλες οι 

δραστηριότητες που περιλαμβάνει σχεδιάζονται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες προτιμήσεις του 

μαθητή και της μαθήτριας. Τέλος, περιλαμβάνει το σχεδιασμό, τις υπηρεσίες, τις εμπειρίες, την 

επαγγελματική εξέλιξη και άλλα στοιχεία της ενήλικης ζωής (Wehmeyer, 2007). 

Εν κατακλείδι, είναι βέβαιο ότι τα παιδιά με αναπηρίες, όπως η οπτική, αντιμετωπίζουν 

σημαντικές δυσκολίες στη μετάβαση στην ενήλικη ζωή. Οι δυσκολίες αυτές είναι κοινωνικές, 

εκπαιδευτικές, οικονομικές αλλά και διαπροσωπικές.  

Η ενηλικίωση είναι η περίοδος όπου το άτομο καλείται να πάρει σημαντικές αποφάσεις 

για το μέλλον και την πορεία της ζωής του. Είναι το σημείο όπου το παιδί τελειώνει το σχολείο 
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και περνά στον κόσμο των ενηλίκων. Η μετάβαση αυτή (McGinty και Fish, 1992, σελ. 8) 

ορίζεται ως «μια φάση ή ένα χρονικό διάστημα μεταξύ της εφηβείας και της δεύτερης δεκαετίας 

της ζωής του ανθρώπου που χωρίζεται εκπαιδευτικά και διοικητικά. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

φάσης το άτομο μεταβαίνει από τις υπηρεσίες για το παιδί στις υπηρεσίες για τον ενήλικα, από το 

σχολείο στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση και από την εξάρτηση της παιδικής ηλικίας στην 

ανάληψη ευθυνών (…) μια διαδικασία κατά την οποία το άτομο μεγαλώνει και αναπτύσσεται στο 

διάστημα μεταξύ της εφηβείας και της ενηλικίωσης και επιτυγχάνει την ισορροπημένη κατάσταση 

εξάρτησης και ανεξαρτησίας, κάτι το οποίο αναμένει μια συγκεκριμένη κοινότητα από τα ενήλικα 

μέλη της».  

Ακόμη, ο Halpern (1992, σελ. 202) εξελίσσει τον ορισμό και ορίζει τη μετάβαση στην ενήλικη 

ζωή ως «μια περίοδος όπου που διαρκεί τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια αφότου οι έφηβοι 

αποφοιτήσουν από το σχολείο και ως μια περίοδο απαράμιλλης προσπάθειας να αναλάβουν μια 

σειρά από ρόλους ενηλίκων στο πλαίσιο του κοινωνικού συνόλου στο οποίο εντάσσονται».  

Οι άνθρωποι, σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, περνούν από πολλές μεταβατικές 

φάσεις. Σύμφωνα με τους Cooley και Moeschler (1993), οι άνθρωποι βιώνουν τις διάφορες 

μεταβάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους ενώ άλλες τις μοιράζονται με τα υπόλοιπα μέλη 

της κοινωνίας όπως είναι ένας γάμος ή η εύρεση μιας νέας δουλειάς ενώ άλλες είναι 

θεμελιώδεις όπως η γέννηση, η ενηλικίωση, ο θάνατος. Μια από τις πλέον κρίσιμες μεταβάσεις 

είναι η μετάβαση στην ενήλικη ζωή. Οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν το έργο της 

διαπαιδαγώγησης των παιδιών με οπτική αναπηρία, καλούνται να εφαρμόσουν πρακτικές με 

τις οποίες οι μαθητές θα μπορέσουν να μεταβούν στην ενήλικη ζωή και να βελτιώσουν την 

ποιότητα ζωής τους μετά από την αποφοίτησή τους (Test και συνεργάτες, 2009). Η μετάβαση 

αυτή συνεπάγεται η μετάβαση από το σχολείο στον εργασιακό χώρο, τη δημιουργία σχέσεων 

μακροχρόνιων, την ανάληψη γονεϊκού ρόλου αλλά και διάφορες μεταβάσεις σε ψυχολογικό 

επίπεδο (Young και συνεργάτες, 2011). Η μετάβαση αυτή δεν είναι επομένως μόνο η 
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ενηλικίωση αλλά η στιγμή κατά την οποία το άτομο καλείται να πάρει σημαντικές αποφάσεις 

για την πορεία της ζωής του. Μια πολύ σημαντική δεξιότητα που συμβάλλει καθοριστικά στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των μαθητών και στη μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή είναι 

σύμφωνα με του ερευνητές, ο αυτοπροσδιορισμός (Wehmeyer και Palmer, 2003). 

Σύμφωνα με την έρευνα των Wehmeyer και Schwartz (1997) σε 80 μαθητές με 

αναπηρία, διαπιστώθηκε ότι μόλις ένα χρόνο μετά την αποφοίτησή τους από το λύκειο όσοι 

ήταν περισσότερο αυτοπροσδιορισμένοι είχαν περισσότερες πιθανότητες να εργάζονται και να 

αμείβονται. Παράλληλα όσοι εμφανίζονταν περισσότερο αυτοπροσδιορισμένοι αμείβονταν 

καλύτερα από όσους ανήκουν στην ομάδα χαμηλού αυτοπροσδιορισμού.  

Σύμφωνα με παλαιότερη έρευνα των Wehmeyer και Palmer (2003) σε 94 νέους με αναπηρία, 

παρατηρήθηκε ότι τρία χρόνια μετά την αποφοίτησή τους από το λύκειο παρουσίαζαν 

περισσότερες πιθανότητες να ζουν αυτόνομα. Παράλληλα είχαν περισσότερες πιθανότητες να 

εργάζονται και να αμείβονται.  

Ο αυτοπροσδιορισμός επομένως διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μετάβαση των παιδιών με 

αναπηρία στην ενήλικη ζωή ενώ σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα των (Powers και συνεργάτες, 

2012), όσοι από τους μαθητές συμμετείχαν σε προγράμματα με σκοπό τη βελτίωση της 

μετάβασής τους στην ενήλικη ζωή, κατάφεραν να τελειώσουν το σχολείο, να βρουν εργασία, 

να αμείβονται και να ζουν αυτόνομα. Η συμβολή του, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική από τους 

ερευνητές (Lachapelle και συνεργάτες, 2005), τόσο για την ανεξάρτητη διαβίωσή τους ως 

ενήλικες όσο και για τη μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή.  

Προκύπτει βάση των παραπάνω, ότι για να μπορέσει ένας μαθητής με αναπηρία να μεταβεί ως 

ολοκληρωμένη προσωπικότητα στην ενήλικη ζωή, πρέπει να αναπτύξουν δεξιότητες 

αυτοπροσδιορισμού που θα τους βοηθήσουν να αναλάβουν πραγματικές ευθύνες.  

Η μετάβαση στην ενήλικη ζωή είναι μέρος μιας σειράς σταδίων ανάπτυξης που περνά 

ο άνθρωπος και έχουν σχέση με την ηλικία και τους κοινωνικούς ρόλους. Εν κατακλείδι, τη 
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μετάβαση στην ενήλικη ζωή συνθέτουν η εργασιακή απασχόληση, η ρύθμιση του τρόπου ζωής, 

η ζωή σε μια κοινότητα, η οικονομική ανεξαρτησία, η δημιουργία σχέσεων, η σεξουαλικότητα, 

ο γάμος, η γονεϊκή ιδιότητα αλλά και η αναψυχή (Wehman, 2006).  
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Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα  

Η παρούσα διερευνητική μελέτη αποσκοπεί κατά κύριο λόγο να αποτυπώσει τις απόψεις 

των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τον αυτοπροσδιορισμό των μαθητών 

και μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία. Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος 

στην εν λόγω διπλωματική εργασία προέκυψε από τη βαρύτητα που διέπει εκ των πραγμάτων 

την έννοια του αυτοπροσδιορισμού τόσο για τα άτομα με τυπική νοημοσύνη όσο και για τα 

άτομα με αναπηρία και ο καίριος ρόλος του και σε άλλες δεξιότητες διαβίωσης. Συν τοις 

άλλοις, ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη μεταλαμπάδευση του αυτοπροσδιορισμού θεωρείται 

κρίσιμος και πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διευκολύνει κατά πολύ την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

αυτοπροσδιορισμού που θα είναι απαραίτητες για την ενήλικη ζωή.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας εργασίας είναι τα ακόλουθα: 

1) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων αυτοπροσδιορισμού σε μαθητές και 

μαθήτριες με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών; 

2) Τι επηρεάζει την ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού σύμφωνα με τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών; 
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Κεφάλαιο 2ο 

 Μεθοδολογία της έρευνας 

 

2.1. Ερευνητική στρατηγική 

Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η διεξαγωγή και η ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσας 

έρευνας υπάγονται στα πλαίσια μιας διερευνητικής μελέτης. Η διερευνητική έρευνα είναι μια 

έρευνα που διεξάγεται για ένα πρόβλημα που δεν έχει μελετηθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια, με 

στόχο τη βελτίωση του τελικού σχεδιασμού της έρευνας (Shields and Rangarajan, 2013). Με 

λίγα λόγια, αυτή η έρευνα έχει σκοπό να παράσχει λεπτομέρειες σε θέματα όπου υπάρχει μικρή 

και περιορισμένη ποσότητα πληροφοριών βοηθώντας στον προσδιορισμό του καλύτερου 

ερευνητικού σχεδιασμού, της μεθόδου συλλογής δεδομένων και της επιλογής των θεμάτων και 

της προσεκτικής διεξαγωγής  συμπερασμάτων. Λόγω του θεμελιώδους χαρακτήρα της, η 

διερευνητική μελέτη συχνά βασίζεται σε τεχνικές όπως ομάδες εστίασης, μελέτες περιπτώσεων 

ή πιλοτικές μελέτες, με σκοπό την απόκτηση πληροφοριών. Στην ουσία πραγματοποιείται μια 

ποιοτική έρευνα που εξετάζει σε βάθος, για παράδειγμα, στάσεις, αντιλήψεις, κίνητρα, καθώς 

και δεδομένα της συμπεριφοράς συγκεκριμένων ατόμων. Στόχος της ποιοτικής διερεύνησης 

είναι η ολιστική κατανόηση μιας στάσης ή μιας συμπεριφοράς αλλά η ολιστική κατανόηση 

διερευνώντας την εμπειρία των ατόμων και τα υποκειμενικά νοήματα που τη συγκροτούν 

επίσημη ποιοτική έρευνα μέσω σε συνεντεύξεις, μελέτες περιπτώσεων ή πιλοτικές μελέτες. Για 

τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, οι απόψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης για τον αυτοπροσδιορισμό των μαθητών και μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες 

και αναπηρία διατυπώθηκαν σε μορφή ερωτηματολογίου (Adamson και οι συνεργάτες, 2004) 
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και η επεξεργασία δεδομένων που προέκυψαν έγινε με στατιστικές μεθόδους (Thomas, 2003). 

Η αριθμητική παρουσίαση των αποτελεσμάτων επιτυγχάνεται με τη μορφή πινάκων.  

 

2.2. Δείγμα  

 Το δείγμα αποτελείται από 72 εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που 

συμμετέχουν στην παρούσα εργασία συμπληρώνοντας το διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο 

μέσω google form. Το φύλο κατανέμεται ως εξής: 14 άνδρες και 58 γυναίκες. Επιπρόσθετα, 30 

εκπαιδευτικοί είναι ηλικίας μεταξύ 20 με 30 ετών, 22 είναι μεταξύ 31 με 40 ετών, 19 είναι 

μεταξύ 41 με 50 ετών και 1 είναι μεταξύ 51 με 60 ετών (Πίνακας 1). Ο μέσος όρος ηλικίας των 

συμμετεχόντων είναι 40 ±18 ετών.  

 

Πίνακας 1. Κατανομή των εκπαιδευτικών ανά ηλικιακή ομάδα (ν) 

 

Ηλικία 

(Χρονών) 

Συχνότητα 

(ν) 

20-30 30 

31-40 22 

41-50 19 

50-60 1 

Σύνολο 72 

 

Από όλο το φάσμα των ειδικοτήτων είναι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί της παρούσας 

ερευνητικής εργασίας. Βασικά είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου ή έχουν πραγματοποιήσει 

περαιτέρω σπουδές. Συγκεκριμένα, 61 εκπαιδευτικοί είναι δάσκαλοι με πρώτο πτυχίο από το 
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Παιδαγωγικό Τμήμα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικής Ακαδημίας και 11 

εκπαιδευτικοί είναι από το Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή τμήμα 

εκπαίδευσης µε κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.  

Από αυτούς τους εκπαιδευτικούς, 22 συμμετέχοντες δηλώνουν ότι δεν κατέχουν 

μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα πέρα από το πρώτο τους πτυχίο και οι υπόλοιποι 50 έχουν 

κάνει περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές σε σχετικά τμήματα (Παιδαγωγικό Τμήμα της 

∆ηµοτικής, Τμήμα της Προσχολικής Εκπαίδευσης, Τμήματος Ειδικής Αγωγής του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή του Τμήματος Κοινωνικής και Πολιτικής µε κατεύθυνση Ειδικής 

Αγωγής του Πανεπιστήμιο Μακεδονίας).  

Από τους παραπάνω εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στην παρούσα ερευνητική 

εργασία, 26 έχουν επαγγελματική εκπαιδευτική εμπειρία από 0 με 1 έτος, 11 από 1 με 5, 4 από 

6 με 10 έτη, 20 από 11 με 15 έτη, 8 από 16 με 20 έτη και 2 από 21 με 25 έτη επαγγελματικής 

εμπειρίας στην γενική εκπαίδευση (Πίνακας 2).  

 

Πίνακας 2. Έτη επαγγελματικής εκπαιδευτικής εμπειρίας στην γενική εκπαίδευση  

 

Χρόνια επαγγελματικής 

εμπειρίας 

 

Συχνότητα 

(ν) 

0-1 26 

1-5 11 

6-10 4 

11–15 20 

16-20 8 

21-25 2 

Σύνολο 72 
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Όσον αφορά το συνολικό χρόνο επαγγελματικής εμπειρίας στην ειδική εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών (Πίνακας 3), 81 έχουν επαγγελματική εκπαιδευτική εμπειρία από 0 με1 έτος, 19 

από 1 με 5, 3 από 6 με 10 έτη και 1 από 25 έτη. 

 

Πίνακας 3. Έτη επαγγελματικής εκπαιδευτικής εμπειρίας στην ειδική εκπαίδευση  

 

Χρόνια επαγγελματικής 

εμπειρίας 

 

Συχνότητα 

(ν) 

0-1 60 

1-5 8 

6-10 3 

11–15 - 

16-20 - 

21-25 1 

Σύνολο 72 

 

Οι διάφορες κατηγορίες αναπηριών που έχουν οι μαθητές και μαθήτριες των παραπάνω 

εκπαιδευτικών κατανέμονται ως εξής: Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, Προβλήµατα Όρασης 

με γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες, Νοητική Αναπηρία, σωματική και κινητική Αναπηρία με 

γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες, και Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού (Πίνακας 4). 
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Πίνακας 4. Χαρακτηριστικά των μαθητών και μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και 

αναπηρία ανά εκπαιδευτικό 

 

 

Κατηγορίες αναπηριών των μαθητών και 

μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και 

αναπηρία 

 

Συχνότητα 

(ν) 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 55 

Προβλήµατα Όρασης (Μερική / Ολική 

Τύφλωση) με γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

2 

Νοητική Αναπηρία 3 

Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού 12 

Σύνολο 72 

 

2.3. Διαδικασία και εργαλείο της έρευνας 

Η συλλογή δεδομένων έγινε με κατάλληλο σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο, κλίμακες με 

Δηλώσεις τύπου Likert κλπ. Η έρευνα διεξήχθη σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου, κυρίως email και Facebook, όπου στάλθηκε το ερωτηματολόγιο 

σε Google Form μορφή της εν λόγω έρευνας. Επιπλέον, δόθηκαν κάποιες πληροφορίες για την 

πρόσκληση στη διπλωματική εργασία «Απόψεις των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης για τον Αυτοπροσδιορισμό των Μαθητών και Μαθητριών με Εκπαιδευτικές 

Ανάγκες και Αναπηρία» και τον χρόνο συμπλήρωσης (<10 λεπτά) για να διευκολυνθεί η 

διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων και να διασφαλιστεί ικανοποιητικός αριθμός 

των συμμετεχόντων.  
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Για την κατασκευή του ερωτηματολογίου, το θεωρητικό μέρος της διπλωματικής 

εργασίας βασίστηκε σε βιβλιογραφική ανασκόπηση. Κύριες ηλεκτρονικές βάσεις αποτέλεσαν 

το Eric και το Google Scholar. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση δεν βασίστηκε μόνο σε 

επιστημονικά άρθρα αλλά και σε βιβλία, πρακτικά συνεδριών, διπλωματικές και διδακτορικές 

διατριβές. Τα άρθρα και τα βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν ως πηγές είναι όσο το δυνατόν πιο 

σύγχρονα. Χρησιμοποιήθηκαν τα παραπάνω και για την θεωρητική θεμελίωση της έρευνας. 

Για την υλοποίηση του ερευνητικού μέρους, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο με 

κοινωνικές και εκπαιδευτικές Δηλώσεις, το οποίο συμπληρώθηκε από τους εκπαιδευτικούς της 

γενικής και της ειδικής αγωγής (Πρωτοβάθμια). Το εργαλείο της έρευνας απαρτίζεται από δυο 

μέρη.  

Το πρώτο μέρος σχετίζεται με τα δημογραφικά στοιχεία και το εκπαιδευτικό πλαίσιο του 

δείγματος που πήρε μέρος και το δεύτερο μέρος αποτελείται από τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τις προϋποθέσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων αυτοπροσδιορισμού σε 

μαθητές και μαθήτριες με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία και τι επηρεάζει την ανάπτυξη 

του αυτοπροσδιορισμού. 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα είναι βασισμένο σε 

υπάρχοντα ευρήματα πρόσφατων ερευνών και δημιουργήθηκε με τρόπο τέτοιο ώστε να 

ανταποκρίνεται στους σκοπούς και στα ερωτήματα της παρούσας έρευνας, δηλαδή, στον 

αυτοπροσδιορισμό και τις απόψεις των εκπαιδευτικών επί του θέματος.  

Το εν λόγω ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε μέσω google form στο διαδίκτυο για δυο 

μήνες τουλάχιστον για να εξασφαλιστεί ένα μεγάλο δείγμα συμμετοχής στην παρούσα έρευνα. 

Τα δεδομένα από το google form αποθηκευτήκαν σε αρχείο Excel, κωδικοποιήθηκαν για 

περαιτέρω επεξεργασία και ανάλυση τους σε λογισμικό πρόγραμμα SPSS έκδοση 19. Πριν την 

ανάλυση, καταγράφονται τα περιγραφικά στοιχεία όλων των δεδομένων όπως ο μέσος όρος 

(Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση (Τ.Α.) και η απεικόνισή των δεδομένων παρουσιάζονται σε 
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μορφή πινάκων. Μετά έγινε επαγωγική στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων 

εφαρμόζοντας τον έλεγχο x2 για να συσχετιστούμε οι μεταβλητές μεταξύ τους. Οι μεταβλητές 

αφορούν τις απόψεις των εκπαιδευτικών σε γνώσεις του αυτοπροσδιορισμού (10-12), 

χαρακτηριστικά και προσόντα του εκπαιδευτικού (13-16), αυτοπροσδιορισμό στο αναλυτικό 

πρόγραμμα (17-20),  εκπαίδευση και συμπερίληψη του αυτοπροσδιορισμού (21-22), συμβολή 

του αυτοπροσδιορισμού σε άλλες δεξιότητες (23-26), ρόλο δεξιοτήτων του 

αυτοπροσδιορισμού σε άλλες δεξιότητες (27-30) και συμβολή του αυτοπροσδιορισμού σε 

ενήλικη ζωή, εργασιακή απασχόληση και επίπεδα ποιότητας ζωής (31-33). Τέλος, 

πραγματοποιήθηκε έλεγχος αξιοπιστίας στις παραπάνω μεταβλητές του ερωτηματολογίου  που 

αφορούν τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις προϋποθέσεις ανάπτυξης του 

αυτοπροσδιορισμού των μαθητών και μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία και 

τους παράγοντες που επηρεάζουν αυτήν την ανάπτυξη (Cronbach’s Alpha = 0.878).  
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Κεφάλαιο 3ο  

Αποτελέσματα της έρευνας 

 

 Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται παρακάτω και απαντούν στα ερευνητικά 

ερωτήματα της παρούσας εργασίας που τίθενται σε δείγμα εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 

σχετικά με τις απόψεις τους πάνω σε α) προϋποθέσεις ανάπτυξης των δεξιοτήτων 

αυτοπροσδιορισμού σε μαθητές και μαθήτριες με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία και β) 

τι επηρεάζει αυτή η ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμούμέσω μέσω ενός διαμορφωμένου 

ερωτηματολογίου που αποτελείται από Δηλώσεις τύπου Likert.  

Αρχικά, ζητείται από τους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν «ΝΑΙ ή ΟΧΙ» σε ερώτηση 

δυαδικού χαρακτήρα «Γνωρίζετε τον όρο αυτοπροσδιορισμό;» (Δήλωση (Δήλ.) 8). Αυτή η 

δήλωση χρησιμοποιείται για τη σωστή διαλογή του τελικού δείγματος. Ενώ το αρχικό δείγμα 

που δέχεται να συμμετάσχει στην παρούσα έρευνα είναι 104, μόνο οι 72 εκπαιδευτικοί που 

απαντούν «ΝΑΙ» γνωρίζουν τον όρο αυτοπροσδιορισμό συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα 

έρευνα. Θεωρείται ότι η δήλωση των εκπαιδευτικών για το αν γνωρίζουν για τον 

αυτοπροσδιορισμό έχει άμεση σχέση και με τις απόψεις τους σε όλες τις επόμενες τους 

δηλώσεις σχετικά με τον αυτοπροσδιορισμό. Η άποψή τους για ένα θέμα που πράγματι 

γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί παρέχει και αυξάνει ταυτόχρονα την αξιοπιστία των 

αποτελεσμάτων. 

Οι πηγές από όπου οι εκπαιδευτικοί είναι εξοικειωμένοι με τον όρο 

«αυτοπροσδιορισμός» και αναφέρονται συχνότερα είναι μέσω των προπτυχιακών τους 

σπουδών (ν=24) και μεταπτυχιακών (ν=16) σπουδών, επιστημονικά άρθρα και περιοδικά 

(ν=1), συνέδρια και σεμινάρια (ν=9), εκπαιδευτικά κείμενα (ν=22) (Δήλ. 9; Πίνακας 5).  
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Πίνακας 5. Πηγές γνώσης του όρου «αυτοπροσδιορισμός» 

 

Πηγές 

 

Συχνότητες 

(ν) 

Προπτυχιακές Σπουδές 24 

Μεταπτυχιακές Σπουδές 16 

Επιστημονικά άρθρα και 

περιοδικά 

1 

Συνέδρια και Σεμινάρια 9 

Εκπαιδευτικά Κείμενα 22 

 

Στη δήλωση 10 τύπου Likert του ερωτηματολογίου, ζητείται από τους εκπαιδευτικούς 

σε τι βαθμό συμφωνούν με τη δήλωση «ο αυτοπροσδιορισμός διδάσκεται». Οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών καταγράφονται παρακάτω (Πίνακας 6). Πάνω από τους μισούς εκπαιδευτικούς 

απαντούν ότι συμφωνούν με τη συγκεκριμένη δήλωση (ν=37) ή συμφωνούν απόλυτα (ν=16). 

Δέκα εκπαιδευτικοί ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν. Μόλις 3 εκπαιδευτικοί διαφωνούν και 

6 διαφωνούν απόλυτα. Ο Μέσος Όρος (Μ.Ο.) και η Τυπική Απόκλιση (Τ.Α.) όλων των 

απαντήσεων σε αυτήν την ερώτηση τύπου Likert καταγράφονται στο 3,8±1,1. 
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Πίνακας 6. Απόψεις των εκπαιδευτικών για την δυνατότητα εκπαίδευσης του 

αυτοπροσδιορισμού 

Σε τι βαθμό συμφωνείτε με την παρακάτω δήλωση: 

«ο αυτοπροσδιορισμός διδάσκεται» 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

Αριθμός 

εκπαιδευτών 

(ν) 

6 3 10 37 16 

 

Ως προς την άποψη των εκπαιδευτικών για τη σημασία των ιδιοτήτων –στρατηγικών 

που απαρτίζουν τον αυτοπροσδιορισμό, οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν την άποψή τους μέσω της 

δήλωσης τύπου Likert 11 «Η αυτοπραγμάτωση, η αυτονομία και η αυτογνωσία είναι σημαντικά 

χαρακτηριστικά του αυτοπροσδιορισμού» (Πίνακας 7; Μ.Ο./Τ.Α.: 4,4±0,6). Η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών συμφωνούν (ν=31) ή συμφωνούν απόλυτα (ν=36) στην παραπάνω δήλωση. 

Πέντε των εκπαιδευτικοί (ν=14) ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με αυτήν την δήλωση. Κανένας 

εκπαιδευτικός φαίνεται να διαφωνεί ή να διαφωνεί απόλυτα (ν=0) με την παραπάνω δήλωση.  
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Πίνακας 7. Σημασία δεξιοτήτων του αυτοπροσδιορισμού 

Σε τι βαθμό συμφωνείτε με την παρακάτω δήλωση: 

«Η αυτοπραγμάτωση, η αυτονομία και η αυτογνωσία είναι σημαντικά 

χαρακτηριστικά του αυτοπροσδιορισμού» 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

Αριθμός 

εκπαιδευτών 

(ν) 

0 0 5 31 36 

 

Ως προς το αν «Ο αυτοπροσδιορισμός είναι χρήσιμος για τους μαθητές και στις μαθήτριες 

με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία» (Δήλ. 12; Πίνακας 8), 12 εκπαιδευτικοί συμφωνούν 

και 3 συμφωνούν απόλυτα. Οι εκπαιδευτικοί που δεν παίρνουν θέση είναι 21 όταν 16 

διαφωνούν απόλυτα και 20 συνάδελφοί τους διαφωνούν απλά, αντίστοιχα. με Μ.Ο. και Τ.Α. 

2,5±1,1. 
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Πίνακας 8. Απόψεις των εκπαιδευτικών για την χρησιμότητα του αυτοπροσδιορισμού στους 

μαθητές και στις μαθήτριες με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία 

Σε τι βαθμό συμφωνείτε με την παρακάτω δήλωση: 

«Ο αυτοπροσδιορισμός είναι χρήσιμος για τους μαθητές και τις μαθήτριες με 

εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία» 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

Αριθμός 

εκπαιδευτών 

(ν) 

16 20 21 12 3 

 

Ως προς τις ιδιότητες που πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτικοί για την επιτυχή εκπαίδευση 

του αυτοπροσδιορισμού στους μαθητές και μαθήτριες με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία 

και οι 72 εκπαιδευτικοί της παρούσας έρευνας απαντούν στην ακόλουθη δήλωση «Ο/Η 

εκπαιδευτικός είναι επαρκώς εκπαιδευμένος/η για να διδάξει τον αυτοπροσδιορισμό στους 

μαθητές και στις μαθήτριες με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία» (Δήλ. 13; Πίνακας 9; 

Μ.Ο./Τ.Α.: 2,5±0,8) ως εξής: 4 εκπαιδευτικοί που συμφωνούν, 1 συμφωνεί απόλυτα, 34 

εκπαιδευτικοί δεν παίρνουν θέση, 9 διαφωνούν απόλυτα και 24 συνάδελφοί τους διαφωνούν. 
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Πίνακας 9. Απόψεις των εκπαιδευτικών για την διδακτική επάρκεια τους ως προς τον 

αυτοπροσδιορισμό  

Σε τι βαθμό συμφωνείτε με την παρακάτω δήλωση: 

«Ο/Η εκπαιδευτικός είναι επαρκώς εκπαιδευμένος για να διδάξει τον 

αυτοπροσδιορισμό στους μαθητές και στις μαθήτριες με εκπαιδευτικές 

ανάγκες και αναπηρία» 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

Αριθμός 

εκπαιδευτών 

(ν) 

9 24 34 4 1 

 

Ένας από τους ρόλους των εκπαιδευτικών είναι να βοηθάν τους μαθητές και τις 

μαθήτριες τους στο να λειτουργούν αυτόνομα και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση. Στην 

δήλωση «Ο/Η εκπαιδευτικός βοηθάει τους μαθητές και τις μαθήτριες με εκπαιδευτικές ανάγκες 

και αναπηρία να μάθουν να λειτουργούν αυτόνομα και να αποδέχονται τον εαυτό τους όπως 

είναι» (Δήλ. 14; Πίνακας 10) με Μ.Ο. και Τ.Α. 3,5±1,0, πάνω από τους μισούς εκπαιδευτικούς 

συμφωνούν (ν=35) ή συμφωνούν απόλυτα (ν=8). Είκοσι εκπαιδευτικοί δεν απάντησαν ούτε 

αρνητικά ούτε θετικά. Παρόλο αυτά, μερικοί εκπαιδευτικοί ήταν αρνητικοί (ν=7) ή απόλυτα 

αρνητικοί (ν=2) σε αυτή την δήλωση.  

 



44 
 

Πίνακας 10. Απόψεις των εκπαιδευτικών για τον ρόλο τους στην αυτοπεποίθηση των μαθητών 

και μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία 

Σε τι βαθμό συμφωνείτε με την παρακάτω δήλωση: 

«Ο/Η εκπαιδευτικός βοηθάει τους/τις μαθητές/τριες με εκπαιδευτικές ανάγκες 

και αναπηρία να μάθουν να λειτουργούν αυτόνομα και να αποδέχονται τον 

εαυτό τους όπως είναι» 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

Αριθμός 

εκπαιδευτών 

(ν) 

2 7 20 35 8 

 

Στη δήλωση «Η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού παίζει ρόλο στη μετάδοση του 

αυτοπροσδιορισμού» (Δήλ. 15; Πίνακας 11), πολλοί εκπαιδευτικοί συμφωνούν (ν=27) ή 

συμφωνούν απόλυτα (ν=30). Δεκαπέντε εκπαιδευτικοί ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν με 

αυτή τη δήλωση. Επιπρόσθετα, δεν σημειώθηκαν αρνητικές απαντήσεις, δείχνοντας τη 

ξεκάθαρη θέση των εκπαιδευτικών όσον αφορά τον ρόλο τους στη μετάδοση του 

αυτοπροσδιορισμού στους μαθητές και μαθήτριες με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία. Ο 

Μ.Ο. και η Τ.Α. στην συγκεκριμένη δήλωση είναι 4,2±0,8. 
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Πίνακας 11. Η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού στη μετάδοση του αυτοπροσδιορισμού 

στους μαθητές και στις μαθήτριες με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία 

Σε τι βαθμό συμφωνείτε με την παρακάτω δήλωση: 

«Η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού παίζει ρόλο στη μετάδοση του 

αυτοπροσδιορισμού» 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

Αριθμός 

εκπαιδευτών 

(ν) 

0 0 15 27 30 

 

Όσον αφορά τις απόψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών στο αν υπάρχει ανάγκη για 

επιμόρφωσή τους στον αυτοπροσδιορισμό, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών συμφωνούν 

(ν=16) ή συμφωνούν απόλυτα (ν=51) με τη δήλωση «Η εκπαιδευτική κοινότητα χρειάζεται 

επιμόρφωση πάνω στον αυτοπροσδιορισμό των μαθητών/τριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και 

αναπηρία» (Δήλ. 16; Πίνακας 12). Μόλις 5 εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να κρίνουν αν ή όχι 

υπάρχει ανάγκη για επιμόρφωση στον αυτοπροσδιορισμό των εκπαιδευτικών. Ο Μ.Ο. και η 

Τ.Α. βρίσκονται στο 4,4±0,7.  
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Πίνακας 12. Ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στον αυτοπροσδιορισμό των μαθητών 

και μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία 

Σε τι βαθμό συμφωνείτε με την παρακάτω δήλωση: 

«Η εκπαιδευτική κοινότητα χρειάζεται επιμόρφωση πάνω στον 

αυτοπροσδιορισμό των μαθητών/τριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και 

αναπηρία» 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

Αριθμός 

εκπαιδευτών 

(ν) 

0 0 5 16 51 

 

Από τους 72 εκπαιδευτικούς, κάτω από τους μισούς συμφωνούν (ν=23) ή συμφωνούν 

απόλυτα (ν=8) με την δήλωση «Ο αυτοπροσδιορισμός αποτελεί στόχο του αναλυτικού 

εκπαιδευτικού προγράμματος» (Δήλ. 17; Πίνακας 13). Δεκαεπτά εκπαιδευτικοί δεν 

τοποθετήθηκαν σε αυτή τη δήλωση ενώ 2 εκπαιδευτικοί διαφωνούν απόλυτα και 22 διαφωνούν 

στην παραπάνω δήλωση. Σε αυτήν την δήλωση, ο Μ.Ο. και η Τ.Α. καταγράφονται στο 3,2±1,1. 
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Πίνακας 13. Αυτοπροσδιορισμός ως στόχος του αναλυτικού εκπαιδευτικού προγράμματος των 

μαθητών και μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία 

Σε τι βαθμό συμφωνείτε με την παρακάτω δήλωση: 

«Ο αυτοπροσδιορισμός αποτελεί στόχο του αναλυτικού εκπαιδευτικού 

προγράμματος» 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

Αριθμός 

εκπαιδευτών 

(ν) 

2 22 17 23 8 

 

Σχεδόν 80% των εκπαιδευτικών συμφωνεί στη σημασία συμπερίληψης του 

αυτοπροσδιορισμού των μαθητών και μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία στο 

εκπαιδευτικό σύστημα. Συγκεκριμένα, στη δήλωση «Ο αυτοπροσδιορισμός πρέπει να είναι ένα 

από τα βασικά συστατικά του αναλυτικού προγράμματος» (Δήλ. 18; Πίνακας 14), οι 

εκπαιδευτικοί συμφωνούν (ν=27) ή συμφωνούν απόλυτα (ν=36). Οχτώ εκπαιδευτικοί δεν 

παίρνουν θέση σε αυτήν τη δήλωση. Ενώ μόνο ένας διαφωνεί και κανένας δεν συμφωνεί 

απόλυτα με την παραπάνω δήλωση. Ο Μ.Ο. και η Τ.Α. είναι 4.4±0,7. 
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Πίνακας 14. Ο αυτοπροσδιορισμός στο αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

Σε τι βαθμό συμφωνείτε με την παρακάτω δήλωση: 

«Ο αυτοπροσδιορισμός πρέπει να είναι ένα από τα βασικά συστατικά του 

αναλυτικού προγράμματος» 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

Αριθμός 

εκπαιδευτών 

(ν) 

0 1 8 27 36 

 

Στα πλαίσια της διδασκαλίας του αυτοπροσδιορισμού, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

συμφωνούν (ν=47) ή συμφωνούν απόλυτα (ν=9) με τη δήλωση «Στα πλαίσια της διδασκαλίας 

του αυτοπροσδιορισμού, οι μαθητές και μαθήτριες με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία έχουν 

την ευκαιρία να λαμβάνουν μόνοι/ες τους αποφάσεις» (Δήλ. 19; Πίνακας 15). Δεκατέσσερις 

εκπαιδευτικοί δεν τοποθετούνται, ενώ 2 διαφωνούν και κανένας δεν συμφωνεί απόλυτα με τη 

συγκεκριμένη δήλωση. Ο Μ.Ο. και η Τ.Α. των απαντήσεων είναι 3,9±0,6. 
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Πίνακας 15. Δυνατότητα λήψης αποφάσεων των μαθητών και μαθητριών με εκπαιδευτικές 

ανάγκες και αναπηρία στα πλαίσια της διδασκαλίας του αυτοπροσδιορισμού 

Σε τι βαθμό συμφωνείτε με την παρακάτω δήλωση: 

«Στα πλαίσια της διδασκαλίας του αυτοπροσδιορισμού, οι μαθητές και 

μαθήτριες με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία έχουν την ευκαιρία να 

λαμβάνουν μόνοι/ες τους αποφάσεις» 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

Αριθμός 

εκπαιδευτών 

(ν) 

0 2 14 47 9 

 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το αν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

προσφέρει κίνητρα στους μαθητές και μαθήτριες με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία 

καταγράφηκαν με τη δήλωση «Στο αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα δίνονται κίνητρα στους 

μαθητές και στις μαθήτριες με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία για αυτοπροσδιορισμό» (Δήλ. 

20; Πίνακας 16) με Μ.Ο. και Τ.Α. 2,2±0,9. Πάνω από τους μισούς εκπαιδευτικούς διαφωνούν 

απόλυτα (ν=20) ή διαφωνούν (ν=18) με την παραπάνω δήλωση. Οι εκπαιδευτικοί που δεν 

έχουν άποψη επί του θέματος είναι 31 στο σύνολο. Μόνο 3 συμφωνούν με τη δήλωση αυτήν 

και κανένας δεν δείχνει να συμφωνεί απόλυτα. Τα αποτελέσματα δείχνουν τη δυσαρέσκεια των 

εκπαιδευτικών όσον αφορά το τι προσφέρει το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όσον 
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αφορά τον αυτοπροσδιορισμό, στους μαθητές και μαθήτριες με εκπαιδευτικές ανάγκες και 

αναπηρία.  

 

Πίνακας 16. Απόψεις των εκπαιδευτικών για τα κίνητρα για αυτοπροσδιορισμό των μαθητών 

και μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία  

Σε τι βαθμό συμφωνείτε με την παρακάτω δήλωση: 

«Στο αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα δίνονται κίνητρα στους μαθητές και 

στις μαθήτριες με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία για 

αυτοπροσδιορισμό» 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

Αριθμός 

εκπαιδευτών 

(ν) 

20 18 31 3 0 

 

Κατά την άποψή τους σχετικά με την δήλωση «Η εκπαίδευση του αυτοπροσδιορισμού 

στους μαθητές και στις μαθήτριες με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία βελτιώνουν την 

επίδοσή τους στο σχολείο» (Δήλ. 21; Πίνακας 17), οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν (ν=42) ή 

συμφωνούν απόλυτα (ν=13) με αυτήν την δήλωση. Οι υπόλοιποι 12 δεν εκφέρουν άποψη ενώ 

5 διαφωνεί με αυτήν την δήλωση και κανένας δεν δείχνει να διαφωνεί απόλυτα. Ο Μ.Ο. και η 

Τ.Α. είναι 3,9±0,8. 
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Πίνακας 17. Πιθανά οφέλη της εκπαίδευσης του αυτοπροσδιορισμού στους μαθητές και στις 

μαθήτριες με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία 

Σε τι βαθμό συμφωνείτε με την παρακάτω δήλωση: 

«Η εκπαίδευση του αυτοπροσδιορισμού στους μαθητές και στις μαθήτριες με 

εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία βελτιώνουν την επίδοσή τους στο 

σχολείο» 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

Αριθμός 

εκπαιδευτών 

(ν) 

0 5 12 42 13 

 

Στους εκπαιδευτικούς που ζητήθηκαν να εκδηλώσουν την άποψή τους στην δήλωση 

«Στα πλαίσια των μαθημάτων της ευέλικτης ζώνης να υλοποιηθούν προγράμματα που προάγουν 

τον αυτοπροσδιορισμό» (Δήλ. 22; Πίνακας 18) με Μ.Ο. και Τ.Α. 4,2±0,9, πάνω από το 80% 

συμφωνεί (ν=33) ή συμφωνεί απόλυτα (ν=28). Έξι εκπαιδευτικοί δεν έχουν άποψη επί του 

θέματος, ενώ 1 διαφωνεί απόλυτα και 4 διαφωνούν με αυτήν την δήλωση. 
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Πίνακας 18. Υλοποίηση αυτοπροσδιορισμού στους μαθητές και στις μαθήτριες στα πλαίσια 

του μαθήματος της ευέλικτης ζώνης  

Σε τι βαθμό συμφωνείτε με την παρακάτω δήλωση: 

«Στα πλαίσια των μαθημάτων της ευέλικτης ζώνης να υλοποιηθούν 

προγράμματα που προάγουν τον αυτοπροσδιορισμό» 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

Αριθμός 

εκπαιδευτών 

(ν) 

1 4 6 33 28 

 

Στους εκπαιδευτικούς που ζητήθηκαν να εκδηλώσουν την άποψή τους στην δήλωση «Ο 

αυτοπροσδιορισμός βοηθάει τους/τις μαθητές/τριες με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία στη 

μετάβαση στην ενήλικη ζωή» (Δήλ. 23; Πίνακας 19) με Μ.Ο. και Τ.Α. 4,4±0,1, πάνω από το 

80% συμφωνεί (ν=31) ή συμφωνεί απόλυτα (ν=36). Πέντε εκπαιδευτικοί δεν έχουν άποψη επί 

του θέματος ενώ 2 διαφωνούν απόλυτα και 5 διαφωνούν με αυτήν την δήλωση. 
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Πίνακας 19. Ρόλος του αυτοπροσδιορισμού στη μετάβαση των μαθητών και μαθητριών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία στην ενήλική τους ζωή  

Σε τι βαθμό συμφωνείτε με την παρακάτω δήλωση: 

«Ο αυτοπροσδιορισμός βοηθάει τους/τις μαθητές/τριες με εκπαιδευτικές 

ανάγκες και αναπηρία στη μετάβαση στην ενήλικη ζωή» 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

Αριθμός 

εκπαιδευτών 

(ν) 

0 0 5 31 36 

 

Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχοντες της παρούσας έρευνας ζητήθηκαν να τοποθετηθούν 

στην δήλωση «Ο αυτοπροσδιορισμός των μαθητών και μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και 

αναπηρία συμβάλλει γενικά σε άλλες δεξιότητες διαβίωσης» (Δήλ. 24; Πίνακας 20). Ο Μ.Ο. και 

η Τ.Α. των απαντήσεων σε αυτήν τη δήλωση κυμαίνονται στο 4,2±0,8. Η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών συμφωνεί (ν=19) ή συμφωνεί απόλυτα (ν=39) με την παρούσα δήλωση. Δέκα 

εκπαιδευτικοί ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν με την συγκεκριμένη δήλωση. Μόνο ένας 

εκπαιδευτικός διαφωνεί και κανένας δεν δείχνει να διαφωνεί απόλυτα με αυτήν τη δήλωση. 
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Πίνακας 20. Συμβολή του αυτοπροσδιορισμού των μαθητών και μαθητριών με εκπαιδευτικές 

ανάγκες και αναπηρία γενικά σε άλλες δεξιότητες διαβίωσης  

Σε τι βαθμό συμφωνείτε με την παρακάτω δήλωση: 

«Ο αυτοπροσδιορισμός των μαθητών και μαθητριών με εκπαιδευτικές 

ανάγκες και αναπηρία συμβάλλει γενικά και σε άλλες δεξιότητες διαβίωσης 

τους» 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

Αριθμός 

εκπαιδευτών 

(ν) 

0 1 10 19 39 

 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών συμφωνούν με τη δήλωση «Ο αυτοπροσδιορισμός παίζει 

σημαντικό ρόλο συγκεκριμένα σε εξατομικευμένες και ανεξάρτητες συνθήκες διαβίωσης των 

μαθητών και μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία στην ενήλικη ζωή» (Δήλ. 25; 

Πίνακας 21). Συγκεκριμένα, 56 από τους 72 εκπαιδευτικούς συμφωνούν (ν=29) ή συμφωνούν 

απόλυτα (ν=27). Δεκαέξι εκπαιδευτικοί δεν εκφέρουν άποψη για το θέμα και κανένας δεν 

δείχνει να διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα. Στην παρούσα δήλωση, ο Μ.Ο. και η Τ.Α. 

κυμαίνονται στο 4,4±0,8. 
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Πίνακας 21. Ρόλος του αυτοπροσδιορισμού συγκεκριμένα σε εξατομικευμένες και 

ανεξάρτητες συνθήκες διαβίωσης των μαθητών και μαθητριών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία  

Σε τι βαθμό συμφωνείτε με την παρακάτω δήλωση: 

«Ο αυτοπροσδιορισμός παίζει σημαντικό ρόλο συγκεκριμένα σε 

εξατομικευμένες και ανεξάρτητες συνθήκες διαβίωσης των μαθητών και 

μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία στην ενήλικη ζωή» 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

Αριθμός 

εκπαιδευτών 

(ν) 

0 0 16 29 27 

 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών συμφωνούν με την άποψη «Ο αυτοπροσδιορισμός 

συμβάλλει συγκεκριμένα στις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών και μαθητριών με 

εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία» (Δήλ. 26; Πίνακας 22), με Μ.Ο. και Τ.Α. 4,5±0,7. 

Συγκεκριμένα,19 εκπαιδευτικοί συμφωνούν και 45 συμφωνούν απόλυτα, αντίστοιχα, με την 

παραπάνω δήλωση. Οχτώ εκπαιδευτικοί δεν εκφέρουν άποψη. Ενώ κανένας δεν συμφωνεί ή 

διαφωνεί απόλυτα με την συγκεκριμένη δήλωση.  
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Πίνακας 22. Συμβολή του αυτοπροσδιορισμού συγκεκριμένα στις κοινωνικές δεξιότητες των 

μαθητών και μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία στη μετάβασή 

τους στην ενήλικη ζωή  

Σε τι βαθμό συμφωνείτε με την παρακάτω δήλωση: 

«Ο αυτοπροσδιορισμός συμβάλλει συγκεκριμένα στις κοινωνικές δεξιότητες 

των μαθητών και μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία» 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

Αριθμός 

εκπαιδευτών 

(ν) 

0 0 8 19 45 

 

Από τους 72 εκπαιδευτικούς που ζητούνται να τοποθετηθούν στην ακόλουθη δήλωση 

«Η δυνατότητα των μαθητών και μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία να θέτουν 

στόχους και να τους επιτυγχάνουν συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση στην ενήλικη ζωή» (Δήλ. 27; 

Πίνακας 23; Μ.Ο./Τ.Α.:4,3±0,7), σχεδόν όλοι συμφωνούν με αυτή τη δήλωση. Υπάρχουν 

εκπαιδευτικοί που ταυτίζονται (ν=33) ή ταυτίζονται απόλυτα (ν=29) με αυτήν την άποψη. 

Μόλις ένας εκπαιδευτικός διαφωνεί και κανένας δεν δείχνει να διαφωνεί απόλυτα. 

 

 



57 
 

Πίνακας 23. Δυνατότητα στοχοθεσίας και επίτευξης στόχων των μαθητών και μαθητριών με 

εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία στη μετάβαση τους στην ενήλικη ζωή  

Σε τι βαθμό συμφωνείτε με την παρακάτω δήλωση: 

«Η δυνατότητα των μαθητών και μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και 

αναπηρία να θέτουν στόχους και να τους επιτυγχάνουν συμβάλλει στην ομαλή 

μετάβαση στην ενήλικη ζωή» 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

Αριθμός 

εκπαιδευτών 

(ν) 

0 1 9 33 29 

 

Στους 72 εκπαιδευτικούς στους οποίους ζητήθηκαν να απαντήσουν στη δήλωση «Η 

ικανότητα λήψης αποφάσεων (συγκεκριμένη δεξιότητα αυτοπροσδιορισμού) των μαθητών και 

μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση τους στην 

ενήλικη ζωή» (Δήλ. 28; Πίνακας 24), η πλειοψηφία συμφωνούν (ν=23) ή συμφωνούν απόλυτα 

(ν=40) στην συγκεκριμένη δήλωση. Μόλις 8 εκπαιδευτικοί δεν δηλώσουν ξεκάθαρα την άποψή 

τους. Μόνο ένας διαφωνεί και κανένας δεν διαφωνεί απόλυτα. Σε αυτήν την δήλωση, ο Μ.Ο. 

και η Τ.Α. κυμαίνονται στο 4,6±0,6. 
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Πίνακας 24. Συμβολή της ικανότητας λήψης αποφάσεων ων μαθητών και μαθητριών με 

εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία στη μετάβαση τους στην ενήλικη ζωή  

Σε τι βαθμό συμφωνείτε με την παρακάτω δήλωση: 

«Η ικανότητα λήψης αποφάσεων (συγκεκριμένη δεξιότητα 

αυτοπροσδιορισμού) των μαθητών και μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες 

και αναπηρία συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση τους στην ενήλικη ζωή» 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

Αριθμός 

εκπαιδευτών 

(ν) 

0 1 8 23 40 

 

Η πλειοψηφία των ερωτωμένων που καλούνται να εκφέρουν την άποψή τους σχετικά 

με την δήλωση «Η επίλυση προβλημάτων (συγκεκριμένη δεξιότητα αυτοπροσδιορισμού) βοηθάει 

τους μαθητές και μαθήτριες με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία να μεταβούν ομαλά στην 

ενήλικη ζωή» (Δήλ. 29; Πίνακας 25), είναι θετική. Συγκεκριμένα, 29 εκπαιδευτικοί συμφωνούν 

και 36 συμφωνούν απόλυτα, αντίστοιχα, με την παρούσα άποψη. Μόλις 3 ούτε διαφωνούν ούτε 

συμφωνούν και 4 διαφωνούν με την συγκεκριμένη άποψη. Κανένας δεν δείχνει να διαφωνεί 

απόλυτα. Ο Μ.Ο. και η Τ.Α. συνολικά όλων των απαντήσεων είναι στο 4,4 και ±0,7. 

 



59 
 

Πίνακας 25. Η επίλυση προβλημάτων στη μετάβασή των μαθητών και μαθητριών με 

εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία στην ενήλικη ζωή  

Σε τι βαθμό συμφωνείτε με την παρακάτω δήλωση: 

«Η επίλυση προβλημάτων (συγκεκριμένη δεξιότητα αυτοπροσδιορισμού) 

βοηθάει τους μαθητές και μαθήτριες με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία 

να μεταβούν ομαλά στην ενήλικη ζωή» 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

Αριθμός 

εκπαιδευτών 

(ν) 

0 4 3 29 36 

 

Πάνω από 90% των εκπαιδευτικών συμφωνεί (ν=25) ή συμφωνεί απόλυτα (ν=40) με τη 

δήλωση «Η δεξιότητα ανάληψης πρωτοβουλιών συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση των μαθητών 

και μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία στην ενήλικη ζωή» (Δήλ. 30; Πίνακας 

26). Μόλις 6 εκπαιδευτικοί δεν καθορίζουν την άποψή τους και 1 διαφωνεί με την 

συγκεκριμένη άποψη. Κανένας δεν δείχνει να διαφωνεί απόλυτα με αυτήν την άποψη. Σε αυτήν 

την δήλωση, ο Μ.Ο. και η Τ.Α. καταγράφονται στο 4,4 και ±0,8 
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Πίνακας 26. Δεξιότητα ανάληψης πρωτοβουλιών των μαθητών και μαθητριών με 

εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία στη μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή 

Σε τι βαθμό συμφωνείτε με την παρακάτω δήλωση: 

«Η δεξιότητα ανάληψης πρωτοβουλιών συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση των 

μαθητών και μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία στην ενήλικη 

ζωή» 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

Αριθμός 

εκπαιδευτών 

(ν) 

0 1 6 25 40 

 

Είκοσι εκπαιδευτικοί συμφωνούν και 40 συμφωνούν απόλυτα με την άποψη ότι «Ο 

αυτοπροσδιορισμός προάγει την ποιότητα ζωής των μαθητών και μαθητριών με εκπαιδευτικές 

ανάγκες και αναπηρία» (Δήλ. 31; Πίνακας 27). Μόλις 8 δεν εκφέρουν άποψη ενώ 4 δεν 

συμφωνούν με την συγκεκριμένη άποψη. Κανένας δεν δείχνει να διαφωνεί απόλυτα. Σε αυτήν 

την δήλωση, ο Μ.Ο. και η Τ.Α. κυμαίνονται στο 4,4 ± 0,7. 
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Πίνακας 27. Αυτοπροσδιορισμός προάγει την ποιότητα ζωής των μαθητών και μαθητριών με 

εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία  

Σε τι βαθμό συμφωνείτε με την παρακάτω δήλωση: 

«Ο αυτοπροσδιορισμός προάγει την ποιότητα ζωής των μαθητών και 

μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία» 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

Αριθμός 

εκπαιδευτών 

(ν) 

0 4 8 20 40 

 

Στη δήλωση «Ο αυτοπροσδιορισμός συμβάλλει στα επίπεδα ποιότητας ζωής των 

μαθητών και μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία μετά την ενηλικίωσή τους» 

(Δήλ. 32; Πίνακας 28), 66 εκπαιδευτικοί συμφωνούν (ν=30) ή συμφωνούν απόλυτα (ν=36) με 

αυτή την άποψη. Μόλις 5 εκπαιδευτικοί ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν και 1 διαφωνεί με 

αυτήν την άποψη. Κανένας εκπαιδευτικός δεν δείχνει να διαφωνεί απόλυτα. Σε αυτήν την 

δήλωση, ο Μ.Ο. και η Τ.Α. κυμαίνονται στο 4,3±0,9. 
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Πίνακας 28. Συμβολή του αυτοπροσδιορισμού στα επίπεδα ποιότητας ζωής μετά την 

ενηλικίωση των μαθητών και μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και 

αναπηρία 

Σε τι βαθμό συμφωνείτε με την παρακάτω δήλωση: 

«Ο αυτοπροσδιορισμός συμβάλλει στα επίπεδα ποιότητας ζωής των μαθητών 

και μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία μετά την ενηλικίωσή 

του» 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

Αριθμός 

εκπαιδευτών 

(ν) 

0 1 5 30 36 

 

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν θετική άποψη όσον αφορά την δήλωση «Ο 

αυτοπροσδιορισμός των μαθητών και μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία 

συμβάλλει μελλοντικά στην εργασιακή απασχόληση» είναι 64 (Δήλ. 33; Πίνακας 29). 

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν (ν=29) ή συμφωνούν απόλυτα (ν=35). Οχτώ 

εκπαιδευτικοί δεν εκφέρουν άποψη ενώ κανένας δεν διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα με αυτήν 

την δήλωση. Ο Μ.Ο. και η Τ.Α. στην παρούσα δήλωση κυμαίνονται στο 4,5±0,7. 
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Πίνακας 29. Συμβολή του αυτοπροσδιορισμού στην εργασιακή απασχόληση  

Σε τι βαθμό συμφωνείτε με την παρακάτω δήλωση: 

«Ο αυτοπροσδιορισμός των μαθητών και μαθητριών με εκπαιδευτικές 

ανάγκες και αναπηρία συμβάλλει μελλοντικά στην εργασιακή απασχόληση» 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

Αριθμός 

εκπαιδευτών 

(ν) 

0 0 8 29 35 

 

Όλα τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζονται όχι μόνο σε συχνότητες αλλά και 

σε ποσοστά όπως στον παρακάτω πίνακα 30.  Οι μέσοι όροι των ποσοστών μαζί με τις τιμές 

τυπικής απόκλισής τους καταγράφονται στον πίνακα 31.  
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Πίνακας 30.  Ευρήματα της παρούσας μελέτης σε ποσοστά (%) 
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Πίνακας 31.Οι μέσοι όροι των ποσοστών της μελέτης και τιμές τυπικής απόκλισης (%) 
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Κεφάλαιο 4ο  

Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Οι πρακτικές αυτοπροσδιορισμού των μαθητών και μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες 

και αναπηρία στα (ειδικά) σχολεία μέσω του αναλυτικού εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 

οι απαραίτητες δραστηριότητες που εφαρμόζονται όχι μόνο στην πρωτοβάθμια αλλά και στην 

δευτεροβάθμια για την εξασφάλιση της μετα-σχολικής ζωής, καλύτερης ποιότητας ζωής των 

μαθητών και μαθητριών και κοινωνικής συμπερίληψης (Kropman’ Burke και συνεργάτες. 

2019).   

Στην Ελλάδα υπάρχουν περιορισμένες μελέτες προς χρήση των εκπαιδευτικών για α) τις 

προϋποθέσεις για ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοπροσδιορισμού των μαθητών και μαθητριών με 

εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία και β) τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν αυτήν 

την ανάπτυξη. Η αναγνώριση των παραπάνω προϋποθέσεων και παραγόντων ανάπτυξης 

αυτοπροσδιορισμού των μαθητών και μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία από 

τον αρμόδιο φορέα εκπαίδευσης αποδεικνύεται απαραίτητη για την στήριξη του εκπαιδευτικού 

σε θέματα αυτοπροσδιορισμού. Κατά συνέπεια, η εφαρμογή των πρακτικών που θα βοηθήσουν 

τον εκπαιδευτικό να ξεπεράσει κενά που μπορεί να προκύψουν από τις ελλείψεις αυτών των 

προϋποθέσεων και παραγόντων ανάπτυξης, μπορεί να αποδειχτεί χρήσιμο για την 

αποτελεσματικότερη εκπαίδευση της ανάπτυξης αυτοπροσδιορισμού των μαθητών και 

μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία.  

Παρόλο που, εδώ και χρόνια, το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών προάγει πρακτικές 

αυτοπροσδιορισμού των μαθητών και μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία, οι 

απόψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας για τις προϋποθέσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων 

αυτοπροσδιορισμού σε μαθητές και μαθήτριες με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία και τι 
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επηρεάζει αυτήν την ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού, δεν έχουν διερευνηθεί σε βάθος. Με 

αποτέλεσμα, τα ευρήματα της παρούσας μελέτης που καταγράφονται παρακάτω να 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον ως προς αυτήν την κατεύθυνση.  

4.1. Προϋποθέσεις για ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοπροσδιορισμού και παράγοντες που την 

επηρεάζουν: Απόψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Όπως προαναφέρθηκε, η παρούσα διπλωματική διερευνητική εργασία αποτυπώνει τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πάνω σε α) προϋποθέσεις 

ανάπτυξης δεξιοτήτων αυτοπροσδιορισμού σε μαθητές και μαθήτριες με εκπαιδευτικές 

ανάγκες και αναπηρία και β) τι επηρεάζει αυτήν την ανάπτυξη του. Αυτές οι προϋποθέσεις και 

οι παράγοντες βασίζονται σε χαρακτηριστικά που σχετίζονται, για παράδειγμα, με 1) τις 

γνώσεις του εκπαιδευτικού πάνω σε αυτοπροσδιορισμό, δεξιότητές του και συμβολή του σε 

μαθητές και μαθήτριες με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία, και σε περαιτέρω δεξιότητες 

διαβίωσης για καλύτερη ποιότητα ζωής κατά την ενήλικη ζωή,  2) την επάρκεια για διδασκαλία 

από τον εκπαιδευτικό του αυτοπροσδιορισμού και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού πάνω στον 

αυτοπροσδιορισμό, 3) την προσωπικότητα του εκπαιδευτικού και τον ρόλο που πρέπει να έχει 

ο εκπαιδευτικός, και 4) τη συμβολή του αναλυτικού εκπαιδευτικού προγράμματος στην 

προαγωγή του αυτοπροσδιορισμό στο σχολείο. 

Συγκεκριμένα, με βάση τις απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

παρατηρήθηκε ότι για την ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοπροσδιορισμού των μαθητών και 

μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία, προϋπόθεση, είναι, να γνωρίζει ο/η 

εκπαιδευτικός τι είναι ο αυτοπροσδιορισμός. Από την χρήσιμη ερώτηση «γνωρίζετε τον όρο 

αυτοπροσδιορισμό;» οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να απαντήσουν ΝΑΙ ή ΟΧΙ για 

περαιτέρω συμμετοχή τους στην παρούσα έρευνα. Για τον λόγο ότι μόνο οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών που γνωρίζουν τον αυτοπροσδιορισμό συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα 
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διερευνητική μελέτη για να αυξηθεί η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων σε όλες τις υπόλοιπες 

δηλώσεις 10-33 όπου βασίζονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

γύρω από τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοπροσδιορισμού των μαθητών 

και μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία και τι επηρεάζει αυτήν την ανάπτυξη.  

Παρόλα αυτά, από την παραπάνω ερώτηση, προκύπτει ότι δεν είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί 

της γενικής παιδείας αλλά και της ειδικής αγωγής από διάφορες ειδικότητες, που να γνωρίζουν 

τι είναι ο αυτοπροσδιορισμός. Σχεδόν ένας στους τέσσερις δηλώνει άγνοια της έννοιας 

«αυτοπροσδιορισμός». Παρόμοια αποτελέσματα έχουν βρεθεί σε παλιότερη έρευνα (Thoma, 

2008). Οι γνώσεις των εκπαιδευτικών που γνωρίζουν τον αυτοπροσδιορισμό προέρχονται 

κυρίως από τις ακαδημαϊκές τους σπουδές σύμφωνα με πάνω από τους μισούς εκπαιδευτικούς 

(Δήλωση 9). Οι γνώσεις των υπολοίπων εκπαιδευτικών προέρχονται από εκπαιδευτικά 

κείμενα, εκπαιδευτικά άρθρα και περιοδικά καθώς και συνέδρια και σεμινάρια.  

Εκτός από τη γνώση του όρου «αυτοπροσδιορισμός», άλλες προϋποθέσεις ανάπτυξης 

δεξιοτήτων αυτοπροσδιορισμού σε μαθητές και μαθήτριες με εκπαιδευτικές ανάγκες και 

αναπηρία φαίνεται να είναι και η ικανότητα των εκπαιδευτικών να γνωρίζουν ότι α) ο 

αυτοπροσδιορισμός διδάσκεται (Δήλωση 10), β) να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά που 

απαρτίζουν τον αυτοπροσδιορισμό (Δήλωση 11), καθώς και γ) την χρησιμότητά του σε 

μαθητές και μαθήτριες με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία (Δήλωση 12). Οι απόψεις της 

πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών συμφωνούν τις σχετικές δηλώσεις των παραπάνω 

προϋποθέσεων (Δηλώσεις 10-12).  

Άλλοι παράγοντες  που επηρεάζουν την ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμό των μαθητών και 

μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι 

συμπεριλαμβάνουν την επάρκεια του εκπαιδευτικού, την αναγνώριση των υποχρεώσεών του ή 

ρόλο του και την προσωπικότητα του (Δηλώσεις 13-15). Η επάρκεια του εκπαιδευτικού παίζει 
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σημαντικό ρόλο στο να είναι σε θέση ο εκπαιδευτικός να διδάσκει τον αυτοπροσδιορισμό στους 

εκπαιδευόμενούς του. Λιγότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι υπάρχει 

έλλειψη επάρκειας του εκπαιδευτικού όσον αφορά τη διδασκαλία του αυτοπροσδιορισμού 

(Δήλωση 13). Πάνω από τους μισούς δεν παίρνουν θέση πάνω σε αυτό το θέμα και πολλοί 

λίγοι δεν διαπιστώνουν ανεπάρκεια στους εκπαιδευτικούς σε θέματα αυτοπροσδιορισμού.  

Σε μια παλιότερη έρευνα όπου διερευνώνται οι λόγοι για τους οποίους οι μαθητές και μαθήτριες 

με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία παραμένουν σε χαμηλότερα επίπεδα απόκτησης 

δεξιοτήτων (π.χ. μετάβασης) μετά από την εκπαίδευσή τους σε αυτές (Benitez, 2009), οι 

ερευνητές μελετούν τις απόψεις 557 εκπαιδευτικών της ειδικής αγωγής ειδικής από 31 

πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Σε αυτήν την μελέτη συμμετείχαν οι 

εκπαιδευτικοί πέντε προγραμμάτων προετοιμασίας ειδικής εκπαίδευσης κληθήκαν, μέσω 

κατάλληλου ερωτηματολογίου, να συμμετάσχουν σε έρευνα  για να προσδιορίσουν (α) τις 

γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που σχετίζονται με τη μετάβαση, τις οποίες οι 

εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι διδάσκονται, (β) το επίπεδο δεξιοτήτων μετάβασης που πιστεύουν 

ότι έχουν διδαχτεί (γ) τυχόν διευκολύνσεις και εμπόδια που αντιμετωπίζουν όσον αφορά την 

εφαρμογή των πρακτικών μετάβασης και (δ) στάσεις και αντιλήψεις τους σχετικά με τις 

υπηρεσίες μετάβασης και την προετοιμασία τους. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν 

ότι λίγοι εκπαιδευτικοί κατείχαν γνώσεις πάνω σε δεξιότητες μετάβασης πριν την εκπαίδευσή 

τους πάνω σε ειδικά μαθήματα που σχετίζονται με τη μετάβαση. Επιπρόσθετα, τα ευρήματα 

αυτής της μελέτης δείχνουν ότι όσο πιο καταρτισμένοι είναι οι εκπαιδευτικοί τόσο πιο 

αποτελεσματικοί είναι στην εκπαίδευση ανάπτυξης δεξιοτήτων σε μαθητές και μαθήτριές τους. 

Στο ίδιο μήκος κύματος, τα ευρήματα μιας άλλης έρευνας υποδηλώνουν ότι υπάρχουν πολλά 

κενά ανάμεσα στις γνώσεις του εκπαιδευτικού με τον σχεδιασμό και υλοποίηση της 
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εκπαίδευσης δεξιοτήτων και τη μεταλαμπάδευση των δεξιοτήτων όπως της μετάβασης  στους 

μαθητεύμενους/ες (Knott, 1999). 

Eίναι υποχρέωση του εκπαιδευτικού να βοηθάει τους μαθητές και μαθήτριες με 

εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία να αποκτήσουν στοιχεία και χαρακτηριστικά μιας 

αυτοπροσδιοριζόμενης συμπεριφοράς (Niemiec & Ryan, 2009’ Skinner και οι συνεργάτες, 

1993), υποδηλώνουν και στην παρούσα έρευνα, πάνω από τους μισούς εκπαιδευτικούς 

(Δήλωση 14). Σχεδόν 4 στους 5 εκπαιδευτικούς συμφωνούν ότι η προσωπικότητα του 

εκπαιδευτικού παίζει ρόλο στη μετάδοση του αυτοπροσδιορισμού στους μαθητές και 

μαθήτριες με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία (Δήλωση 15). Επιπρόσθετα, η επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών (Δήλωση 16) φαίνεται να είναι μια από τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών επί του θέματος. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η πλειοψηφία των 

ερωτώμενων συμφωνούν ότι η εκπαιδευτική κοινότητα χρειάζεται επιμόρφωση πάνω σε 

θέματα αυτοπροσδιορισμού των μαθητών και μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και 

αναπηρία. Συμπερασματικά, οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τα κενά που υπάρχουν στο 

εκπαιδευτικό σύστημα όσον αφορά την παροχή επιμόρφωσης τους σε θέματα 

αυτοπροσδιορισμού. Σε μια άλλη έρευνα, διερευνήθηκαν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι 

ικανότητες στον σχεδιασμό της μετάβασης αποτελούν βασικά συστατικά των προγραμμάτων 

προετοιμασίας για τους ειδικούς και γενικούς εκπαιδευτικούς (Wandry, 2008).  

Πρόσθετες προϋποθέσεις για ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού των μαθητών και 

μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία είναι η ιδιαίτερη διαμόρφωση του 

αναλυτικού εκπαιδευτικού προγράμματος ως προς το να 1) είναι ο αυτοπροσδιορισμός στόχος 

(Δήλωση 17), 2) είναι ένα από τα βασικά συστατικά του (Δήλωση 18), 3) δίνονται δυνατότητα 

λήψης αποφάσεων (Δήλωση 19) και κίνητρα σε μαθητές και μαθήτριες με εκπαιδευτικές 

ανάγκες και αναπηρία και για αυτοπροσδιορισμό (Δήλωση 20). Λιγότεροι από τους μισούς 

εκπαιδευτικούς δείχνουν να συμφωνούν ότι ο αυτοπροσδιορισμός αποτελεί στόχο πρέπει να 
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είναι ένα από τα βασικά συστατικά του αναλυτικού εκπαιδευτικού προγράμματος (Δήλωση 

17). Σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικού γνωρίζουν ή θεωρούν ότι ο αυτοπροσδιορισμός πρέπει να 

είναι ένα από τα βασικά συστατικά του αναλυτικού προγράμματος (Δήλωση 18). Οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμφωνούν και ότι μέσω αυτού να δίνεται δυνατότητα λήψης 

αποφάσεων σε μαθητές και μαθήτριες με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία (δήλωση 19). 

Πάνω από τους μισούς αναγνωρίζουν ότι δίνονται κίνητρα για αυτοπροσδιορισμό  σε μαθητές 

και μαθήτριες με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία μέσω του αναλυτικού προγράμματος 

(Δήλωση 20).  

Άλλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού είναι και η εκπαίδευση του 

αυτοπροσδιορισμό (Δήλωση 21) και η συμπερίληψή του στα μαθήματα της ευέλικτης ζώνης 

(Δήλωση 22). Οι 5 στους 7 εκπαιδευτικούς αναγνωρίζουν η εκπαίδευση του 

αυτοπροσδιορισμού βελτιώνει την επίδοση των μαθητών και μαθητριών (Δήλωση 21). Η 

πλειοψηφία συμφωνεί να υλοποιηθούν προγράμματα που προάγουν τον αυτοπροσδιορισμό στα 

πλαίσια των μαθημάτων της ευέλικτης ζώνης (Δήλωση 22).  

Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού, και 

ξεπεραστούν οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν αυτήν την ανάπτυξη, τότε 

επιτυγχάνεται η απόκτηση των δεξιοτήτων του αυτοπροσδιορισμού, επηρεάζοντας θετικά και 

άλλες δεξιότητες διαβίωσης όπως η μετάβαση στην ενήλικη ζωή, οι κοινωνικές, κτλ. Οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συμφωνούν ότι ο 

αυτοπροσδιορισμός παίζει ρόλο στην ομαλή μετάβαση των μαθητών και μαθητριών με 

εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία στην ενήλικη ζωή τους. Συγκεκριμένα, πάνω από 80% 

των εκπαιδευτικών συμφωνούν ότι ο αυτοπροσδιορισμός βοηθάει στη δεξιότητα μετάβασης 

μαθητών και μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία στην ενήλικη ζωή (Δήλωση 

23), συμβάλλει γενικά σε άλλες δεξιότητες διαβίωσης (Δήλωση 24) και ειδικά σε 
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εξατομικευμένες και ανεξάρτητες συνθήκες διαβίωσης (Δήλωση 25) και κοινωνικές δεξιότητες 

(Δήλωση 26).  

Συγκεκριμένες δεξιότητες του αυτοπροσδιορισμού όπως η στοχοθεσία (Δήλωση 27), η 

ικανότητα λήψης αποφάσεων (Δήλωση 28) και η επίλυση προβλημάτων (Δήλωση 29) και η 

ανάληψη πρωτοβουλιών (Δήλωση 30) επηρεάζουν θετικά και άλλες δεξιότητες όπως της 

μετάβασης. Επιπρόσθετα, πάνω από 80% των εκπαιδευτικών υποστηρίζει ότι οι δεξιότητες 

αυτοπροσδιορισμού είναι απαραίτητες για τη μετάβαση των μαθητών και μαθητριών με 

εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία στην ενήλικη ζωή (Δήλωση 31). Παρομοίως, αυτές οι 

δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού επηρεάζουν θετικά την ποιότητα ζωής (το επίπεδο της) και την 

εργασιακή τους απασχόληση (Δηλώσεις 32-33).  

Τέλος, οι απόψεις των εκπαιδευτικών συμμετέχοντες της παρούσας ερευνητικής εργασίας 

μπορεί να α) δείχνουν το άμεσο ενδιαφέρον τους, ειδικότερα, σε θέματα σχετικά με την 

ενσωμάτωση και ενίσχυση του αυτοπροσδιορισμού στις πρακτικές της εκπαίδευσης της ειδικής 

αγωγής και β) τονίζουν τον κρίσιμο ρόλο που θα μπορούσαν να έχουν ως εκπαιδευτικοί στην 

ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού σε μαθητές και μαθήτριες με εκπαιδευτικές ανάγκες και 

αναπηρία.  

Αυτές οι απόψεις των εκπαιδευτικών προβάλλουν α) τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για την 

ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού όπως η επάρκεια, η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού κτλ 

και β) τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού. 

Επιπρόσθετα, όταν πληρούνται όλες αυτές οι προϋποθέσεις ανάπτυξης των δεξιοτήτων 

αυτοπροσδιορισμού και ξεπεραστούν οι παράγοντες που την επηρεάζουν αρνητικά, μπορεί να 

προωθηθούν και άλλες δεξιότητες διαβίωσης (όπως οι κοινωνικές, η μετάβαση στην ενήλικη 

ζωής κτλ.).  
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Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμα όχι μόνο για μαθητές και 

μαθήτριες με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία αλλά και για την εκπαιδευτική κοινότητα 

στην Ελλάδα, και όλους τους άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενους με την ειδική αγωγή.  

4.2. Περιορισμοί της Έρευνας  

Η παρούσα έρευνα αντιμετωπίσει κάποιους περιορισμούς.  

Δεν υπάρχουν πολλές σύγχρονες έρευνες για τις απόψεις των εκπαιδευτικών της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όσον αφορά τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 

αυτοπροσδιορισμού των μαθητών και μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία και 

τι επηρεάζει αυτήν την ανάπτυξη. Έτσι, υπάρχει περιορισμός σύγκρισης των αποτελεσμάτων 

της παρούσας έρευνας με προηγούμενα ευρήματα άλλων αντίστοιχων ερευνών σε ελληνικό 

δείγμα.  

Επιπρόσθετα, υπάρχει ανάγκη για συμμετοχή μεγαλύτερων αριθμών συμμετεχόντων σε 

αντίστοιχες μελέτες για την συλλογή πιο αξιόπιστων ευρημάτων. Για παράδειγμα, στην 

παρούσα μελέτη, υπάρχει περιορισμός στο δείγμα που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα. Ενώ το 

ερωτηματολόγιο στάλθηκε τουλάχιστον σε 300 εκπαιδευτικούς, μόνο 104 ανταποκρίθηκαν στο 

κάλεσμα για συμμετοχή στην παρούσα έρευνα. Και από τους παραπάνω 104 εκπαιδευτικούς, 

μόνο οι απόψεις των 72 εκπαιδευτικών που γνωρίζουν τον αυτοπροσδιορισμό, 

συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα διερευνητική μελέτη. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολλούς 

και διάφορους άγνωστους παράγοντες (π.χ. έλλειψη χρόνου ή κίνητρων ή ενδιαφέροντος για 

το συγκεκριμένο θέμα κτλ.). 

Τέλος, δεν υπάρχουν ακόμα ειδικά διαμορφωμένα εργαλεία (ερωτηματολόγια) στην 

ελληνική γλώσσα προς άμεσης χρήσης σε εκπαιδευτικό ελληνικό πληθυσμό που να μελετούν 

τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη αυτοπροσδιορισμού των 
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μαθητών και μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία και τι επηρεάζει αυτήν την 

ανάπτυξη. 

4.3 Μελλοντική Έρευνα 

Η εν λόγω μεταπτυχιακή εργασία μπορεί να αξιοποιηθεί μελλοντικά ως πηγή πληροφοριών 

τόσο σε βιβλιογραφικές όσο και σε ερευνητικές μελέτες, καθώς αποσκοπεί στην εμβάθυνση 

και στη διασαφήνιση των απόψεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις 

προϋποθέσεις για την ανάπτυξη αυτοπροσδιορισμού των μαθητών και μαθητριών με 

εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία και τι επηρεάζει αυτήν την ανάπτυξη. Για την ακρίβεια, 

η παρούσα έρευνα πιθανότατα να δώσει την ευκαιρία σε άλλους ερευνητές και ερευνήτριες να 

την διεξάγουν σε έναν ευρύτερο αριθμό συμμετεχόντων, προκειμένου να αποτυπωθούν 

αποτελέσματα που θα αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία της εκπαιδευτικής κοινότητας 

ολόκληρης της χώρας.  

Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα στους/τις εν δυνάμει επιστήμονες να συσχετίσουν τα 

ευρήματα της παρούσας εργασίας με εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας που θα εργάζονται σε 

εκπαιδευτικό περιβάλλον στην Ελλάδα οπού πλέον θα πληρούνται αυτές οι προαναφερθείσες 

προϋποθέσεις για την ανάπτυξη αυτοπροσδιορισμού των μαθητών και μαθητριών με 

εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία και θα ξεπεραστούν οι πιθανοί παράγοντες που 

επηρεάζουν την ανάπτυξή του (μετά από εκπαιδευτικά παρεμβατικά προγράμματα σε 

εκπαιδευτικούς). 

4.4. Εκπαιδευτικές Εφαρμογές 

Η παρούσα έρευνα επεκτείνει τη γνώση μας στις απόψεις του/της σύγχρονου/ης 

Έλληνα/Ελληνίδα εκπαιδευτικού πάνω σε τι θεωρεί ως προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 

αυτοπροσδιορισμού των μαθητών και μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία και 

τι επηρεάζουν αυτήν την ανάπτυξη. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτη συμβάλλουν στην 
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ανάδειξη των απόψεων πάνω στα προβλήματα που υπάρχουν στο Ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα όσον αφορά την περαιτέρω στήριξη των εκπαιδευτικών (π.χ. επιμόρφωσή τους) ως 

μια από τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού σε μαθητές 

και μαθήτριες με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία στα (ειδικά) σχολεία. Υπάρχουν πολλές 

πρακτικές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να ξεπεραστούν τέτοια κενά όπως της 

έλλειψης επάρκειας των εκπαιδευτικών σε θέματα αυτοπροσδιορισμού. Δυο από αυτές τις 

πρακτικές που έχουν αναφερθεί σε προηγούμενες μελέτες είναι η κατάρτιση σε ικανοποιητικό 

και καλό επίπεδο των εκπαιδευτικών σε θέματα αυτοπροσδιορισμού (Wolfe, 1998) καθώς και 

η διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 

κάλυψη αυτών των αναγκών (Kohler, 2004). Οι προαναφερθείσες απόψεις των εκπαιδευτικών 

για ανάγκη για επαγγελματική τους κατάρτιση στον αυτοπροσδιορισμό, θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη σοβαρά από τους αρμόδιους για να διευκολυνθεί ο ρόλος των εκπαιδευτικών ως 

μεσάζοντες της εκπαίδευσης (μεταφοράς) των δεξιοτήτων του αυτοπροσδιορισμού στους 

μαθητές και μαθήτριες με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία.  

Τέλος, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη αυτοπροσδιορισμού των μαθητών 

και μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία και ξεπεραστούν οι παράγοντες που 

επηρεάζουν αυτήν την ανάπτυξη, αναμένεται να υπάρχουν θετικά αποτελέσματα της 

απόκτησης δεξιοτήτων αυτοπροσδιορισμού όχι μόνο σε δεξιότητες διαβίωσης αλλά και στην 

ομαλή συμπερίληψή τους στην κοινωνία.  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Απόψεις των εκπαιδευτικών για τον αυτοπροσδιορισμό 
των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
και αναπηρία. 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

Δημογραφικά στοιχεία και εκπαιδευτικό πλαίσιο 
 

 
1. Φύλο:               Άνδρας                   Γυναίκα 

 
2. Ηλικία:   20-30              31-40              41-50             50-60                 60+ 

 
3. Ειδικότητα (Βασικές Σπουδές / 1ο Πτυχίο): (Τσεκάρετε µια από τις παρακάτω επιλογές) 

         ∆άσκαλος/α (Απόφοιτος Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης ή  
Παιδαγ/κής Ακαδηµίας) 

         Μετεκπαίδευση (∆ιδασκαλείο) Ειδικής Αγωγής     Ναι               Όχι 

         Ειδικός/η Παιδαγωγός – ΠΕ71 (Απόφοιτος Τμήματος Ειδικής Αγωγής του 
Παν/µίου Θεσσαλίας ή του τµ. Ε.Κ.Π µε κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΠαΜακ.)   

 
4. Περαιτέρω Σπουδές* (Εφόσον υπάρχουν): 

         2ο Πτυχίο 

         Παιδαγωγικό Τµήµα (∆ηµοτικής ή Προσχολικής Εκπαίδευσης) 

         Τµήµα Ειδικής Αγωγής (Τµήµα Ειδικής Αγωγής του Παν/µίου Θεσσαλίας ή του 
τµ. Ε.Κ.Π µε κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΠαΜακ.) 

          Άλλο (Προσδιορίστε).................................................................................. 

         Μεταπτυχιακό 
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          Μεταπτυχιακό στην Παιδαγωγική Επιστήμη ή σε συναφές αντικείμενο (εκτός της  
Ειδικής Αγωγής) 

         Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή Άλλο Μεταπτυχιακό 
(Προσδιορίστε)................................................................................ 

         ∆ιδακτορικό 
 
         ∆ιδακτορικό στην Παιδαγωγική Επιστήμη ή σε συναφές αντικείμενο (εκτός της 

Ειδικής Αγωγής) 

         ∆ιδακτορικό στην Ειδική Αγωγή ❒ Άλλο ∆ιδακτορικό 
(Προσδιορίστε).................................................................................. 

*Μπορείτε να τσεκάρετε παραπάνω από µια επιλογές, εφόσον ταιριάζουν 
 

5. Χρόνια συνολικής επαγγελματικής εμπειρίας στην Εκπαίδευση (στη Γενική και 
Ειδική Αγωγή): 

 

       0          1-5 6-10         11–15          16-20            21-25          25+ 
 
6. Χρόνια συνολικής επαγγελματικής εμπειρίας στην Ειδική Αγωγή: 

        0          1-5 6-10          11–15          16-20           21-25          25+ 
  
7. Αυτή τη χρονική περίοδο, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών / διδακτικών σας 
αρμοδιοτήτων, εκπαιδεύετε/ διδάσκετε µαθητή/µαθητές ή µαθήτρια /µαθήτριες µε 
τις παρακάτω κατηγορίες Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών και Αναπηριών*:  

 
         Ειδικές Μαθησιακές ∆υσκολίες(π.χ. ∆υσλεξία)     

         Προβλήµατα Όρασης (Μερική / Ολική Τύφλωση) με γενικές Μαθησιακές ∆υσκολίες 

        ∆ιάσπασης Προσοχής /Υπερκινητικότητα  

         Νοητική Αναπηρία  

         Σωµατική / Κινητική Αναπηρία με γενικές Μαθησιακές ∆υσκολίες 

         Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού (π.χ. Αυτισµός, Άσπεργκερ) 

8. Γνωρίζετε τον όρο αυτοπροσδιορισμός; (σημειώστε την επιλογή σας) 
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          NAI 

          OXI 

9. Από ποια πηγή έχετε ακούσει / γνωρίζετε τον όρο*; (Τσεκάρετε όσες επιλογές 
πιστεύετε ότι ταιριάζουν) 

        Προπτυχιακές Σπουδές  

         Επιστημονικά άρθρα -περιοδικά 

         Μεταπτυχιακές Σπουδές  

         Συνέδρια –Σεμινάρια 

         Εκπαιδευτικά Κείμενα 

 
ΜΕΡΟΣ Β΄ 

Απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις προϋποθέσεις 
ανάπτυξης δεξιοτήτων αυτοπροσδιορισμού σε μαθητές και 
μαθήτριες με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία και τι 
επηρεάζει την ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού 

 
 

Σημείωση:  

 Αυτό το Μέρος Β’ (Δηλώσεις 10-33) αφορά στις απόψεις των εκπαιδευτικών της 

πρωτοβάθμιας σχετικά µε τον αυτοπροσδιορισμό αποκλειστικά των µαθητών/τριών 

µε εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία 

 Ως εκ τούτου, καλούνται να απαντήσουν οι εκπαιδευτικοί με γνώση του 

αυτοπροσδιορισμό ανεξαρτήτως έλλειψης ή ύπαρξης εμπειρίας στη ειδική αγωγή και 

στην εκπαίδευση µαθητών/τριών µε εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία. 

 *Ορισµός: Ο αυτοπροσδιορισμός αναφέρεται στο σύνολο των δεξιοτήτων, λειτουργιών 

και συμπεριφορών οι οποίες καθιστούν το άτομο ικανό να κάνει ελεύθερα επιλογές και 

να παίρνει αποφάσεις για τον εαυτό και τη ζωή του καθορίζοντας τις πράξεις του, το 

παρόν και το μέλλον του µε τρόπο αποτελεσματικό, ώστε να διατηρεί και να βελτιώνει 

τον έλεγχο και την ποιότητα της ζωής του. 
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Σε τι βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις  
[1: Διαφωνώ απόλυτα, 2: Διαφωνώ, 3: Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ, 4: Συμφωνώ και 5: 
Συμφωνώ απόλυτα] 

Δήλωση 1 2 3 4 5 

10. Ο αυτοπροσδιορισμός διδάσκεται.      

11. Η αυτοπραγμάτωση, η αυτονομία και η αυτογνωσία είναι 
σημαντικά χαρακτηριστικά του αυτοπροσδιορισμού. 

     

12. Ο αυτοπροσδιορισμός είναι χρήσιμος για τους μαθητές και τις 
μαθήτριες με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία.  

     

13. Ο/Η εκπαιδευτικός είναι επαρκώς εκπαιδευμένος/η για να 
διδάξει τον αυτοπροσδιορισμό στους/τις μαθητές/τριες με 
εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία. 

     

14. Ο/Η εκπαιδευτικός βοηθάει τους/τις μαθητές/τριες με 
εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία να μάθουν να λειτουργούν 
αυτόνομα και να αποδέχονται τον εαυτό τους όπως είναι. 

     

15. Η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού παίζει ρόλο στη 
μετάδοση του αυτοπροσδιορισμού. 

     

16. Η εκπαιδευτική κοινότητα χρειάζεται επιμόρφωση πάνω στον 
αυτοπροσδιορισμό των μαθητών/τριών με εκπαιδευτικές ανάγκες 
και αναπηρία. 

     

17. Ο αυτοπροσδιορισμός αποτελεί στόχο του αναλυτικού 
εκπαιδευτικού προγράμματος. 

     

18. Ο αυτοπροσδιορισμός πρέπει να είναι ένα από τα βασικά 
συστατικά του αναλυτικού εκπαιδευτικού προγράμματος. 

     

19. Στα πλαίσια της διδασκαλίας του αυτοπροσδιορισμού, οι 
μαθητές/τριες με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία έχουν την 
ευκαιρία να λαμβάνουν μόνοι/ες τους αποφάσεις.  

     

20. Στο αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα δίνονται κίνητρα 
στους μαθητές και στις μαθήτριες με εκπαιδευτικές ανάγκες και 
αναπηρία για αυτοπροσδιορισμό. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



85 
 

21. Η εκπαίδευση του αυτοπροσδιορισμού στους/τις 
μαθητές/τριες με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία βελτιώνει 
την επίδοσή τους στο σχολείο. 

     

22. Στα πλαίσια των μαθημάτων της ευέλικτης ζώνης μπορεί να 
υλοποιηθούν προγράμματα που προάγουν τον 
αυτοπροσδιορισμό.  

     

23. Ο αυτοπροσδιορισμός βοηθάει τους/τις μαθητές/τριες με 
εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία στην μετάβαση τους στην 
ενήλικη ζωή. 

     

24. Ο αυτοπροσδιορισμός των μαθητών και μαθητριών με 
εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία συμβάλλει γενικά και σε 
άλλες δεξιότητες διαβίωσης τους. 

     

25. Ο αυτοπροσδιορισμός παίζει σημαντικό ρόλο συγκεκριμένα 
σε εξατομικευμένες και ανεξάρτητες συνθήκες διαβίωσης των 
μαθητών και μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία 
στην ενήλικη ζωή. 

     

26. Ο αυτοπροσδιορισμός συμβάλλει συγκεκριμένα στις 
κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών και μαθητριών με 
εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία  

     

27. Η δυνατότητα των μαθητών και μαθητριών με εκπαιδευτικές 
ανάγκες και αναπηρία να θέτουν στόχους και να τους 
επιτυγχάνουν (συγκεκριμένη δεξιότητα αυτοπροσδιορισμού) 
συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση τους στην ενήλικη ζωή.  

     

28. Η ικανότητα λήψης αποφάσεων (συγκεκριμένη δεξιότητα 
αυτοπροσδιορισμού) των μαθητών και μαθητριών με 
εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία συμβάλλει στην ομαλή 
μετάβαση τους στην ενήλικη ζωή. 

     

29. Η επίλυση προβλημάτων (συγκεκριμένη δεξιότητα 
αυτοπροσδιορισμού) βοηθάει τους μαθητές και μαθήτριες με 
εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία να μεταβούν ομαλά στην 
ενήλικη ζωή. 

     

30. Η δεξιότητα ανάληψης πρωτοβουλιών συμβάλλει στην ομαλή 
μετάβαση των μαθητών και μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες 
και αναπηρία στην ενήλικη ζωή. 
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31. Ο αυτοπροσδιορισμός μέσω της δεξιότητας της μετάβασης 
προάγει την ποιότητα ζωής των μαθητών και μαθητριών με 
εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία.  

     

32. Ο αυτοπροσδιορισμός συμβάλλει στα επίπεδα ποιότητας ζωής 
των μαθητών και μαθητριών με εκπαιδευτικές ανάγκες και 
αναπηρία μετά την ενηλικίωσή τους. 

     

33. Ο αυτοπροσδιορισμός των μαθητών και μαθητριών με 
εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία συμβάλλει μελλοντικά και 
στην εργασιακή τους απασχόληση.  
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