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Πεπίλητη 
 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε έλλνηα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ έρεη πξνζειθχζεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ φρη κφλν ζε εξεπλεηηθφ αιιά θαη ζε εθπαηδεπηηθφ επίπεδν. 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ν απηνπξνζδηνξηζκφο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πνηφηεηα δσήο φισλ ησλ αηφκσλ θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία. Γνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ απνηεινχλ ε ηθαλφηεηα επηινγήο θαη ιήςεο απνθάζεσλ, πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρή κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία. Έρεη απνδεηρζεί φηη ηα άηνκα κε λνεηηθή 

αλαπεξία έρνπλ πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο φζνλ αθνξά ηηο επηινγέο θαη ηηο απνθάζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηε δσή ηνπο, θαζψο ηα κέιε ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη θνηλσληθνχ ηνπο 

πεξηβάιινληνο παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο γη‟ απηά. 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ επθαηξηψλ επηινγήο θαη 

απνθάζεσλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία απφ εθπαηδεπηηθνχο 

θαη γνλείο ζε αθαδεκατθφ επίπεδν. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αλσηέξνπ ζθνπνχ  

ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνία αμηνινγνχζαλ ηνλ  βαζκφ 

ζεκαληηθφηεηαο, αλαγθαηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξνρήο επθαηξηψλ ζε 

καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλαθέξνληαλ ζηηο 

απφςεηο ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο εθπαίδεπζεο ησλ 

καζεηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία. Μέζα απφ ηελ έξεπλα απνδεηθλχεηαη πφζν ζεκαληηθφο 

είλαη ν απηνπξνζδηνξηζκφο θαη νη δεμηφηεηέο ηνπ γηα ηε δσή ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία θαη ηη ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζεκαληηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ ζηνπο καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία θαη επνκέλσο ηεο ηθαλφηεηαο 

επηινγήο θαη ιήςεο απνθάζεσλ απφ ην νηθνγελεηαθφ θαη ην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ 

ηνπο. 
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Summary 
 

In the latest years, the concept of self-determination has attracted researchers‟ 

interest not only on a research level but also on an educational one. According to 

bibliography, self-determination is one of the most basic factors which contribute to the 

quality of life of all people and in specific, of people having a mental retardation. The 

skills of making choices and decisions, which contribute to the successful transition to 

adulthood and the improvement of the quality of life of people with a mental 

retardation, are fundamental characteristics of self-determination. It has been proved 

that mentally retarded people have limited opportunities as far as their choices and the 

decisions about their life are concerned, since their family members and the members of 

their social environment make these decisions for them. 

The aim of the present dissertation is the probe of the skills of making choices 

and decisions, which are provided to students with mental retardation by their educators 

and parents in academic level. The aforementioned purpose was achieved with the use 

of questionnaires which evaluated the degree of importance, necessity and efficiency of 

providing opportunities to mentally retarded students. The result of the research was 

about the opinions both of the parents and of the teachers of general and special 

education of students with a mental retardation. It is worth mentioning that through this 

dissertation, it is being proved how significant self-determination and its skills are for 

mentally retarded students‟ life and what it is considered more or less important for the 

development of self-determination to students with a mental retardation and therefore, 

for the development of the skills of making choices and decisions by their family and 

their educational environment. 

Key words: self-determination, choice, decision, mentally retarded students 
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Ππψλογορ 
 

Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία κε ηίηιν « Δπθαηξίεο επηινγήο θαη απνθάζεσλ πνπ 

παξέρνληαη ζε καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο ζε 

αθαδεκατθφ επίπεδν», εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο νινθιήξσζεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

κνπ ζπνπδψλ ζην πξφγξακκα «Δηδηθή Αγσγή: Δθπαίδεπζε θαη Απνθαηάζηαζε» ηνπ 

ηκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

Ζ ελαζρφιεζή κνπ κε ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα κε ην 

ρψξν ηεο αλαπεξίαο ήηαλ ν ιφγνο πνπ κε παξαθίλεζε λα εξεπλήζσ ζε πνην βαζκφ είλαη 

ζεκαληηθή, αλαγθαία θαη απνηειεζκαηηθή ε παξνρή επθαηξηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο 

επηινγήο θαη ηεο ιήςεο απνθάζεσλ ζε καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία απφ ηνπο γνλείο 

ησλ καζεηψλ θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο θαη εηδηθήο εθπαίδεπζεο. 

Έηζη, ινηπφλ, γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο έγηλε κηα πξνζπάζεηα απφ 

κέξνπο κνπ λα αθνινπζήζσ θαη λα δηαηεξήζσ κηα ζαθή δνκή ζε φιε ηελ εξγαζία, έηζη 

ψζηε ν αλαγλψζηεο λα νδεγείηαη νκαιά απφ ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο ζην δεχηεξν, 

πξνθεηκέλνπ ζην ηέινο λα έρεη δεκηνπξγήζεη κηα νινθιεξσκέλε θαη εκπεξηζηαησκέλε 

εηθφλα πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

ην ζεκείν απηφ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο θαζεγεηέο-επφπηεο κνπ, ηελ θα 

Καξηαζίδνπ Λεπθνζέα, ηνλ θν Αγαιηψηε Ησάλλε θαη ηελ θα Πιαηζίδνπ Μαξία πνπ κε 

ηε ζηήξημή ηνπο κε βνήζεζαλ θαη ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο 

κνπ. Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ θαη ηελ νηθνγέλεηά κνπ, ε νπνία κε ππνζηήξημε 

θαη ζηάζεθε δίπια κνπ κε ππνκνλή φιν ην δηάζηεκα ηεο εξγαζίαο. 
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Διζαγυγή 
 

Ο απηνπξνζδηνξηζκφο ζπληζηά κηα ζεκαληηθή έλλνηα ζην ρψξν ηεο εηδηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ζηηο ππεξεζίεο ηεο αλαπεξίαο. Ζ έλλνηα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ 

ελζσκαηψλεη ζπκπεξηθνξέο θαη δεμηφηεηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ. Μεξηθέο 

απφ ηηο δεμηφηεηεο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ίζσο ζέηνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνθιήζεηο ζηα 

άηνκα κε αλαπεξία εμαηηίαο ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ επηθνηλσλία θαη 

ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ έρνπλ βηψζεη. Ζ εκπινθή ηεο νηθνγέλεηαο απνηειεί κηα 

ζεκαληηθή κεηαβιεηή πνπ επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ έθθξαζε ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ ζηα άηνκα κε αλαπεξία. 

Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν απηνπξνζδηνξηζκφο νθείιεη λα απνηειεί ην βαζηθφ 

ζηφρν  ηεο εθπαίδεπζεο είλαη φηη πνιιά άηνκα κε αλαπεξία εμαξηψληαη ζεκαληηθά απφ 

ηνπο θξνληηζηέο ηνπο, ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ θαη ηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα, 

θάλνληαο απηά πνπ ηα ίδηα ηα άηνκα έπξεπε λα θάλνπλ θαη ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ 

κφλα ηνπο. Απφ ηε γέλλεζή ηνπο κέρξη ην ζάλαην, ηα άηνκα κε αλαπεξία βαζίδνληαη ζε 

ζπζηήκαηα εμάξηεζεο, εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, νηθνγελεηαθά ζπζηήκαηα γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο. Δπνκέλσο, πνιιά άηνκα κε αλαπεξία  απνηπγράλνπλ 

λα θηάζνπλ ζην κέγηζην επίπεδν ηεο αλεμαξηεζίαο, ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο.  

χκθσλα κε ηνλ Williams (1989) ππάξρεη κηα γεληθφηεξε απνδνρή φηη ηα άηνκα 

κε αλαπεξία έρνπλ ην δηθαίσκα ζηνλ αηνκηθφ απηνπξνζδηνξηζκφ. Ωο απνηέιεζκα, νη 

πάξνρνη αλζξψπηλσλ ππεξεζηψλ έρνπλ αξρίζεη λα αλαδηαξζξψλνπλ ηηο ππεξεζίεο θαη 

ηε ζηήξημε γηα λα παξέρνπλ ελδπλάκσζε ζην άηνκν θαη ηελ νηθνγέλεηα, παξέρνληαο 

επηινγή θαη επειημία ζηηο ππεξεζίεο. O Wehmeyer (1992a) δηαηχπσζε φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ αληηκεησπίζεη απηά ηα ζέκαηα θαη ζεσξνχλ ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ 
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ίζσο ην πην ζεκαληηθφ εθπαηδεπηηθφ απνηέιεζκα πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη επηηπρήο 

κεηάβαζε απφ ην ζρνιείν ζηελ ελήιηθε δσή (Wehmeyer & Metzler, 1995). 

Ο Wehmeyer (1990a) αλέθεξε φηη ν απηνπξνζδηνξηζκφο αλαθέξεηαη ζε 

ζπκπεξηθνξέο θαη ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα δξα ην άηνκν σο ν πξσηαξρηθφο 

παξάγνληαο ζηε δσή ηνπ θαη λα θάλεη επηινγέο πνπ αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ 

ειεχζεξν απφ εμσηεξηθέο επηξξνέο ή παξεκβάζεηο. Σν λα είλαη έλα άηνκν 

απηνπξνζδηνξηδφκελν ζεκαίλεη λα έρεη ηνλ έιεγρν ησλ επηινγψλ θαη ησλ απνθάζεσλ 

πνπ επεξεάδνπλ ηε δσή ηνπ. Πξνθεηκέλνπ έλα άηνκν λα αλαιάβεη ηνλ έιεγρν ηεο δσήο 

ηνπ πξέπεη λα έρεη ηελ επθαηξία λα εθθξάδεη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ, λα θάλεη επηινγέο θαη 

λα παίξλεη απνθάζεηο. 

Ο Nirje (1972) δηαηχπσζε φηη πνιιά άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία δελ είραλ ηελ 

επθαηξία λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε γηα ηηο βαζηθέο επηινγέο θαη απνθάζεηο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. ε ειάρηζηεο έξεπλεο αλαθέξεηαη ν βαζκφο ζηνλ 

νπνίν ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία παξνπζηάδνπλ απηνπξνζδηνξηζκφ ζηε δσή ηνπο, 

αιιά νη ιίγεο πνπ ππάξρνπλ δείρλνπλ φηη ηα παηδηά, νη έθεβνη θαη νη ελήιηθεο κε 

λνεηηθή αλαπεξία είραλ πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο γηα λα εθθξάζνπλ ηηο πξνηηκήζεηο 

ηνπο, λα θάλνπλ επηινγέο θαη λα παίξλνπλ απνθάζεηο (Wehmeyer & Metzler, 1995). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ: ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΘΔΜΔΛΗΩΖ 

1.1 Νοηηική Αναπηπία: Οπιζμψρ 
 

Ζ λνεηηθή αλαπεξία απαζρφιεζε δηαρξνληθά θαη ζπλερίδεη λα απαζρνιεί 

πνιινχο κειεηεηέο πξνεξρφκελνπο απφ δηαθνξεηηθέο επηζηήκεο. Ζ δηεπηζηεκνληθή ηεο 

πξνζέγγηζε είρε σο απνηέιεζκα λα δηαηππσζνχλ πνιινί νξηζκνί ιακβάλνληαο ππφςε 

δηαθνξνπνηεκέλα θξηηήξηα φπσο βηνινγηθά, ηαηξηθά, παηδαγσγηθά, ςπρνινγηθά, 

νηθνινγηθά, νηθνζπζηεκηθά. 

χκθσλα κε ηνλ Heber (1961) ν νξηζκφο ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο φπσο 

δηαηππψζεθε απφ ηελ Ακεξηθαληθή Δηαηξεία Ννεηηθήο Αλαπεξίαο (AAMR) αλαθέξεη 

φηη: «ε λνεηηθή αλαπεξία αλαθέξεηαη ζηελ θάησ ηνπ κέζνπ όξνπ γεληθή λνεηηθή 

ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ αηόκνπ ε νπνία έρεη ηελ απαξρή ηεο ζηελ αλαπηπμηαθή πεξίνδν θαη 

ζπλπθαίλεηαη κε αλεπάξθεηα ζηελ πξνζαξκνζηηθόηεηα». 

Ωζηφζν, ν νξηζκφο ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο ηξνπνπνηήζεθε  ζχκθσλα κε ηνλ 

Grossman (1983) απνηππψλεηαη σο εμήο: «ε λνεηηθή αλαπεξία αλαθέξεηαη ζηε 

ζεκαληηθά θάησ ηνπ κέζνπ όξνπ γεληθή λνεηηθή ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ αηόκνπ πνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα ή ζπλπθαίλεηαη κε ειιείκκαηα ζηελ πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη 

εθδειώλεηαη ζηε δηάξθεηα ηεο αλαπηπμηαθήο πεξηόδνπ», (ηαζηλφο, 2016, ζ. 94). 

χκθσλα κε ηνπο Baird θαη Sadovnick (1985) νη αηηίεο ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο 

είλαη πνιπάξηζκεο θαζψο πεξηιακβάλνπλ γελεηηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. 

ε κεγάιν πνζνζηφ πεξηπηψζεσλ (πεξίπνπ 30-50%) νη γηαηξνί αδπλαηνχλ λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηελ αηηηνινγία ηεο αλαπεξίαο. Ο Rutter (2006) επηζεκαίλεη φηη ε 

δηάγλσζε εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ην πξνζσπηθφ θαη νηθνγελεηαθφ ηαηξηθφ 

ηζηνξηθφ, κηα νινθιεξσκέλε ζσκαηηθή εμέηαζε ηνπ αηφκνπ θαη κηα ελδειερή 

αλαπηπμηαθή αμηνιφγεζε. ια ηα παξαπάλσ νδεγνχλ ζηηο θαηάιιειεο εθηηκήζεηο γηα 
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ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο ζηελ νηθνγέλεηα θαη πξνγξακκάησλ πξψηκεο παξέκβαζεο 

(Armatas, 2009). 

Σν 1991 ν Bregman (φπσο αλαθέξεηαη ζε Armatas, 2009) φξηζε ηε λνεηηθή 

αλαπεξία σο κηα γελεηηθή δηαηαξαρή πνπ εθδειψλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ θάησ απφ ην 

κέζν φξν ηεο γεληθήο λνεηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ησλ ειιεηκκάησλ ζηελ 

πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ λνεηηθή αλαπεξία είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε 

ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ πνπ αξρίδεη ζηελ παηδηθή ειηθία θαη ραξαθηεξίδεηαη 

απφ κεησκέλν βαζκφ επθπΐαο θαη πξνζαξκνζηηθψλ δεμηνηήησλ, απνηειψληαο ηελ πην 

θνηλή αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή. πσο αλαθέξνπλ νη Daily, Ardinger θαη Holmes (2000) 

ε λνεηηθή αλαπεξία δελ είλαη εκθαλήο ζηα κηθξά παηδηά απφ ηνπο θιηληθνχο γηαηξνχο. 

Ζ λνεηηθή αλαπεξία παξνπζηάδεηαη ζην 2-3% ηνπ πιεζπζκνχ είηε απνκνλσκέλε είηε 

σο κέξνο ελφο ζπλδξφκνπ ή κηαο δηαηαξαρήο (Armatas, 2009). 

Ο Borthwick – Duffy (1994) αλαθέξεη φηη έλαο αθξηβήο θαη ζπλεπήο νξηζκφο γηα 

ηε λνεηηθή αλαπεξία είλαη πνιχ ζεκαληηθφο ιφγσ ηεο επίδξαζήο ηεο ζηα άηνκα πνπ 

ζπρλά παξνπζηάδεηαη. Ωζηφζν, ε λνεηηθή αλαπεξία δελ νξίδεηαη πάληα κε ηνλ ίδην 

ηξφπν ζηηο δηάθνξεο κειέηεο πνπ δηεμάγνληαη. Δλψ θάπνηνη νξηζκνί βαζίδνληαη ζην 

ζθνξ ηνπ δείθηε λνεκνζχλεο γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, 

κεξηθνί βαζίδνληαη κφλν ζηηο πξνζαξκνζηηθέο δεμηφηεηεο γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη άιινη 

πεξηιακβάλνπλ θαη ην δείθηε λνεκνζχλεο θαη ηηο πξνζαξκνζηηθέο ζπκπεξηθνξέο. 

Δπίζεο, πνιιέο κειέηεο είλαη εθείλεο πνπ βαζίδνληαη θαη ζηηο επξείεο θαηεγνξίεο ηεο 

ζνβαξφηεηαο ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο φξνπο ήπηα, κέηξηα, 

ζνβαξή θαη βαξηά λνεηηθή αλαπεξία ή ζηελ αηηηνινγία (Armatas, 2009). 

Ο πην πξφζθαηνο νξηζκφο ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο είλαη απηφο πνπ δηαηππψζεθε 

απφ ηελ  Ακεξηθαληθή Δηαηξεία ησλ Ννεηηθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Αλαπεξηψλ (AAIDD) 

ην 2002 θαη είλαη ν εμήο: 
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«Η λνεηηθή αλαπεξία είλαη κηα δπζθνιία/αλαπεξία πνπ ραξαθηεξίδεηαη από 

ζεκαληηθνύο πεξηνξηζκνύο ζηε λνεηηθή ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ αηόκνπ θαη ζηελ 

πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά, όπσο απηνί εθθξάδνληαη ζηηο αληηιεπηηθέο, θνηλσληθέο θαη 

πξαθηηθέο δεμηόηεηεο. Η αλαπεξία εκθαλίδεηαη πξηλ ηελ ειηθία ησλ 18 ρξόλσλ. Οη 

λνεηηθνί πεξηνξηζκνί αλαθέξνληαη ζην δείθηε λνεκνζύλεο (ΔΝ), ν νπνίνο είλαη ζρεδόλ 

δύν ηππηθέο απνθιίζεηο θάησ από ην κέζν όξν ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ, πνπ ηζνύηαη κε 

ζθνξ θνληά ζην 70 (<70) θαη νη πξνζαξκνζηηθνί πεξηνξηζκνί αλαθέξνληαη ζε αλαπεξίεο 

πνπ εκθαλίδνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε δύν από ηηο δέθα πεξηνρέο δεμηνηήησλ», (Armatas, 

2009· Schalock, Luckasson, Shogren, Borthwick-Duffy, Bradley, Buntinx, Coulter, 

Craig, Gomez, Lachapelle, Reeve, Snell, Spreat, Tasse, Thompson, Verdugo, 

Wehmeyer & Yeager, 2007). 

χκθσλα κε ηνλ Trent (1994), ζηε θπζηθή αλάπηπμε ηεο γιψζζαο νη φξνη ζπρλά 

εκθαλίδνληαη θαη εμαθαλίδνληαη, θαζψο εμαξηψληαη απφ ηε δηάξθεηα ηεο ρξεζηκφηεηά 

ηνπο (Luckasson θαη Reeve, 2001). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη αιιαγέο ζηελ νξνινγία 

ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο ζπλερίδνληαη φζν γλσξίδνπκε ηη νλνκάδνπκε λνεηηθή 

αλαπεξία. Ο Scheerenberger (1983) αλαθέξεη φηη ν πξψηνο γεληθφο φξνο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ Ακεξηθή ήηαλ ν φξνο «αλνεζία» ν νπνίνο έγηλε επξέσο 

δηαδεδνκέλνο ζηηο αξρέο ηνπ 1900. Σειηθά, ν φξνο «αλνεζία» ρσξίζηεθε ζηηο εμήο 

ππννκάδεο ή επίπεδα:  βιάθαο, ειίζηνο θαη αλφεηνο θάηη αλάινγν κε ηηο ζεκεξηλέο 

θαηεγνξίεο ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο (ήπηα, κέηξηα, ζνβαξή θαη βαξηά). Πξηλ ην 1900, 

θάπνηεο παξαιιαγέο ηνπ φξνπ «αλφεηνο» ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα πεξηγξάςνπλ 

θάπνηεο ηάμεηο αηφκσλ, νη νπνίνη ζεσξνχληαλ φηη δελ αλήθνπλ ζην ρψξν ηεο 

θαλνληθφηεηαο (Walsh, 2002).  

ηαδηαθά, ελ κέξεη εμαηηίαο ηεο αλαπηπζζφκελεο πεξηθξφλεζεο γηα ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο νξηζκνχο θαη επεηδή ην πεδίν ηεο αλαπεξίαο ζπλερψο εμειίζζεηαη, νη 
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φξνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα ηέιε ηνπ 1800 θαη ζην πξψην κηζφ ηνπ 20νχ αηψλα 

εμαθαλίζηεθαλ. Απφ ηα κέζα ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα (1940-1950), ε νξνινγία 

άιιαδε ζπλερψο, θαζψο ε επηζηήκε ζην πεδίν ηεο αλαπεξίαο πάιεπε λα θαηαλνήζεη ην 

θαηλφκελν πνπ γλσξίδνπκε σο λνεηηθή αλαπεξία. Ο φξνο «λνεηηθή αλεπάξθεηα» είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο πεξηφδνπ. Αξγφηεξα, ε «αλεπάξθεηα» θαη ην «ειάηησκα», 

δηαζηάζεηο ηνπ φξνπ απηήο ηεο επνρήο έδσζαλ ηε ζέζε ηνπο ζε κηα έλλνηα πνπ 

ελζσκάησζε ηελ ηδέα ηνπ αλαπηπμηαθνχ δείθηε, θαη ε «λνεηηθή αλαπεξία» ήηαλ ν φξνο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ πην ζπρλά. Απηφ πνπ ζπρλά δελ ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε είλαη 

φηη θαλέλαο απφ ηνπο παξαπάλσ φξνπο, φηαλ πξνηάζεθαλ, δελ είραλ ζθνπφ λα 

ζηηγκαηίζνπλ αξλεηηθά ηα άηνκα. Οη επηζηήκνλεο πνπ ηνπο πξφηεηλαλ πξνζπαζνχζαλ 

πξψηα λα θαηαλνήζνπλ ηα λνεηηθά θαη αλαπηπμηαθά θαηλφκελα πνπ παξαηεξνχζαλ θαη 

δεχηεξνλ λα θαηνξζψζνπλ λα βξνπλ κηα ζπκβαηηθή γιψζζα κε ηελ νπνία λα 

επηθνηλσλνχλ ζρεηηθά κε απηά ηα θαηλφκελα (Walsh, 2002).    

ε έξεπλα ησλ Salvador-Carulla θαη Bertelli (2008) αλαθέξεηαη φηη ν φξνο ηεο 

λνεηηθήο αλαπεξίαο έρεη νινθιεξψζεη ηελ θνηλσληθή ηνπ ρξήζε θαη πξέπεη λα 

αληηθαηαζηαζεί. ε άιιε έξεπλα, ν Smith (2003) επηζεκαίλεη φηη ν φξνο λνεηηθή 

αλαπεξία απνηειεί έλα επηζηεκνληθά επηειέο θαη θνηλσληθά επηδήκην θαηαζθεχαζκα 

θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη πηα. Γειψλεη φηη  «ν θαιχηεξνο νξηζκφο ηεο 

λνεηηθήο αλαπεξίαο δελ πξέπεη λα είλαη θαλέλαο νξηζκφο» θαη πηζηεχεη φηη «ε πιεζψξα 

ηνπ φξνπ «αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο» ζα κπνξνχζε λα πεξηγξάςεη θαιχηεξα ηελ 

εηεξνγέλεηα ησλ αηφκσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη λνεηηθά αλάπεξνη (Thompson & Ezell, 

2016). Σέινο, ν Danforth (1997) δελ βξίζθεη θάπνηνλ νπζηαζηηθφ ιφγν λα ζπλερίζεη λα 

ππάξρεη ν φξνο ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο. Πηζηεχεη φηη δηαησλίδνληαο κηα ηέηνηα 

πεπνίζεζε ζηελ νπνία θάπνηνη άλζξσπνη ζηελ θνηλσλία εκθαλίδνπλ κηα αλεπάξθεηα 

πνπ νλνκάδεηαη λνεηηθή αλαπεξία, ε νπνία πξνυπνζέηεη επαγγεικαηηθή παξέκβαζε, 
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είλαη αλήζηθν. χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ Danforth (1997) « ε θνηλσληθή ηαπηφηεηα ελφο 

παηδηνχ αλαδηακνξθψλεηαη γξήγνξα απφ ηε «θπζηνινγηθή θαηάζηαζε» ζε 

«απνδπλακσκέλν καζεηεπφκελν» ηελ ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο. 

1.1.1 ςζηήμαηα ςποζηήπιξηρ και Νοηηική Αναπηπία 

 
Σα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία απνηεινχλ έλα 

απφ ηα πην ζεκαληηθά θνκκάηηα ζηε δσή ελφο αηφκνπ, πεξηιακβάλνληαο ηα ζπζηήκαηα 

θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνέξρνληαη θαη θαηαιήγνπλ ζηελ ελζσκάησζε ζηελ θνηλφηεηα, 

ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ζηελ πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ. Ζ ηδέα ησλ 

ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο άιιαμε ηνλ ηξφπν παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο, 

αλαγλψξηζε ηηο αλάγθεο θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ αηφκνπ πνπ αιιάδνπλ κε ην ρξφλν 

(Schalock & Ruth Luckasson, 2004). χκθσλα κε ηνλ Luckasson θαη ηνπο ζπλεξγάηεο 

ηνπ (2002) ηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο απνηεινχλ α. πεγέο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ 

ζθνπεχνπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο, ηεο εθπαίδεπζεο, ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη 

ηνπ πξνζσπηθνχ επ-δελ ελφο αηφκνπ θαζψο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο αηνκηθήο ηνπο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη β. ςπρνινγηθέο δνκέο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξφηππν θαη ζηελ 

έληαζε ηεο απαξαίηεηεο ππνζηήξημεο πνπ ρξεηάδεηαη έλα άηνκν γηα λα ζπκκεηέρεη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαλνληζηηθή αλζξψπηλε ιεηηνπξγία (Thompson, 

Bradley, Buntinx, Schalock, Shogren, Snell, and Wehmeyer, Borthwick-Duffy, Coulter, 

Craig, Gomez, Lachapelle, Luckasson, Reeve, Spreat, Tasse´, Verdugo & Yeager, 

2009). 

Ζ πξνζέγγηζε ησλ «ππνζηεξηθηηθψλ ζπζηεκάησλ» ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ 

Ακεξηθάληθε Έλσζε γηα ηηο Ννεηηθέο θαη Αλαπηπμηαθέο Αλαπεξίεο θαη βαζίδεηαη ζηε 

ινγηθή φηη ε ζπλεηή εθαξκνγή ηεο θαηάιιειεο ζηήξημεο κπνξεί λα βειηηψζεη ηηο 

ιεηηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, εληζρχνληαο κε απηφλ ηνλ 
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ηξφπν ηελ αλεμαξηεζία ηνπ αηφκνπ, ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηελ ελζσκάησζε ζηελ 

θνηλφηεηα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε (Davies & Stock, Wehmeyer, 2002). 

ηε 10
ε
 έθδνζε ηνπ εγρεηξηδίνπ ηεο Ακεξηθάληθεο Έλσζεο γηα ηηο Ννεηηθέο θαη 

Αλαπηπμηαθέο Αλαπεξίεο δηαηεξείηαη ε δνκή ηεο ππνζηήξημεο σο έλα ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν ηνπ ζπζηήκαηνο θαη σο έλα ζρεηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη ηνλ 

ζρεδηαζκφ ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Ζ Ακεξηθάληθε Έλσζε γηα ηηο Ννεηηθέο 

θαη Αλαπηπμηαθέο Αλαπεξίεο ζεψξεζε ηελ αλαπεξία σο «έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα 

ζηελ ηθαλφηεηα εθηέιεζεο ελεξγεηψλ («δπζθνιία/ αλαπεξία»), ζηε δπλαηφηεηα 

εθηέιεζεο («πεξηνξηζκνί ζηηο δξαζηεξηφηεηεο») θαη ζηελ επθαηξία ιεηηνπξγηθφηεηαο 

(«πεξηνξηζκνί ζπκκεηνρήο»), (Riches, Parmenter, Llewellyn, Hindmarsh
 
& Chan, 2009). 

Σα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ππνδεηθλχνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο ηεο δσήο φπσο ε δηαβίσζε, ε εξγαζία, ν ειεχζεξνο ρξφλνο, ε εθπαίδεπζε θαη νη 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζηελ θνηλσληθή δσή. Δπηπιένλ, ε ππνζηήξημε, ηελ νπνία  

ιακβάλεη έλα άηνκν επεξεάδεη ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ, ηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ 

δέρεηαη αιιά θαη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θαη αηνκηθνχο παξάγνληεο , νη νπνίνη επηδξνχλ 

ζηε δσή ηνπ αηφκνπ θαζψο θαη απηνχο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ (Wehmeyer, Buntinx, Lachapelle, Luckasson, Schalock & 

Verdugo, with Borthwick-Duffy, Bradley, Craig, Coulter, Gomez, Reeve, Shogren, 

Snell, Spreat, Tasse´, Thompson & Yeager, 2008). 

Σα είδε ησλ ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο είλαη πνηθίια. χζηεκα ππνζηήξημεο 

κπνξεί λα απνηειεί ην ίδην ην άηνκν, ε νηθνγέλεηα, νη θίινη, νη ζπλάδειθνη, νη γείηνλεο 

αθφκε θαη έλα ζχζηεκα ππεξεζηψλ λνεηηθήο αλαπεξίαο ή έλαο νξγαληζκφο (Davies & 

Stock, Wehmeyer, 2002). Δπίζεο, ζεκαληηθή ππνζηήξημε κπνξεί λα απνηειέζεη θαη ε 

ηερλνινγία φπσο γηα παξάδεηγκα έλαο αηνκηθφο ςεθηαθφο ππνβνεζεηήο ή κηα ζπζθεπή 

απμεηηθήο επηθνηλσλίαο. Άιισζηε, ζθνπφο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ε 
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παξνρή επαξθνχο θαη ζρεηηθήο θπζηθήο ζηήξημεο γηα ηε βνήζεηα αηφκσλ κε φινπο ηνπο 

ηχπνπο θαη επίπεδα αλαπεξίαο πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηέρνπλ φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ελεξγά ζηελ θνηλφηεηα θαη λα δνπλ πην επράξηζηε θαη 

ηθαλνπνηεηηθή δσή, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο, ηηο θηινδνμίεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο 

(Riches, Parmenter, Llewellyn, Hindmarsh
 
& Chan, 2009). χκθσλα κε ηνλ Aldridge 

(2010) ε ππνζηήξημε πνπ ιακβάλεη ην θάζε άηνκν εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην 

ίδην ην άηνκν, θαζψο ππάξρνπλ πξάγκαηα πνπ ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία κπνξνχλ 

λα θάλνπλ κφλα ηνπο (Aldridge (2010).  

Σν κνληέιν ππνζηήξημεο, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ζην 11
ν
 εγρεηξίδην γηα ηε 

Ννεηηθή Αλαπεξία πξνηείλεη ηέζζεξηο βαζηθέο αξρέο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί 

ην κνληέιν ππνζηήξημεο: (α) ε αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζηελ αηνκηθή επάξθεηα θαη ζηηο 

πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο είλαη απνηέιεζκα αλαγθψλ, νη νπνίεο απαηηνχλ 

ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο θαη εληάζεηο αηνκηθήο ππνζηήξημεο, (β) εθφζνλ ε αηνκηθή 

ππνζηήξημε βαζίδεηαη ζε πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ, είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζηε 

βειηίσζε ηεο αλζξψπηλεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ησλ αηνκηθψλ απνηειεζκάησλ, (γ) ε 

επηθέληξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ ππεξεζηψλ ησλ ζπζηεκάησλ 

ππνζηήξημεο ζηξέθνληαη ζην λα θαηαλνήζνπλ ηα άηνκα κε βάζε ηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ 

θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδνληαη θαη φρη κε βάζε ηελ αλαπεξία ή ηε δπζιεηηνπξγία 

θαη (δ) νη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζηελ αλαγλψξηζε, ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ νξγάλσζε ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο πνπ εληζρχνπλ ηα αηνκηθά 

απνηειέζκαηα (Schalock, Luckasson & Shogren, With Borthwick-Duffy, Bradley, 

Buntinx, Coulter, Craig, Gomez, Lachapelle, Reeve, Snell, Spreat, Tasse´, Thompson, 

Verdugo, Wehmeyer & Yeager, 2007). 

Ζ νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ  είλαη νη δχν βαζηθφηεξνη παξάγνληεο 

πνπ παξέρνπλ ππνζηήξημε ζηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία. Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 
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είλαη σθέιηκν λα πεξλνχλ ρξφλν φινη καδί, λα ζπδεηνχλ θαη λα επηιχνπλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηεξίδνληαο ν έλαο ηνλ άιιν. Οη γνλείο ησλ παηδηψλ 

νθείινπλ λα ηα βνεζνχλ θαη λα εμππεξεηνχλ ηηο αηνκηθέο ηνπο αλάγθεο φζν 

πεξηζζφηεξν κπνξνχλ. Δπίζεο, νη θίινη απνηεινχλ έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα 

ππνζηήξημεο πξνο ηελ νηθνγέλεηα θαη ην άηνκν κε λνεηηθή αλαπεξία. Σν επάγγεικα 

ησλ γνλέσλ, ην επίπεδν ηεο κφξθσζήο ηνπο απνηεινχλ επίζεο παξάγνληεο πνπ 

πξνσζνχλ ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. Ζ νηθνγέλεηα ζηεξίδεη ην άηνκν κε 

λνεηηθή αλαπεξία ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο ζην ζρνιείν, ζην 

ζπίηη, ζηε ζχλαςε θηιηθψλ ζρέζεσλ θαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ θνηλφηεηα (Schalock, 

Borthwick-Duffy, Bradley, Buntinx, Coulter, Craig, Gomez, Lachapelle, Luckasson & 

Reeve, 2010).  

Οη Turnbull θαη Turnbull (2000) αλαθέξνπλ φηη ζηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο 

ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, ε νηθνγέλεηα ζεσξείηαη ν θχξηνο παξάγνληαο 

ππνζηήξημεο. χκθσλα κε ηνπο Braddock, Hemp θαη Rizzolo (2008a), κηα έξεπλα πνπ 

δηεμήρζε ην 2006 ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο έδεημε φηη ην 60% πεξίπνπ ησλ 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία δνχζαλ κε ηνπο θξνληηζηέο νηθνγέλεηαο, απνηειψληαο έλα 

αλεπίζεκν ζχζηεκα πεξίζαιςεο, ην νπνίν ήηαλ πέληε θνξέο ζπνπδαηφηεξν απφ έλα 

επίζεκν ζχζηεκα πεξίζαιςεο. Πνιιέο έξεπλεο φπσο εθείλε ησλ Mendes de Jean, Gold, 

Glass, Kaplan θαη George (2001) έρνπλ δείμεη φηη ηα πεξηζζφηεξα άηνκα κε αλαπεξίεο 

πξνηηκνχλ λα παξακέλνπλ ζπίηη, πξνηηκψληαο ηελ ππνζηήξημε ησλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο. Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζπρλά παξέρνπλ αλεπίζεκα ππνζηήξημε, ε νπνία 

είλαη θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή θαη νηθνλνκηθή, ε νπνία ζπκπιεξψλεη ή αθφκε θαη 

ππεξβαίλεη ηελ επίζεκε ππνζηήξημε πνπ παξέρεηαη απφ ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή ελφο 

θξάηνπο. Απηή ε αλεπίζεκε κνξθή ππνζηήξημεο είλαη πνιχηηκε γη‟ απηά ηα άηνκα, 

θαζψο ζρεηίδεηαη κε ηελ ελίζρπζε ηνπ εζηθνχ ηνπο, κεηψλεη ηε κνλαμηά θαη ηελ 
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αλεζπρία, ην αίζζεκα ηεο αληθαλφηεηαο, ηε ζλεζηκφηεηα, πξνζθέξεη κεγαιχηεξν 

πξνζδφθηκν δσήο θαη κεηψλεη ηελ ηδξπκαηνπνίεζε (Heller & Schindler, 2009).Ζ 

ζηήξημε πνπ ιακβάλεη ε νηθνγέλεηα κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθή, ππνζηήξημε κε 

ηερλνινγηθέο ή πεξηβαιινληηθέο πξνζαξκνγέο, ππνζηήξημε κε πξνζσπηθφ (λα ζηαινχλ 

εθπαηδεπηέο ή βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ζηα ζπίηηα), ππνζηήξημε κε παξνρή ηαηξηθψλ 

βνεζεκάησλ, νηθνγελεηαθήο ζπκβνπιεπηηθήο, κε παξνρή ζεξαπεηψλ, κε κεηαθίλεζε ηνπ 

αηφκνπ κε αλαπεξία, κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ. Ζ ίδηα ε νηθνγέλεηα ιεηηνπξγεί σο ζχζηεκα ππνζηήξημεο γηα ην ίδην ην άηνκν 

κε αλαπεξία. Ζ δήηεζε απηνχ ηνπ είδνπο ππνζηήξημεο απμάλεηαη ζεκαληηθά θάζε 

ρξφλν θαη εληζρχεηαη απφ θξαηηθά θνλδχιηα (Rizzolo, Hemp, Braddock & Schindler, 

2009). 

Οη γνλείο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία πνπ είλαη ειηθησκέλνη κέζα απφ ηα 

ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ληψζνπλ απηνπεπνίζεζε θαη έρνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ ειέγρνπ 

πνπ ίζσο ιείπεη απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Άιισζηε, ππάξρνπλ απνδείμεηο φηη ηα 

δίθηπα παξνρήο ππνζηήξημεο εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη λα πξνζθέξνπλ 

ζηήξημε αθφκε θαη φηαλ νη γνλείο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία έρνπλ πεζάλεη. Σν 2004, ν 

Thompson δηεμήγαγε κηα έξεπλα ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, ζηελ νπνία βξήθε 

φηη ην 78% ησλ ελειίθσλ (άλσ ησλ 18 εηψλ) φισλ ησλ ηχπσλ αλαπεξίαο ιάκβαλε 

θξνληίδα ζην ζπίηη, ε νπνία πξνεξρφηαλ απνθιεηζηηθά απφ ηα κέιε ή ηνπο θίινπο ηεο 

νηθνγέλεηαο (Heller & Schindler, 2009).χκθσλα κε ηνλ Race (2007) ε αλάπηπμε ησλ 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία επεξεάδεηαη απφ κηα 

πνηθηιία παξαγφλησλ ζε εζληθφ ή αθφκε θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Ζ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, νη θνηλσληθέο αμίεο, ε πνιηηηθή ηδενινγία ηεο θπβέξλεζεο, ε θπβεξλεηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε, ε θνπιηνχξα ησλ ππεξεζηψλ, νη λφκνη έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε 

θχζε θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ. ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ν ζπλδπαζκφο 
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ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ απνηειεί ην επίθεληξν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία. Παξάγνληεο φπσο ε 

πεληρξή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ε εμάξηεζε απφ εμσηεξηθή νηθνλνκηθή βνήζεηα, ε 

ρακειή θνηλσληθή επαηζζεηνπνίεζε απέλαληη ζε ζέκαηα αλαπεξίαο, ε έιιεηςε λφκσλ 

δεκηνπξγνχλ πξνθιήζεηο γηα ηηο θπβεξλήζεηο πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζνπλ κηα ζεηηθή 

αιιαγή ζηηο δσέο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο (Makharadze,  Kitiashvili, Bricout, 2010). 

Μηα ζεηηθή εμέιημε απνηειεί ε αλάπηπμε ηνπ Μνληέινπ ηεο Δλεξγνχο Τπνζηήξημεο 

(Active Support Model). 

Ο Felce θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2002)  αλαθέξνπλ φηη ην Μνληέιν ηεο Δλεξγνχο 

Τπνζηήξημεο πξνέθπςε σο κηα απάληεζε ζην γεγνλφο φηη παξά ηε κεηαζηξνθή απφ ηελ 

ηδξπκαηνπνίεζε ζηελ θνηλνηηθή δσή, ηα άηνκα κε ζνβαξή αλαπεξία ζπρλά ζπλερίδνπλ 

λα βηψλνπλ ρακειά επίπεδα ζπκκεηνρήο ζε νπζηαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Απηφ 

θαίλεηαη άδηθν θαη αθχζηθν θαη απνδείρηεθε φηη ζνβαξά πξνβιήκαηα κπνξεί λα 

ζπλδένληαη κε ηε ρακειή ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ παζεηηθφηεηα, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ απμεκέλε πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά, ηα πξνβιήκαηα πγείαο 

θαη ηελ θαηάζιηςε. πλεπψο, ην Μνληέιν ηεο Δλεξγνχο Τπνζηήξημεο πεξηιακβάλεη ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη νξγαλσηηθέο 

δηαδηθαζίεο, πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ απεπζείαο ππνζηήξημε ηνπ αηφκνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζε νπζηψδεηο δξαζηεξηφηεηεο γηα ην ίδην ην άηνκν (ην 

πξνζσπηθφ θάλεη καδί παξά γηα ην ίδην ην άηνκν). Αξθεηέο έξεπλεο ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην θαη ζηελ Απζηξαιία έρνπλ δείμεη φηη ε ζσζηή ρξήζε ηνπ Μνληέινπ ηεο 

Δλεξγνχο Τπνζηήξημεο απμάλεη ζεκαληηθά ηε ζπκκεηνρή ζηελ θαζεκεξηλή, θνηλνηηθή 

θαη θνηλσληθή δσή γηα πνιιά άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία (Davies, Stock & Wehmeyer, 

2002). 
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ζνλ αθνξά ηελ ππνζηήξημε πνπ ιακβάλεη έλα άηνκν κε λνεηηθή αλαπεξία ζηε 

ζρνιηθή ηνπ δσή, απηή κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο κνξθέο φπσο είλαη ν ζεζκφο ηεο 

παξάιιειεο ζηήξημεο κέζα ζηελ ηάμε ή ε πηνζεζία ηνπ καζεηή απφ παηδηά 

κεγαιχηεξεο ηάμεο, πξνθεηκέλνπ λα εθπαηδεχεηαη παξάιιεια κε ηνπο ζπλνκειίθνπο 

ηνπ ρσξίο αλαπεξίεο. πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ε ππνζηήξημε είλαη νη πεγέο θαη 

νη ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ 

κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ αηνκηθή επδσία ηνπ καζεηή (Schalock, Borthwick-

Duffy, Bradley, Buntinx, Coulter, Craig, Gomez, Lachapelle, Luckasson & Reeve, 

2010). Οπνηαδήπνηε κνξθή ππνζηήξημεο ιακβάλεη ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη φζν ην 

δπλαηφλ ιηγφηεξν παξεκβαηηθή. Απηφ πξέπεη λα ζπκβαίλεη, επεηδή ε παξεκβαηηθή 

ππνζηήξημε πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή ηνπ καζεηή, γεγνλφο πνπ κπνξείλα ζηηγκαηίζεη 

ηνλ ίδην ην καζεηή. πλήζσο, ε ζπκκεηνρή ησλ ζπλνκειίθσλ απνηειεί έλαλ παξάγνληα 

πνπ βνεζάεη ηνπο επαγγεικαηίεο εθπαηδεπηέο λα ζρεδηάδνπλ κηα ιηγφηεξν παξεκβαηηθή 

ππνζηήξημε. ια ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία πξέπεη λα έρνπλ ειεχζεξε πξφζβαζε 

ζε εθπαηδεπηέο, νη νπνίνη θαηαλννχλ ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο θαη είλαη πιήξσο ελήκεξνη 

θαη θαηαξηηζκέλνη ζηηο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

θάζε άηνκν κε λνεηηθή αλαπεξία λα έρεη έλα εμαηνκηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, 

ην νπνίν αλαπηχζζεηαη απφ κηα νκάδα εθπαηδεπηψλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

νηθνγέλεηα  ηνπ αηφκνπ λα δνπιεχνπλ θαη λα απνθαζίδνπλ φινη καδί γηα ην ηη 

ρξεηάδεηαη ην άηνκν λα κάζεη, πσο ζα ην κάζεη πην απνηειεζκαηηθά, πνχ ζα πξέπεη ην 

παηδί λα εθπαηδεπηεί θαη ηη κνξθή ππνζηήξημεο ζα ρξεηαζηεί (Schalock, Borthwick-

Duffy, Bradley, Buntinx, Coulter, Craig, Gomez, Lachapelle, Luckasson & Reeve, 

2010). 

 Σα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ησλ αηφκσλ κε  λνεηηθή αλαπεξία απνηεινχλ έλα 

πνιχηηκν θνκκάηη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο, θαζψο εληζρχνπλ ζεκαληηθά ηε 
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ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ. Σν ζρνιείν, σο ζχζηεκα 

ππνζηήξημεο είλαη ζεκαληηθφ λα πξνάγεη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ θνηλσλία, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο γεληθέο ππεξεζίεο, λα πξνσζεί ηε ρξήζε ππεξεζηψλ φζνλ αθνξά 

ζέκαηα θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο, εθπαίδεπζεο, εξγαζίαο, κάζεζεο θαη ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ. Δπνκέλσο, ην ζρνιείν σο θνξέαο ππνζηήξημεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

νηθνγέλεηα πξέπεη λα πξνάγεη ηε ζηήξημε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ καζεηψλ (Schalock, 

Borthwick-Duffy, Bradley, Buntinx, Coulter, Craig, Gomez, Lachapelle, Luckasson & 

Reeve, 2010). 

 

1.2 Αςηοπποζδιοπιζμψρ: Οπιζμψρ 
 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ν απηνπξνζδηνξηζκφο απνηειεί έλα ζέκα θαίξηαο ζεκαζίαο 

ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηα άηνκα κε απηηζκφ, κε λνεηηθή αλαπεξία θαη άιιεο 

αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (Field & Hoffman, 1994˙ Wehmeyer, 1998). Πνιινί νξηζκνί 

γηα ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ έρνπλ πξνζθεξζεί ζηνλ ρψξν ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

ζηε βηβιηνγξαθία ηεο αλαπεξίαο. Αλ θαη δηαθέξνπλ ζηελ αληίιεςε, νη νξηζκνί ηείλνπλ 

λα είλαη ζπλεπείο θαη ζχγρξνλνη. Οη Field, Martin, Miller, Ward θαη Wehmeyer (1998) 

έθαλαλ κηα πεξίιεςε κεξηθψλ απφ απηνχο ηνπο νξηζκνχο:  

«Ο απηνπξνζδηνξηζκφο είλαη έλαο ζπλδπαζκφο δεμηνηήησλ, γλψζεσλ θαη 

πεπνηζήζεσλ πνπ επηηξέπνπλ ζην άηνκν λα εθθξάδεη απηφλνκε, απηνθαηεπζπλφκελε 

θαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζε θάπνην ζθνπφ, ζπκπεξηθνξά. Ζ θαηαλφεζε ησλ δπλαηνηήησλ 

θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ελφο αηφκνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεπνίζεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

αηφκνπ σο ηθαλνχ θαη απνηειεζκαηηθνχ είλαη απαξαίηεηεο ζηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ. 

ηαλ θάπνην άηνκν δξα κε βάζε απηέο ηηο δεμηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο, απνθηά 
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κεγαιχηεξν έιεγρν ηεο δσήο ηνπ ιεηηνπξγψληαο σο επηηπρεκέλνο ελήιηθαο ζηελ 

θνηλσλία (Field & Hoffman, 1999˙  Field, Sarver & Shaw, 2003). 

χκθσλα κε ηνλ Nirje (1969) ε ζεσξία ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ βαζίδεηαη ζηελ 

αξρή ηεο θαλνληθφηεηαο, ηεο απηφλνκεο δηαβίσζεο θαη ζηα θηλήκαηα γηα ηα δηθαηψκαηα 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία (1960-70) θαη ζηα θηλήκαηα ελδπλάκσζεο (1980). Καηά ηνλ 

Williams (1989) ην απνηέιεζκα απηψλ ησλ θηλεκάησλ ήηαλ ε δεκηνπξγία ηεο 

αληίιεςεο φηη ηα άηνκα κε αλαπεξία κπνξνχλ λα έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ηνπο 

(Wehmeyer & Schwartz, 1998). 

ηνπο Wehmeyer θαη Schwartz (1998) αλαθέξεηαη φηη ν πξψηνο νξηζκφο γηα ηνλ 

απηνπξνζδηνξηζκφ δφζεθε απφ ηνλ Nirje (1972), ν νπνίνο επηζήκαλε φηη «έλαο βαζηθφο 

παξάγνληαο ηεο θαλνληθφηεηαο είλαη ε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ, έλα 

άηνκν κε αλαπεξία έρεη ηελ εκπεηξία ηνπ θαλνληθνχ ζεβαζκνχ, ηνλ νπνίν θάζε 

άλζξσπνο δηθαηνχηαη. Έηζη, νη επηινγέο, νη επηζπκίεο θαη νη θηινδνμίεο ελφο αηφκνπ κε 

αλαπεξία πξέπεη λα ιακβάλνληαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ππφςε φζνλ αθνξά ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηα επεξεάδνπλ. Δπνκέλσο, ν δξφκνο γηα ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ 

είλαη πξάγκαηη δχζθνινο αιιά θαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα έλα άηνκν κε αλαπεξία». 

Οη εξεπλεηέο Deci θαη Ryan (1985) δηεμήγαγαλ κία έξεπλα ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ν απηνπξνζδηνξηζκφο αλαθέξεηαη ζε κηα εζσηεξηθή αλάγθε γηα ηελ εκθάληζε 

έκθπησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ αηφκνπ. Οη άλζξσπνη είλαη έκθπηα ελεξγνί θαη εζσηεξηθά 

ππνθηλνχκελνη έηζη ψζηε λα εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο δελ 

ππάξρνπλ εκθαλείο εμσηεξηθέο αληακνηβέο. πλεπψο, νη Deci θαη Ryan (1985) φξηζαλ 

ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ σο «ηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα θάλεη επηινγέο έρνληάο ηεο 

σο κέζν ελίζρπζεο ή βνήζεηαο, φληαο ν θπξίαξρνο ησλ πξάμεψλ ηνπ. Ο 

απηνπξνζδηνξηζκφο είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα ηθαλφηεηα, είλαη κία αλάγθε. ινη 
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νη άλζξσπνη έρνπλ κία έκθπηε ηάζε λα είλαη απηνπξνζδηνξηδφκελνη, κε απνηέιεζκα λα 

εκθαλίδνπλ ελδηαθέξνπζεο ζπκπεξηθνξέο (Wehmeyer, 1995). 

ε κηα απφ ηηο πην πξψηκεο έλλνηεο γηα ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ φπσο αλαθέξεηαη 

ζηελ έξεπλα ησλ Field, Martin, Miller, Ward θαη Wehmeyer (1998), ν Ward (1988) 

αλαθέξζεθε ζηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ σο: «νη ζπκπεξηθνξέο πνπ νδεγνχλ ηα άηνκα λα 

θαζνξίζνπλ ηνπο ζηφρνπο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα πάξνπλ ηελ 

πξσηνβνπιία λα επηηχρνπλ απηνχο ηνπο ζηφρνπο. Ο Ward ζεψξεζε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο απηνπξαγκάησζεο, ηεο απηνπεπνίζεζεο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο έπαξζεο θαη 

ηεο απηνζπλεγνξίαο άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ. χκθσλα κε ηνλ 

Ward, ε απηνπξαγκάησζε είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ έλα άηνκν λα επηηχρεη έλα 

ζχλνιν δπλαηνηήησλ. Ζ απηνπεπνίζεζε είλαη ζεκαληηθή έηζη ψζηε ην άηνκν λα δξάζεη 

κε έλα ζίγνπξν ηξφπν θαη λα εθθξάζεη ειεχζεξα ηηο αλάγθεο ηνπ. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα 

βνεζά ηα άηνκα λα δξάζνπλ κε ηξφπνπο πνπ μεπεξλνχλ ζηεξεφηππνπο ξφινπο θαη 

πξνζδνθίεο. Ζ έπαξζε ζπλεηζθέξεη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αλαγλσξίδεη ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπ θαη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ θνηλσλία. Σέινο, νη δεμηφηεηεο ηεο 

απηνζπλεγνξίαο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηηπρίαο ζε ππεξεζίεο θαη 

ησλ παξνρψλ πνπ ρξεηάδνληαη. 

Οη Simpson θαη Weiner (1989) αλαθέξνπλ φηη ην Αγγιηθφ Λεμηθφ Oxford 

αλαγλσξίδεη ηελ αξρηθή ρξήζε ηνπ φξνπ «απηνπξνζδηνξηζκφο» φπσο απηή πξνέθπςε ην 

1683, αλαθεξφκελνο «ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κπαινχ ή ηεο επηζπκίαο θάπνηνπ αηφκνπ 

γηα έλα αληηθείκελν». Μηα δεχηεξε ζεκαζία ηνπ φξνπ απφ ην ίδην ιεμηθφ είλαη «ε 

δξάζε ησλ αλζξψπσλ λα νξίδνπλ κφλνη ηνπο ηε δσή ηνπο», κε ηελ πξψηε ρξήζε απηήο 

ηεο ζεκαζίαο λα πξνθχπηεη ην 1911. Σν Λεμηθφ American Heritage (1992) νξίδεη ηνλ 

απηνπξνζδηνξηζκφ σο ηνλ «πξνζδηνξηζκφ ηεο ηχρεο ή ηεο πνξείαο δξάζεο ελφο αηφκνπ 

ρσξίο θαλέλαλ εμαλαγθαζκφ, ε ειεχζεξε επηζπκία». Ο απηνπξνζδηνξηζκφο, ζηελ νπζία, 
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αλαθέξεηαη ζηελ νηθεηνζειή δξάζε ηνπ αηφκνπ, βαζηδφκελν ζην δηθφ ηνπ κπαιφ ή 

επηζπκία, ρσξίο θάπνηνλ εμσηεξηθφ εμαλαγθαζκφ. 

Οη Field θαη Hoffman (1994) φξηζαλ ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ σο «ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ αηφκνπ λα θαζνξίζεη θαη λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ βαζηδφκελνο ζε έλα ζεκέιην 

γλψζεο θαη εθηίκεζεο ηνπ εαπηνχ ηνπ». Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν πεξηιακβάλεη 

λνεηηθνχο, ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη ζπκπεξηθνξηθνχο παξάγνληεο πνπ πξνάγνπλ ηνλ 

απηνπξνζδηνξηζκφ έρνληαο πέληε θχξηα ζπζηαηηθά: 1. ε απηνγλσζία, 2. ε 

απηνεθηίκεζε, 3. ην ζρέδην, 4. ε δξάζε θαη 5. ηα απνηειέζκαηα ηεο εκπεηξίαο θαη ε 

κάζεζε (Field, Martin, Miller, Ward & Wehmeyer, 1998). 

Ο Wehmeyer (1995) αλαθέξεηαη ζηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ θάλνληαο ιφγν γηα έλα 

αλαθαίξεην δηθαίσκα αιιά θαη αλάγθε θάζε αλζξψπνπ λα θάλεη ηηο δηθέο ηνπ επηινγέο 

ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ηνπ, ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. Ζ θαηάθηεζε ησλ 

βαζηθψλ δεμηνηήησλ ηεο απηνπξνζδηνξηδφκελεο ζπκπεξηθνξάο απνηειεί βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή φισλ ησλ αλζξψπσλ θαη 

αζθαιψο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία (Καξηαζίδνπ, 2015). 

Οη Martin θαη Marshall (1995) πεξηέγξαςαλ ηνπο απηνπξνζδηνξηδφκελνπο 

αλζξψπνπο σο άηνκα πνπ γλσξίδνπλ πψο λα επηιέγνπλ, μέξνπλ ηη ζέινπλ θαη πψο λα ην 

πάξνπλ. Έρνληαο επίγλσζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο αλαγθψλ, ηα απηνπξνζδηνξηδφκελα 

άηνκα ζέηνπλ ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο επηδηψθνπλ λα επηηχρνπλ. Απηφ πεξηιακβάλεη ηε 

γλψζε ηνπ αηφκνπ φζνλ αθνξά ηηο αλάγθεο ηνπ, ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ σο πξνο 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηε δεκηνπξγία 

κνλαδηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

Σα απηνπξνζδηνξηδφκελα άηνκα είλαη πξσηαξρηθνί παξάγνληεο πνπ ζεκαίλεη φηη 

θάλνπλ ηα πξάγκαηα λα ζπκβαίλνπλ ζηε δσή ηνπο. Δίλαη πξνζεισκέλα ζην ζηφρν ηνπο 

θαη εθαξκφδνπλ ηηο δεμηφηεηεο επηινγήο θαη ιήςεο απνθάζεσλ γηα λα θαζνδεγήζνπλ 
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ηηο πξάμεηο ηνπο. Ξέξνπλ ηη λα θάλνπλ θαιά θαη πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα. Σα 

απηνπξνζδηνξηδφκελα άηνκα είλαη πξσηαγσληζηέο ζηηο δηθέο ηνπο δσέο ρσξίο λα δξνπλ 

άιινη γη‟ απηνχο (Wehmeyer, 2002). 

πσο αλαθέξεηαη ζηνπο Thoma, Nathason, Baker θαη Tamura (2002) ν 

Wehmeyer (1996) φξηζε ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ σο εμήο: «ην άηνκν δξα σο θχξηνο 

εθπξφζσπνο ηεο δσήο ηνπ θάλνληαο επηινγέο θαη παίξλνληαο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ ειεχζεξν απφ αθαηάιιειε εμσηεξηθή επηξξνή ή παξέκβαζε. 

Κάπνηνη άιινη εξεπλεηέο φπσο νη Faw, Davis θαη Peck (1996) νξίδνπλ ηνλ 

απηνπξνζδηνξηζκφ σο ηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα επηιέγεη κε ηέηνην ηξφπν έηζη 

ψζηε νη επηινγέο ηνπ λα θαζνξίδνπλ ηηο πξάμεηο ηνπ. 

Σν 1998, ν Wehmeyer πεξηέγξαςε ηελ απηνπξνζδηνξηδφκελε ζπκπεξηθνξά 

βαζηζκέλνο ζην ζθνπφ ή ζηε ιεηηνπξγία ησλ πξάμεσλ ελφο αηφκνπ θαη πεξηέγξαςε ηα 

ζπζηαηηθά πνπ ρξεηάδνληαλ γηα λα ζρεδηάζεη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπο 

καζεηέο. Απηά ηα ζπζηαηηθά πεξηιακβάλνπλ δεμηφηεηεο επηινγψλ, δεμηφηεηεο 

απηνζπλεγνξίαο, ζεηηθέο αληηιήςεηο ειέγρνπ θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο, απηνγλσζία 

θαη επίγλσζε. πσο αλαθέξεηαη ζηνπο Wehmeyer θαη Bolding (2001), ν Wehmeyer θαη 

νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1997) πξφηεηλαλ έλα ιεηηνπξγηθφ κνληέιν γηα ηνλ 

απηνπξνζδηνξηζκφ. Ο απηνπξνζδηνξηζκφο νξίδεηαη σο: «ε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ 

αηφκνπ ζαλ λα είλαη ν κνλαδηθφο παξάγνληαο ζηε δσή ηνπ θαη ε πξαγκαηνπνίεζε 

επηινγψλ θαη απνθάζεσλ αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ αηφκνπ, 

απειεπζεξσκέλνο απφ εμσηεξηθέο επηξξνέο ή παξεκβάζεηο. 

ηνλ Wehmeyer (1998) ν φξνο «απηνπξνζδηνξηζκφο» θαηέρεη δχν θχξηεο 

ζεκαζίεο νη νπνίεο έρνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην πεδίν ηεο αλαπεξίαο. Σν Ακεξηθάληθν 

Λεμηθφ Heritage (1992) νξίδεη ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ σο εμήο: 
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1. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηχρεο ή ηεο πνξείαο δξάζεο ελφο αηφκνπ ρσξίο 

εμαλαγθαζκφ. 

2. Ζ ειεπζεξία ησλ αηφκσλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηε δηθή ηνπο πνιηηηθή 

θαηάζηαζε, αλεμαξηεζία. 

 πσο αλαθέξεηαη ζην Switzky (2006) νη Wehmeyer θαη Mithaug παξνπζηάδνπλ 

ηα δηθά ηνπο κνληέια απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο πξνθεηκέλνπ  λα 

αλαγλσξίζνπκε ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά , ηα νπνία νδεγνχλ ηα άηνκα λα δξνπλ 

σο πξσηαξρηθνί παξάγνληεο ζηηο δσέο ηνπο θαη λα γίλνληαη πεξηζζφηεξν 

απηνπξνζδηνξηδφκελνη, θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζην πεδίν ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο. 

Ο Mithaug (1998) πεξηέγξαςε ην κνληέιν ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ σο ηελ επίιπζε ελφο 

απηνξξπζκηδφκελνπ πξνβιήκαηνο, πνπ πξνβάιιεη ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ σο κηα εηδηθή 

κνξθή απηνξξχζκηζεο. Απφ ηελ άιιε, ν Wehmeyer (2001) αλέπηπμε ην δηθφ ηνπ 

ιεηηνπξγηθφ κνληέιν, ην νπνίν πξνβάιιεη ηηο απηνπξνζδηνξηδφκελεο ζπκπεξηθνξέο πνπ 

αλαγλσξίδνληαη απφ ηέζζεξα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά: 1. ην άηνκν δξα απηφλνκα, 

2. νη ζπκπεξηθνξέο είλαη απηνξξπζκηδφκελεο, 3. ην άηνκν αξρίδεη θαη αληαπνθξίλεηαη ζε 

έλα γεγνλφο κε έλαλ ςπρνινγηθά ελδπλακσκέλν ηξφπν θαη 4. ην άηνκν δξα κε έλαλ 

απηνζπλεηδεηνπνηνχκελν ηξφπν. 

ε έξεπλα ηεο Sparks (2013) επηζεκαίλεηαη φηη ην 2005 νη Haelewyck, Bara θαη 

Lachapelle έθαλαλ ιφγν γηα ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ σο κηα νκάδα απαξαίηεησλ 

δεμηνηήησλ πνπ ρξεηάδεηαη λα δηδαρζνχλ ζηα άηνκα κε αλαπεξία γηα λα κπνξνχλ λα 

έρνπλ ηνλ έιεγρν ησλ δσψλ ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα είλαη ειεχζεξα λα θάλνπλ 

ηηο δηθέο ηνπο επηινγέο ρσξίο λα ηα επεξεάδεη θάπνηνο εμσηεξηθφο παξάγνληαο. Δίλαη 

ειεχζεξα λα εθθξάδνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο θαη επηζπκίεο, λα παίξλνπλ ζσζηέο ή 

ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο θαη λα κπνξνχλ λα θάλνπλ επηινγέο ζρεηηθά κε ηηο δηθέο ηνπο 

δσέο.  
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1.2.1 Θεμελιϊδη σαπακηηπιζηικά ηος αςηοπποζδιοπιζμοω 
 

Σα άηνκα πνπ είλαη απηνπξνζδηνξηδφκελα δξνπλ απηφλνκα, απηνξξπζκίδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη είλαη ςπρνινγηθά ελδπλακσκέλα θαη έρνπλ ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ 

εαπηνχ ηνπο. Ο φξνο «ζεκειηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ» ππνλνεί φηη νη πξάμεηο καο πξέπεη 

λα αληηθαηνπηξίδνπλ ζε θάπνην βαζκφ θάζε έλα απφ απηά ηα ηέζζεξα ιεηηνπξγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Παξάγνληεο φπσο ε ειηθία, νη επθαηξίεο, ε ηθαλφηεηα θαη νη ζπλζήθεο 

ίζσο λα επεξεάδνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ππάξρνπλ, θαη σο εθ 

ηνχηνπ ν απηνπξνζδηνξηζκφο πνπ εθθξάδεηαη απφ έλα άηνκν πηζαλφλ πνηθίιιεη ζηα 

δηάθνξα πεξηβάιινληα. Σα ραξαθηεξηζηηθά εθθξάδνληαη απφ ηα άηνκα, θαζψο 

απνηεινχλ κία αλάγθε, κφλα ηνπο φκσο ζεσξνχληαη αλεπαξθή γηα ηελ εκθάληζε 

απηνπξνζδηνξηδφκελεο ζπκπεξηθνξάο.  

α. Σπκπεξηθνξηθή Απηνλνκία: Οη Sigafoos, Feinstein, Damond θαη Reiss (1988) 

δήισζαλ φηη ε αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ πεξηιακβάλεη κηα δηαδηθαζία πξνφδνπ απφ ηελ 

εμάξηεζε απφ ηνπο άιινπο γηα θξνληίδα θαη θαζνδήγεζε ζε θξνληίδα θαη θαζνδήγεζε 

ηνπ εαπηνχ. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο πξνφδνπ είλαη ε απηφλνκε ιεηηνπξγηθφηεηα ή ε 

πεξηγξαθή ησλ δξάζεσλ ησλ αηφκσλ πνπ θαηνξζψλνπλ απηφ ην απνηέιεζκα, δειαδή ε 

απηνλνκία ζηε ζπκπεξηθνξά. Οη Lewis θαη Taymans (1992) φξηζαλ ηελ απηνλνκία σο 

κηα πεξίπινθε ηδέα πνπ πεξηιακβάλεη έλα ζπλαηζζεκαηηθφ δηαρσξηζκφ απφ ηνπο γνλείο, 

ηελ αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ειέγρνπ ηεο δσήο ελφο αηφκνπ, ηε 

ζχζηαζε ελφο πξνζσπηθνχ ζπζηήκαηνο αμηψλ. Ο Haworth (1986) επηζεκαίλεη φηη ε 

ιέμε «απηνλνκία» πξνέξρεηαη απφ ηηο ειιεληθέο ιέμεηο «απηφ» (πνπ ζεκαίλεη εαπηφο) 

θαη «λφκνο» (πνπ ζεκαίλεη θαλφλαο) θαη αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ λα δεη 

θάπνηνο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ εαπηνχ ηνπ (Wehmeyer, 1995). Μηα 

ζπκπεξηθνξά ζεσξείηαη απηφλνκε αλ ην άηνκν δξα α. ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπ 

πξνηηκήζεηο, ελδηαθέξνληα θαη ηθαλφηεηεο θαη β. αλεμάξηεηα, απειεπζεξσκέλνο απφ 
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εμσηεξηθέο επηξξνέο ή παξεκβάζεηο. Σν 1995, νη Wehmeyer θαη Kelchner δηεμήγαγαλ 

κηα έξεπλα, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο έδεημαλ φηη ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία 

παξνπζίαδαλ κεησκέλε απηνλνκία. 

β. Απηνξξπζκηδόκελε Σπκπεξηθνξά: χκθσλα κε ηνλ Whitman (1990, pp. 44-45) 

ε απηνξξχζκηζε νξίζηεθε σο «έλα πεξίπινθν ζχζηεκα αληαπφθξηζεο πνπ θάλεη ηα 

άηνκα ηθαλά λα εμεηάδνπλ ηα πεξηβάιινληά ηνπο θαη ην εχξνο ησλ αληαπνθξίζεψλ ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζε απηά ηα πεξηβάιινληα παίξλνληαο απνθάζεηο 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δξάζεο ηνπο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ 

αιιαγή ησλ ζρεδίσλ ηνπο φηαλ απηφ ρξεηάδεηαη». Ο Agran (1997) ππνζηήξημε φηη νη 

απηνξξπζκηδφκελεο ζπκπεξηθνξέο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ 

απηνδηαρείξηζεο (απηνπαξαθνινχζεζε, απηνθαζνδήγεζε, απηναμηνιφγεζε θαη 

απηνελίζρπζε), ηνλ θαζνξηζκφ ζηφρσλ θαη ηελ επίηεπμή ηνπο, ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, ζπκπεξηθνξέο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο (Switzky, 

2006). 

γ. Ψπρνινγηθή Ελδπλάκσζε: Σν 1990 ν Zinnerman επηζήκαλε φηη ε ςπρνινγηθή 

ελδπλάκσζε αλαθέξεηαη ζηηο πνιιαπιέο δηαζηάζεηο ηνπ αληηιακβαλφκελνπ ειέγρνπ, 

πεξηιακβάλνληαο ηνπο λνεηηθνχο ηνκείο (πξνζσπηθή απνηειεζκαηηθφηεηα), ηνπο ηνκείο 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο (ζεκείν ειέγρνπ) θαη ηνπο ηνκείο παξαθίλεζεο (Wehmeyer, 1995). 

Δπίζεο, ν Zinnerman πξφηεηλε έλα κνληέιν ζην νπνίν νη ζεηηθέο αληηιήςεηο ειέγρνπ 

(ςπρνινγηθή ελδπλάκσζε) είλαη έλα απνηέιεζκα ηεο «καζεκέλεο αηζηνδνμίαο». Οξίδεη 

ηελ καζεκέλε αηζηνδνμία σο ηελ «δηαδηθαζία κάζεζεο θαη ρξήζεο δεμηνηήησλ επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ θαη ηελ επίηεπμε ηνπ αληηιακβαλφκελνπ ειέγρνπ. Σν κνληέιν ηνπ 

Zinnerman ππνδειψλεη φηη νη εκπεηξίεο πνπ παξέρνπλ επθαηξίεο γηα ελίζρπζε ηνπ 

αληηιακβαλφκελνπ ειέγρνπ ζα βνεζήζνπλ ηα άηνκα λα αληηκεησπίζνπλ ην άγρνο θαη λα 

ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα ζηε δσή ηνπο. Έηζη, κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ηα άηνκα 
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αλαπηχζζνπλ κηα αληίιεςε ςπρνινγηθήο ελδπλάκσζεο, ε νπνία, ζηε ζπλέρεηα, θάλεη ηα 

άηνκα ηθαλά λα θαηνξζψζνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα φπσο ε θνηλσληθή 

ζπκπεξίιεςε θαη ε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλφηεηα (Wehmeyer, Kelchner & Richards, 

1996). 

δ. Σπλεηδεηνπνίεζε ηνπ εαπηνύ: Σν 1941, ν Angyal ππνζηήξημε φηη ν φξνο 

«ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ εαπηνχ» ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά απφ ηνπο ςπρνιφγνπο γηα λα 

αλαθεξζνχλ ζην θπζηθφ ζθνπφ ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ, αιιά έρεη θαη ηε δηεζλή ζεκαζία 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηάζε λα δηακνξθψλεη ηελ πνξεία ηεο δσήο θάπνηνπ. Σα 

απηνπξνζδηνξηδφκελα άηνκα γλσξίδνπλ ηη θάλνπλ θαιά θαη πξάηηνπλ ζχκθσλα κε 

απηφ. Ωο εθ ηνχηνπ, ηα άηνκα πνπ είλαη απηνπξνζδηνξηδφκελα ρξεζηκνπνηνχλ κηα 

θαηαλνεηή θαη ινγηθά αθξηβή γλψζε ησλ εαπηψλ ηνπο, ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ 

πεξηνξηζκψλ ηνπο γηα λα δξάζνπλ κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε λα αμηνπνηήζνπλ απηή ηε 

γλψζε. Απηή ε απηνγλσζία δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηελ εκπεηξία θαη ηελ αληίιεςε 

ηνπ πεξηβάιινληνο θάπνηνπ θαη επεξεάδεηαη απφ αμηνινγήζεηο ζεκαληηθψλ άιισλ 

(Switzky, 2006˙ Wehmeyer, 1995). 

 

1.2.2 ςζηαηικά ζηοισεία ηος αςηοπποζδιοπιζμοω 
 

Ο Wehmeyer θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2003) αλαγλψξηζαλ έλα ζχλνιν 

ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ. Σα ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

νξίδνπλ ηελ απηνπξνζδηνξηδφκελε ζπκπεξηθνξά αλαδχνληαη απφ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

απφθηεζε απηψλ ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ. Απηά ηα ζηνηρεία είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ 

αλάδπζε ηεο απηνπξνζδηνξηδφκελεο ζπκπεξηθνξάο θαη είλαη ηα εμήο: ε δεμηφηεηα 

επηινγήο, ε δεμηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ, ε δεμηφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ε 

δεμηφηεηα θαζνξηζκνχ θαη επίηεπμεο ζηφρσλ, ε δεμηφηεηα αλεμαξηεζίαο, νη δεμηφηεηεο 

απηνπαξαηήξεζεο, αμηνιφγεζεο θαη ελίζρπζεο, νη δεμηφηεηεο απηνθαζνδήγεζεο, 
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απηνζπλεγνξίαο, ην εζσηεξηθφ ζεκείν ειέγρνπ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε 

πξνζδνθία ησλ απνηειεζκάησλ, ε απηεπίγλσζε θαη ε απηνγλσζία (Switzky, 2006˙ 

Wehmeyer, 1995). 

Ζ πεξηγξαθή ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ είλαη ζεκαληηθή γηα δχν ιφγνπο. 

Πξψηνλ, θαηά ηε δηδαζθαιία ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο , κέζνδνη, πιηθά θαη 

ππνζηήξημε πνπ θάλνπλ ηνπο εθπαηδεπηέο λα κπνξνχλ λα δηδάζθνπλ ηνλ 

απηνπξνζδηνξηζκφ εληζρχνληαο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή ζε θάζε έλα απφ απηνχο 

ηνπο ηνκείο. Γεχηεξνλ, νη Wehmeyer, Sands, Doll θαη Palmer (1997) δήισζαλ φηη θάζε 

έλα απφ απηά ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία έρνπλ κηα κνλαδηθή αλαπηπμηαθή πνξεία ή 

απνθηάηαη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίεο κάζεζεο. Ζ απφθηεζε απηψλ ησλ 

ζηνηρείσλ είλαη καθξνρξφληα θαη αξρίδεη απφ ηελ παηδηθή ειηθία. Μεξηθά απφ απηά ηα 

ζηνηρεία έρνπλ κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη 

ζηελ πεξίνδν κεηάβαζεο, ελψ άιια εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Ωο εθ ηνχηνπ, πξνάγνληαο ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ σο εθπαηδεπηηθφ 

απνηέιεζκα απαηηείηαη φρη κφλν έλα ζηνρεπκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα αιιά θαη έλα 

πνπ ζπληνλίδεη ηηο εκπεηξίεο κάζεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνξείαο ηνπ 

καζεηή (Switzky, 2006). 

πσο αλαθέξεη ν Wehmeyer (in press) ππάξρεη έλαο αξηζκφο ζπζηαηηθψλ 

ζηνηρείσλ, ε αλάπηπμε ησλ νπνίσλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ αλάδπζε ησλ ηεζζάξσλ 

ζεκειησδψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ. Απηά ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία 

δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα νξίζνπλ ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ, αιιά ε 

απφθηεζε ηνπ θαζελφο είλαη αλαγθαία, αλ φρη επαξθήο γηα ηελ έθθξαζε ηεο 

απηνπξνζδηνξηδφκελεο ζπκπεξηθνξάο.  

(α) Γςναηψηηηα επιλογήρ : Σν 1984, νη εξεπλεηέο Shevin θαη Klein επηζήκαλαλ 

φηη ππάξρνπλ ηξία απαξαίηεηα ζπζηαηηθά ζε έλα πξφγξακκα πνπ θαιιηεξγεί ηε 
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δεμηφηεηα ηεο επηινγήο: α. κηα νκάδα γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ, β. κηα νκάδα 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη γ. κηα γελίθεπζε ησλ δεμηνηήησλ ζε θαηαζηάζεηο ηεο 

πξαγκαηηθήο δσήο. Δπηπιένλ, έδσζαλ έκθαζε ζηελ ελζσκάησζε ησλ επθαηξηψλ 

επηινγήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο κέξαο θαη απαξίζκεζαλ πέληε θιεηδηά γηα λα 

δηαηεξήζνπλ κηα ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ επηινγή ηνπ καζεηή θαη ζηελ επζχλε ηνπ 

επαγγεικαηία:  

1. ελζσκάησζε ηεο επηινγήο ηνπ καζεηή σο έλα πξψηκν βήκα ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

2. αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε κηα 

δξαζηεξηφηεηα πνπ θάλεη ν καζεηήο 

3. αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πεδίσλ ζηα νπνία ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο 

4. επηζήκαλζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ζηα φξηα ηνπ θηλδχλνπ θαη ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ ζπλεπεηψλ ησλ επηινγψλ πνπ θάλεη ν καζεηήο 

5. ζαθή/μεθάζαξε επηθνηλσλία κε ην καζεηή ζρεηηθά κε ηνπο ηνκείο ησλ 

πηζαλψλ επηινγψλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ κέζα ζηνπο νπνίνπο γίλνληαη 

νη επηινγέο (Wehmeyer, 1995˙ Wehmeyer & Schalock, 2001). 

Οη Guess, Benson θαη Siegel-Causey (1985) πξνζάξκνζαλ ηε δπλαηφηεηα 

επηινγήο κέζα ζε επξχηεξα θηινζνθηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθή 

απηνλνκία θαη πξφηεηλαλ ηξία επίπεδα επηινγήο: α. ε επηινγή σο πξνηίκεζε, β. ε 

επηινγή σο κηα δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη γ. ε επηινγή σο έθθξαζε απηνλνκίαο 

θαη αμηνπξέπεηαο. Αξγφηεξα, νη Reid, Parsons θαη Green (1991) ζεψξεζαλ φηη ε 

δηδαζθαιία ηεο επηινγήο απνηειείηαη απφ δχν βαζηθά ζπζηαηηθά: α. ε ελέξγεηα ηεο 

επηινγήο θαη β. ε αλαγλψξηζε ηεο πξνηίκεζεο. Σν πξψην ζπζηαηηθφ πεξηιακβάλεη ηελ 

αλάδπζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ απαξαίηεησλ γηα ηελ επηινγή ελφο 
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αληηθεηκέλνπ απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο ελαιιαθηηθέο, ελψ ην δεχηεξν νδεγεί ηελ 

ελέξγεηα πξνο ηελ επηινγή ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ (Wehmeyer, 1995). 

Οη Wehmeyer θαη Metzler (1995) αλαθέξνπλ φηη ηα παξαπάλσ απεηθνλίδνπλ ηε 

ζεκαληηθφηεηα ησλ βησκάησλ ζηελ αξρή ηεο δσήο ελφο αηφκνπ θάλνληάο ην λα κπνξεί 

λα αλαγλσξίδεη ηηο δηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο, βαζηζκέλεο ζηα δηθά ηνπ κνλαδηθά 

ελδηαθέξνληα θαη ηθαλφηεηεο, δίλνληάο ηνπ ηελ επθαηξία λα επηιέγεη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ βαζίδνληαη ζε απηέο ηηο πξνηηκήζεηο. Δλψ πνιιά άηνκα κε αλαπεξία δελ έρνπλ ηε 

δεμηφηεηα λα επηιέγνπλ αλάκεζα ζε ελαιιαθηηθέο ή δελ κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηηκήζεηο απνηειεζκαηηθά, ππάξρεη ειάρηζηε ακθηβνιία φηη θάζε 

αλζξψπηλν είδνο εθθξάδεη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ κε ηνλ έλα ή κε ηνλ άιιν ηξφπν. Ζ 

πεξηνξηζκέλε έξεπλα πνπ ππάξρεη ππνζηεξίδεη φηη πνιχ ζπρλά νη πξνηηκήζεηο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία αγλννχληαη ή δελ αλαγλσξίδνληαη εμαηηίαο ηεο πςειά δνκεκέλεο 

θχζεο ησλ πεξηζζφηεξσλ πεξηβαιιφλησλ ζηα νπνία ηα άηνκα κε αλαπεξία έρνπλ 

πξφζβαζε ή ησλ αλαπνηειεζκαηηθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο απηψλ ησλ πξνηηκήζεσλ 

(Wehmeyer, 1995). 

(β) Λήτη αποθάζευν:  ζνλ αθνξά ηε δεμηφηεηα επηινγήο θαη ιήςεο 

απνθάζεσλ ππάξρεη ζεκαληηθή νκνηφηεηα κεηαμχ ηνπο. Ωζηφζν, ππάξρεη κεγαιχηεξε 

ζχκπησζε κε ην ηξίην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν, ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο. Καη ηα ηξία είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθά πξνθεηκέλνπ λα γίλεη έλα άηνκν απηφλνκν θαη απηνπξνζδηνξηδφκελν. 

Ζ δεμηφηεηα ηεο επηινγήο αλαθέξεηαη ζε κηα δηαδηθαζία επηινγήο αλάκεζα ζε 

ελαιιαθηηθέο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ αηφκνπ. Ζ δεμηφηεηα ιήςεο 

απνθάζεσλ αλαθέξεηαη ζε κηα επξεία νκάδα δεμηνηήησλ, νη νπνίεο ελζσκαηψλνπλ  ηε 

δεμηφηεηα επηινγήο. Οη εξεπλεηέο Beyth-Marom, Fischhoff, Jacobs, Quadrel θαη Furby 

(1991) αλέθεξαλ φηη ηα πεξηζζφηεξα κνληέια ιήςεο απνθάζεσλ ελζσκαηψλνπλ ηα 

αθφινπζα βήκαηα: 
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1. απαξίζκεζε ησλ ζρεηηθψλ ελαιιαθηηθψλ δξάζεσλ 

2. αλαγλψξηζε ησλ πηζαλψλ ζπλεπεηψλ απηψλ ησλ δξάζεσλ 

3. εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο ηεο θάζε ζπλέπεηαο πνπ πξνθχπηεη (αλ ε δξάζε 

εθαξκφζηεθε) 

4. δηαπίζησζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο (αμία ή ρξεζηκφηεηα) ηεο θάζε ζπλέπεηαο 

5. ελζσκάησζε ησλ αμηψλ θαη ησλ πηζαλνηήησλ γηα ηελ επηινγή ηεο 

θαηαιιειφηεξεο ιχζεο (Wehmeyer, 1995˙ Wehmeyer & Metzler, 1995). 

(γ)  Δπίλςζη πποβλήμαηορ: χκθσλα κε ηνπο D‟ Zurilla θαη Goldfish (1971) 

σο πξφβιεκα νξίδεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ή κηα νκάδα θαηαζηάζεσλ ζηελ 

νπνία ην άηνκν θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη 

απνηειεζκαηηθά ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Σν 1991, ν Wheeler αλέθεξε φηη ε δεμηφηεηα 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο εζηηάδεη ζε δχν θχξηνπο ηνκείο: ηελ επίιπζε πξνζσπηθψλ 

πξνβιεκάησλ θαη ηελ επίιπζε δηαπξνζσπηθψλ ή θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. Δλψ θαη νη 

δχν ηχπνη ηεο δεμηφηεηαο απηήο είλαη ζεκαληηθνί γηα ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ, ε 

δεμηφηεηα επίιπζεο θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάδπζε 

ηεο απηνπξνζδηνξηδφκελεο ζπκπεξηθνξάο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηα 

εμήο βήκαηα: α. αλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, β. ζαθήλεηα θαη αλάιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη γ. επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο (Wehmeyer, 1995). 

(δ) Καθοπιζμψρ και επίηεςξη ζηψσυν: χκθσλα κε ηνπο Lock θαη Latham 

(1990) ν φξνο πεξηιακβάλεη ηελ απαξαίηεηε ζεκαζία ησλ φξσλ ζθνπφο, θαζήθνλ, 

πξνζεζκία, αηηία, ηέινο θαη αληηθείκελν. ινη απηνί νη φξνη έρνπλ σο θνηλφ ζηνηρείν φηη 

ππάξρεη θάηη πνπ ην άηνκν επηζπκεί λα επηηχρεη. Ζ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ είλαη ην 

απνηέιεζκα κηαο ζπλεηδεηήο θαη ζθφπηκεο δξάζεο. Σν 1993, ν εξεπλεηήο Martino 

αλαγλψξηζε επηά ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ αλαγλψξηζε ελφο ζηφρνπ πνπ είλαη 

νη εμήο: 
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1. νη ζηφρνη πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλνη θαη κεηξήζηκνη 

2. νη ζηφρνη πξέπεη λα είλαη επηηεχμηκνη 

3. νη ζηφρνη πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδνπλ θάηη πνπ ν ίδηνο ν καζεηήο ζέιεη λα 

βειηηψζεη 

4. νη ζηφρνη πξέπεη λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία αξρήο θαη ηέινπο 

5. νη ζηφρνη πξέπεη λα είλαη γξαπηνί 

6. νη ζηφρνη πξέπεη λα δειψλνληαη ζε νηηδήπνηε αθνξά ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα 

7. νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ νπηηθά ηελ πξφνδφ ηνπο 

(Wehmeyer, 1995). 

     (ε) Γεξιψηηηερ αςηοπαπαηήπηζηρ, αςηοαξιολψγηζηρ και αςηοενίζσςζηρ: Ζ 

απηνξξπζκηδφκελε ζπκπεξηθνξά πεξηιακβάλεη ηηο δεμηφηεηεο ηεο απηνπαξαηήξεζεο 

(παξαηήξεζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θάπνηνπ), ηεο 

απηναμηνιφγεζεο (θξίζε γηα ηελ απνδνρή κηαο ζπκπεξηθνξάο ζπγθξίλνληαο ηη θάλεη ην 

άηνκν θαη ηη ζα έπξεπε λα θάλεη) θαη ηεο απηνελίζρπζεο (βαζηζκέλε ζηα απνηειέζκαηα 

ηεο απηναμηνιφγεζεο), (Wehmeyer, 1995). 

(ζη) Δζυηεπικψ ζημείο ελέγσος: Ο Rotter (1996) φξηζε ην εζσηεξηθφ ζεκείν 

ειέγρνπ σο ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ην άηνκν αληηιακβάλεηαη ηνπο ελδερφκελνπο 

ζπζρεηηζκνχο ησλ πξάμεψλ ηνπ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ. πσο αλαθέξεηαη ζηνλ 

Wehmeyer, (1995) νη Mercer θαη Snell (1977) πεξηέγξαςαλ ην εζσηεξηθφ ζεκείν 

ειέγρνπ κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: «φηαλ έλα άηνκν έρεη εζσηεξηθφ ζεκείν ειέγρνπ, 

ζεσξεί ηελ επηηπρία ηνπ σο ζπλέπεηα ησλ δηθψλ ηνπ πξάμεσλ, ελψ αλ ην άηνκν έρεη 

εμσηεξηθφ ζεκείν ειέγρνπ, ε επηηπρία ζεσξείηαη απνηέιεζκα εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ 

φπσο ε ηχρε, ε κνίξα, ε επθαηξία». Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη καζεηέο πνπ έρνπλ ηνλ 

έιεγρν ησλ δσψλ ηνπο απνδίδνπλ θαιχηεξα απφ ηνπο καζεηέο νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη 
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άιινη άλζξσπνη ή θαηαζηάζεηο θαζνξίδνπλ ηηο δσέο ηνπο. Ζ πεξηνξηζκέλε έξεπλα πνπ 

ππάξρεη απνδεηθλχεη φηη ηα άηνκα κε αλαπεξία έρνπλ αληίιεςε ηνπ ειέγρνπ, ν νπνίνο 

είλαη πεξηζζφηεξν εμσηεξηθφο. χκθσλα κε ηνλ Wehmeyer (1994b) νη καζεηέο κε 

λνεηηθή αλαπεξία έρνπλ πεξηζζφηεξν εμσηεξηθφ ζεκείν ειέγρνπ απφ ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο ρσξίο αλαπεξία, αθφκε θαη φηαλ ζπγθξίλνληαη κε άιινπο καζεηέο 

ηεο ίδηαο ειηθίαο, νη νπνίνη βίσζαλ ηε ζρνιηθή απνηπρία, ρσξίο λα έρνπλ ιάβεη 

ππεξεζίεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο. 

(η) Θεηικά γνυπίζμαηα ηηρ αποηελεζμαηικψηηηαρ και ηηρ πποζδοκίαρ: O 

Bandura (1977) ηφληζε φηη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη νη πξνζδνθίεο ζπλδένληαη 

άκεζα κεηαμχ ηνπο. Ζ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη 

θάπνην άηνκν κπνξεί λα εθηειέζεη επηηπρψο κηα ζπκπεξηθνξά πνπ απαηηείηαη 

πξνθεηκέλνπ λα έρεη έλα επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Οη πξνζδνθίεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο αλαθέξνληαη ζηελ πεπνίζεζε ηνπ αηφκνπ φηη αλ κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά εθηειείηαη, ζα νδεγήζεη ζηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. 

Τπάξρνπλ δχν αλαγθαία πξάγκαηα αιιά φρη επαξθή γηα ηελ εθηέιεζε κηαο 

ζπκπεξηθνξάο φπσο νη ζηνρνθαηεπζπλφκελεο θαη νη απηνπξνζδηνξηδφκελεο πξάμεηο 

(Wehmeyer, 1995). 

(θ) Αςηοανηίλητη και αςηογνυζία: Πξνθεηκέλνπ έλα άηνκν λα πξάηηεη κφλν 

ηνπ, πξέπεη λα θαηαλνήζεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, ηηο αδπλακίεο ηνπ, ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ 

θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ φπσο επίζεο θαη λα έρεη γλψζε γηα ην πψο λα 

ρξεζηκνπνηήζεη απηά ηα κνλαδηθά γλσξίζκαηα γηα λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ. 

Γηα λα είλαη έλα άηνκν απηνπξνζδηνξηδφκελν απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε 

απφθηεζε αίζζεζεο ηνπ εαπηνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επίγλσζε ηνπ εαπηνχ θαζψο 

απνηειεί κηα κνλαδηθή ηαπηφηεηα. Τπάξρνπλ δχν ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνηεινχλ 

πξνυπνζέζεηο ηεο απηνπξνζδηνξηδφκελεο ζπκπεξηθνξάο: 1. ε αίζζεζε ηεο 
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δηαθνξεηηθφηεηαο απφ ηνπο άιινπο θαη 2. ε ζηαζεξή ηαπηφηεηα. Ο Damon (1983) 

ππνζηήξημε φηη ηα άηνκα πξέπεη λα είλαη γλψζηεο ηεο κνλαδηθφηεηαο θαη ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο απφ ηνπο άιινπο θαη πξέπεη λα θαηαλννχλ φηη ην θάζε άηνκν 

έρεη κηα κνληκφηεηα ε νπνία δηαξθεί αλεμάξηεηα απφ ηηο αιιαγέο ησλ ζπλζεθψλ. Υσξίο 

απηέο ζα ήηαλ αδχλαην έλα άηνκν λα νξγαλψζεη ηηο εκπεηξίεο ηνπ θαη επνκέλσο λα 

είλαη απηνπξνζδηνξηδφκελν (Wehmeyer, 1995). 

 

1.2.3 Αςηοπποζδιοπιζμψρ και νοηηική αναπηπία 

 
πσο αλαθέξεηαη ζηνλ Switzky (2006) απφ ηνπο Wehmeyer θαη Mithaug (2006) 

ε ζρέζε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ κε ηελ αλαπεξία πξνέθπςε απφ ηνλ Nirje ην 1972 ζην 

θείκελφ ηνπ γηα ηελ αξρή ηεο νκαινπνίεζεο. Ο ηίηινο πνπ έδσζε ήηαλ «Γηθαίσκα ζηνλ 

Απηνπξνζδηνξηζκφ» δειψλνληαο φηη κηα ζεκαληηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο αξρήο ηεο 

νκαινπνίεζεο είλαη λα δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο έλα άηνκν κε 

αλαπεξία βηψλεη ηνλ απαηηνχκελν ζεβαζκφ ηνλ νπνίν θάζε άλζξσπνο δηθαηνχηαη. Γη‟ 

απηφ, νη επηινγέο, νη επηζπκίεο θαη νη θηινδνμίεο ελφο αηφκνπ κε αλαπεξία πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ζηηο ελέξγεηεο πνπ ην επεξεάδνπλ.  

Ο φξνο ηνπ Nirje ελψ ζρεηίδεηαη κε ηα δηθαηψκαηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο 

αλζξψπσλ (άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία) είλαη έλα θίλεηξν γηα πξνζσπηθφ 

απηνπξνζδηνξηζκφ θαη απηνλνκία. Έλα θίλεηξν γηα κηα πιεζψξα δξάζεσλ πνπ θάλνπλ 

ηθαλά ηα άηνκα λα ειέγρνπλ ηηο δσέο ηνπο, φπσο νη επηινγέο γηα πξνζσπηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ν έιεγρνο ηεο εθπαίδεπζεο, ε αλεμαξηεζία, ε ζπκκεηνρή ζε 

ζεκαληηθέο απνθάζεηο. 

Ο Nirje δηαηχπσζε μεθάζαξα ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ γηα φια ηα άηνκα, ρσξίο λα απνθιείεη ηα άηνκα κε λνεηηθή 

αλαπεξία ή άιιεο ζεκαληηθέο αλαπεξίεο. Ο Nirje εμηζψλεη ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ κε ην 
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ζεβαζκφ θαη ηελ αμηνπξέπεηα, ηα νπνία δηθαηνχληαη φινη νη άλζξσπνη. Δπηπιένλ, 

αλαγλψξηζε φηη νη άλζξσπνη νξίδνπλ κφλνη ηνπο ηνλ εαπηφ ηνπο θαη άιινη ηνπο νξίδνπλ 

κέζα απφ ηηο δηάθνξεο ζπλζήθεο θαη θαηαζηάζεηο. Απηή ε αλαγλψξηζε φηη ν 

απηνπξνζδηνξηζκφο είλαη ζεκειηψδεο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο 

αμηνπξέπεηαο θαη γηα ηελ αληίιεςε ελφο αηφκνπ σο αμηφινγν είλαη έλαο απφ ηνπο 

θχξηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα κε αλαπεξία αδηακθηζβήηεηα απαηηνχλ λα 

έρνπλ ηνλ έιεγρν ζηε δσή ηνπο (Switzky, 2006). 

Σν 1972 ν Nirje αλαγλψξηζε ηηο δεμηφηεηεο ηεο επηινγήο, ηεο απηνδηαρείξηζεο, 

ηεο απηνγλσζίαο, ηεο ιήςεο απνθάζεσλ, ηεο απηνζπλεγνξίαο, ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο απηνξξχζκηζεο, ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο 

σο ηα εκθαλή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζσπηθνχ απηνπξνζδηνξηζκνχ (Wehmeyer, 1998). 

Αλ θαη νη αξεηέο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ είλαη πιένλ επξέσο γλσζηέο, ππάξρνπλ 

ειάρηζηεο έξεπλεο νη νπνίεο έρνπλ εζηηάζεη ζηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ησλ αηφκσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία. Σν 1995 νη Wehmeyer θαη Metzler δηεμήγαγαλ  έξεπλα ζηελ νπνία 

δηεξεχλεζαλ  ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ 4.500 ελειίθσλ κε λνεηηθή αλαπεξία. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη πεξηζζφηεξνη ελήιηθεο κε λνεηηθή αλαπεξία 

ζηεξνχληαη ηελ επθαηξία λα αζθήζνπλ έιεγρν ζηε δσή ηνπο. Απφ ην δείγκα, κφλν ην 

33% ησλ ζπκκεηερφλησλ αλέθεξαλ φηη κπνξνχζαλ λα θάλνπλ επηινγέο ιακβάλνληαο 

ππφςε ην κέξνο πνπ έκελαλ, ην 12% κπνξνχζε λα πξνζιακβάλεη θάπνην βνεζφ, ην 

21% έθαλε επηινγέο κε ή ρσξίο ηε βνήζεηα ηνπ ζπγθαηνίθνπ ηνπ θαη ην 44% επέιεγε 

ηελ εξγαζία ή ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο εκέξαο, ην 26% αλέθεξε φηη είρε ηελ επθαηξία λα 

πιεξψλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ην 42% αλέθεξε φηη δελ έθαλαλ κφλνη ηνπο 

ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο. πκπεξαζκαηηθά, ε έξεπλα αλέδεημε ην γεγνλφο φηη πνιιά 

άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία εκθαλίδνπλ έιιεηςε επθαηξηψλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο δσήο 

ηνπο. Δπίζεο, νη Wehmeyer θαη Metzler (1995) παξαηήξεζαλ φηη ε πηζαλφηεηα λα 
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επηηξέπεηαη ζε άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη 

λα θάλνπλ επηινγέο πνπ επεξεάδνπλ ηε δσή ηνπο θαηλφηαλ λα έρεη ζρέζε κε ηε 

ζεκαληηθφηεηα ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ επηινγψλ. Γειαδή, ηα άηνκα έρνπλ ηνλ έιεγρν 

αζήκαλησλ επηινγψλ θαη απνθάζεσλ, φπσο ηη ξνχρα ζα θνξέζνπλ ή ζε πνηα 

δξαζηεξηφηεηα ζα ζπκκεηάζρνπλ, αιιά δελ εκπιέθνληαλ ζε ζεκαληηθέο απνθάζεηο, 

φπσο ε επηινγή ζπγθαηνίθνπ ή ε αλάγθε γηα ηαηξηθή βνήζεηα. Δπηπιένλ, νη επηινγέο 

πνπ είραλ ηελ επθαηξία λα θάλνπλ ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία έηεηλαλ λα είλαη 

πεξηνξηζκέλεο φπσο επίζεο θαη νη ελήιηθεο δελ εκπιέθνληαλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

νξίδνπλ έλα άηνκν ελήιηθν, φπσο λα παληξεπηεί, λα θάλεη νηθνγέλεηα, λα εξγάδεηαη θαη 

λα δεη αλεμάξηεηα (Switzky, 2006). 

Μηα άιιε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ην 1996 απφ ηνπο εξεπλεηέο Wehmeyer, 

Kelchner θαη Richards, εμέηαζαλ ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ 408 ελειίθσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζνπλ ην βαζκφ ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία είραλ 

πεξηνξηζκέλν απηνπξνζδηνξηζκφ, γεγνλφο ζην νπνίν ζπλέβαιαλ θαη ηα πεξηβάιινληα 

ζηα νπνία δνχζαλ ηα άηνκα. 

Πνιινί άλζξσπνη ζεσξνχλ φηη ε παξνπζία κηαο ζεκαληηθήο λνεηηθήο αλαπεξίαο 

απνθιείεη εθ ησλ πξνηέξσλ έλα άηνκν λα είλαη ηθαλφ. Ζ παξνπζία  λνεηηθήο αλαπεξίαο 

είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζεη ππνζέζεηο αθαηάιιειεο ιήςεο απνθάζεσλ, 

πξνζηαηεπηηθφηεηαο θαη ππεξεπαηζζεζίαο παξά ππνζέζεηο ηθαλφηεηαο, 

απνηειεζκαηηθήο ιήςεο απνθάζεσλ, θαζνξηζκνχ ζηφρσλ θαη αλεμαξηεζίαο. Ζ έξεπλα 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ζε άηνκα κε ζνβαξέο αλαπεξίεο είλαη 

πεξηνξηζκέλε, ελψ δίλεηαη έκθαζε ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ αηφκσλ κε ζνβαξή λνεηηθή αλαπεξία λα θάλνπλ επηινγέο θαη λα 

εθθξάδνπλ πξνηηκήζεηο. Δλψ, ε δεμηφηεηα επηινγήο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ, 
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ν απηνπξνζδηνξηζκφο μεπεξλάεη ηελ απιή έθθξαζε ησλ πξνηηκήζεσλ ή ηε δπλαηφηεηα 

επηινγήο (Wehmeyer, 1995). 

χκθσλα κε ηνλ Wehmeyer (1995) ε λνεηηθή αλαπεξία εκπνδίδεη ην ξπζκφ 

κάζεζεο ηνπ αηφκνπ, ηελ ηθαλφηεηα λα γεληθεχζεη φηη ε αλάπηπμε ηεο κάζεζεο, ηεο 

κλήκεο θαη ηεο γιψζζαο ζα επεξεάζεη ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπ, αιιά δελ απνθιείεη 

εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απφθηεζε ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

νδεγνχλ ζηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπ αηφκνπ. Σα άηνκα κε ζνβαξή λνεηηθή αλαπεξία 

βηψλνπλ πεξηνξηζκνχο ζηνλ αξηζκφ θαη ζηελ πνιππινθφηεηα ησλ δεμηνηήησλ πνπ 

απνθηνχλ, νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ πιήξε αλάπηπμε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ 

ηνπο.  

Γίλνληαο επθαηξίεο ζηα άηνκα κε αλαπεξία λα έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ηνπο 

θαη έρνληαο ζεβαζκφ ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο ζα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα θάλνπλ επηινγέο 

θαη λα κάζνπλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ. 

Παξά ηα ζεκαληηθά εκπφδηα ζηελ έθθξαζε ησλ πξνηηκήζεψλ ηνπο, ππάξρνπλ πνιιά 

παξαδείγκαηα εξεπλψλ φπνπ ηα άηνκα κε ζνβαξή λνεηηθή αλαπεξία έρνπλ απνθηήζεη 

ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ (Wehmeyer, 1995). 

Φαίλεηαη φηη πνιιά άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ρξεηάδνληαη ζεκαληηθή ζηήξημε 

ζηνπο ηνκείο ηεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ. Ωζηφζν, αλ 

θαη ν απηνπξνζδηνξηζκφο νξίδεηαη σο ν πξσηαξρηθφο παξάγνληαο δελ απνηειεί 

ζπλψλπκν ηνπ απφιπηνπ ειέγρνπ ησλ απνθάζεσλ. Οη άλζξσπνη δελ είλαη εληειψο 

απηφλνκνη ή αλεμάξηεηνη, αιιά αιιειεμαξηψκελνη. ινη καο εμαξηφκαζηε απφ άιινπο 

αλζξψπνπο φζνλ αθνξά ηηο απνθάζεηο καο, νη νπνίεο επεξεάδνληαη απφ ηηο ζπλζήθεο 

θαη απφ γεληθέο λφξκεο. 

Γηα παξάδεηγκα, φπσο αλαθέξεη ν Wehmeyer (1995), ην άηνκν κε ζνβαξέο 

αλαπεξίεο ζηεξίδεηαη ζε θάπνην άιιν άηνκν πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζεη ζπγθεθξηκέλεο 
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ελέξγεηεο, θαζψο ην ίδην δελ κπνξεί κφλν ηνπ εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ. Ωζηφζν, 

αθνχ ην άηνκν κε αλαπεξία είλαη ν πξσηαξρηθφο παξάγνληαο, ην άηνκν-θξνληηζηήο δξα 

κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία. Έηζη, ην άηνκν κε 

αλαπεξία δελ είλαη απηνπξνζδηνξηδφκελν αθνχ δελ εθηειεί ηε δξάζε κφλν ηνπ. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα άηνκα κε ζνβαξέο αλαπεξίεο ζπρλά βαζίδνληαη ζε 

άιινπο φπσο ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, νη θίινη, νη επαγγεικαηίεο πξνθεηκέλνπ λα 

γίλνπλ απηνπξνζδηνξηδφκελα. ε πεξηπηψζεηο αηφκσλ κε ζνβαξή λνεηηθή αλαπεξία ηνλ 

θχξην θαηαιχηε θαη ηελ θχξηα ψζεζε απνηεινχλ ε νηθνγέλεηα ηνπ αηφκνπ. Μεξηθέο 

θνξέο είλαη δχζθνιν γηα θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο λα αιιάμεη ηε ζρέζε ηνπ κε ην 

άηνκν θαη λα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ θξνληηζηή έρνληαο σο απνηέιεζκα νη ζρέζεηο λα 

παξακέλνπλ ππεξβνιηθά ειεγρφκελεο δεκηνπξγψληαο εμάξηεζε. Οη αλάγθεο ηεο 

νηθνγέλεηαο γηα πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ηειηθά ππεξληθνχλ ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ 

απηνλνκία Σν ίδην ζπκβαίλεη πνιιέο θνξέο θαη ζηηο ζρέζεηο δαζθάινπ- καζεηή. Σα 

πεξηζζφηεξα άηνκα κε ζνβαξή λνεηηθή αλαπεξία έρνπλ πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο γηα λα 

θάλνπλ επηινγέο θαη λα έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δσή ηνπο, έρνληαο αλαπηχμεη κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν πεξηβάιινληα εμάξηεζεο. Οη αλάγθεο ηνπ δαζθάινπ γηα δνκή θαη έιεγρν ηεο 

ηάμεο έρνπλ πξνηεξαηφηεηα έλαληη ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ λα έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο 

κάζεζεο θαη ηεο ιήςεο απνθάζεσλ. Οη αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ βαζίδνληαη ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ ππεξηζρχνπλ ησλ αλαγθψλ ηνπ αηφκνπ λα ζπκκεηέρεη ζηηο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. (Wehmeyer, 1995). 

 

1.2.4 Αςηοπποζδιοπιζμψρ και εκπαίδεςζη αηψμυν με νοηηική αναπηπία 
 

Σν 1988 ν Ward (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Field, Martin, Miller, Ward & 

Wehmeyer, 1998) ππνζηήξημε φηη ν απηνπξνζδηνξηζκφο είλαη ζεκαληηθφο γηα φια ηα 

άηνκα αιιά αθφκε πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία πξνθεηκέλνπ λα 
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εμαιεηθζνχλ ηα ζηεξεφηππα, ηα νπνία ραξαθηεξίδνπλ ηα κέιε απηνχ ηνπ πιεζπζκνχ 

αλήκπνξα λα απηνπξνζδηνξηζηνχλ. χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο Sitlington, Frank θαη 

Carson (1993) γηα αηψλεο ηα άηνκα κε αλαπεξία αληηκεησπίδνληαλ σο αληηθείκελα 

ζπκπφληαο.  

Ο Field (1997) ηφληζε φηη ε δηδαζθαιία ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζρνιηθψλ ρξφλσλ πξνεηνηκάδεη φινπο ηνπο καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα 

έρνπλ κηα ηθαλνπνηεηηθή θαη επράξηζηε ελήιηθε δσή. Τπάξρεη απφδεημε φηη ε αλάπηπμε 

ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ απφ φινπο ηνπο καζεηέο ζα κπνξνχζε λα ηνπο βνεζήζεη λα 

είλαη πην πεηπρεκέλνη ζηα εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα φπσο επίζεο θαη λα ηνπο 

βνεζήζεη λα αλαπηχμνπλ καθξνρξφληεο δεμηφηεηεο. Έξεπλα ησλ Huber, Marshall, 

Martin, Maxson, Miller, McGrill θαη Hughes (1998) έδεημε φηη θάπνηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ ζρεηηθά κε ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ εθαξκφζηεθαλ ζε ζπκπεξηιεπηηθά 

πεξηβάιινληα θαη πξνέθπςαλ ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη γηα ηνπο καζεηέο κε αλαπεξίεο 

θαη γηα ηνπο καζεηέο ρσξίο αλαπεξίεο (Field, et.al., 1998). 

Οη δεμηφηεηεο απηνπξνζδηνξηζκνχ σθεινχλ φινπο ηνπο καζεηέο κε ή ρσξίο 

αλαπεξίεο, θαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπν ή ηε ζνβαξφηεηα ηεο αλαπεξίαο φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη πξνζαξκφδνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ηαηξηάδεη θαηάιιεια ζην θάζε 

άηνκν αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηνπο ζηφρνπο. Γηα παξάδεηγκα, νη 

καζεηέο κε πην ζεκαληηθέο αλάγθεο εθθξάδνπλ ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπο 

επηιέγνληαο ηελ εξγαζία πνπ ζέινπλ αθνχ παξαθνινπζήζνπλ κεξηθέο θαη επηιέγνπλ 

απηή πνπ πξνηηκνχλ. Με ηνλ ίδην ηξφπν, νη καζεηέο ιπθείνπ εθθξάδνπλ ηνλ 

απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπο επηιέγνληαο ην παλεπηζηήκην ή ηε ζρνιή πνπ ηαηξηάδεη ζηα 

ελδηαθέξνληα θαη ζηηο δπλάκεηο ηνπο (Field, et.al., 1998). 

χκθσλα κε ηνπο Lipsky θαη Gardner (1989) ν ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο γηα 

φινπο ηνπο καζεηέο κε ή ρσξίο λνεηηθή αλαπεξία είλαη ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ ελήιηθε 
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δσή (Wehmeyer, 1992). Ζ αλάγθε νξγάλσζεο ηεο αίζνπζαο ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζπκπεξηθνξηθψλ απαηηήζεσλ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο πνπ πξνάγεη ηελ εμάξηεζε θαη 

πεξηνξίδεη ηηο επθαηξίεο επηινγήο θαη ιήςεο απνθάζεσλ. Οη επθαηξίεο γηα επηινγή, ε 

έθθξαζε ησλ πξνηηκήζεσλ, ν έιεγρνο ησλ απνηειεζκάησλ, ε επζχλε γηα πξνζσπηθέο 

ελέξγεηεο έρνπλ ηδηαίηεξε αμία γηα πνιινχο αλζξψπνπο. 

Γπζηπρψο, πνιιά ζρνιηθά πεξηβάιινληα δελ είλαη δνκεκέλα κε ηέηνην ηξφπν 

έηζη ψζηε λα πξνάγνπλ ζπκπεξηθνξέο πνπ νδεγνχλ ζηελ εκθάληζε ηέηνησλ 

ζπκπεξηθνξψλ. Γηα παξάδεηγκα, νη Houghton, Bronicki θαη Guess (1987) δηαπίζησζαλ 

φηη ην πξνζσπηθφ ηεο ηάμεο αληαπνθξίζεθε ειάρηζηα ζηελ έθθξαζε πξνηίκεζεο ή 

επηινγήο ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο κέξαο. πκπέξαλαλ φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ πξσηνβνπιηψλ ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε αγλννχληαλ απφ ηα κέιε ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ ηνπο παξαθνινπζνχζαλ.  

ε έξεπλά ηνπο ην 1990 νη Realon, Favell θαη Lowerre δηαπίζησζαλ φηη φηαλ 

δφζεθε ζε καζεηέο κε ζνβαξή λνεηηθή αλαπεξία ε επθαηξία λα επηιέμνπλ ηε 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία έπξεπε λα αιιειεπηδξάζνπλ πξνέθπςαλ πςεινί δείθηεο 

αληαπφθξηζεο ζπγθξηηηθά κε ηελ αιιειεπίδξαζε κε κηα δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία 

επηιέρζεθε απφ θάπνην άιιν άηνκν. 

Δπηπιένλ, ζε κηα άιιε έξεπλα, ε νπνία δηεμήρζε ην 1990 απφ ηνπο Murtaugh θαη 

Zettin γηα ην επίπεδν ηεο απηνλνκίαο καζεηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία, ζπκπέξαλαλ φηη νη 

καζεηέο έκελαλ πίζσ ζπγθξηηηθά κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ρσξίο αλαπεξία φζνλ αθνξά 

ηε γνληθή επίβιεςε θαη ηελ επζχλε. Φαίλεηαη φηη αλάκεζα ζηα πνιιαπιά 

πεξηβάιινληα, ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε επθαηξίεο 

απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ζπκπεξηθνξψλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

απηνπξνζδηνξηζκφ (Wehmeyer, 1992). 



 

[44] 
 

Ο Wehmeyer (1992) δηαηχπσζε φηη ε εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο κνλαδηθέο αλάγθεο θαη ζηα καζεζηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά θάζε καζεηή. Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξέπεη λα 

αληηθαηνπηξίδνπλ απηέο ηηο πεξηνρέο, νη νπνίεο ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ επηηπρία ηνπο κεηά 

ην ζρνιείν. Δμεηάδνληαο ηελ έιιεηςε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο 

ελήιηθεο κε λνεηηθή αλαπεξία θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ έλλνηα ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηηο εθπαηδεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο, είλαη 

πξνθαλέο φηη ππάξρεη αλάγθε λα εζηηάζνπκε ζε εθπαηδεπηηθέο ελέξγεηεο πνπ πξνάγνπλ 

ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ζηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία.  

Αλ θαη νη καζεηέο κε ήπηεο αλαπεξίεο σθεινχληαη άκεζα απφ ηε δηδαζθαιία ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο δεμηνηήησλ, είλαη ζεκαληηθφ λα ζπκεζνχκε φηη ν 

απηνπξνζδηνξηζκφο είλαη ζεκαληηθφο γηα φινπο ηνπο καζεηέο. Γηα έλα καζεηή κε 

ζνβαξή λνεηηθή αλαπεξία ν απηνπξνζδηνξηζκφο κπνξεί λα εθδειψλεηαη κε κε ιεθηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο δειψλνληαο ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ή κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ( Wehmeyer, 1992). 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, θαλέλα άηνκν δελ είλαη εληειψο απηφλνκν ή 

απηνπξνζδηνξηδφκελν. Σν 1985 ν Ryan θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ επηζήκαλαλ φηη ε 

δηδαζθαιία ηεο δεμηφηεηαο επηινγήο θαη ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ δελ ηζνδπλακεί κε ηελ 

απνκάθξπλζε φισλ ησλ πεξηνξηζκψλ.  

Ζ αλαγλψξηζε απφ ην δάζθαιν ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ δεμηνηήησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ απνηειεί ζεκαληηθφ βήκα ζηε δηαδηθαζία. Γηα 

ηελ αλάπηπμε ξεαιηζηηθψλ πξνζδνθηψλ απνηειεζκαηηθφηεηαο, νη καζεηέο ρξεηάδνληαη 

δηδαζθαιία ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ ηνπο, δειαδή πσο απηέο αληηκεησπίδνληαη, 

πσο επεξεάδνπλ ηηο δξάζεηο θαη πσο αμηνινγνχλ ηελ πεγή απηψλ ησλ αλαγθψλ ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ θαηέρνπλ απηέο ηηο δεμηφηεηεο. Οη καζεηέο πξέπεη λα κάζνπλ λα 
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αλαγλσξίδνπλ θαη λα επηθνηλσλνχλ ηα δηθά ηνπο ελδηαθέξνληα, πεπνηζήζεηο θαη αμίεο 

φπσο επίζεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπο.  

Οη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα θαηαλνήζνπλ θαη λα απνδερηνχλ ηηο αηνκηθέο 

δηαθνξέο ηνπο φζνλ αθνξά ηηο πξνζσπηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο θαη πξνηεξαηφηεηεο. Απηφ 

πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε φηη φινη έρνπλ δηθαηψκαηα θαη επζχλεο. Έλα απηφλνκν 

άηνκν δελ είλαη ειεχζεξν απφ εμσηεξηθέο επηξξνέο. Οη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα κάζνπλ 

ηα επίπεδα απηνπεπνίζεζεο αιιά θαη θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξέο ζε πνηθίια 

πεξηβάιινληα. 

χκθσλα κε ηνπο Fagen & Hill (1987) θαη Schultz (1980) πνιχ ζεκαληηθή είλαη 

θαη ε δηδαζθαιία γηα ηελ αληηκεηψπηζε απνγνεηεπηηθψλ εκπεηξηψλ, άγρνπο θαη ε 

κάζεζε ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απηνδηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη 

ησλ επηζπκηψλ (Wehmeyer, 1992). 

 

1.3 Δπιλογή: έννοια και οπιζμψρ  
 

χκθσλα κε ηνλ Wehmeyer (2003), (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Eldeniz Getin & 

Safak, 2017) ε αλάιεςε επζχλεο γηα επηβίσζε νξίδεηαη σο ην δηθαίσκα θαη ε ηθαλφηεηα 

θάπνηνπ αηφκνπ λα θαηεπζχλεη θαη λα ειέγρεη ηε δηθή ηνπ δσή. Ο Ulke-Kurkcuoglu 

(2007) φξηζε ηελ αλάιεςε επζχλεο γηα ηε δσή σο κηα γεληθή έθθξαζε πνπ θαιχπηεη 

φιεο ηηο δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ ην άηνκν λα δηαρεηξίδεηαη ηε 

δσή ηνπ. Ο Wood θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2004) ππνζηήξημαλ φηη απηέο νη δεμηφηεηεο 

πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία φπσο ε δπλαηφηεηα επηινγήο, ε ιήςε απνθάζεσλ θαη ε 

επίιπζε πξνβιεκάησλ.  

Αλάκεζα ζ‟ απηά ηα ζηνηρεία, ε δεμηφηεηα επηινγήο νξίζηεθε απφ ηνπο Shevin 

θαη Klein (1984) σο ε ελέξγεηα ηνπ αηφκνπ λα επηιέγεη κηα πξνηεηλφκελε ελαιιαθηηθή 

αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο επηινγέο. χκθσλα κε ηνπο Browder θαη Mace (1994) ε 
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δεμηφηεηα ηεο επηινγήο είλαη κηα πξάμε επηινγήο κηαο ελαιιαθηηθήο κεηαμχ άιισλ. Ο 

Powers (2005) ππνζηήξημε φηη νη πξνηηκήζεηο θαη νη επηινγέο πνπ γίλνληαη κε βάζε ηα 

αληηθείκελα πνπ πξνζειθχνπλ ηα άηνκα είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ κε ζνβαξέο ή πνιιαπιέο αλαπεξίεο, επηηξέπνληάο ηνπο λα 

θάλνπλ επηινγέο θαη λα παίξλνπλ ηηο δηθέο ηνπο απνθάζεηο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο 

θαη ηηο αλάγθεο ηνπο (Eldeniz Getin & Safak, 2017). 

Ζ δεμηφηεηα ηεο επηινγήο έρεη απνηειέζεη επίθεληξν ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο 

ζηήξημεο αηφκσλ κε αλαπεξία. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ απνδείμεηο φηη 

ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία κπνξνχλ λα εθπαηδεπηνχλ ζηε δεμηφηεηα ηεο επηινγήο 

αιιά ππάξρεη πεξηνξηζκέλε έξεπλα ζηνπο ηχπνπο ησλ επηινγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ  

ηα άηνκα θαη ζην βαζκφ ππνζηήξημήο ηνπο. χκθσλα κε ηνπο Wehmeyer, Agran, 

Palmer, Mithaug, Martin θαη Hughes (2007) ε δεμηφηεηα επηινγήο ζεσξείηαη έλα απφ ηα 

βαζηθά ζηνηρεία ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ. Οη Martin, Woods, Sylvester θαη Gardner 

(2006) δηαηχπσζαλ φηη ηα απηνπξνζδηνξηδφκελα άηνκα θάλνπλ επηινγέο θαη  ελεξγνχλ 

κε βάζε απηέο ηηο επηινγέο βηψλνληαο ηα απνηειέζκαηά ηνπο. Ο Mithaug (2005) 

ππνζηήξημε φηη ε παξνρή επθαηξηψλ επηινγήο επηηξέπεη ηα άηνκα λα επηιέγνπλ ηηο 

εξγαζίεο θαη ηηο δνπιεηέο ηνπο, νη νπνίεο ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο 

θαη ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. Οη Agran θαη Martin (2008) ηφληζαλ φηη ηα 

απηνπξνζδηνξηδφκελα άηνκα επηιέγνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο ζηφρνπο θαη πξνζπαζνχλ λα 

ηνπο επηηχρνπλ ρξεζηκνπνηψληαο νξηζκέλεο ζηξαηεγηθέο (Agran, Storey & Krupp, 

2010). 

Ζ δεμηφηεηα ηεο επηινγήο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ έλλνηα ηεο  

απηνλνκίαο. ε πνιχ λεαξή ειηθία, νη επηινγέο ησλ παηδηψλ είλαη ζπρλέο θαη 

ειεγρφκελεο απφ ηα άηνκα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο. Ο Liso (2010) αλέθεξε φηη ε 

επηινγή ζα πξέπεη λα πξνζθέξεηαη ζηα παηδηά κε αλαπεξίεο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 
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αξρίδνπλ λα δηακνξθψλνπλ πξνηηκήζεηο θαη λα απνθαζίδνπλ ηη ηνπο αξέζεη θαη ηη φρη. 

Οη McCormick, Jolivette θαη Ridgley (2003) ππνζηήξημαλ φηη νη επθαηξίεο επηινγήο 

παξέρνπλ ζηα παηδηά ηελ επζχλε ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαη απηφ 

απνηειεί ηελ αξρή ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο θαη ηεο απηφλνκεο ιήςεο απνθάζεσλ.  

Ο Wehmeyer (1995) δήισζε φηη ε δεμηφηεηα ηεο επηινγήο είλαη κηα δηαδηθαζία 

επηινγήο αλάκεζα ζε άιιεο ελαιιαθηηθέο πνπ βαζίδνληαη ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ αηφκνπ 

θαη ππνζηήξημε φηη ζηα άηνκα κε αλαπεξία δελ πξνζθέξνληαη ζπρλά επθαηξίεο γηα 

επηινγή εμαηηίαο ηεο αληίιεςεο ηεο πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηαο ησλ αηφκσλ απηψλ 

(Palmer, Summers, Brotherson, Erwin, Maude, Stroup-Rentier, Wu, Peck, Zheng, 

Weigel, Chu, McGrath & Haines, 2012). Πην ζπγθεθξηκέλα, απηή ε έιιεηςε 

παξαηεξείηαη θαηά θχξην ιφγν ζηα άηνκα κε ζνβαξέο αλαπεξίεο.  

Ο Seligman (1975) δηαηχπσζε φηη ε έιιεηςε παξνρήο επθαηξηψλ γηα επηινγή 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζην άηνκν ζπλαηζζήκαηα αληθαλφηεηαο. Σα άηνκα πνπ έρνπλ 

κάζεη φηη νη πξάμεηο ηνπο δελ έρνπλ θακία απνιχησο επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ ίζσο 

εγθαηαιείςνπλ θάζε πξνζπάζεηα λα εκθαλίζνπλ ζπκπεξηθνξέο απηνελίζρπζεο θαη ίζσο 

παξνπζηάζνπλ κεγαιχηεξε αλαπεξία. Ζ καζεκέλε αληθαλφηεηα φπσο νλνκάδεηαη απηή 

ε θαηάζηαζε απφ ηνπο Floor θαη Rosen (1975) πνπ πξνθχπηεη ζηα άηνκα κε αλαπεξία 

ζπκβαίλεη επεηδή ζπάληα παξέρεηαη ε επθαηξία λα εκθαλίζνπλ απηνπξνζδηνξηδφκελεο 

ζπκπεξηθνξέο (Dattilo & Rusch, 1985). 

χκθσλα κε ηνπο Eldeniz-Cetin θαη Safak (2017) έλα άηνκν κε αλαπεξία ζπρλά 

δελ έρεη ηελ επθαηξία λα θάλεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ επηινγέο. Θεσξείηαη ζπρλά φηη αλ 

ζηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα δελ δίλεηαη ε επθαηξία λα θάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο επηινγέο δελ 

θάλνπλ ηηο θαηάιιειεο επηινγέο. Οη Wolf θαη Joannou (2013) ππνζηήξημαλ φηη έλα 

άηνκν κε αλαπεξία κπνξεί λα πάξεη ηηο δηθέο ηνπ απνθάζεηο θαη λα θάλεη ηηο δηθέο ηνπ 

επηινγέο κε ηε ζσζηή θαη θαηάιιειε ζηήξημε (Olson, 2018). 



 

[48] 
 

Πξφζζεηε έξεπλα ησλ Newton, Horner θαη Lund (1991) πνπ επηθεληξψζεθε ζηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν απέδεημε φηη ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία φρη κφλν κπνξνχλ λα 

εθδειψζνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο αιιά κε απηφλ ηνλ ηξφπν απμάλεηαη ε ζπκκεηνρή 

ηνπο φηαλ ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία γηα λα θάλνπλ επηινγέο (Davis & Peck, 1996˙ 

Duvdevany, Ben-Zur & Ambar, 2002). 

ε έξεπλά ηνπο, νη Wehmeyer θαη Metzler (1995) δηαπίζησζαλ φηη ζηνπο λένπο 

θαη ηνπο ελήιηθεο κε λνεηηθή αλαπεξία δελ παξέρνληαλ ζπρλά ε επθαηξία λα θάλνπλ 

επηινγέο φπσο ε δξαζηεξηφηεηα κε ηελ νπνία ήζειαλ λα αζρνιεζνχλ (ην 75% ηνπ 

δείγκαηνο (4.544 άηνκα) αλέθεξαλ φηη είραλ θάλεη απηή ηελ επηινγή ρσξίο βνήζεηα ή κε 

βνήζεηα) ή πνην ξνχρν ήζειαλ λα θνξέζνπλ (83%) αιιά θπξίσο δελ ζπκκεηείραλ ζε 

ζεκαληηθέο απνθάζεηο ηεο δσήο ηνπο. Μφλν ην 33% ηεο νκάδαο δήισζε φηη εμέθξαδαλ 

ηελ άπνςή ηνπο γηα ην κέξνο ζην νπνίν ζα κείλνπλ θαη ην 44% αλέθεξε φηη είρε ηε 

ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα ηαηξηθή βνήζεηα. 

Δπηπιένλ, o Duvdevany θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2002) ππνζηήξημαλ φηη ζηα 

πεξηζζφηεξα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία έρνπλ δνζεί ειάρηζηεο επθαηξίεο γηα επηινγή 

αθφκε θαη ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο πνχ θαη πφηε λα θάλε, ή ηη ψξα λα 

πάλε ζην θξεβάηη. Δπίζεο, νη Wehmeyer θαη Bolding (2001) δηαηχπσζαλ φηη ειάρηζηεο 

επθαηξίεο γηα επηινγή ήηαλ δηαζέζηκεο ζε εθπαηδεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο παξά ζε 

θνηλνηηθέο, ελψ ην ίδην δηάζηεκα ν Wehmeyer (2001) επηζήκαλε φηη νη εγθαηαζηάζεηο 

δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο παξείραλ ζπρλά πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο γηα επηινγή (Brown & 

Brown, 2009). 

χκθσλα κε ηνπο Shevin θαη Klein (2004) πνιιά παηδηά κε αλαπεξία ζεσξείηαη 

φηη δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ επηινγέο. Σα άηνκα πνπ παξέρνπλ ζηήξημε ζ‟ απηά ηα 

παηδηά ζεσξνχλ φηη δελ είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ επηινγέο κφλα ηνπο θαη φηαλ γίλνληαη 
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δε θαίλεηαη λα βαζίδνληαη ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο. πρλά ηα παηδηά κε λνεηηθή 

αλαπεξία δελ δηδάζθνληαη ηε δεμηφηεηα ηεο επηινγήο. Πνιχ ζπρλά κάιηζηα ην 

πξνζσπηθφ, ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ή νη θξνληηζηέο θάλνπλ ηηο επηινγέο αληί γη‟ απηά. 

Απηφ αλαηξεί ηηο επθαηξίεο επηινγήο θαη ην παηδί θαίλεηαη αλήκπνξν λα θάλεη επηινγέο 

(Sparks, 2013). Δίλαη πξνθαλέο, ινηπφλ, φηη φηαλ ε δεμηφηεηα ηεο επηινγήο παξέρεηαη 

ζηα παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία, απηά βηψλνπλ απμεκέλε πξνζσπηθή απηνλνκία, 

καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηηο επθαηξίεο επηινγήο πνπ έρνπλ ζε θάζε θαηάζηαζε θαη 

λα αλαγλσξίδνπλ φηη έρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία πηζαλφηεηεο επηινγήο φηαλ ηνπο 

δίλεηαη κηα ζεηξά επηινγψλ. ζν πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο, ινηπφλ, δίλνληαη ζηα άηνκα 

λα θάλνπλ νπζηψδεηο επηινγέο, ηφζν πεξηζζφηεξν έιεγρν ζα βηψζνπλ ζηε δσή. 

Ωζηφζν, νη Stang, Carter, Lane θαη Pierson (2009), δηαηχπσζαλ φηη ηα παηδηά κε 

λνεηηθή αλαπεξία αληηκεησπίδνπλ νξηζκέλα εκπφδηα πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ ηε 

δεμηφηεηα επηινγήο φζν βξίζθνληαη ζην ζρνιείν. Σέηνηα εκπφδηα είλαη ε ρακειή 

απηνεθηίκεζε, ε καζεκέλε αληθαλφηεηα, ε ρακειή απηεπίγλσζε, ε απνδνθηκαζία ηνπ 

εαπηνχ θαη ε έιιεηςε αλαγλψξηζεο ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ αδπλακηψλ ηνπο (Sparks, 

2013˙ Sparks, Pierce, Higgins, Miller & Tandy, 2016). ε έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ νη 

Corsi θαη Weing (1993) δηαπίζησζαλ φηη νη επθαηξίεο γηα επηινγή είλαη ζπρλά 

πεξηνξηζκέλεο γηα ηα άηνκα κε ζνβαξέο αλαπεξίεο. Οη ιφγνη ησλ πεξηνξηζκέλσλ 

επηινγψλ είλαη ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο, ε έιιεηςε πξσηνβνπιίαο θαη ε αλεζπρία ηνπ 

πξνζσπηθνχ φηη νη επηινγέο πνπ ζα γίλνπλ ζα είλαη αθαηάιιειεο.  

χκθσλα κε ηνπο Wolf θαη Joannou (2013), ηα άηνκα κε αλαπεξίεο ζπάληα 

θάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο επηινγέο. Ωζηφζν, φηαλ θηάζνπλ ζηελ ειηθία ησλ 21 πξέπεη λα 

είλαη πξνεηνηκαζκέλα λα παίξλνπλ αλεμάξηεηεο απνθάζεηο. Γη‟ απηφ ην ιφγν, ε 

δηδαζθαιία ηεο δεμηφηεηαο ηεο επηινγήο απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο. Οη Jolivette, Ennis θαη 
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Swoszowski (2017) δηαηχπσζαλ φηη ε παξνρή επθαηξηψλ επηινγήο ζηνπο καζεηέο πνπ 

εκθαλίδνπλ πξνθιεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαηά ηε δηάξθεηα δνκεκέλσλ θαη κε δνκεκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ έρεη κειεηεζεί επηηπρψο ζε φιεο ηηο 

ειηθίεο, ηηο εθπαηδεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θνηλνηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνπο ηχπνπο 

ησλ αλαπεξηψλ (Olson, 2018). 

Ο Trainor (2007) ππνζηήξημε φηη φηαλ ηα άηνκα θάλνπλ επηινγέο θαίλεηαη λα 

είλαη αλεμάξηεηα θαη απηφλνκα. Ζ δεμηφηεηα ηεο επηινγήο βειηηψλεη ηε δσή ησλ 

καζεηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία παξέρνληάο ηνπο επθαηξίεο γηα επηηπρείο κεηαβάζεηο 

ζηελ ελήιηθε δσή. Πξνθεηκέλνπ έλα ελήιηθν άηνκν λα είλαη ιεηηνπξγηθά αλεμάξηεην, 

είλαη ζεκαληηθφ ηα παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία λα απνθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

εθκεηαιιεχνληαη ηηο επθαηξίεο επηινγήο πνπ ηνπο παξνπζηάδνληαη. Γη‟ απηφ ην ιφγν, νη 

επθαηξίεο γηα επηινγή είλαη θαιφ λα παξέρνληαη ζηα παηδηά φζν είλαη αθφκε κέιε ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. ηαλ ηα παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία ζηεξνχληαη ην δηθαίσκα ηεο 

επηινγήο, δελ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα έρνπλ ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα ζηε δσή ηνπο.  

Ζ ελζσκάησζε ηεο δεμηφηεηαο επηινγήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κπνξεί 

λα δηεπθνιχλεη ηηο ζεηηθέο εκπεηξίεο γηα ηα παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία θαη λα απμήζεη 

ηηο επθαηξίεο γηα επηηπρία ζην ζρνιείν. Δλψ είλαη αθφκε ζην ζρνιείν, ηα παηδηά κε 

λνεηηθή αλαπεξία πξέπεη λα καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ φηη ε δεμηφηεηα επηινγήο είλαη 

έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ θαζνξηζκνχ ζηφρσλ θαη ηεο επίιπζεο ελφο 

πξνβιήκαηνο. Δπνκέλσο, απηά ηα παηδηά κπνξνχλ λα αξρίζνπλ λα ζέηνπλ βαζηθνχο 

ζηφρνπο θαη λα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ππάξρνπλ ζπλέπεηεο γηα ηηο επηινγέο ηνπο.  

Οη Deci, Ryan θαη Williams (1996) αλέθεξαλ φηη ε ηθαλφηεηα ησλ δαζθάισλ λα 

ζηεξίδνπλ ηελ απηνλνκία ησλ καζεηψλ ζεσξείηαη απφ πνιινχο εξεπλεηέο ζήκα 

θαηαηεζέλ κηαο ζσζηήο δηδαζθαιίαο. χκθσλα κε ηνπο Grolnick, Ryan θαη Deci (1991) 
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φηαλ νη καζεηέο ληψζνπλ φηη νη δάζθαινη ππνζηεξίδνπλ ηελ απηνλνκία ηνπο, εθηηκνχλ 

ην έξγν ηνπο θαη βηψλνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα (Assor, Kaplan & Roth, 2002). 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ νη άλζξσπνη βηψλνπλ ηελ απηνλνκία 

φηαλ ζπλεηδεηνπνηνχλ ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο ζηφρνπο, ηηο αμίεο θαη ηα ελδηαθέξνληά 

ηνπο.  

Οη Houghton, Bronicki θαη Guess (1987) δηεμήγαγαλ έξεπλα ζηελ νπνία 

δηαπίζησζαλ φηη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ παξέρεη ειάρηζηεο επθαηξίεο ζηνπο 

καζεηέο κε ζνβαξέο αλαπεξίεο λα θάλνπλ επηινγέο  θαη ίζσο απνηπγράλνπλ λα 

αληαπνθξίλνληαη θαηάιιεια ζηηο ζπκπεξηθνξέο επηινγήο πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηνπο 

καζεηέο ηνπο (Sparks, 2013). 

Ζ Sparks (2013) ππνζηήξημε φηη νη καζεηέο κε ζνβαξέο αλαπεξίεο ζπρλά 

βηψλνπλ ην αίζζεκα ηεο ιήςεο απνθάζεσλ. Σα πξνγξάκκαηά ηνπο είλαη άθακπηα θαη 

ζπρλά ειέγρνληαη απφ ηνπο δαζθάινπο ηνπο. Ζ δπλαηφηεηα επηινγήο, σζηφζν, 

επηθεληξψλεηαη ζην λα επηηξέπεηαη ζηνπο καζεηέο λα θάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο επηινγέο 

φζνλ αθνξά ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε κηα δξαζηεξηφηεηα ή ηελ ίδηα ηε 

δξαζηεξηφηεηα (Olson, 2018). 

Τπάξρνπλ κειέηεο φπσο απηή ησλ Willis, Grace θαη Roy (2008) ε νπνία 

απνδεηθλχεη ηα νθέιε ηεο δεμηφηεηαο επηινγήο γηα ηα άηνκα κε ζνβαξέο αλαπεξίεο. Ζ 

απμεκέλε δπλαηφηεηα επηινγήο ζπλδέεηαη κε απνηειέζκαηα πςειφηεξεο πνηφηεηαο 

δσήο, κεγαιχηεξεο ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο, βειηίσζεο γεληθψλ θαη εηδηθψλ 

ζπκπεξηθνξηθψλ ελδηαθεξφλησλ, αλάπηπμεο πξψηκσλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο θαη 

αχμεζεο ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο γεληθήο εθπαίδεπζεο 

(Wolf & Joannou, 2013) θαζψο επίζεο θαη κείσζεο πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ 

(Bambara, 2004˙ Dibley & Lim, 1999). 
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χκθσλα κε ηνπο Wigfield θαη Eccles (2002a) έρεη απνδεηρζεί φηη ε παξνρή 

επθαηξηψλ ζηνπο καζεηέο κέζα ζηελ ηάμε εληζρχεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη ηνπο παξαθηλεί λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο. 

Οη Ryan θαη Grolnick (1986) ππνζηήξημαλ φηη ε απηνλνκία ή ε ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ 

λα έρνπλ ηελ αίζζεζε ηεο πξνζσπηθήο δπλαηφηεηαο ζπλδέεηαη κε απμεκέλε 

παξαθίλεζε θαη κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ καζεηψλ (Brooks & Young, 2011). 

ε έξεπλα ησλ Hauser-Cram, Bronson θαη Upshur (1993) απνδείρζεθε φηη ν 

βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα παηδηά κε αλαπεξίεο εμαζθνχληαλ ζηε δεμηφηεηα ηεο επηινγήο 

ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ απμεκέλε θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε, ην βαζκφ εκπινθήο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, ηα πςειά επίπεδα επηκνλήο 

ζε κηα εξγαζία. Με ηε δεμηφηεηα ηεο επηινγήο ηα παηδηά εμαζθνχληαη ζηνλ έιεγρν ηνπ 

πεξηβάιινληφο ηνπο θαη αξρίδνπλ λα θαηαλννχλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ επηινγψλ ηνπο 

(Palmer, et.al., 2012). 

Σέινο, νη Algozzine, Browder, Kanonen, Test θαη Wood (2001) ππνζηήξημαλ φηη 

φηαλ ζηα άηνκα κε ζνβαξέο αλαπεξίεο παξέρνληαη επθαηξίεο, κπνξνχλ πξάγκαηη λα 

εθθξάζνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε έξεπλα απνδεηθλχεη φηη ε 

ζπρλφηεηα επηινγήο απφ ηα άηνκα κε ζνβαξέο αλαπεξίεο είλαη αλάινγε ησλ επθαηξηψλ 

πνπ ηνπο παξέρνληαη (Bambara, 2004). 

 

1.4 Λήτη αποθάζευν: έννοια και οπιζμψρ  
 

Οη Von Winterfeldt θαη Edwards (1986) φξηζαλ ηε ιήςε απνθάζεσλ σο κηα 

δηαδηθαζία δπλαηφηεηαο επηινγήο αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο πνξείεο δξάζεο (Beyth-

Marom, Fischhoff & Quadrel, 1991).  

Οη Hickson θαη Khemka (2013) νξίδνπλ ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ σο κηα 

επηινγή αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο πνξείεο δξάζεο. Ζ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 
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πεξηιακβάλεη κηα άπνςε ζρεηηθά κε ην πνηα ιχζε είλαη ε θαιχηεξε ζην ρξφλν πνπ 

δίλεηαη θαη ε απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ πεξηιακβάλεη: (α) αλαγλψξηζε ησλ 

ελαιιαθηηθψλ πνξεηψλ κηαο δξάζεο, (β) αλαγλψξηζε ησλ πηζαλψλ ζπλεπεηψλ θάζε 

δξάζεο, (γ) αμηνιφγεζε ηεο πηζαλφηεηαο θάζε ζπλέπεηαο πνπ πξνθχπηεη, (δ) επηινγή 

ηεο θαιχηεξεο ελαιιαθηηθήο θαη (ε) εθαξκνγή ηεο απφθαζεο. Οη Owen & Tardif-

Williams (2012) ππνζηήξημαλ φηη αλ θαη ε ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα εκπιέθεηαη ζ‟ 

απηή ηε δηαδηθαζία επεξεάδεηαη απφ ηηο λνεηηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο, νη έξεπλεο δείρλνπλ 

φηη κε ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία κπνξνχλ λα 

αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ νπζηαζηηθά ζ‟ απηή ηε δηαδηθαζία. 

Πξνθεηκέλνπ, έλα άηνκν λα ζπκκεηέρεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ πξέπεη λα θαηαλννχληαη 

ν βαζκφο ζηνλ νπνίν έρνπλ δνζεί επθαηξίεο γηα λα κάζεη δεμηφηεηεο ιήςεο απνθάζεσλ 

θαη ε νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία (Shogren & Wehmeyer, 

2015). ηαλ ηα άηνκα δελ έρνπλ επθαηξίεο λα αλαπηχμνπλ ηέηνηεο ηθαλφηεηεο, ε 

δηδαζθαιία απηψλ ησλ επθαηξηψλ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζηήξημεο. 

πσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο ν απηνπξνζδηνξηζκφο έρεη νξηζηεί σο ε 

ηθαλφηεηα λα επηιέγνπκε θαη νη επηινγέο απηέο λα απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο ζηηο δξάζεηο καο. Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο ν 

απηνπξνζδηνξηζκφο είλαη έλα θνκκάηη ηεο δσήο ηνπο πνπ ζπρλά ζεσξείηαη δεδνκέλν. 

Απφ ηελ απφθαζε πφηε ζα μππλήζνπκε ην πξσί, ηη ζα θάκε γηα πξσηλφ, ηη ξνχρα ζα 

θνξέζνπκε ή ηη ζα θάκε ην απφγεπκα θαη ηη ψξα ζα πάκε ζην θξεβάηη, κέρξη θαη ηελ 

έθθξαζε ησλ πξνηηκήζεψλ καο θαη ησλ επηινγψλ καο. ρεδφλ φινη νη άλζξσπνη, 

ζχκθσλα κε ηνλ Williams (1997) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη απηψλ κε αλαπεξίεο έρνπλ 

ηελ ηθαλφηεηα λα εθθξάδνπλ θαη λα επηθνηλσλνχλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, αλ θαη 
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νη επθαηξίεο γηα ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία είλαη εκθαλψο απνχζεο (Davis & Peck, 

1996). 

χκθσλα κε ηνλ Conroy (2001), (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Duvdevany, Ben-Zur 

& Ambar, 2002) ε ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα παίξλεη απνθάζεηο γηα ηε δσή ηνπ έρεη 

αλαγλσξηζηεί σο έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ. Ζ 

δηαδηθαζία ηεο ιήςεο απνθάζεσλ απαηηεί κηα πξνζεθηηθή κειέηε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο ελαιιαθηηθέο θα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ή ηηο ζπλέπεηεο. 

ζνλ αθνξά ηε δεμηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ ειάρηζηε πξνζνρή έρεη δνζεί ζηελ 

πξνζσπηθή θαη ζηε δηαπξνζσπηθή ιήςε απνθάζεσλ ζηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία. 

Πξνεγνχκελεο έξεπλεο φπσο απηή ησλ Wehmeyer θαη Kelchner (1994) ζε άηνκα κε 

λνεηηθή αλαπεξία έρνπλ δείμεη ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο ιήςεο απνθάζεσλ. Δίλαη εκθαλέο φηη ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ζπρλά 

απνηπγράλνπλ λα εθαξκφζνπλ κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, 

βαζηδφκελα ζε έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ιχζεσλ πξνεγνχκελσλ εκπεηξηψλ ηνπο ηηο 

νπνίεο εθαξκφδνπλ ζε λέεο θαηαζηάζεηο. Δπηπιένλ, φηαλ ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία 

πξνζπαζνχλ λα εθαξκφζνπλ κηα δηαδηθαζία πνιιαπιψλ ζηαδίσλ, ηείλνπλ λα βηψλνπλ 

πεξηνξηζκέλε επηηπρία ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, δείρλνληαο φηη δελ έρνπλ 

θαηαλνήζεη πιήξσο ηηο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα ιεθζνχλ νξηζκέλεο 

απνθάζεηο, δεκηνπξγνχλ ειάρηζηεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, απνηπγράλνπλ λα πξνβιέςνπλ 

ηηο πηζαλέο αξλεηηθέο ζπλζήθεο ηεο πνξείαο πξάμεο θαη έηζη επηιέγνπλ κηα ιαλζαζκέλε 

πνξεία πξάμεο (Switzky, 2006). 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Wehmeyer θαη Metzler (1995) γηα ηνλ 

απηνπξνζδηνξηζκφ ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία έδεημαλ φηη ε επθαηξία λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε απνθάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δσέο ηνπο ζρεηίδεηαη κε ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο απφθαζεο. Δίλαη πην πηζαλφ λα ηνπο δίλνληαη επθαηξίεο γηα λα 
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παίξλνπλ θαζεκεξηλέο απνθάζεηο (φπσο ε επηινγή ηνπ θαγεηνχ) αιιά δελ είλαη πηζαλφ 

λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζεκαληηθέο απνθάζεηο ηεο δσή ηνπο (φπσο ε επηινγή θαηνηθίαο 

ηνπο). Οη Baron θαη Broen (1991) αλέθεξαλ φηη ε ειιηπήο ιήςε απνθάζεσλ απνηειεί 

έλα ζνβαξφ πξφβιεκα ζηελ θνηλσλία γεληθφηεξα θαη νη αλάγθεο αληηκεησπίδνληαη κε 

κεγαιχηεξε επηηπρία ζηελ παηδηθή ειηθία ή ζηελ εθεβεία (Wehmeyer & Schalock, 

2001). 

ε έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ νη Stafford, Laybourn θαη Hill (2003) ζηε θσηία ζε 

200 παηδηά κε αλαπεξία ειηθίαο 3-18, κεγάιν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ εμέθξαζαλ ην 

ζπλαίζζεκα φηη ε άπνςή ηνπο θαη ε πξνηίκεζή ηνπο δελ ιακβάλνληαη ππφςε αθφκε θαη 

αλ ην δεηνχλ. Δπνκέλσο, ην επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ βξέζεθε λα εμαξηάηαη απφ 

άιινπο, φπσο νη γνλείο θαη νη θξνληηζηέο ηνπο. Οη Coune θαη Gallagher (2011) ζηελ 

έξεπλά ηνπο πεξηέγξαςαλ φηη ηα παηδηά θαη νη λένη ζπκκεηέρνπλ ζε αζήκαληεο 

απνθάζεηο θαη ηηο πην ζεκαληηθέο απνθάζεηο ηηο αλαιακβάλνπλ νη γνλείο θαη νη 

επαγγεικαηίεο (Strandholdt, Andersen & Dolva, 2014). 

Έρεη απνδεηρζεί φηη ηφζν ηα εθπαηδεπηηθά φζν θαη ηα θνηλνηηθά πεξηβάιινληα 

είλαη ππεξβνιηθά δνκεκέλα θαη ππεξπξνζηαηεπηηθά θαη δε δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηελ παξνρή επθαηξηψλ ζηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία γηα λα θάλνπλ ζεκαληηθέο 

επηινγέο θαη απνθάζεηο. πλεπψο, ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ίζσο λα κελ 

ζεσξνχληαη ηθαλά λα αλαιάβνπλ επηηπρψο ην ξφιν ησλ ελειίθσλ. Δπίζεο, ηα άηνκα πνπ 

παξέρνπλ ππεξεζίεο ζηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηε ζχγθξνπζε αλάκεζα ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο 

ελαληίνλ ηεο απηνλνκίαο θαη ηνπ θηλδχλνπ. Δπνκέλσο, ε πξνζνρή πξέπεη λα 

επηθεληξψλεηαη ζε θάηη πεξηζζφηεξν απφ απιέο ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο δηδαζθαιίαο 

ζηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία. Σα πεξηβάιινληα κέζα ζηα νπνία δνπλ ηα άηνκα κε 

λνεηηθή αλαπεξία θαιφ είλαη λα ηξνπνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα θάλνπλ 
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επηινγέο θαη λα έρνπλ κεγαιχηεξν έιεγρν θαζψο επίζεο θαη ηα άηνκα ζηήξημεο θαη 

αιιειεπίδξαζεο (ππεξεζίεο, εθπαηδεπηηθνί, νηθνγέλεηα) λα πξνζαξκφδνπλ ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ (Duvdevany, Ben-Zur & 

Ambar, 2002). 

Μηα ππφζεζε πνπ θάλνπλ πνιινί εθπαηδεπηέο θαη γνλείο είλαη φηη ηα αδχλακα 

άηνκα δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα θάλνπλ επηινγέο θαη λα παίξλνπλ απνθάζεηο. Απηή ε 

ππφζεζε αθνξά ηα άηνκα κε αλαπεξίεο κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη ε πεπνίζεζε 

φηη νη έθεβνη κε αλαπεξίεο δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ κε επηηπρία ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ πεπνίζεζε φηη νη καζεηέο κε αλαπεξίεο δελ κπνξνχλ λα παίξλνπλ 

ηθαλνπνηεηηθέο απνθάζεηο ζηεξίδεηαη ζηελ άπνςε φηη δελ κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ 

ππφςε ην βαζκφ θηλδχλνπ ζηνλ νπνίν εκπιέθνληαη κε ηηο δηάθνξεο επηινγέο 

(Wehmeyer & Schalock, 2001). Τπάξρνπλ κειέηεο πνπ έρνπλ απνδείμεη φηη ηα άηνκα κε 

λνεηηθή αλαπεξία κπνξνχλ λα κάζνπλ λα παίξλνπλ πξνζσπηθέο θαη αλεμάξηεηεο 

απνθάζεηο. 

 

1.5 Ανηιλήτειρ εκπποζϊπυν 

1.5.1 Ανηιλήτειρ γονέυν 
 

χκθσλα κε ηνλ Wehmeyer (1996) ε εκπινθή ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε ζηήξημή ηεο 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ έθθξαζε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ γηα 

ηνπο καζεηέο κε αλαπεξία. Οη δεμηφηεηεο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ επεξεάδνληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηα πξφηππα πνπ δηαηίζεληαη ζην άηνκν. Σα πξφηππα πνπ παξέρνληαη 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνγέλεηα απνηεινχλ δπλαηή επηξξνή γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

δεμηνηήησλ απηνπξνζδηνξηζκνχ. Γεχηεξνλ, νη ξφινη θαη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ κειψλ 

είλαη πςειά ζπλδεδεκέλα κε ηηο δεμηφηεηεο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ. Δπνκέλσο, ε 

κνξθή ησλ επθαηξηψλ γηα έθθξαζε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ, φπσο επίζεο θαη ν ηχπνο 
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ηεο ελίζρπζεο πνπ παξέρεηαη γηα δξάζεηο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ, ζα είλαη έληνλα 

επεξεαζκέλα απφ ηε δπλακηθή ηεο θάζε νηθνγέλεηαο. 

Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη εηδηθφηεξα νη γνλείο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

αλάπηπμε θαη έθθξαζε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ησλ παηδηψλ ηνπο. Απηφο ν ξφινο 

πεξηιακβάλεη: (α) ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη γνλείο βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα 

αλαπηχμνπλ ηε ζηνηρεηψδε γλψζε, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο γηα ηνλ 

απηνπξνζδηνξηζκφ, (β) ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ 

γνλέσλ θαη ησλ παηδηψλ παξέρνπλ επθαηξίεο γηα ελίζρπζε έηζη ψζηε λα δξάζνπλ κε 

απηνπξνζδηνξηδφκελν ηξφπν. 

Οη γνλείο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία ζπρλά ελεξγνχλ σο ζπλήγνξνη γηα ηα παηδηά 

ηνπο ζην ζρνιείν. Έρνπλ αλαπηχμεη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, φπσο επίζεο θαη επηκνλή 

ψζηε λα θαζνδεγνχληαη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Δπίζεο, πνιινί γνλείο έρνπλ 

εληζρχζεη επηηπρψο ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ λέεο θαη 

απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα λα μεπεξάζνπλ ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα 

παηδηά ηνπο.  

Κάπνηα παξαδείγκαηα πνπ πξνάγνπλ ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

παξνρή επθαηξηψλ λα θάλνπλ επηινγέο, λα εθθξάδνπλ απφςεηο, λα αλαθαιχπηνπλ 

ελαιιαθηηθέο επηινγέο θαη λα καζαίλνπλ απφ ηηο επηινγέο ηνπο, επηηξέπνληάο ηνπο λα 

έρνπλ ην ρξφλν ηνπο γηα λα αλαπηχμνπλ ηελ απηνλνκία ηνπο, δίλνληάο ηνπο ζεηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε, παξέρνληαο επθαηξίεο λα αλαπηχμνπλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο φπσο 

είλαη ε επηθνηλσλία, ε επίιπζε δηαθνξψλ θαη ε απφθηεζε απηεπίγλσζεο θαη 

απηνζεβαζκνχ. 

Οη Turnbull θαη Turnbull (1996) αλαγλψξηζαλ ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ησλ 

νηθνγελεηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ: α. ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνγέλεηαο, φπσο νη πνιηηηζκηθέο αμίεο, πεπνηζήζεηο θαη 
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πξνζδνθίεο, β. νη αιιειεπηδξάζεηο ηεο νηθνγέλεηαο φπσο νη ζρέζεηο, ε ζπλνρή θαη ε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα, γ. νη ιεηηνπξγίεο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ πεξηιακβάλνπλ αλάγθεο 

νηθνλνκηθέο, θαζεκεξηλήο θξνληίδαο, θνηλσληθνπνίεζεο, ζπλαηζζεκαηηθέο, 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη αλάγθεο απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη δ. ε δσή ηεο νηθνγέλεηαο 

πνπ αθνξά ηα αλαπηπμηαθά ζηάδηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, νη κεηαβάζεηο ή νη αιιαγέο ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνγέλεηαο , ε ζχλζεζε, ε ζπλνρή θαη ε ιεηηνπξγία (Field & 

Hoffman, 1999). 

Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ζηνπο καζεηέο είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν 

ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ κεηάβαζεο γηα ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο κε 

λνεηηθή αλαπεξία. ε έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ νη Carter, Lane, Cooney, Weir, Moss θαη 

Machalicek (2013) ζε 627 γνλείο παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία ή απηηζκφ δηαπίζησζαλ 

φηη αλ θαη νη γνλείο έδηλαλ πςειή αμία ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα παηδηά ηνπο παξνπζίαδαλ απηέο ηηο 

δεμηφηεηεο ήηαλ ρακειφο. 

Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηνπο Zhang, Landmark, Grenwelge θαη Montoya (2010) 

δελ έρεη δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ έρνπλ νη γνλείο ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ζηα παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία. Δίλαη εκθαλέο 

φηη νη γνλείο θαη νη άιινη θξνληηζηέο έρνπλ κηα κνλαδηθή πιενλεθηηθή ζέζε απφ ηελ 

νπνία παξαηεξνχλ θαη πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ. Δπίζεο, ν 

Shogren (2011) δηαηχπσζε φηη δελ είλαη ηδηαίηεξα γλσζηφο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη 

γνλείο δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ φπσο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ αζρνινχληαη άκεζα κε ηα παηδηά. Καη νη πνζνηηθέο θαη νη πνηνηηθέο 

έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη νη γνλείο ίζσο έρνπλ πξνζδνθίεο ή πξνηεξαηφηεηεο πνπ 
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ζπγθιίλνπλ θαη απνθιίλνπλ απφ απηέο πνπ ελζηεξλίδνληαη ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

δαζθάινπο (Carter, Lane, Cooney, Weir, Moss & Machalicek, 2013). 

Δπηπιένλ, νη Grigal, Neubert, Moon θαη Graham (2003) ππνζηήξημαλ φηη νη 

γνλείο έρνπλ κνλαδηθέο εκπεηξηθέο βάζεηο απφ ηηο νπνίεο εθηηκνχλ ην ζχλνιν ησλ 

δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ ζπγθξηηηθά κε ηνπο δαζθάινπο, ηνπο βνεζνχο ή ηνπο άιινπο 

παξφρνπο ππεξεζηψλ ιεηηνπξγψληαο έμσ απφ ηα πιαίζηα ηνπ ζπηηηνχ. Παξαηεξψληαο 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ζπίηη, ζηελ θνηλφηεηα θαη ζε άιιεο 

εγθαηαζηάζεηο εθηφο ζρνιείνπ, νη γνλείο γλσξίδνπλ θαιά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα 

παηδηά ηνπο εθδειψλνπλ επηηπρψο ηε δεμηφηεηα ηεο επηινγήο, ηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, ηελ απηνζπλεγνξία, θαη άιιεο δεμηφηεηεο πνπ εληζρχνπλ ηνλ 

απηνπξνζδηνξηζκφ. Πξάγκαηη, νη γνλείο αλαγλσξίδνπλ ηηο πεξηνρέο ησλ δπλαηνηήησλ 

θαη ησλ αλαγθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ πνπ δελ είλαη εχθνια 

εκθαλή ζην ζρνιηθφ πξνζσπηθφ. 

Ζ έξεπλα ησλ Grigal, Neubert, Moon θαη Graham (2003)  έδεημε φηη νη γνλείο 

ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο ππνζηήξημαλ ηε δηδαζθαιία ησλ δεμηνηήησλ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ ζην ζρνιείν. ρεδφλ φινη νη γνλείο (984) ή νη θξνληηζηέο πνπ 

ξσηήζεθαλ, ζπκθψλεζαλ φηη νη καζεηέο κε αλαπεξία πξέπεη λα δηδάζθνληαη δεμηφηεηεο 

θαη ηθαλφηεηεο πνπ αλαπηχζζνπλ ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ. Δπίζεο, ζρεδφλ φινη δήισζαλ 

φηη νη καζεηέο πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ Δμαηνκηθεπκέλα Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα 

(ΔΔΠ) θαη λα δηδάζθνληαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζ‟ απηά. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ επίζεο ζπκθψλεζε φηη ην ζρνιείν ηνπ παηδηνχ ηνπο 

ππνζηήξηδε ηελ αλάπηπμε ζεκαληηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ 

δηδάζθνληαο ηνλ θαζνξηζκφ ζηφρσλ, παξέρνληαο επθαηξίεο γηα επηινγή θαη ιήςε 

απνθάζεσλ θαη εληζρχνληαο ηελ έθθξαζε ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ πξνζσπηθψλ 

ηθαλνηήησλ. Σν 98% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ φηη ζπκθσλνχλ κε ηε δήισζε πνπ 
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αθνξά ηελ επζχλε ηνπ ζρνιείνπ λα δηδάζθεη δεμηφηεηεο απηνπξνζδηνξηζκνχ φπσο ε 

ιήςε απνθάζεσλ, αιιά ην 78% ησλ γνλέσλ εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη ηέηνηεο 

δεμηφηεηεο δηδάζθνληαλ ζην δηθφ ηνπο παηδί κε αλαπεξία (Grigal, et.al., 2003). 

πσο αλέθεξαλ νη Carter, Lane θαη Sisco (2011) ζηελ έξεπλά ηνπο νη γνλείο 

έδσζαλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζεκαληηθφηεηα θαη ησλ επηά δεμηνηήησλ ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ γηα ηα παηδηά ηνπο κε λνεηηθή αλαπεξία. Μφλν ειάρηζηνη γνλείο 

(ιηγφηεξν απφ ην 10%) απφ ηνπο 600 δήισζαλ φηη θακία απφ ηηο δεμηφηεηεο δελ είλαη 

ζεκαληηθή. Οη δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, απηνδηαρείξηζεο θαη επηινγήο 

ζεσξήζεθαλ ζεκαληηθέο, ελψ νη δεμηφηεηεο θαζνξηζκνχ ζηφρσλ θαη απηνζπλεγνξίαο 

ιηγφηεξν ζεκαληηθέο. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα νη επηά δεμηφηεηεο ζεσξήζεθαλ 

ιηγφηεξν ζεκαληηθέο απφ ηνπο γνλείο ησλ νπνίσλ ηα παηδηά είραλ ζνβαξέο ή βαξηέο 

αλαπεξίεο ή λνεηηθή αλαπεξία. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη δπζθνιίεο πνπ εκθαλίδνπλ ηα 

παηδηά κε απμεκέλεο αλάγθεο ζηήξημεο γηα λα εκθαλίζνπλ δεμηφηεηεο 

απηνπξνζδηνξηζκνχ ακβιχλνπλ ηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηε ζεκαληηθφηεηα 

απφθηεζεο απηψλ ησλ δεμηνηήησλ (Carter, et.al., 2013). 

ηελ ίδηα έξεπλα πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη ην παηδί 

ηνπο δελ θαηείρε θαζφινπ θαιά ηηο πέληε απφ ηηο επηά δεμηφηεηεο. Αμηνζεκείσηε 

εμαίξεζε απνηειεί ε δεμηφηεηα ηεο επηινγήο, ζηελ νπνία δφζεθε πεξηζζφηεξε έκθαζε 

απφ ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ γη‟ απηφλ ηνλ πιεζπζκφ. Ίζσο ε 

ζπγθεθξηκέλε δεμηφηεηα ιακβάλεη κεγαιχηεξε πξνζνρή ζην πξφγξακκα ηεο εηδηθήο 

εθπαίδεπζεο ή είλαη ίζσο ε πην εχθνιε δεμηφηεηα λα κάζνπλ ηα παηδηά.  

ηελ έξεπλα ησλ Grigal, Neubert, Moon θαη Graham, (2003), νη γνλείο καζεηψλ 

ιπθείνπ (ειηθίαο 16 θαη άλσ) ξσηήζεθαλ γηα ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ 

απηνπξνζδηνξηζκφ. Απηή πεξηειάκβαλε ηελ εμέηαζε ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ γνλέσλ 

ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ σο κέξνο ησλ ζρνιηθψλ 
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πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο ζε Δμαηνκηθεπκέλα 

Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα (ΔΔΠ) θαη ηελ επθαηξία ηνπ παηδηνχ λα θάλεη επηινγέο θαη 

λα εθθξάδεη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ ζην ζρνιείν. Οη Sands, Bassett, Lehmann θαη Spencer 

(1998) δηαηχπσζαλ φηη νη καζεηέο φρη κφλν ρξεηάδεηαη λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηεο 

απηνπξνζδηνξηζκνχ, αιιά επίζεο απαηηνχλ επαλαιακβαλφκελεο επθαηξίεο γηα λα 

εθαξκφζνπλ θαη λα γεληθεχζνπλ δεμηφηεηεο φπσο ε ιήςε απνθάζεσλ. 

Σέινο, ππάξρεη κηα γεληθφηεξε ζπκθσλία αλάκεζα ζηνπο εξεπλεηέο θαη ζηνπο 

επαγγεικαηίεο φηη ηφζν νη γνλείο φζν θαη νη δάζθαινη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ησλ καζεηψλ θαη φηη ε δηαδηθαζία απηή πξέπεη λα 

μεθηλάεη απφ ηελ πξψηκε θηφιαο παηδηθή ειηθία. χκθσλα κε ηνπο Zhang, Katsiyannis 

θαη Zhang (2002) ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζηελ 

παξνρή επθαηξηψλ ζηα παηδηά κε αλαπεξίεο πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ επηινγέο θαη λα 

παίξλνπλ απνθάζεηο. Παξφια απηά, φκσο, νη γνλείο θαίλεηαη λα εκπιέθνληαη ιηγφηεξν 

ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνάγνπλ ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ, κε απνηέιεζκα λα κελ 

παξέρνπλ επθαηξίεο επηινγήο θαη ιήςεο απνθάζεσλ ζπγθξηηηθά κε ηνπο δαζθάινπο ( 

Zhang, Wehmeyer & Chen, 2005). Δπίζεο, νη γνλείο ζέινπλ ηα παηδηά ηνπο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο απηνπξνζδηνξηζκνχ ζην ζρνιείν αιιά ζπάληα 

αζρνινχληαη νη ίδηνη κε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζην ζπίηη (Denney & Daviso, 2012). 

 

1.5.2 Ανηιλήτειρ εκπαιδεςηικϊν γενικήρ και ειδικήρ εκπαίδεςζηρ 
 

πσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ζχκθσλα κε ηνλ Wehmeyer (2005) ν 

απηνπξνζδηνξηζκφο έρεη ζεσξεζεί φηη έρεη πξνεμέρνληα ξφιν ζηηο ππεξεζίεο ζηήξημεο 

παηδηψλ θαη λέσλ κε αλαπεξίεο. Αλ θαη έρνπλ δνζεί πνιινί νξηζκνί, ν 

απηνπξνζδηνξηζκφο ηππηθά αλαθέξεηαη ζηελ θαηάθηεζε δεμηνηήησλ, γλψζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ θάλεη έλα άηνκν λα δεη κηα πνηνηηθή δσή θαη λα αλαιακβάλεη ηνλ 
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απφιπην θαη θχξην έιεγρν θαη επζχλε γηα δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. Αξρηθά, ζχκθσλα 

κε ηνπο Lachapelle, Wehmeyer, Haelewyck, Courbois, Keith θαη Schalock (2005), ε 

απφθηεζε δεμηνηήησλ απηνπξνζδηνξηζκνχ ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ γηα ηα παηδηά κε αλαπεξίεο ζρεηηθά κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε, 

κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηελ ηάμε, αλεμαξηεζία θαη βειηησκέλε πνηφηεηα δσήο (Stang, 

Carter, Lane & Pierson, 2009). 

Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ζηνπο καζεηέο κε αλαπεξία έρεη 

απνηειέζεη έλα απαξαίηεην ζηνηρείν πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ο Halloran 

(1993) αλαθέξζεθε ζηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ σο ηνλ απφιπην εθπαηδεπηηθφ ζηφρν. Ο 

Szymanski (1994) δήισζε φηη γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία 

ηεο κεηάβαζεο, ε παξέκβαζε πξέπεη λα ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε λα είλαη 

ζην κέγηζην βαζκφ ππφ έιεγρν ηνπ καζεηή θαη πξέπεη λα ζρεδηαζηεί γηα λα δηεπθνιχλεη 

ηελ αηνκηθή αλεμαξηεζία θαη απηνλνκία (Wehmeyer, Agran & Hughes, 2000). 

Πνιιέο έξεπλεο φπσο απηή ησλ Wehmeyer, Agran θαη Hughes (1998) δείρλνπλ 

φηη ηα άηνκα κε ζνβαξέο αλαπεξίεο κπνξνχλ λα κάζνπλ λα απηνξξπζκίδνπλ θαη λα 

απηνδηαρεηξίδνληαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, λα εμαξηψληαη ιηγφηεξν απφ ηνπο άιινπο, λα 

εθθξάδνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα θάλνπλ επηινγέο. Σν 

γεγνλφο φηη θάπνηνο δελ κπνξεί λα ιχζεη πνιχπινθα πξνβιήκαηα αλεμάξηεηα δε 

ζεκαίλεη φηη δε κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Σν γεγνλφο φηη θάπνηνο δελ είλαη εληειψο αλεμάξηεηνο γηα λα 

παίξλεη απνθάζεηο δε ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα γίλεη ιηγφηεξν εμαξηψκελνο ή λα 

εκπιέθεηαη πεξηζζφηεξν ζε απνθάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηε δσή ηνπ. Σν λα είλαη έλα 

άηνκν απηνπξνζδηνξηδφκελν δελ πξνυπνζέηεη φηη ην άηνκν θάλεη ηα πάληα κφλν ηνπ 

(Wehmeyer, Agran & Hughes, 2000). 
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χκθσλα κε ηνπο Carter, Lane, Pierson θαη Glaeser (in press) νη εθπαηδεπηηθνί 

γεληθήο θαη εηδηθήο εθπαίδεπζεο έρνπλ ηελ ίδηα αληίιεςε γηα ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ζε καζεηέο κε αλαπεξία. Ο Eisenman (2007) 

δηαηχπσζε φηη έρνληαο αλαγλσξίζεη φηη πνιιά παηδηά κε αλαπεξία εκθαλίδνπλ έιιεηςε 

ζηηο δεμηφηεηεο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη απηφ ίζσο νδεγεί ζε απνγνεηεπηηθά 

απνηειέζκαηα, νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη εξεπλεηέο έθαλαλ ιφγν πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε 

αξρή ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ. Οη εθπαηδεπηηθνί 

ζην δεκνηηθφ θαη ζην γπκλάζην αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ηεο θαιιηέξγεηαο απηψλ ησλ 

δεμηνηήησλ θαη ζπρλά έξρνληαη αληηκέησπνη κε απηέο ζηελ ηάμε ηνπο (Stang, Carter, 

Lane & Pierson, 2009). 

Έξεπλεο ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε φπσο απηή ησλ Mason, Field θαη Sawilowsky 

(2004) απνδεηθλχνπλ φηη ν απηνπξνζδηνξηζκφο εθηηκάηαη πςειά σο εθπαηδεπηηθφ 

απνηέιεζκα. Γηα παξάδεηγκα, νη Wehmeyer, Agran θαη Hughes (2000) αλέθεξαλ φηη νη 

εηδηθνί παηδαγσγνί ζεψξεζαλ φηη θαη νη επηά δεμηφηεηεο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ 

ζπκβάιινπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζε εθπαηδεπηηθνχο ηνκείο. Άιιεο έξεπλεο αλαθέξνπλ 

φηη νη εηδηθνί παηδαγσγνί πνπ εξγάδνληαη κε λεφηεξνπο καζεηέο ζεσξνχλ ιηγφηεξν 

ζεκαληηθή ηελ πξνψζεζε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ. Σν 2004, ν Mason θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ δηαηχπσζαλ φηη ζρεηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ γπκλαζίνπ θαη ηνπ 

ιπθείνπ, νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δεκνηηθνχ δελ έδηλαλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζπκκεηνρή 

ησλ καζεηψλ ζηα ΔΔΠ, ήηαλ ζπλαηζζεκαηηθά ιηγφηεξν πξνεηνηκαζκέλνη λα δηδάμνπλ 

ηηο δεμηφηεηεο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη ίζσο λα κελ παξέρνπλ νπζηαζηηθή 

δηδαζθαιία ζηνπο καζεηέο. Οκνίσο, νη Zhang, Wehmeyer θαη Chen (2005) επηζήκαλαλ 

φηη νη πξνζπάζεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα πξνάγνπλ ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ θάλεθε λα 

είλαη πεξηζζφηεξν εκθαλείο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  
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Οη Agran θαη Hughes (2008) ζηελ έξεπλά ηνπο δηαπίζησζαλ φηη ην 67% ηνπ 

δείγκαηνο δαζθάισλ παξείρε ζηνπο καζεηέο ηνπο επθαηξίεο λα θάλνπλ επηινγέο θαη λα 

παίξλνπλ απνθάζεηο. Ο Wehmeyer θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2002) αλέθεξαλ φηη ην 64% 

ησλ δαζθάισλ ζην δείγκα ηνπο δίδαμαλ ηε δεμηφηεηα ηεο επηινγήο, ελψ ζε έξεπλα ησλ 

Agran, Snow θαη Swaner (1999) απνδείρζεθε φηη ην 84% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δίδαμαλ 

ηελ παξαπάλσ δεμηφηεηα. πλεπψο, ε δεμηφηεηα επηινγήο αλαγλσξίδεηαη σο κηα 

εππξνζάξκνζηε δεμηφηεηα πνπ ηα άηνκα κε αλαπεξίεο πξέπεη λα απνθηήζνπλ (Agran, 

Storey & Krupp, 2010). 

Οη Wehmeyer, Agran θαη Hughes (2000) ζε έξεπλά ηνπο δηαπίζησζαλ φηη 1.219 

εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο εθπαίδεπζεο αλέθεξαλ φηη νη επθαηξίεο κάζεζεο ησλ ζπζηαηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ (ιήςε απνθάζεσλ, επίιπζε πξνβιήκαηνο, 

δπλαηφηεηα επηινγήο) ίζσο είλαη ιηγφηεξν δηαζέζηκεο γηα ηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ 

ζνβαξή λνεηηθή αλαπεξία θαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο εθπαίδεπζεο ίζσο δελ 

αηζζάλνληαη επαξθψο πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα αληηκεησπίζνπλ απηέο ηηο δεμηφηεηεο 

ζηελ ηάμε ηνπο (Carter, Owens, Trainor & Sun, 2009). 

Σν 2000 νη Wehmeyer, Agran θαη Hughes αλαθάιπςαλ φηη πεξηζζφηεξν απφ ηα 

2/3 ησλ δαζθάισλ ηνπ δείγκαηφο ηνπο δήισζαλ φηη κεξηθνί ή φινη νη καζεηέο ηνπο 

είραλ εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο πξνάγνληαο ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ κέζα απφ 

Δμαηνκηθεπκέλα Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα (ΔΔΠ). Δπηπιένλ, ε πιεηνςεθία ησλ 

δαζθάισλ αλέθεξαλ φηη ε παξνρή δηδαζθαιίαο ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ (επηινγή, ιήςε απνθάζεσλ) ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή (Carter, Lane, 

Pierson & Stang, 2008). 

Οη Grigal, et.al., (2003) δηεμήγαγαλ έξεπλα ζε 131 εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο 

εθπαίδεπζεο θαη βξήθαλ φηη ήηαλ ιηγφηεξν νηθείνη κε ηελ ηδέα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο εθπαίδεπζεο. Ωζηφζν, νη εξεπλεηέο δελ 
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αλέθεξαλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί αθηέξσζαλ εθπαηδεπηηθφ ρξφλν γηα λα 

θαιιηεξγήζνπλ ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ζηελ ηάμε ηνπο. ε κηα άιιε έξεπλα ζρεηηθά κε 

ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ν Mason θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2004) δηαπίζησζαλ φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ιάκβαλαλ γεληθφηεξα ππφςε ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ σο έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ πιεηνςεθία λα αλαθέξεη φηη 

δίδαζθαλ δεμηφηεηεο απηνδηαρείξηζεο θαη θαζνξηζκνχ ζηφρσλ (Carter, et.al., 2008). 

ηελ έξεπλά ηνπο νη Wehmeyer, Agran θαη Hughes (2000) δηαπίζησζαλ φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη γεληθά νηθείνη κε ηελ έλλνηα ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ. Πξψηνλ, ην 60% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε ηελ νηθεηφηεηά ηνπ κε 

ηνλ φξν. Γεχηεξνλ, νη εθπαηδεπηηθνί ραξαθηήξηζαλ ηε δηδαζθαιία ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ (δπλαηφηεηα επηινγήο, ιήςε απνθάζεσλ) ζεκαληηθή. Σξίηνλ, νη 

εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη ζεσξνχζαλ ηελ αλάπηπμε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ πνιχ 

ρξήζηκε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα κηα πεηπρεκέλε δσή κεηά ην ζρνιείν 

θαη ζρεηηθά ρξήζηκε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηηπρίαο ηνπο ζην ζρνιείν. Σέηαξηνλ, 

φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ ην πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

δήισζαλ φηη δίδαζθαλ ζηνπο καζεηέο ζηξαηεγηθέο δεμηνηήησλ θπκαηλφηαλ απφ 35 

κέρξη 70%. 

ε άιιε έξεπλα ησλ Stang, Carter, Lane θαη Pierson (2009) βξέζεθε φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ηνπ δεκνηηθνχ θαη ηνπ γπκλαζίνπ δίλνπλ κεγάιε έκθαζε ζηε δηδαζθαιία 

ησλ δεμηνηήησλ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ. Πξάγκαηη, ιηγφηεξν απφ 

ην 8% ησλ εθπαηδεπηηθψλ έθξηλαλ φηη θακία απφ ηηο δεμηφηεηεο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ 

δελ είλαη ζεκαληηθή. Απηή ε επξεία επηβεβαίσζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ δεμηνηήησλ 

απνηειεί έλαπζκα έηζη ψζηε ν απηνπξνζδηνξηζκφο λα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ζηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. ζνλ αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δεκνηηθνχ θαη ηνπ 
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γπκλαζίνπ έθξηλαλ ηε δεμηφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ σο ηνλ πην ζεκαληηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ηνκέα θαη αθνινχζεζαλ απηέο ηεο απηνδηαρείξηζεο, ηεο απηνξξχζκηζεο, 

ηεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηνπ θαζνξηζκνχ ζηφρσλ. 

Ωζηφζν, ππάξρνπλ ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη 

δάζθαινη πξνάγνπλ ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ. Οη Agran, Snow θαη Swaner (1999) 

δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα ζηελ Οχηα γηα ηηο αληηιήςεηο ησλ δαζθάισλ ζρεηηθά κε ηα 

νθέιε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ, ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη δάζθαινη δίδαζθαλ ζηνπο 

καζεηέο ηνπο ζηξαηεγηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ θαη ην βαζκφ ζηνλ 

νπνίν νη ζηφρνη θαη ηα αληηθείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα ΔΔΠ. Οη εθπαηδεπηηθνί ραξαθηήξηζαλ ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ σο 

έλα ζεκαληηθφ πεδίν, κε ην 42% ησλ εξσηεζέλησλ λα δειψλεη φηη ν 

απηνπξνζδηνξηζκφο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο θαη ην 35% ηνλ ζεψξεζε ζεκαληηθφ. 

Ωζηφζν, ην 55% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη νη δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

απηνπξνζδηνξηζκφ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα ΔΔΠ ή κφλν ζε νξηζκέλα απφ απηά. 

Δπηπιένλ, ην 59% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δήισζε φηη ε αλάγθε γηα απηνπξνζδηνξηζκφ ησλ 

καζεηψλ δελ ήηαλ θαζφινπ ή αξθεηά ζεκαληηθή. πλνιηθά, ν Agran θαη νη ζπλεξγάηεο 

ηνπ βξήθαλ φηη νη δάζθαινη ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο ζσξνχζαλ ηνλ 

απηνπξνζδηνξηζκφ ζεκαληηθφ αιιά δελ έδηλαλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζ‟ απηφ ην πεδίν φζνλ 

αθνξά δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ (Wehmeyer, Agran & 

Hughes, 2000). 

χκθσλα κε ηνπο Wehmeyer θαη Schwartz (1998) πνιινί ιφγνη κπνξνχλ λα 

εμεγήζνπλ γηαηί νη εθπαηδεπηηθνί δελ παξέρνπλ δηδαζθαιία γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ. Ο πην ζπρλφο ιφγνο είλαη φηη νη καζεηέο ηνπο δελ ζα σθεινχληαλ 

απφ ηε δηδαζθαιία ησλ δεμηνηήησλ ηνπ. Ο Wehmeyer (1998) αλέθεξε φηη ηα άηνκα κε 

ζνβαξή λνεηηθή αλαπεξία ίζσο είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα κάζνπλ πνιχπινθεο 
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δεμηφηεηεο φπσο ε ιήςε απνθάζεσλ θαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο. Δπηπιένλ, ε 

ινγνηερλία φζνλ αθνξά ηηο ζνβαξέο αλαπεξίεο έρεη εζηηάζεη θαηά θχξην ιφγν ζηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο δεμηφηεηαο επηινγήο γη‟ απηφλ ηνλ πιεζπζκφ, ελψ ζηα άιια 

ζηνηρεία έρεη δνζεί ιηγφηεξε πξνζνρή. 

Ζ ζνβαξφηεηα ηεο αλαπεξίαο θαίλεηαη λα είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη 

ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην φθεινο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ. Ζ αληίιεςε φηη νη καζεηέο κε ζνβαξή αλαπεξία δελ κπνξνχλ λα 

σθειεζνχλ απφ ηε δηδαζθαιία ίζσο ζπλδέεηαη κε ηελ εξκελεία ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ 

πνπ δίλεη ππεξβνιηθή έκθαζε ζηελ εκθάληζε ζπκπεξηθνξψλ ρσξίο ηελ θαηάιιειε 

ππνζηήξημε. Αλ θαη είλαη αλακθίβνια αιήζεηα φηη ε ζνβαξφηεηα ηεο λνεηηθήο 

αλαπεξίαο θάπνηνπ αηφκνπ επηδξά ζηνλ αξηζκφ θαη ζηελ πνιππινθφηεηα ησλ 

δεμηνηήησλ πνπ κπνξεί λα απνθηήζεη θαη φηη κεξηθά άηνκα κε ζνβαξέο αλαπεξίεο δελ 

ζα κπνξνχλ λα πάξνπλ αλεμάξηεηεο απνθάζεηο ή λα ιχζνπλ πεξίπινθα πξνβιήκαηα, 

απηφ δελ κεηξηάδεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο παξνρήο εθπαηδεπηηθψλ εκπεηξηψλ γηα λα 

γίλνπλ νη καζεηέο πεξηζζφηεξν απηνπξνζδηνξηδφκελνη.  

Οη Huges, Agran θαη Wehmeyer (2000) δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα ζε 1.219 

δαζθάινπο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ. Σν 

60% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη ήηαλ νηθείνη κε ηνλ φξν θαη ηελ έλλνηα ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ. Δπίζεο, νη δάζθαινη ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ππνζηήξημαλ ηηο 

πξνζπάζεηεο δηδαζθαιίαο ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ. 

Σν 73% απάληεζε φηη δίδαζθε ηηο δεμηφηεηεο απηνελίζρπζεο, ην 51% δεμηφηεηεο 

απηνεθηίκεζεο θαη ην 35% δεμηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ.  

Ζ ζνβαξφηεηα ηεο αλαπεξίαο ηνπ καζεηή επεξέαζε ηηο αληηιήςεηο ησλ 

δαζθάισλ γηα ηε ζεκαληηθφηεηα θαη ηα νθέιε ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ. Τπήξραλ θάπνηεο ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο δαζθάινπο 
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ζρεηηθά κε ηνλ πιεζπζκφ ησλ καζεηψλ πνπ δίδαζθαλ (καζεηέο κε ήπηα λνεηηθή 

αλαπεξία ή καζεηέο κε ζνβαξέο αλαπεξίεο). ε φια ηα πεδία εθηφο απφ ηε δεμηφηεηα 

ηεο επηινγήο, νη δάζθαινη πνπ εξγάδνληαλ κε καζεηέο κε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

έθξηλαλ ηε δηδαζθαιία ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο απηνπξνζδηνξηδφκελεο 

ζπκπεξηθνξάο πεξηζζφηεξν ζεκαληηθή απφ ηνπο δαζθάινπο πνπ εξγάδνληαλ κε 

καζεηέο κε ζνβαξέο αλαπεξίεο. Οη δάζθαινη πνπ εξγάδνληαλ κε καζεηέο κε ζνβαξέο 

αλαπεξίεο ραξαθηήξηζαλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ ζεκαληηθά ρακειφηεξε απφ ηνπο δαζθάινπο πνπ εξγάδνληαλ κε 

καζεηέο κε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία (Wehmeyer, 2005). 

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ παξείραλ δηδαζθαιία δεμηνηήησλ αλαθέξνληαλ 

ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ πνπ δίδαζθαλ. Οη δάζθαινη πνπ εξγάδνληαλ κε καζεηέο κε 

ζνβαξέο αλαπεξίεο δήισζαλ φηη δελ ζα ππήξρε θαλέλα φθεινο ζηνπο καζεηέο θαη φηη νη 

καζεηέο ρξεηάδνληαλ άκεζα δηδαζθαιία ζε άιια πεδία. Δπίζεο, νη δάζθαινη πνπ 

εξγάδνληαλ κε καζεηέο κε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία δήισζαλ φηη δελ είραλ ηελ 

απηνπεπνίζεζε ή ηελ ειεπζεξία λα δηδάζθνπλ ηέηνηεο δεμηφηεηεο θαη φηη ν ρξφλνο 

απνηεινχζε πξφβιεκα, θάηη πνπ δελ ζπλέβαηλε κε ηνπο καζεηέο κε ήπηα λνεηηθή 

αλαπεξία (Wehmeyer, 2005). 

Ο Wehmeyer θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2000) ζε κηα άιιε έξεπλα αλέθεξαλ φηη ην 

60% ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηε δνκή ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ κε ηνπο 

δαζθάινπο λα ραξαθηεξίδνπλ πνηθίιεο δεμηφηεηεο σο κέηξηα ή πνιχ ζεκαληηθέο. 

Παξφια απηά, ην 1/3 ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη θαλέλαο απφ ηνπο καζεηέο δελ είρε 

ζέζεη ζηφρνπο απηνπξνζδηνξηζκνχ (Grigal, et.al., 2003). 

Οη πεπνηζήζεηο ησλ δαζθάισλ ζρεηηθά κε ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ηνλ 

απηνπξνζδηνξηζκφ απνδείρηεθε λα είλαη ηδηαίηεξα πεξίπινθεο. Πξψηνλ, νη δάζθαινη 

ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο δήισζαλ φηη ήηαλ πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηδέα ηνπ 
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απηνπξνζδηνξηζκνχ ζρεηηθά κε ηνπο δαζθάινπο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο φηαλ θαη νη 

δχν ηχπνη δαζθάισλ δίδαζθαλ ζε καζεηέο κε ζνβαξέο αλαπεξίεο. Γεχηεξνλ, νη 

δάζθαινη πνπ εξγάδνληαλ κε καζεηέο κε ζνβαξέο αλαπεξίεο ήηαλ πην πηζαλφ λα 

δειψζνπλ φηη είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ φηαλ εξγάδνληαλ ζε 

πξνγξάκκαηα δεμηνηήησλ θαζεκεξηλήο δσήο. Σξίηνλ, νη δάζθαινη κε πνιιά ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο (10 ή πεξηζζφηεξα) ήηαλ πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη κε ηνλ 

απηνπξνζδηνξηζκφ θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ φηαλ εξγάδνληαλ κε καζεηέο κε ζνβαξέο 

αλαπεξίεο ζπγθξηηηθά κε ηνπο καζεηέο κε ήπηεο αλαπεξίεο. 

Οη αληηιήςεηο ησλ δαζθάισλ φζνλ αθνξά ηηο επθαηξίεο ησλ καζεηψλ λα κάζνπλ 

θαη λα εμαζθνχλ ηηο δεμηφηεηεο απηνπξνζδηνξηζκνχ ζην ζρνιείν ηνπο αλαδχζεθαλ ηφζν 

απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ δαζθάινπ (γεληθή εθπαίδεπζε # εηδηθή εθπαίδεπζε) φζν θαη απφ 

ηελ εκπεηξία ηεο δηδαζθαιίαο. Οη δάζθαινη ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο πνπ δίδαζθαλ γηα 

ιηγφηεξν απφ 10 ρξφληα ζην ζρνιείν δήισζαλ φηη ην ζρνιείν ηνπο παξείρε ηέηνηεο 

επθαηξίεο φηαλ ζπγθξίλνληαλ κε ηνπο δαζθάινπο εηδηθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ ίδηα 

εκπεηξία ή κε ηνπο δαζθάινπο γεληθήο εθπαίδεπζεο κε πεξηζζφηεξα ρξφληα εκπεηξίαο. 

Κάπνηεο δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο ησλ δαζθάισλ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ. Γηα παξάδεηγκα, ν απηνπξνζδηνξηζκφο δίλεη 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζηα πξνγξάκκαηα πξνεηνηκαζίαο ησλ δαζθάισλ ζηελ εηδηθή 

εθπαίδεπζε παξά ζηε γεληθή εθπαίδεπζε, θαζψο ε ηδέα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ 

απνηειεί θπξίσο πξσηνβνπιία ηηο εηδηθήο εθπαίδεπζεο (Grigal, et.al., 2003). 

Έρνληαο απνδερηεί ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ σο έλα ζεηηθφ εθπαηδεπηηθφ 

απνηέιεζκα θαίλεηαη φηη νη πξαθηηθέο ησλ δαζθάισλ ζηελ ηάμε θαη ε ππνζηήξημε ησλ 

καζεηψλ αληαλαθινχλ ηελ ησξηλή βάζε γλψζεο γηα ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ. Ο βαζκφο 

ζηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη γνλείο πξνσζνχλ ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ είλαη 

αληηθαηηθφο.  
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Γηάθνξεο κειέηεο φπσο απηή ησλ Mason, Field θαη Sawilowsky (2004) δείρλνπλ 

φηη νη δάζθαινη ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο καζεηψλ κε αλαπεξίεο είλαη ελήκεξνη γηα ηνλ 

απηνπξνζδηνξηζκφ θαη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, αιιά δελ έδηλαλ ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζην ζρεδηαζκφ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ, ζηηο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο, ζηελ αλάπηπμε 

ησλ ΔΔΠ, ή ζην ζρεδηαζκφ κεηάβαζεο. ε άιιε έξεπλα ησλ Thoma, Nathanson, Baker 

θαη Tamura (2002) νη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη δελ είρα ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε, 

ηηο κεζφδνπο, ηα πιηθά θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ 

ηε δηδαζθαιία ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ (Denney & Daviso, 2012). 

Οη Grigal, Neubert, Moon θαη Graham (2003), (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Denney 

& Daviso, 2012) δηαπίζησζαλ φηη νη δάζθαινη ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο είλαη 

πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη κε ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ, αιιά θαη νη δάζθαινη ηεο 

γεληθήο θαη ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο ζεσξνχλ φηη νη καζεηέο κε αλαπεξίεο κπνξνχλ  λα 

κάζνπλ θαη λα εμαζθνχλ ηηο δεμηφηεηεο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ζην ζρνιείν ηνπο. Οη 

πην έκπεηξνη δάζθαινη (γεληθήο θαη εηδηθήο εθπαίδεπζεο) πνπ εξγάδνληαη κε καζεηέο κε 

ζνβαξέο αλαπεξίεο θαηαλννχλ πξφζπκα ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ θαη κπνξνχλ λα ηνλ 

εθαξκφδνπλ θαη ζηα καζήκαηα πξνεηνηκαζίαο θαη ζηα καζήκαηα ηερλνινγίαο. 

χκθσλα κε ηνπο Carter, Lane, Pierson θαη Stang (2006) νη δάζθαινη ηεο 

γεληθήο εθπαίδεπζεο ζεσξνχλ ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

καζεκάησλ αιιά ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηηο πεξηνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

πξνγξάκκαηα καζεκάησλ θαη ζην ρξφλν πνπ αθηεξψλεηαη ζηε γεληθή θαη ζηελ εηδηθή 

εθπαίδεπζε. Δπηπιένλ, ε έξεπλα ππνδειψλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ γηα φινπο ηνπο καζεηέο, έηζη ψζηε ηα ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία ηνπ λα πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα καζεκάησλ ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο. 

ηελ παξαπάλσ άπνςε ζπκθσλνχλ θαη νη γνλείο, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη θαη ηθαλνί ζπκκεηέρνληεο ζηα ΔΔΠ, λα 
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δηδάζθνληαη δεμηφηεηεο απηνπξνζδηνξηζκνχ ζην ζρνιείν θαη λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

ηηο εθαξκφζνπλ θαη ζην ζρνιείν. Πνιιέο δεμηφηεηεο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ, σζηφζν, 

θαίλνληαη πεξηζζφηεξν θαηάιιειεο γηα ηνπο δαζθάινπο ζην ζρνιείν παξά γηα ηνπο 

γνλείο πνπ είλαη ιηγφηεξν πξνεηνηκαζκέλνη λα εθαξκφζνπλ απηέο ηηο δεμηφηεηεο. Οη 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπηηηνχ κπνξνχλ λα παξέρνπλ πξαγκαηηθέο εκπεηξίεο πξνθεηκέλνπ 

νη καζεηέο λα γεληθεχζνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ (Denny & Daviso, 

2012). 

ινη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο λα ζέηνπλ 

πξνζσπηθνχο θαη αθαδεκατθνχο ζηφρνπο. Οη ζηφρνη απηνί κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ 

απνθάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα ζέηνπλ ζηφρνπο θαη λα ηνπο 

ζπζρεηίδνπλ κε θαζεκεξηλέο απνθάζεηο θαη επηινγέο. 

χκθσλα κε ηνλ Bandura (1986) νη καζεηέο καζαίλνπλ ζεκαληηθά απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο νπνίνπο δξνπλ. Αλ νη δάζθαινη αλακέλεηαη λα απνηεινχλ 

πξφηππν απνηειεζκαηηθά θαη λα παξέρνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ 

ζηνπο καζεηέο, ηφηε θαη ν απηνπξνζδηνξηζκφο γηα ηνπο δαζθάινπο πξέπεη λα 

ελζαξξχλεηαη. Απηφ βέβαηα απαηηεί κηα κειέηε ησλ ελ ελεξγεία πξνγξακκάησλ 

πξνεηνηκαζίαο φπσο επίζεο θαη ηεο πνιηηηθήο ηνπ ζρνιείνπ. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδνληαη επθαηξίεο γηα επηινγή γηα λα εμαζθνχλ ηνλ 

απηνπξνζδηνξηζκφ. Γηα παξάδεηγκα, έλαο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ην βαζκφ ζηνλ 

νπνίν νη δάζθαινη κπνξνχλ λα πξνάγνπλ ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ είλαη ην επίπεδν 

ειέγρνπ πνπ έρνπλ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Αλ δειαδή νη απαηηήζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ξπζκίδνληαη κε απζηεξφ ηξφπν, νη δάζθαινη ζα δπζθνιεπηνχλ 

λα βξνπλ ηξφπνπο λα ελζσκαηψζνπλ ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

Γηα λα είλαη ηα πξνγξάκκαηα απηνπξνζδηνξηζκνχ πην απνηειεζκαηηθά ρξεηάδνληαη 
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πνιηηηθέο νη νπνίεο πξνάγνπλ ηελ ελδπλάκσζε θαη ηελ επειημία γηα ην πξνζσπηθφ έηζη 

ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αιιαγέο ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ (Field, Martin, Miller, 

Ward & Wehmeyer, 1998). 

Οη Browder, Ahlgrim-Delzell, Courtade-Little θαη Snell (2006) αλέθεξαλ φηη ηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνπο καζεηέο κε ζνβαξή λνεηηθή αλαπεξία ρξεηάδεηαη 

λα πξνάγνπλ πεξηζζφηεξα απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο δεμηφηεηεο θαη επηπιένλ πξέπεη λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο. Ο 

Wehmeyer θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπο (2002) ζε έξεπλά ηνπο δηαπίζησζαλ φηη ην 42% ησλ 

δαζθάισλ εηδηθήο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη εμππεξεηνχζαλ θπξίσο καζεηέο κε ζνβαξή 

λνεηηθή αλαπεξία, δήισζαλ φηη δελ πξνσζνχζαλ δεμηφηεηεο ελίζρπζεο επεηδή 

ζεσξνχζαλ φηη νη καζεηέο ηνπο δε ζα σθεινχληαλ απφ απηή ηε δηδαζθαιία. Δπίζεο, νη 

ίδηνη δάζθαινη ραξαθηήξηζαλ ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ιηγφηεξν ζεκαληηθφ απφ άιιεο 

πεξηνρέο δηδαζθαιίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε απεηθνλίδεη κηα αζπκβαηφηεηα αλάκεζα 

ζηελ έξεπλα θαη ζηελ πξαθηηθή ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε ζνβαξή λνεηηθή 

αλαπεξία θαη ππνδειψλεη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ δαζθάισλ λα απνθηνχλ γλψζεηο γηα 

ην πνηεο παξεκβάζεηο είλαη πην απνηειεζκαηηθέο (Shin & Stroup-Rentier). 

Έξεπλεο δαζθάισλ φπσο απηή ησλ Mason, Field θαη Sawilowsky (2004) έρνπλ 

δείμεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ελήκεξνη γηα ηε δνκή ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη ζεσξνχλ φηη είλαη ζεκαληηθφο γηα ηνπο καζεηέο, αιιά ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο νη εθπαηδεπηηθνί δελ εθαξκφδνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο 

πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη γεληθά δελ πεξηιακβάλνπλ 

ζηφρνπο γηα λα πξνάγνπλ ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ζηα ΔΔΠ. Οη ιφγνη απηήο ηεο 

θαηάζηαζεο πνηθίινπλ απφ ηελ έιιεηςε νηθεηφηεηαο κε ηα ππάξρνληα πιηθά ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ σο ηελ απμεκέλε πίεζε 

γηα έκθαζε ζηηο βαζηθέο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο θαη ζηελ πεπνίζεζε φηη κηα ηέηνηνπ 
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είδνπο δηδαζθαιία δελ είλαη θαηάιιειε γηα φινπο ηνπο καζεηέο (Zhang, Wehmeyer & 

Chen, 2005). 

Καηαιήγνληαο απηφ ην θεθάιαην θαη ζπλνςίδνληαο ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο 

κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη ην ζέκα ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο επηινγψλ θαη 

απνθάζεσλ ζε καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία ηφζν απφ ηνπο γνλείο φζν θαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο (γεληθήο θαη εηδηθήο εθπαίδεπζεο) απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζέκα 

έξεπλαο θαη πξνβιεκαηηζκνχ ησλ επηζηεκφλσλ. Οη δεμηφηεηεο ηεο επηινγήο θαη ηεο 

απφθαζεο απνηεινχλ αλαθαίξεην δηθαίσκα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, ψζηε λα 

θάλνπλ επηινγέο θαη λα παίξλνπλ απνθάζεηο γηα πξάμεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αθνξνχλ ηε δηθή ηνπο δσή. Πξνθεηκέλνπ, φκσο, ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία λα 

απνθηήζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ 

θαη ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε ηφζν απφ ην νηθνγελεηαθφ φζν θαη απφ ην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ.  

 

1.6  κοπψρ ηηρ επγαζίαρ – Δπεςνηηικά επυηήμαηα 

 
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ επθαηξηψλ επηινγήο θαη 

απνθάζεσλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία απφ εθπαηδεπηηθνχο 

θαη γνλείο ζε αθαδεκατθφ επίπεδν.  Μέζα απφ ηελ ελ ιφγσ κειέηε ζα δηεξεπλεζνχλ νη  

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ ζηελ Διιάδα σο πξνο ην βαζκφ ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο, ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξνρήο 

επθαηξηψλ επηινγήο θαη ιήςεο απφθαζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο θαη εηδηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη απφ ηνπο γνλείο ζε καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία ζε αθαδεκατθφ 

επίπεδν.  

Σα δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ είλαη 

ηα αθφινπζα: 
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1. ε πνην βαζκφ είλαη ζεκαληηθή ε παξνρή επθαηξηψλ επηινγήο θαη ιήςεο 

απνθάζεσλ ζε καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία απφ α. ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο 

εθπαίδεπζεο, β. ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη γ. ηνπο γνλείο; 

2. ε πνην βαζκφ είλαη αλαγθαία ε παξνρή επθαηξηψλ επηινγήο θαη ιήςεο 

απνθάζεσλ ζε καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία απφ α. ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο 

εθπαίδεπζεο, β. ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη γ. ηνπο γνλείο; 

3. ε πνην βαζκφ είλαη απνηειεζκαηηθή ε παξνρή επθαηξηψλ επηινγήο θαη ιήςεο 

απνθάζεσλ ζε καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία απφ α. ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο 

εθπαίδεπζεο, β. ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη γ. ηνπο γνλείο; 

4. Τπάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ παξνρή επθαηξηψλ γηα επηινγέο θαη ιήςε 

απνθάζεσλ θαη ζην θχιν; 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

2.1 ςμμεηέσονηερ 

 
Σν δείγκα ηεο κειέηεο απνηεινχληαλ απφ 129 ζπκκεηέρνληεο. πσο θαίλεηαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα  ν αξηζκφο ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα είλαη ζρεδφλ ηεηξαπιάζηνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αλδξψλ (101 

έλαληη 28 ή 78,3% έλαληη 21,7%). Αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ θαηά 

θχξην ιφγν θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζηα 37 έηε. Δπίζεο,  ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ 

είλαη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο εθπαίδεπζεο ελψ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 0-10 ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο ζηε εηδηθή αγσγή κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ απηνχο λα εξγάδνληαη σο 

εθπαηδεπηηθνί παξάιιειεο ζηήξημεο, ελψ δελ ππάξρνπλ πνιιά άηνκα ζε ηκήκαηα 

έληαμεο ή ζρνιεία Δηδηθήο Αγσγήο. Απηφ επαιεζεχεηαη απφ ηηο κηθξέο ειηθίεο ηνπ 

δείγκαηνο, κε πηζαλή αηηία ηελ εχθνιε έληαμή ηνπο ζηνλ θιάδν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο. 

Καηά θχξην ιφγν ζην δείγκα νη καζεηέο πνπ εκπιέθνληαη κε ηνπο εξσηψκελνπο είλαη 

αγφξηα (76 άηνκα) κε ήπηα ή κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία (101 παηδηά ή 82,2%). Σέινο, ν 

βαζηθφο φγθνο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ απφ ηηο πεξηνρέο ηεο Θεζζαιίαο, ηεο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη ηεο Κχπξνπ (βι. πίλαθαο 1). 

 
Πίλαθαο 1:  Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 
Υαπακηηπιζηικά  Δπιλογέρ ςσνψηηηα (f) Ποζοζηψ 

(%) 

Φωλο Άλδξαο 

Γπλαίθα 

28 

101 

21,7 

78,3 

σέζη με ηο παιδί Δθπαηδεπηηθφο γεληθήο εθπαίδεπζεο 

Δθπαηδεπηηθφο εηδηθήο εθπαίδεπζεο 

Γνλέαο 

47 

43 

39 

36,4 

33,3 

30,2 

Υπψνια πποχπηπεζίαρ 

ζηην Διδική Αγυγή 

0 – 1  

1 – 5  

6 – 10  

11 – 15  

16 – 20  

21 – 25  

25+ 

34 

18 

11 

6 

5 

5 

1 

42,5 

22,5 

13,8 

7,5 

6,3  

6,3 

1,3 

Φωλο αηψμος με 

αναπηπία 

Αγφξη 

Κνξίηζη 

76 

49 

60,8 

39,2 

Καηηγοπία νοηηικήρ 

αναπηπίαρ 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία  

νβαξή λνεηηθή αλαπεξία  

66 

35 

19 

53,7 

28,5 

15,4 
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Βαξηά λνεηηθή αλαπεξία 3 2,4 

Σωπορ ζσολείος Δηδηθφ ζρνιείν 

Παξάιιειε ηήξημε/ Γεληθφ ζρνιείν 

Σκήκα Έληαμεο/ Γεληθφ ζρνιείν 

25 

71 

30 

19,8 

56,4 

23,8 

Πεπιθέπεια ζηην 

οποία ανήκει ηο 

ζσολείο 

Θεζζαιίαο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 

Ζπείξνπ 

Βνξείνπ Αηγαίνπ 

Ννηίνπ Αηγαίνπ 

Κξήηεο 

ηεξεάο Διιάδαο 

Πεινπνλλήζνπ 

Ηνλίσλ Νήζσλ 

Κχπξνο 

Αηηηθήο 

30 

20 

6 

4 

3 

3 

3 

1 

4 

2 

1 

19 

25 

24,8 

16,5 

5,0 

3,3 

2,5 

2,5 

2,5 

0,8 

3,3 

1,7 

0,8 

15,7 

20,7 

 

Αλαθνξηθά κε ηα πνζνηηθά δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ζρεηηθά κε ηε ζρέζε 

ησλ ηξηψλ νκάδσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ην παηδί, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

έδεημαλ φηη απφ ηνπο 129 εξσηεζέληεο νη 47 ήηαλ εθπαηδεπηηθνί γεληθήο εθπαίδεπζεο, νη 

43 ήηαλ εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη νη 39 ήηαλ γνλείο. 

 

2.2 Δπεςνηηική ζηπαηηγική 
 

Ζ δηαδηθαζία ηεο δεηγκαηνιεςίαο έγηλε κε κεζφδνπο απξνζδηφξηζηεο 

πηζαλφηεηαο επηινγήο (non-probability sampling) θαη ζπγθεθξηκέλα αθνινπζήζεθε ε 

βνιηθή – ζπκπησκαηηθή δεηγκαηνιεςία (Cohen,  Manion, & Morrison, 2008). Με ηελ 

ελ ιφγσ δεηγκαηνιεπηηθή δηαδηθαζία δεκηνπξγείηαη ελφο είδνο εζεινληηθνχ δείγκαηνο, 

θαζψο ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ φζνη είλαη άκεζα πξνζβάζηκνη θαη πξφζπκνη λα 

ζπκκεηάζρνπλ. Δπηιέγνληαη ηα πιεζηέζηεξα άηνκα, γηα λα ρξεζηκεχζνπλ σο 

απαληψληεο θαη απηή ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη έσο φηνπ απνθηεζεί ην απαηηνχκελν 

κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο (Cohen et al., 2008). Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν έρνπλ 

ζπκπεξηιεθζεί ζηε κειέηε γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί απφ ηνλ επξχηεξν ειιαδηθφ ρψξν 

θαζψο θαη ηελ Κχπξν.  
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Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δπν θάζεηο κε ηε ζπκπιήξσζε γξαπηνχ 

αλψλπκνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν δφζεθε γηα ζπκπιήξσζε ζε ηπραίνπο 

εξσηεζέληεο απφ δηάθνξα ζρνιεία ηεο Θεζζαιίαο. Αλαιπηηθφηεξα, έγηλε κηα πηινηηθή 

επίδνζε ηεο επηζθφπεζεο, πξηλ δηελεξγεζεί ε θχξηα θάζε ηεο έξεπλαο. πλήζσο ε 

πηινηηθή θάζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ειέγμεη ην ίδην εξγαιείν ηεο επηζθφπεζεο θαη 

βνεζά ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηε δηφξζσζε πηζαλψλ αζαθεηψλ θαη αδπλακηψλ. Ζ πηινηηθή 

θάζε πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Μάξηην 2019. Υνξεγήζεθαλ πηινηηθά ηα εξσηεκαηνιφγηα 

ζε δέθα άηνκα θαη έγηλε έιεγρνο εγθπξφηεηαο πεξηερνκέλνπ γηα ζαθήλεηα θαη 

θαηαλφεζε. Καηφπηλ, αθνινχζεζαλ εθθξαζηηθέο δηνξζψζεηο ζε εξσηήζεηο πνπ 

δπζθφιεςαλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο σο πξνο ηελ θαηαλφεζή ηνπο. 

ηελ ηειηθή θάζε, ε νπνία δηήξθεζε 3 κήλεο (Απξίιηνο 2019 – Ηνχληνο 2019) 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, ε νπνία έγηλε κε ηε ρξήζε Google 

Forms απφ ηελ εξεπλήηξηα. ην εξσηεκαηνιφγην ππήξρε ελζσκαησκέλε ζπλνδεπηηθή 

επηζηνιή πνπ εμεγνχζε ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο, ηε δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο θαη ηεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο. 

 

2.3 Πεπιγπαθή ηος επεςνηηικοω επγαλείος 

 
Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ γηα ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο έγηλε κε ηε 

ρξήζε ελφο απηνζρέδηνπ, δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ βαζίζηεθε ζε έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο ελφηεηεο νη νπνίεο είλαη: 

I. Κοινυνικοδημογπαθικά ζηοισεία: ‟ απηήλ ηελ ελφηεηα πεξηιακβάλνληαη 8 

εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ νη νπνίεο 

αθνξνχλ ην θχιν, ηελ ειηθία, ηε ζρέζε κε ην παηδί, ηα έηε πξνυπεξεζίαο ζηελ 
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Δηδηθή Αγσγή, ην θχιν ηνπ παηδηνχ, ηελ θαηεγνξία ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο, ηνλ 

ηχπν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνλ ηφπν εξγαζίαο.  

II. Κλίμακα για ηο πψλο ηηρ ημανηικψηηηαρ: Ζ Κιίκαθα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

απνηειείηαη απφ ζπλνιηθά 6 δειψζεηο. Οη απαληήζεηο δίλνληαη ζε 4βαζκε 

θιίκαθα ηχπνπ Likert κε βαζκνιφγεζε πνπ εθηείλεηαη απφ ην «1»έσο ην «4». ηηο 

6 δειψζεηο ε βαζκνιφγεζε ησλ απαληήζεσλ γίλεηαη θαλνληθά έηζη ψζηε νη 

πςειφηεξεο ηηκέο ζθνξ λα δειψλνπλ ζπκθσλία, ζε κία ππνθιίκαθα πνπ εμεηάδεη 

ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο παξνρήο επθαηξηψλ ζε παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία. 

III. Κλίμακα για ηο πψλο ηηρ Αναγκαιψηηηαρ: Ζ Κιίκαθα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

απνηειείηαη απφ ζπλνιηθά 4 δειψζεηο. Οη απαληήζεηο δίλνληαη ζε 4βαζκε 

θιίκαθα ηχπνπ Likert κε βαζκνιφγεζε πνπ εθηείλεηαη απφ ην «1»έσο ην «4». ηηο 

4 δειψζεηο ε βαζκνιφγεζε ησλ απαληήζεσλ γίλεηαη θαλνληθά έηζη ψζηε νη 

πςειφηεξεο ηηκέο ζθνξ λα δειψλνπλ ζπκθσλία, ζε κία ππνθιίκαθα πνπ εμεηάδεη 

ηε αλαγθαηφηεηα ηεο παξνρήο επθαηξηψλ ζε παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία. 

 Κλίμακα για ηο πψλο ηηρ Αποηελεζμαηικψηηηαρ: Ζ Κιίκαθα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ απνηειείηαη απφ ζπλνιηθά 6 δειψζεηο. Οη απαληήζεηο δίλνληαη 

ζε 4βαζκε θιίκαθα ηχπνπ Likert κε βαζκνιφγεζε πνπ εθηείλεηαη απφ ην «1»έσο 

ην «4». ηηο 6 δειψζεηο ε βαζκνιφγεζε ησλ απαληήζεσλ γίλεηαη θαλνληθά έηζη 

ψζηε νη πςειφηεξεο ηηκέο ζθνξ λα δειψλνπλ ζπκθσλία, ζε κία ππνθιίκαθα πνπ 

εμεηάδεη ηε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξνρήο επθαηξηψλ ζε παηδηά κε λνεηηθή 

αλαπεξία. 

 

2.4 ηαηιζηική Ανάλςζη 

 
Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ “SPSS 23.0 for Windows”, εθαξκφδνληαο ηηο κεζφδνπο ηεο 
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Πεξηγξαθηθήο θαη ηεο Δπαγσγηθήο ηαηηζηηθήο. Ζ Πεξηγξαθηθή αλάιπζε πεξηειάκβαλε 

ηελ θαηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ (απφιπηε θαη ζρεηηθή % 

ζπρλφηεηα) θαη εθηηκήζεηο ησλ παξακέηξσλ ζέζεο θαη δηαζπνξάο ησλ πνζνηηθψλ 

κεηαβιεηψλ (κέζε ηηκή, δηάκεζνο ηηκή, ζηαζεξή απφθιηζε, ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή). 

Ζ δηεξεχλεζε πηζαλψλ ζπζρεηίζεσλ έγηλε κε ηελ Δπαγσγηθή αλάιπζε. ηηο θιίκαθεο 

πνπ αθνινπζνχζαλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή πξαγκαηνπνηεζήθαλ νη παξακεηξηθνί 

έιεγρνη ρ
2
 – test, t – test, Anova θαη ν έιεγρνο ζπζρέηηζεο Pearson, ελψ ζηηο θιίκαθεο 

πνπ δελ αθνινπζνχζαλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη κε 

παξακεηξηθνί έιεγρνη Kruskal – Wallis θαη ν έιεγρνο ζπζρέηηζεο Spearman. Σν επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο νξίζηεθε ζην 5% εθηφο αλ αλαγξάθεηαη θάπνηα άιιε δηεπθξίλεζε 

θάησ απφ ηνλ πίλαθα. 

 

2.5 Ανάλςζη αξιοπιζηίαρ  
 
Πίλαθαο 2:Γείθηεο αμηνπηζηίαο  

ΚΛΗΜΑΚΑ 
CRONBACH'S 

ALPHA 
ΔΛΑΥΗΣΟ ΜΔΓΗΣΟ Μ.Ο Σ.Α 

ημανηικψηηηα 0,848 1,50 4,00 3,36 0,552 

Αναγκαιψηηηα 0,747 1,50 4,00 3,32 0,537 

Αποηελεζμαηικψηηηα 0,845 1,83 4,00 3,41 0,477 

Δπυηημαηολψγιο ζςνολικά 0,865 1,67 4,00 3,36 0,396 

 

ηνλ πίλαθα 2 θαηαγξάθνληαη ε αμηνπηζηία θαη ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά 

κέηξα ησλ Κιηκάθσλ ηεο έξεπλαο. Ζ αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλνρήο ησλ Κιηκάθσλ 

εθηηκήζεθε κε ην ζπληειεζηή Cronbach‟s Alpha. Σηκή ηνπ ζπληειεζηή α κεγαιχηεξε 

ηνπ 0,6 ραξαθηεξίδεη σο πνιχ θαιή ηελ αμηνπηζηία ησλ εξσηήζεσλ κηαο θιίκαθαο. Οη 

ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή Cronbach‟s Alpha ησλ 3 παξαγφλησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη 

0,848 γηα ηε εκαληηθφηεηα, 0,747 γηα ηελ Αλαγθαηφηεηα, 0,845 γηα ηελ 
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Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξνρήο επθαηξηψλ, γεγνλφο πνπ ραξαθηεξίδεη σο πνιχ θαιή 

ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ ζπλνρή ησλ επηκέξνπο εξσηήζεσλ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο 

Κιίκαθαο. Ζ αμηνπηζηία γηα ην ζχλνιν ηεο Κιίκαθαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη 0,865 

ραξαθηεξίδνληαο ηελ επίζεο πνιχ θαιή αμηνπηζηία. 

Σν ζθνξ γηα ηελ ππνθιίκαθα εκαληηθφηεηα παξνρήο επθαηξηψλ θπκαίλεηαη απφ 

1,50 έσο 4,00 κε κέζε ηηκή 3,36 (ηππηθή απφθιηζε = 0,552) γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη 

σο θπζηνινγηθά ηα επίπεδα γηα ηελ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο. Σν ζθνξ γηα ηε 

δηάζηαζε Αλαγθαηφηεηα παξνρήο επθαηξηψλ θπκαίλεηαη απφ 1,50 έσο 4,00 κε κέζε ηηκή 

3,32 (ηππηθή απφθιηζε = 0,537) ραξαθηεξίδνληαο σο θπζηνινγηθά ηα επίπεδα γηα ηελ 

πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σέινο, ην ζθνξ γηα ηε δηάζηαζε Απνηειεζκαηηθφηεηα 

θπκαίλεηαη απφ 1,83 έσο 4,00 κε κέζε ηηκή 3,41 (ηππηθή απφθιηζε = 0,477) γεγνλφο 

πνπ ραξαθηεξίδεη σο θπζηνινγηθά ηα επίπεδα γηα ηελ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

3.1 Παπάγονηερ ζςζσέηιζηρ με ηη ζημανηικψηηηα ηηρ παποσήρ εςκαιπιϊν 
 

ηνλ Πίλαθα 3 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

ζηάζεσλ γηα ην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο γχξσ απφ ηηο 

επθαηξίεο επηινγήο θαη ιήςεο απνθάζεσλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο καζεηέο κε λνεηηθή 

αλαπεξία απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη απφ ηνπο γνλείο ζε αθαδεκατθφ επίπεδν. 

Αλαιπηηθφηεξα, ην 85,8% (Μ.Σ. = 3,24) αλαθέξεη πσο πξέπεη λα ζεσξείηαη 

ππνρξεσηηθή ε παξνρή επθαηξίαο επηινγήο θαη ιήςεο απφθαζεο ηφζν ζε αηνκηθφ φζν 

θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν γηα παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία. ηε ζπλέρεηα, ην 64,8% 

δειψλεη, κε κέζν φξν 3,55 πσο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ε έθθξαζε ησλ 

πξνηηκήζεσλ θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ελφο παηδηνχ κε λνεηηθή αλαπεξία κε ην  54,7%, 

πνζνζηφ πνπ αληαπνθξίλεηαη ζε κέζν φξν 3,41, λα δειψλεη πσο ζεσξεί ζεκαληηθφ λα 

δίλνληαη επθαηξίεο επηινγήο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε κία απφ ηηο δχν δξαζηεξηφηεηεο ζε 

έλα καζεηή κε λνεηηθή αλαπεξία. Σν 54,3% κε κέζε ηηκή 3,43 ηνπ δείγκαηνο δειψλεη 

πσο εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε έθθξαζε ησλ ηθαλνηήησλ, ζπλερίδνληαο κε ην 49,2%, 

κε κέζν φξν απφθξηζεο 3,38 λα είλαη ζεηηθνί θαη ζεσξνχλ πξσηεπνχζεο ζεκαζίαο λα 

δίλνπλ ζε παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία ην δηθαίσκα επηινγήο ιήςεο απφθαζεο φζνλ 

αθνξά ηα άηνκα κε ηα νπνία επηζπκνχλ λα ζπγρξσηίδνληαη θαη λα ζπλεξγάδνληαη. 

Σέινο, έλα ειάρηζην 44,9% (Μ.Σ. = 3,14) ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί αξθεηά ζεκαληηθή ηε 

δπλαηφηεηα απφ κέξνπο ηνπ καζεηή κε λνεηηθή αλαπεξία λα πάξεη απνθάζεηο γηα ηε 

ζηξαηεγηθή πνπ πξνηηκάεη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ.  
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Πίλαθαο 3: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ηελ εθηίκεζε ζηάζεσλ σο πξνο ηηο αληηιήςεηο γηα ηε ζεκαληηθόηεηα 

                                                                       Πνιχ   Αξθεηά  Λίγν Καζφινπ           

 
N % N % N % N % 

Ζ έθθξαζε ησλ πξνηηκήζεσλ 

θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ελφο 

καζεηή κε αλαπεξία 

83 64,8% 33 25,8% 12 9,4% 0 0,0% 

 

Ζ έθθξαζε ησλ ηθαλνηήησλ 

ελφο καζεηή κε λνεηηθή 

αλαπεξία 

69 54,4% 44 34,6% 13 10,2% 1 0,8% 

 

Ζ παξνρή επθαηξίαο επηινγήο 

ζπκκεηνρήο ζε κία απφ δχν 

δξαζηεξηφηεηεο ζε έλα καζεηή 

κε λνεηηθή αλαπεξία 

70 54,7% 44 34,4% 11 8,6% 70 54,7% 

 

Ζ παξνρή επθαηξίαο επηινγήο 

θαη ιήςεο απφθαζεο εξγαζίαο 

ζε αηνκηθφ ή ζπιινγηθφ επίπεδν 

ζε έλα καζεηή κε λνεηηθή 

αλαπεξία ή παξνρή 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ φζν νη 

ππφινηπνη καζεηέο εξγάδνληαη 

53 41,8% 56 44,1% 14 11,0% 4 3,1% 

 

Ζ παξνρή επθαηξίαο επηινγήο 

θαη ιήςεο απφθαζεο κηαο 

ζηξαηεγηθήο γηα ηελ επίηεπμε 

ελφο ζηφρνπ ζε έλα καζεηή κε 

λνεηηθή αλαπεξία 

46 36,3% 57 44,9% 20 15,7% 4 3,1% 

 

Ζ παξνρή επθαηξίαο επηινγήο 

θαη ιήςεο απφθαζεο ζε έλα 

καζεηή κε λνεηηθή αλαπεξία λα 

ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ εθείλν επηζπκεί 

63 49,2% 51 39,8% 13 10,2%       1 0,8% 

 

3.2 Παπάγονηερ ζςζσέηιζηρ με ηη αναγκαιψηηηα ηηρ παποσήρ εςκαιπιϊν 

 
ηνλ Πίλαθα 4 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

ζηάζεσλ γηα ην βαζκφ αλαγθαηφηεηαο ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο γχξσ απφ ηηο επθαηξίεο 

επηινγήο θαη ιήςεο απνθάζεσλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη απφ ηνπο γνλείο ζε αθαδεκατθφ επίπεδν. Αλαιπηηθφηεξα, 

ην 94,6% κε κέζε ηηκή απαληήζεσλ 3,38 δειψλεη πσο ε παξνρή επθαηξίαο επηινγήο θαη 

ιήςεο απφθαζεο ηεο ζηξαηεγηθήο νινθιήξσζεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο είλαη αξθεηά 
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αλαγθαία γηα καζεηή κε λνεηηθή αλαπεξία κε ην 51,2% θαη κέζν φξν απφθξηζεο 3,40 

ηνπ δείγκαηνο λα δειψλεη πσο είλαη πνιχ αλαγθαίν ν ίδηνο ν καζεηήο κε λνεηηθή 

αλαπεξία λα έρεη ιφγν θαη δηθαίσκα απφθαζεο ησλ πιηθψλ γηα ηελ πεξάησζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε ζρνιηθφ θαη κε πιαίζην, ην 47,7% ηνπ δείγκαηνο κε κέζν φξν ησλ 

απαληήζεσλ λα θπκαίλεηαη ζην 3,30,  είλαη ζεηηθφ ζηελ άπνςε πσο ν ρξφλνο 

πεξάησζεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο είλαη απαξαίηεην λα επαθίεηαη ζηε γλψκε ηνπ παηδηνχ 

κε αλαπεξία ζε έλα κεγάιν βαζκφ. Σέινο, έλα ειάρηζην 47,3% (Μ.Σ. = 3,22) δειψλεη 

πσο ηείλεη λα είλαη αξθεηά επηηαθηηθή ε αλάγθε ν ρψξνο ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη θαη 

δξαζηεξηνπνηείηαη έλα παηδί κε λνεηηθή αλαπεξία λα είλαη δηθηάο ηνπ επηινγήο θαη λα 

ηνπ παξέρεηαη επθαηξία λα δηαιέμεη ην ίδην. 

Πίλαθαο 4: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ηελ εθηίκεζε ζηάζεσλ σο πξνο ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ αλαγθαηόηεηα 

                                                                 Πνιχ                                     Αξθεηά  Λίγν Καζφινπ           

 
N % N % N % N % 

Ζ παξνρή επθαηξίαο επηινγήο 

θαη ιήςεο απφθαζεο ηεο 

ζηξαηεγηθήο νινθιήξσζεο 

κηαο δξαζηεξηφηεηαο ζεσξείηαη 

αλαγθαία γηα έλα καζεηή κε 

λνεηηθή αλαπεξία 

57 44,2% 65 50,3% 6 4,7% 1 0,8% 

 

Ζ παξνρή επθαηξίαο επηινγήο 

θαη ιήςεο απφθαζεο ρξήζεο 

ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ γηα 

ηελ πεξάησζε κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο ζεσξείηαη 

αλαγθαία γηα έλα καζεηή κε 

λνεηηθή αλαπεξία 

66 51,2% 50 38,8% 12 9,2% 1 0,8% 

 

Ζ παξνρή επθαηξίαο επηινγήο 

θαη ιήςεο απφθαζεο ηνπ ηφπνπ 

νινθιήξσζεο κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο ζεσξείηαη 

αλαγθαία γηα έλα καζεηή κε 

λνεηηθή αλαπεξία 

49 38,0% 61 47,2% 18 14,0% 1 0,8% 

 

Ζ παξνρή επθαηξίαο επηινγήο 

θαη ιήςεο απφθαζεο ηνπ 

απαηηνχκελνπ ρξφλνπ γηα ηελ 

πεξάησζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο 

ζεσξείηαη αλαγθαία γηα έλα 

καζεηή κε λνεηηθή αλαπεξία 

61 47,7% 47 36,7% 18 14,0%        2 1,6% 
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3.3 Παπάγονηερ ζςζσέηιζηρ με ηη αποηελεζμαηικψηηηα ηηρ παποσήρ  

εςκαιπιϊν 
 

ηνλ Πίλαθα 5 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

ζηάζεσλ γηα ην βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο γχξσ απφ ηηο 

επθαηξίεο επηινγήο θαη ιήςεο απνθάζεσλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο καζεηέο κε λνεηηθή 

αλαπεξία απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη απφ ηνπο γνλείο ζε αθαδεκατθφ επίπεδν.  

Αλαιπηηθφηεξα, ην 58,9% δειψλεη πσο ηείλεη λα ζπκθσλεί ζε κεγάιν βαζκφ φηη ε 

επθαηξία ιήςεο απνθάζεσλ ελφο παηδηνχ κε λνεηηθή αλαπεξία γηα ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ 

ηνπ είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ κεηάβαζε θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηελ 

ελήιηθε δσή, θαζψο ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ δηακνξθψλεηαη ζην 3, 43  θαη ην 

55,0% δειψλεη πσο νη δεμηφηεηεο επηινγήο θαη ιήςεο απφθαζεο γηα έλα καζεηή κε 

λνεηηθή αλαπεξία είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθήο 

ειεπζεξίαο απφ κεξηάο ηνπ καζεηή θαη ην 54,3% (Μ.Σ.= 3,55) λα ηε ζεσξεί 

απνηειεζκαηηθή θαη γηα ηελ νκαιή έληαμε ηνπ παηδηνχ ζηελ θνηλσλία. Σν 49,6% ηνπ 

δείγκαηνο, κε κέζε απφθξηζε ζην 3,50  δειψλεη πσο ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ επηινγήο 

κέζσ ηεο ειεχζεξεο ιήςεο απφθαζεο απφ ην ίδην ην παηδί νδεγεί κε ηνλ πην επδφθηκν 

ηξφπν ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, πλερίδνληαο, ην 46,5% ηνπ δείγκαηνο, κε 

κέζε ηηκή 3,50 ζεσξεί φηη νη δεμηφηεηεο επηινγψλ θαη ιήςεο απνθάζεσλ είλαη πνιχ 

απνηειεζκαηηθέο γηα ηε κείσζε ηεο πηζαλήο χπαξμεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπο (Μ.Σ.= 3,36). Σέινο, έλα 45,0%, πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο είλαη αξθεηά 

ζεηηθφ (Μ.Σ. = 3,11) ζηελ άπνςε πσο ε δπλαηφηεηα παξνρήο ιήςεο απνθάζεσλ απφ 

έλα παηδί κε λνεηηθή αλαπεξία είλαη ζεκαληηθφ κέζν γηα ηελ εμνηθείσζή ηνπ κε νξζέο 

θαη κε νξζέο επηινγέο θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε νξζήο θξίζεο. 
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Πίλαθαο 5: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ηελ εθηίκεζε ζηάζεσλ σο πξνο ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα 

                                                                     Πνιχ         Αξθεηά  Λίγν Καζφινπ          

 
N % N % N % N % 

Οη δεμηφηεηεο επηινγήο θαη 

ιήςεο απφθαζεο ελφο καζεηή 

κε λνεηηθή αλαπεξία είλαη 

απνηειεζκαηηθέο σο πξνο ηελ 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθήο 

ειεπζεξίαο θαη αλεμαξηεζίαο 

ηνπ 

71 55,0% 51 39,6% 7 5,4% 0 0,0% 

 

Οη δεμηφηεηεο επηινγήο θαη 

ιήςεο απφθαζεο ελφο καζεηή 

κε λνεηηθή αλαπεξία είλαη 

απνηειεζκαηηθέο σο πξνο ηελ 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

ηνπ 

64 49,6% 56 43,4% 9 7,0% 0 0,0% 

 

Οη δεμηφηεηεο επηινγήο θαη 

ιήςεο απφθαζεο ελφο καζεηή 

κε λνεηηθή αλαπεξία είλαη 

απνηειεζκαηηθέο σο πξνο ηελ 

νκαιή κεηάβαζή ηνπ ζηελ 

ελήιηθε δσή 

76 58,9% 48 37,2% 5 3,9% 0 0,0% 

 

Οη δεμηφηεηεο επηινγήο θαη 

ιήςεο απφθαζεο ελφο καζεηή 

κε λνεηηθή αλαπεξία είλαη 

απνηειεζκαηηθέο σο πξνο ηελ 

νκαιή έληαμε ζηελ θνηλφηεηα 

θαη ζηελ επξχηεξε θνηλσλία 

70 54,2% 54 41,9% 5 3,9% 0 0,0% 

 

Οη δεμηφηεηεο επηινγήο θαη 

ιήςεο απφθαζεο ελφο καζεηή 

κε λνεηηθή αλαπεξία είλαη 

απνηειεζκαηηθέο σο πξνο ηε 

κείσζε ηεο πξνβιεκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ  

60 46,5% 55 42,6% 14 10,9% 0 3,1% 

 

Οη δεμηφηεηεο επηινγήο θαη 

ιήςεο απφθαζεο ελφο καζεηή 

κε λνεηηθή αλαπεξία είλαη 

απνηειεζκαηηθέο σο πξνο ηελ 

αλαγλψξηζε νξζψλ θαη κε 

νξζψλ επηινγψλ ηνπ 

1 0,8% 27 20,9% 58 45,0%        43 33,3% 

 

 

Πίλαθαο 6: Έιεγρνο Καλνληθόηεηαο Κιηκάθσλ 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

ημανηικψηηηα ,160 122 ,200 ,866 122 ,200 

Αναγκαιψηηηα ,111 122 ,121 ,926 122 ,200 

Αποηελεζμαηικψηηηα ,137 122 ,200 ,909 122 ,200 
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χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 6 θαη ηνλ έιεγρν θαλνληθφηεηαο γηα ηηο Κιίκαθεο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη φιεο νη δηαζηάζεηο αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή, φπσο ε ππνθιίκαθα εκαληηθφηεηα παξνρήο επθαηξηψλ (p = 0,200) θαη ε 

ππνθιίκαθα ηεο Αλαγθαηφηεηαο παξνρήο επθαηξηψλ (p = 0,121). 

Γηα ηελ επαγσγηθή αλάιπζε ινηπφλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ παξακεηξηθνί έιεγρνη 

γηα ηηο θιίκαθεο πνπ αθνινπζνχζαλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή δειαδή ηε εκαληηθφηεηα 

παξνρήο επθαηξηψλ, ηελ Αλαγθαηφηεηα παξνρήο επθαηξηψλ, ηελ Απνηειεζκαηηθφηεηα 

παξνρήο επθαηξηψλ.  

 

3.4 Δπαγυγική ανάλςζη  

3.4.1 ςζσέηιζη Pearson 
 

ηε ζπλέρεηα, έγηλε ππνινγηζκφο ηνπ ζπληειεζηή δηεξεχλεζεο ζπζρεηίζεσλ 

Pearson κεηαμχ ησλ ζηάζεσλ σο πξνο ηε ζεκαληηθφηεηα, αλαγθαηφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα. ια ηα παξαπάλσ, ζα ζπζρεηηζηνχλ θαη κε ηελ πνζνηηθή 

κεηαβιεηή «Ζιηθία». 

Γελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ εηψλ ειηθίαο θαη ησλ 

3 θαηεγνξηψλ πνπ δνκνχλ ην εξσηεκαηνιφγην. Βξέζεθε φκσο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο εκαληηθφηεηαο κε ηελ Αλαγθαηφηεηα (r = 0.244, p = 0.006) θαη 

ηεο ππνθιίκαθαο Απνηειεζκαηηθφηεηα (r = 0.360, p = 0.000). Απηφ ζεκαίλεη φηη νη 

εξσηεζέληεο αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά ζηελ ζεκαληηθφηεηα παξνρήο επθαηξηψλ επηινγήο 

θαη ιήςεο απνθάζεσλ θαζψο απμάλνληαη ηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο θαη 

αλαγθαηφηεηαο απμάλεηαη θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα. Σέινο, ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο Αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο 

(r = 0.506, p = 0.000). 
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Πίλαθαο 7: Σπζρεηίζεηο Πνζνηηθώλ Μεηαβιεηώλ 

 ημανηικψηηηα 

 

Αναγκαιψ-

ηηηα 

 

Αποηελεζμαηι-

κψηηηα 

 ημανηικψηηηα R 1 ,244** ,360** 

  P  ,006 ,000 

 Αναγκαιψηηηα R ,244** 1 ,506** 

  P ,006  ,000 

 Αποηελεζμαηικψηηηα R ,360** ,506** 1 

  P ,000 ,000  

Σεκείσζε. *p<0.05, **p<0.01 

 

Οη εξσηεζέληεο εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο πηζηεχνπλ φηη ε ζεκαληηθφηεηα πίζσ 

απφ ηελ παξνρή επθαηξηψλ ζηα παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία απμάλεηαη φζν πην 

επηηαθηηθή γίλεηαη ε αλάγθε επθαηξηψλ γηα ηα παηδηά απηά (r = 0.244, p < 0.01). 

Οη εξσηεζέληεο εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο πηζηεχνπλ φηη ε ζεκαληηθφηεηα πίζσ 

απφ ηελ παξνρή επθαηξηψλ ζηα παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία απμάλεηαη φζν πην έληνλε 

γίλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επθαηξηψλ πνπ δίλνληαη ζηα παηδηά απηά (r = 0.360, 

p < 0.01). 

Οη εξσηεζέληεο εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο πηζηεχνπλ φηη ε αλαγθαηφηεηα πίζσ 

απφ ηελ παξνρή επθαηξηψλ ζηα παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία απμάλεηαη φζν πην έληνλε 

γίλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επθαηξηψλ πνπ δίλνληαη ζηα παηδηά απηά (r = 0.506, 

p < 0.01). 

 

3.4.2  Έλεγσορ Σ -test δημογπαθικοω παπάγονηα «Φωλο»  

 
Τινπνηήζεθε αλάιπζε Independent – Samples T – test  γηα λα εμεηαζζεί ε 

επίδξαζε ηνπ θχινπ ζηηο ππνθιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. πσο βιέπνπκε απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ παξαθάησ (Πίλαθαο 9) δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε 

ηνπ θχινπ ζε θακία απφ ηηο δηαζηάζεηο ησλ γεληθψλ εξσηήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ 



 

[88] 
 

εκαληηθφηεηα, γηα ηελ Αλαγθαηφηεηα, γηα ηελ Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ παξνρή 

επθαηξηψλ γηα ηα παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία. 

Πίλαθαο 8: Απνηειέζκαηα δνθηκήο T-Test αλεμαξηήησλ δεηγκάησλ γηα ηελ επίδξαζε ηνπ θύινπ ζηηο 

θιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

 Φχιν N MO TA t-value p-value 

εκαληηθφηεηα Άλδξαο 28 3,41 0,514 0,561 0,826 

 
Γπλαίθα 100 3,35 0,564 

  

Αλαγθαηφηεηα  Άλδξαο 28 3,37 0,563 -0,923 0,317 

 
Γπλαίθα 100 3,31 0,531 

  

Απνηειεζκαηηθφηεηα  Άλδξαο 28 3,33 0,523 0,457 0,244 

 
Γπλαίθα 101 3,43 0,464 

  

 
    

  

Σεκείσζε. *p<0.05, **p<0.01 

 

ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην 

ζηαηηζηηθφ θξηηήξην ρ
2
 – test, πξνο επαιήζεπζε ησλ παξαπάλσ απνηειεζκάησλ. 

Αξρηθά, ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ εκαληηθφηεηα παξνρήο επθαηξηψλ. 

 

 

 

Πίλαθαο 9: Σπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηώλ Φύιν θαη ηνπ εξσηήκαηνο «Η έθθξαζε ησλ πξνηηκήζεσλ θαη ησλ 

ελδηαθεξόλησλ ελόο παηδηνύ κε λνεηηθή αλαπεξία» κέζσ ησλ απνιύησλ θαη ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ. Χξήζε 

ζηαηηζηηθνύ  
 
 

 

 

Ζ έθθξαζε ησλ πξνηηκήζεσλ θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ 

ελφο παηδηνχ κε λνεηηθή αλαπεξία Total 

Λίγν Αξθεηά Πνιχ  

Φχιν Άλδξαο 4 7 17 28 

Γπλαίθα 8 26 66 100 

Total 12 33 83 128 

 

 

 

 

Πίλαθαο 10: Χξήζε ζηαηηζηηθνύ   θαη p-value 

 Value Df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,025
a
 2 ,599 

Likelihood Ratio ,936 2 ,626 
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Παξαηεξνχκε φηη ηα πνζνζηά ησλ ίδησλ απαληήζεσλ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ δελ  

δηαθέξνπλ γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη ηελ χπαξμε νκνηφηεηαο ησλ απφςεσλ κεηαμχ 

αηφκσλ αληξψλ θαη γπλαηθψλ.  

ζνλ αθνξά ηελ ζεκαληηθφηεηα έθθξαζεο ησλ πξνηηκήζεσλ θαη ησλ 

ελδηαθεξφλησλ ελφο παηδηνχ κε λνεηηθή αλαπεξία, ην απνηέιεζκα ζηαηηζηηθά 

δηαηππψλεηαη σο εμήο: ρ
2 

(2) = 1,025, p = 0,599. Σα δχν θχια παξνπζηάδνληαη ζεηηθά 

ζηελ παξαπάλσ δήισζε. 

κνηα, γηα νπνηαδήπνηε άιιε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ ζπνπδαηφηεηα γηα ηελ 

νπνία ζα ζπγθξηζνχλ νη απαληήζεηο ησλ θχισλ ηζρχεη, φηη ε ηηκή p είλαη κεγαιχηεξε 

ηνπ 0,05, πξάγκα πνπ επαιεζεχεη ηελ αξρηθή ππφζεζε πεξί νκνηφηεηαο ησλ 

απαληήζεσλ ησλ θχισλ.  

ζνλ αθνξά ηελ ζεκαληηθφηεηα έθθξαζεο ελφο παηδηνχ κε λνεηηθή αλαπεξία. 

Σν απνηέιεζκα ζηαηηζηηθά δηαηππψλεηαη σο εμήο: ρ
2 

(3) = 3,998, p = 0,262. Σα δχν 

θχια παξνπζηάδνληαη ζεηηθά ζηελ παξαπάλσ δήισζε. 

ζνλ αθνξά ηελ ζεκαληηθφηεηα παξνρήο επθαηξίαο ζε έλα παηδί κε λνεηηθή 

αλαπεξία λα ιάβεη απφθαζε γηα κία εξγαζία ζε αηνκηθφ ή ζπιινγηθφ επίπεδν. Σν 

απνηέιεζκα ζηαηηζηηθά δηαηππψλεηαη σο εμήο: ρ
2 

(3) = 3,415, p = 0,262. Σα δχν θχια 

παξνπζηάδνληαη ζεηηθά ζηελ παξαπάλσ δήισζε. 

ζνλ αθνξά ηελ ζεκαληηθφηεηα παξνρήο επθαηξίαο ζε έλα παηδί κε λνεηηθή 

αλαπεξία λα ζπλεξγάδεηαη κε ηα άηνκα πνπ επηζπκεί, ην απνηέιεζκα ζηαηηζηηθά 

δηαηππψλεηαη σο εμήο: ρ
2 
(3) = 3,298, p = 0,960. 

ηε ζπλέρεηα, ζα ζπζρεηίζνπκε ην θχιν ησλ εξσηεζέλησλ κε ηηο απφςεηο 

εθείλεο πνπ αθνξνχλ ηελ Αλαγθαηφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ παξνρή επθαηξηψλ. 

 

Linear-by-Linear 

Association 

,669 1 ,413 

N of Valid Cases 128   
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Πίλαθαο 10: Σπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηώλ Φύιν θαη ηνπ εξσηήκαηνο: «Η παξνρή επθαηξίαο επηινγήο θαη 

ιήςεο απόθαζεο ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο ζεσξείηαη αλαγθαία γηα έλα 

καζεηή κε λνεηηθή αλαπεξία» κέζσ ησλ απνιύησλ θαη ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ. Χξήζε ζηαηηζηηθνύ    
 

 

Ζ παξνρή επθαηξίαο επηινγήο θαη ιήςεο απφθαζεο ηεο ζηξαηεγηθήο 

γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο ζεσξείηαη αλαγθαία γηα έλα 

καζεηή κε λνεηηθή αλαπεξία Total 

Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ  

Φχιν Άλδξαο 0 3 13 12 28 

Γπλαίθα 1 3 52 45 101 

Total 1 6 65 57 129 

 

ζνλ αθνξά ηελ αλαγθαηφηεηα παξνρήο επθαηξίαο επηινγήο απφ έλα παηδί κε 

λνεηηθή αλαπεξία ζηξαηεγηθήο νινθιήξσζεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο, ην απνηέιεζκα 

ζηαηηζηηθά δηαηππψλεηαη σο εμήο: ρ
2 

(3) = 3,229, p = 0,960. 

ζνλ αθνξά ηελ αλαγθαηφηεηα παξνρήο επθαηξίαο επηινγήο απφ έλα παηδί κε 

λνεηηθή αλαπεξία ηνπ ρψξνπ νινθιήξσζεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο, ην απνηέιεζκα 

ζηαηηζηηθά δηαηππψλεηαη σο εμήο: ρ
2 

(3) = 2,143, p = 0,543. 

ζνλ αθνξά ηελ αλαγθαηφηεηα παξνρήο επθαηξίαο επηινγήο απφ έλα παηδί κε 

λνεηηθή αλαπεξία ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο, ην απνηέιεζκα 

ζηαηηζηηθά δηαηππψλεηαη σο εμήο: ρ
2 

(3) = 1,119, p = 0,773. 

ηε ζπλέρεηα, ζα ζπζρεηίζνπκε ην θχιν ησλ εξσηεζέλησλ κε ηηο απφςεηο 

εθείλεο πνπ αθνξνχλ ηελ Απνηειεζκαηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ παξνρή επθαηξηψλ. 

ζνλ αθνξά ην αλ νη δεμηφηεηεο επηινγήο είλαη απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ 

πξνζσπηθή ειεπζεξία ελφο καζεηή κε αλαπεξία, ην απνηέιεζκα ζηαηηζηηθά 

δηαηππψλεηαη σο εμήο: ρ
2 

(2) = 2,384, p = 0,304. Με ηελ παξαπάλσ άπνςε ζπκθσλνχλ 

ηφζν νη άληξεο φζν θαη νη γπλαίθεο. 

ζνλ αθνξά ην αλ νη δεμηφηεηεο επηινγήο είλαη απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ νκαιή 

έληαμε ζηελ θνηλσλία ελφο καζεηή κε αλαπεξία, ην απνηέιεζκα ζηαηηζηηθά 

δηαηππψλεηαη σο εμήο: ρ
2 

(2) = 0,979, p = 0,613. Με ηελ παξαπάλσ άπνςε ζπκθσλνχλ 

ηφζν νη άληξεο φζν θαη νη γπλαίθεο. 
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Σέινο, φζνλ αθνξά ην αλ νη δεμηφηεηεο επηινγήο είλαη απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ 

κείσζε ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ελφο καζεηή κε αλαπεξία, ην απνηέιεζκα 

ζηαηηζηηθά δηαηππψλεηαη σο εμήο: ρ
2 

(2) = 0,001, p = 0,999. Με ηελ παξαπάλσ άπνςε 

ζπκθσλνχλ ηφζν νη άληξεο φζν θαη νη γπλαίθεο. 

 

3.4.3 Γιεπεωνηζη ζσέζευν μεηαξω ηυν ανηιλήτευν για ηη ζημανηικψηηηα με 

ηα δημογπαθικά σαπακηηπιζηικά 
 

Τινπνηήζεθε αλάιπζε ANOVA γηα λα εμεηαζζεί ε επίδξαζε ηεο ζρέζεο κε ην 

παηδί, ησλ εηψλ ππεξεζίαο ζηελ Δηδηθή Αγσγή, ηεο θαηεγνξίαο λνεηηθήο αλαπεξίαο θαη 

ηνπ ηχπνπ ηνπ ζρνιείνπ. πσο θαίλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 11, δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο ζεκαληηθφηεηαο παξνρήο επθαηξηψλ γηα ηηο δηάθνξεο 

ζρέζεηο κε ην παηδί, θαηεγνξίεο λνεηηθήο αλαπεξίαο, ηχπνπο ζρνιείνπ θαη έηε 

ππεξεζίαο ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαζψο ε ηηκή p είλαη κεγαιχηεξε απφ ην επηιεγκέλν 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο (α = 0.05), γηα ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο παξνρήο επθαηξηψλ. 

 

Πίλαθαο 11: Απνηειέζκαηα αλάιπζεο ANOVA γηα ηελ επίδξαζε ησλ δεκνγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζηελ 

ζεκαληηθόηεηα 

 F p-value 

ρέζε κε ην παηδί 2,005 0,139 

Έηε πξνυπεξεζίαο ζηελ Δηδηθή Αγσγή 1,321 0,259 

Καηεγνξία λνεηηθήο αλαπεξίαο 

Σχπνο ζρνιείνπ  

0,964 

0,072 

0,412 

0,930 

Σεκείσζε. *p<0.05, **p<0.01 

 

ηε ζπλέρεηα, ζα εμεηάζνπκε ηηο ίδηεο απφςεηο, κε βάζε ηνλ δνθηκή ρ
2
 – test, 

ψζηε λα επαιεζεχζνπκε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κε ζηάζκε ζεκαληηθφηεηαο a = 

0,05. Αξρηθά, ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζρέζε κε ην παηδί. 
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ζνλ αθνξά ην αλ ε παξνρή επθαηξίαο γηα ηελ επηινγή θαηάιιεισλ αηφκσλ 

είλαη ζεκαληηθή απφ ηε κεξηά ελφο καζεηή κε αλαπεξία, ην απνηέιεζκα ζηαηηζηηθά 

δηαηππψλεηαη σο εμήο: ρ
2 
(6) = 10,719, p = 0,097. 

ζνλ αθνξά ην αλ ε παξνρή επθαηξίαο γηα ηελ επηινγή ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

επίηεπμε ελφο ζηφρνπ είλαη ζεκαληηθή απφ ηε κεξηά ελφο καζεηή κε αλαπεξία, ην 

απνηέιεζκα ζηαηηζηηθά δηαηππψλεηαη σο εμήο: ρ
2 

(6) = 4,757, p = 0,575. Οη 

εξσηεζέληεο ζεσξνχλ πσο είλαη ζεκαληηθή. 

ζνλ αθνξά ην αλ ε έθθξαζε ησλ ηθαλνηήησλ είλαη ζεκαληηθή γηα έλαλ καζεηή 

κε αλαπεξία. Σν απνηέιεζκα ζηαηηζηηθά δηαηππψλεηαη σο εμήο: ρ
2 

(6) = 9,232, p = 

0,161. 

ηε ζπλέρεηα, ζα αλαθεξζνχκε ζηα Έηε πξνυπεξεζίαο ζηελ Δηδηθή Αγσγή σο 

παξάγνληα επίδξαζεο ζηηο απφςεηο γηα ηελ ζεκαληηθφηεηα. 

 

Πίλαθαο 12: Χξήζε ζηαηηζηηθνύ   θαη p-value 

 
Value Df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,728
a
 12 ,640 

Likelihood Ratio 11,146 12 ,516 

Linear-by-Linear 

Association 

,082 1 ,775 

N of Valid Cases 80   

 

ζνλ αθνξά ην αλ ε έθθξαζε ησλ πξνηηκήζεσλ θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ είλαη 

ζεκαληηθή γηα έλαλ καζεηή κε αλαπεξία, ην απνηέιεζκα ζηαηηζηηθά δηαηππψλεηαη σο 

εμήο: ρ
2 

(6) = 9,728, p = 0,640. 

ζνλ αθνξά ην αλ ε παξνρή επθαηξίαο απφθαζεο γηα ηελ εξγαζία ζε αηνκηθφ ή 

ζπιινγηθφ πιαίζην είλαη ζεκαληηθή γηα έλαλ καζεηή κε αλαπεξία, ην απνηέιεζκα 

ζηαηηζηηθά δηαηππψλεηαη σο εμήο: ρ
2 

(18) = 27,647, p = 0,068. Θεσξείηαη πνιχ 

ζεκαληηθή ζηελ πιεηνςεθία.  
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ηε ζπλέρεηα, ζα αλαθεξζνχκε ζηελ Καηεγνξία λνεηηθήο αλαπεξίαο σο 

παξάγνληα επίδξαζεο ζηηο απφςεηο γηα ηελ ζεκαληηθφηεηα. 

ζνλ αθνξά ην αλ ε παξνρή επθαηξίαο απφθαζεο γηα ηελ επηινγή κίαο απφ δχν 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη ζεκαληηθή γηα έλαλ καζεηή κε αλαπεξία, ην απνηέιεζκα 

ζηαηηζηηθά δηαηππψλεηαη σο εμήο: ρ
2 

(18) = 5,882, p = 0,752.  

ζνλ αθνξά ην αλ ε παξνρή επθαηξίαο απφθαζεο γηα ηελ επηινγή κίαο απφ δχν 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη ζεκαληηθή γηα έλαλ καζεηή κε αλαπεξία, ην απνηέιεζκα 

ζηαηηζηηθά δηαηππψλεηαη σο εμήο: ρ
2 

(18) = 8,470, p = 0,488.  

ηε ζπλέρεηα, ζα αλαθεξζνχκε ζηνλ Σχπν ζρνιείνπ σο παξάγνληα επίδξαζεο 

ζηηο απφςεηο γηα ηελ ζεκαληηθφηεηα. 

ζνλ αθνξά ην αλ ε έθθξαζε ησλ πξνηηκήζεσλ θαη ελδηαθεξφλησλ είλαη 

ζεκαληηθή γηα έλαλ καζεηή κε αλαπεξία, ην απνηέιεζκα ζηαηηζηηθά δηαηππψλεηαη σο 

εμήο: ρ
2 

(4) = 1,506, p = 0,826.  

ζνλ αθνξά ην αλ ε έθθξαζε ησλ ηθαλνηήησλ είλαη ζεκαληηθή γηα έλαλ καζεηή 

κε αλαπεξία, ην απνηέιεζκα ζηαηηζηηθά δηαηππψλεηαη σο εμήο: ρ
2 

(6) = 3,568, p = 

0,735.  

Σέινο, πινπνηήζεθε αλάιπζε Independent – Samples T – test  γηα λα εμεηαζζεί 

ε επίδξαζε ηνπ θχινπ ηνπ παηδηνχ θαη αλάιπζε ANOVA γηα λα εμεηαζζεί ε επίδξαζε 

ηεο Πεξηθέξεηαο εξγαζίαο ζηελ ππνθιίκαθα εκαληηθφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

πσο πξνθχπηεη απφ ηνπο έιεγρνπο, ηα απνηειέζκαηα είλαη αληίζηνηρα t – value = –

1,127, p = 0,141 θαη F = 0,572, p = 0,912, άξα δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

επίδξαζε ηνπ θχινπ ηνπ παηδηνχ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο εξγαζίαο ζε θακία απφ ηηο 

δηαζηάζεηο ησλ εξσηήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ εκαληηθφηεηα ζηελ παξνρή επθαηξηψλ γηα 

ηα παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία. 
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3.4.4 Γιεπεωνηζη ζσέζευν μεηαξω ηυν ανηιλήτευν για ηην αναγκαιψηηηα με 

ηα δημογπαθικά σαπακηηπιζηικά 

 
Τινπνηήζεθε αλάιπζε ANOVA γηα λα εμεηαζζεί ε επίδξαζε ηεο ζρέζεο κε ην 

παηδί, ησλ εηψλ ππεξεζίαο ζηελ Δηδηθή Αγσγή, ηεο Πεξηθέξεηαο εξγαζίαο, ηεο 

θαηεγνξίαο λνεηηθήο αλαπεξίαο θαη ηνπ ηχπνπ ηνπ ζρνιείνπ. πσο θαίλεηαη απφ ηνλ 

Πίλαθα 13, δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο αλαγθαηφηεηαο 

παξνρήο επθαηξηψλ γηα ηηο δηάθνξεο ζρέζεηο κε ην παηδί, Πεξηθέξεηεο εξγαζίαο, 

θαηεγνξίεο λνεηηθήο ζηέξεζεο, ηχπνπο ζρνιείνπ θαη έηε ππεξεζίαο ζηελ Δηδηθή Αγσγή 

θαζψο ε ηηκή p είλαη κεγαιχηεξε απφ ην επηιεγκέλν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο (α = 

0.05), γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο παξνρήο επθαηξηψλ. 

 

Πίλαθαο 13: Απνηειέζκαηα αλάιπζεο ANOVA γηα ηελ επίδξαζε ησλ δεκνγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζηελ 

αλαγθαηόηεηα 

 F p-value 

ρέζε κε ην παηδί 1,396 0,251 

Έηε πξνυπεξεζίαο ζηελ Δηδηθή Αγσγή 1,967 0,081 

Πεξηθέξεηα εξγαζίαο 0,838 0,652 

Καηεγνξία λνεηηθήο αλαπεξίαο 

Σχπνο ζρνιείνπ  

2,025 

0,243 

0,114 

0,785 

 

ηε ζπλέρεηα, ζα εμεηάζνπκε ηηο ίδηεο απφςεηο, κε βάζε ηνλ δνθηκή ρ
2
 – test, 

ψζηε λα επαιεζεχζνπκε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κε ζηάζκε ζεκαληηθφηεηαο a = 

0,05. Αξρηθά, ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζρέζε κε ην παηδί. 

ζνλ αθνξά ην αλ ε παξνρή επθαηξίαο επηινγήο ζηξαηεγηθήο νινθιήξσζεο 

είλαη αλαγθαία γηα έλαλ καζεηή κε λνεηηθή αλαπεξία, ην απνηέιεζκα ζηαηηζηηθά 

δηαηππψλεηαη σο εμήο: ρ
2 

(6) = 6,926, p = 0,328. Ζ άπνςε βξίζθεη ζεηηθφ ην ζχλνιν ησλ 

εξσηεζέλησλ. 
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ζνλ αθνξά ην αλ ε παξνρή επθαηξίαο επηινγήο πιηθψλ γηα πεξάησζε κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη αλαγθαία γηα έλαλ καζεηή κε λνεηηθή αλαπεξία, ην απνηέιεζκα 

ζηαηηζηηθά δηαηππψλεηαη σο εμήο: ρ
2 

(6) = 11,726, p = 0,068. Ζ άπνςε βξίζθεη ζεηηθφ 

ην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ. 

ηε ζπλέρεηα, ζα αλαθεξζνχκε ζηα Έηε πξνυπεξεζίαο ζηελ Δηδηθή Αγσγή σο 

παξάγνληα επίδξαζεο ζηηο απφςεηο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα. 

ζνλ αθνξά ην αλ ε παξνρή επθαηξίαο επηινγήο ρξφλνπ γηα πεξάησζε κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη αλαγθαία γηα έλαλ καζεηή κε λνεηηθή αλαπεξία, ην απνηέιεζκα 

ζηαηηζηηθά δηαηππψλεηαη σο εμήο: ρ
2 

(18) = 12,849, p = 0,800. Ζ άπνςε βξίζθεη ζεηηθφ 

ην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ. 

ζνλ αθνξά ην αλ ε παξνρή επθαηξίαο επηινγήο ρψξνπ γηα πεξάησζε κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη αλαγθαία γηα έλαλ καζεηή κε λνεηηθή αλαπεξία, ην απνηέιεζκα 

ζηαηηζηηθά δηαηππψλεηαη σο εμήο: ρ
2 

(18) = 23,737, p = 0,164. Οη εξσηεζέληεο 

εκθαλίδνληαη ζεηηθνί 

ηε ζπλέρεηα, ζα αλαθεξζνχκε ζηελ Καηεγνξία λνεηηθήο αλαπεξίαο σο 

παξάγνληα επίδξαζεο ζηηο απφςεηο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα. 

ζνλ αθνξά ην αλ ε παξνρή επθαηξίαο επηινγήο ζηξαηεγηθήο γηα πεξάησζε κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη αλαγθαία γηα έλαλ καζεηή κε λνεηηθή αλαπεξία, ην απνηέιεζκα 

ζηαηηζηηθά δηαηππψλεηαη σο εμήο: ρ
2 

(9) = 6,911, p = 0,164. 

ζνλ αθνξά ην αλ ε παξνρή επθαηξίαο επηινγήο ρψξνπ γηα πεξάησζε κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη αλαγθαία γηα έλαλ καζεηή κε λνεηηθή αλαπεξία, ην απνηέιεζκα 

ζηαηηζηηθά δηαηππψλεηαη σο εμήο: ρ
2 

(9) = 10,681, p = 0,298. 

ηε ζπλέρεηα, ζα αλαθεξζνχκε ζηνλ Σχπν ζρνιείνπ σο παξάγνληα επίδξαζεο 

ζηηο απφςεηο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα. 
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ζνλ αθνξά ην αλ ε παξνρή επθαηξίαο επηινγήο ρξφλνπ γηα πεξάησζε κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη αλαγθαία γηα έλαλ καζεηή κε λνεηηθή αλαπεξία, ην απνηέιεζκα 

ζηαηηζηηθά δηαηππψλεηαη σο εμήο: ρ
2 

(6) = 2,860, p = 0,826. 

ζνλ αθνξά ην αλ ε παξνρή επθαηξίαο επηινγήο πιηθψλ γηα πεξάησζε κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη αλαγθαία γηα έλαλ καζεηή κε λνεηηθή αλαπεξία, ην απνηέιεζκα 

ζηαηηζηηθά δηαηππψλεηαη σο εμήο: ρ
2 

(6) = 7,675, p = 0,263. 

ηε ζπλέρεηα, ζα αλαθεξζνχκε ζηνλ Πεξηθέξεηα πνπ αλήθεη ην ζρνιείν 

εξγαζίαο σο παξάγνληα επίδξαζεο ζηηο απφςεηο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα. 

ζνλ αθνξά ην αλ ε παξνρή επθαηξίαο επηινγήο ζηξαηεγηθήο, πιηθψλ, ρψξνπ 

θαη ρξφλνπ γηα πεξάησζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο είλαη αλαγθαία γηα έλαλ καζεηή κε 

λνεηηθή αλαπεξία, ην απνηέιεζκα ζηαηηζηηθά δηαηππψλεηαη σο εμήο: ρ
2 

(54) ≥ 54,617, p 

≥ 0,451. 

Τινπνηήζεθε αλάιπζε Independent – Samples T – test  γηα λα εμεηαζζεί ε 

επίδξαζε ηνπ θχινπ ηνπ παηδηνχ ζηηο ππνθιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. πσο 

βιέπνπκε απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαθάησ Πίλαθα 14 δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ θχινπ ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία ζε θακία απφ ηηο δηαζηάζεηο 

ησλ γεληθψλ εξσηήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ Αλαγθαηφηεηα ζηελ παξνρή επθαηξηψλ γηα ηα 

παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία. 

 

 

 

Πίλαθαο 14: Απνηειέζκαηα δνθηκήο T-Test αλεμαξηήησλ δεηγκάησλ γηα ηελ επίδξαζε ηνπ θύινπ αηόκνπ κε 

αλαπεξία ζηελ θιίκαθα Αλαγθαηόηεηα 

 Φχιν N MO TA t-value p-value 

Αλαγθαηφηεηα  Αγφξη 76 3,40 0,534 1,938 0,920 

 
Κνξίηζη 49 3,21 0,541 
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3.4.5 Γιεπεωνηζη ζσέζευν μεηαξω ηυν ανηιλήτευν για ηην 

αποηελεζμαηικψηηηα με ηα δημογπαθικά σαπακηηπιζηικά 

 
Τινπνηήζεθε αλάιπζε ANOVA γηα λα εμεηαζζεί ε επίδξαζε ηεο ζρέζεο κε ην 

παηδί, ησλ εηψλ ππεξεζίαο ζηελ Δηδηθή Αγσγή, ηεο Πεξηθέξεηαο εξγαζίαο, ηεο 

θαηεγνξίαο λνεηηθήο αλαπεξίαο θαη ηνπ ηχπνπ ηνπ ζρνιείνπ. πσο θαίλεηαη απφ ηνλ 

Πίλαθα 15, ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

παξνρήο επθαηξηψλ γηα ηηο δηάθνξεο ζρέζεηο κε ην παηδί, θαηεγνξίεο λνεηηθήο 

αλαπεξίαο, θαη έηε ππεξεζίαο ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαζψο ε ηηκή p είλαη κηθξφηεξε απφ 

ην επηιεγκέλν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο (α = 0.05), γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

παξνρήο επθαηξηψλ. 

 

Πίλαθαο 15: Απνηειέζκαηα αλάιπζεο ANOVA γηα ηελ επίδξαζε ησλ δεκνγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα 

 F p-value 

ρέζε κε ην παηδί 3,838 0,024 

Έηε πξνυπεξεζίαο ζηελ Δηδηθή Αγσγή 2,419 0,035 

Πεξηθέξεηα εξγαζίαο 0,994 0,472 

Καηεγνξία λνεηηθήο αλαπεξίαο 

Σχπνο ζρνιείνπ  

3,070 

1,960 

0,031 

0,145 

 

Σα απνηειέζκαηα επαιεζεχνπλ πσο ε ζρέζε κε ην παηδί, ηα έηε πξνυπεξεζίαο 

θαη ε θαηεγνξία λνεηηθήο αλαπεξίαο είλαη παξάγνληεο δηαθνξνπνίεζεο απφςεσλ, ελψ 

ε πεξηθέξεηα εξγαζίαο θαη ν ηχπνο ζρνιείνπ φρη.  

ηε ζπλέρεηα, ζα εμεηάζνπκε ηηο ίδηεο απφςεηο, κε βάζε ηνλ δνθηκή ρ
2
 – test, 

ψζηε λα επαιεζεχζνπκε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κε ζηάζκε ζεκαληηθφηεηαο a = 

0,05. Αξρηθά, ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζρέζε κε ην παηδί. 
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ζνλ αθνξά ην αλ νη δεμηφηεηεο επηινγήο θαη ιήςεο απνθάζεσλ είλαη 

απνηειεζκαηηθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ελφο καζεηή κε λνεηηθή 

αλαπεξία, ην απνηέιεζκα ζηαηηζηηθά δηαηππψλεηαη σο εμήο: ρ
2 
(4) = 16,564, p = 0,002. 

ζνλ αθνξά ην αλ νη δεμηφηεηεο επηινγήο θαη ιήςεο απνθάζεσλ είλαη 

απνηειεζκαηηθέο γηα ηε κείσζε ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ελφο καζεηή κε 

λνεηηθή αλαπεξία, ην απνηέιεζκα ζηαηηζηηθά δηαηππψλεηαη σο εμήο: ρ
2 

(4) = 16,849, p 

= 0,002. 

ηε ζπλέρεηα, ζα αλαθεξζνχκε ζηα Έηε πξνυπεξεζίαο ζηελ Δηδηθή Αγσγή σο 

παξάγνληα επίδξαζεο ζηηο απφςεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. 

ζνλ αθνξά ην αλ νη δεμηφηεηεο επηινγήο θαη ιήςεο απνθάζεσλ είλαη 

απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή ελφο καζεηή κε λνεηηθή 

αλαπεξία, ην απνηέιεζκα ζηαηηζηηθά δηαηππψλεηαη σο εμήο: ρ
2 

(12) = 15,069, p = 

0,004. 

ζνλ αθνξά ην αλ νη δεμηφηεηεο επηινγήο θαη ιήςεο απνθάζεσλ είλαη 

απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο καζεηή κε λνεηηθή 

αλαπεξία, ην απνηέιεζκα ζηαηηζηηθά δηαηππψλεηαη σο εμήο: ρ
2 

(12) = 16,821, p = 

0,003. 

ηε ζπλέρεηα, ζα αλαθεξζνχκε ζηελ Καηεγνξία λνεηηθήο αλαπεξίαο σο 

παξάγνληα επίδξαζεο ζηηο απφςεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. 

ζνλ αθνξά ην αλ δεμηφηεηεο επηινγήο  θαη ιήςεο απνθάζεσλ είλαη 

απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο καζεηή κε λνεηηθή 

αλαπεξία, ην απνηέιεζκα ζηαηηζηηθά δηαηππψλεηαη σο εμήο: ρ
2 
(6) = 15,186, p = 0,019. 

ζνλ αθνξά ην αλ δεμηφηεηεο επηινγήο θαη ιήςεο απνθάζεσλ είλαη 

απνηειεζκαηηθέο γηα ηε κείσζε πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ελφο καζεηή κε λνεηηθή 

αλαπεξία, ην απνηέιεζκα ζηαηηζηηθά δηαηππψλεηαη σο εμήο: ρ
2 
(6) = 13,412, p = 0,043. 
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ηε ζπλέρεηα, ζα αλαθεξζνχκε ζηνλ Σχπν ζρνιείνπ σο παξάγνληα επίδξαζεο 

ζηηο απφςεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. 

ζνλ αθνξά ην αλ νη  δεμηφηεηεο επηινγήο θαη ιήςεο απνθάζεσλ είλαη 

απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ κείσζε πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ελφο καζεηή κε 

λνεηηθή αλαπεξία, ην απνηέιεζκα ζηαηηζηηθά δηαηππψλεηαη σο εμήο: ρ
2 

(4) = 6,137, p = 

0,189. 

ζνλ αθνξά ην αλ νη δεμηφηεηεο επηινγήο θαη ιήςεο απνθάζεσλ είλαη 

απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ αλαγλψξηζε νξζψλ θαη κε νξζψλ επηινγψλ ελφο καζεηή κε 

λνεηηθή αλαπεξία, ην απνηέιεζκα ζηαηηζηηθά δηαηππψλεηαη σο εμήο: ρ
2 

(4) = 4,044, p = 

0,671. 

ηε ζπλέρεηα, ζα αλαθεξζνχκε ζηνλ Πεξηθέξεηα πνπ αλήθεη ην ζρνιείν 

εξγαζίαο σο παξάγνληα επίδξαζεο ζηηο απφςεηο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα. 

ζνλ αθνξά ην αλ νη δεμηφηεηεο επηινγήο θαη ιήςεο απνθάζεσλ ζηξαηεγηθήο, 

πιηθψλ, ρψξνπ θαη ρξφλνπ γηα πεξάησζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο είλαη απνηειεζκαηηθέο 

γηα έλαλ καζεηή κε λνεηηθή αλαπεξία, ην απνηέιεζκα ζηαηηζηηθά δηαηππψλεηαη σο 

εμήο: ρ
2 

(36) ≤ 32,557, p ≥ 0,633. 

Τινπνηήζεθε αλάιπζε  Independent – Samples T – test  γηα λα εμεηαζζεί ε 

επίδξαζε ηνπ θχινπ ηνπ παηδηνχ ζηηο ππνθιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. πσο 

βιέπνπκε απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαθάησ Πίλαθα 16 δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ θχινπ ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία ζε θακία απφ ηηο δηαζηάζεηο 

ησλ γεληθψλ εξσηήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ παξνρή επθαηξηψλ 

γηα ηα παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία. 

 

Πίλαθαο 16: Απνηειέζκαηα δνθηκήο T-Test αλεμαξηήησλ δεηγκάησλ γηα ηελ επίδξαζε ηνπ θύινπ αηόκνπ κε 

αλαπεξία ζηελ θιίκαθα Απνηειεζκαηηθόηεηα  

 Φχιν N MO TA t-value p-value 



 

[100] 
 

Αλαγθαηφηεηα  Αγφξη 76 3,48 0,455 1,953 0,219 

 
Κνξίηζη 49 3,31 0,509 

  

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη εθπαηδεπηηθνί 

θαη γνλείο πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ έξεπλα δειψλνπλ πσο φζνλ αθνξά ηελ παξνρή 

επθαηξηψλ επηινγήο ζηα παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία, νη ίδηνη ζπκθσλνχλ έληνλα ζην λα 

κπνξνχλ ηα παηδηά λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο κφλα ηνπο. Πην αλαιπηηθά, θαίλεηαη φηη νη 

γπλαίθεο είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ηνπο άληξεο θαη ζπγθεθξηκέλα 101 άηνκα  έλαληη 29 

αηφκσλ (78,3% έλαληη 21,7%). Ζ ειηθία ηνπ δείγκαηνο είλαη ζρεηηθά κηθξή θαζψο ν 

θχξηνο φγθνο ηείλεη λα είλαη 40 εηψλ θαη δήισζαλ πσο είλαη θπξίσο εθπαηδεπηηθνί 

γεληθήο εθπαίδεπζεο (36,4%). Γειψλνπλ φκσο πσο θάπνηνη απφ απηνχο έρνπλ 0 έσο 10 

ρξφληα πξαγκαηηθήο πξνυπεξεζίαο ζε πνζνζηφ 48,9% θαη κε βαζηθφ αληηθείκελν ηελ 

παξάιιειε ζηήξημε (55,0%). Αμηνζεκείσην, ηέινο, είλαη ην γεγνλφο φηη νη εξσηεζέληεο 

αλαθέξνπλ πσο φζνλ αθνξά ηα παηδηά ή ηνπο καζεηέο ηνπο αληίζηνηρα ζε πνζνζηφ 

58,9% είλαη αγφξηα κε ήπηα ή κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία γεγνλφο πνπ επαιεζεχεηαη θαη 

απφ φια ηα ππφινηπα δεκνγξαθηθά.  

Μέζα ζην πιαίζην απηήο ηεο πξνζπάζεηαο δηεξεπλήζεθαλ νη απφςεηο 

εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλεο επθαηξίεο, δεμηφηεηεο θαη 

γλσξίζκαηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία σο πξνο ην βαζκφ 

ζπζρέηηζεο ηνπο κε ηελ ζεκαληηθφηεηα, ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Απφ ηελ εκπεηξηθή έξεπλα πξνέθπςε φηη ελψ νξηζκέλα απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ απηψλ δελ είλαη δπλαηφλ λ‟ απνηηκεζνχλ αξηζκεηηθά 

έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία, θπξίσο φζα απνηεινχλ δεμηφηεηεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο (Πιαηζίδνπ, 2004), θαζψο, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ν βαζκφο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο είλαη επζέσο 

αλάινγνο κε ηηο επθαηξίεο πνπ ηνπο παξέρνληαη λα απνθαζίδνπλ κφλα ηνπο γηα ηε δσή 
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θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Με ηηο απφςεηο απηέο ηαπηίδνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα 

άιισλ εξεπλψλ (ηξαβάθνπ, 2003).  

 Ζ παξνχζα έξεπλα, φκσο, πξαγκαηεχεηαη ηε ζεκαληηθφηεηα, ηελ αλαγθαηφηεηα 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα παξνρήο επθαηξηψλ επηινγήο ζε παηδηά κε λνεηηθή 

αλαπεξία. ην πξψην θνκκάηη κειεηάηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο παξνρήο επθαηξηψλ 

ιήςεο απφθαζεο ζε καζεηέο απφ ηνπο γνλείο ή ηα ζηειέρε εθπαίδεπζεο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί θαη νη γνλείο, ινηπφλ, επηκέλνπλ πσο ζεσξνχλ πσο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ 

ζεκαληηθή ε έθθξαζε ησλ πξνηηκήζεσλ θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ελφο παηδηνχ κε 

λνεηηθή αλαπεξία (64,8%). Παξάιιεια, δειψλνπλ θαηά πιεηνςεθία πσο ε έθθξαζε 

ησλ ηθαλνηήησλ απνηειεί εμαηξεηηθά νπζηψδε ζθνπφ γηα έλα παηδί λνεηηθή πζηέξεζε 

(54,3%). Παξαδέρνληαη επίζεο πσο ε παξνρή επθαηξίαο ιήςεο απφθαζεο γηα 

ζπκκεηνρή ζε κία δξαζηεξηφηεηα είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο κε ηελ επηινγή εξγαζίαο 

ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ επίπεδν λα απνηειεί θνξέα αλάιεςε επζπλψλ αιιά θαη 

θνηλσληθνπνίεζεο ζχκθσλα κε 70 άηνκα. Σέινο, απηφ πνπ πξνθαιεί εληχπσζε, φπσο 

δειψλνπλ 57 άηνκα, είλαη φηη ην παηδί κε λνεηηθή αλαπεξία πξέπεη λα είλαη απηφ πνπ 

ζα απνθαζίδεη ηφζν γηα ηε ζηξαηεγηθή επίηεπμεο ελφο ζηφρνπ, φζν θαη γηα ηα άηνκα κε 

ηα νπνία επηζπκεί λα ζπλεξγάδεηαη φπσο θαίλεηαη ζηηο απφςεηο ησλ εξσηεζέλησλ 

(49,2%). 

 ζνλ αθνξά αλαγθαηφηεηα παξνρήο επθαηξία επηινγήο ζηα παηδηά κε λνεηηθή 

πζηέξεζε, νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη γνλείο θαίλεηαη λα ζπγθιίλνπλ ζηηο απφςεηο ηνπο σο 

πξνο ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. πγθεθξηκέλα, νη πεξηζζφηεξνη εξσηεζέληεο 

επηζεκαίλνπλ φηη ε παξνρή επθαηξίαο ιήςεο απνθάζεσλ ζε πνζνζηφ 50,4% είλαη 

αλαγθαία σο πξνο ηε ζηξαηεγηθή πεξάησζεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο. Καη‟ απηφ ηνλ 

ηξφπν ην πξψην πξάγκα ζην νπνίν πξέπεη λα ζηαζνχκε είλαη ε επηινγή ησλ πιηθψλ 

νινθιήξσζεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία ζχκθσλα κε ηε ζεκαληηθήο πιεηνςεθία 
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ησλ εξσηεζέλησλ (66 άηνκα) είλαη αλαγθαία γηα ηελ αλάπηπμε ελφο παηδηνχ κε λνεηηθή 

αλαπεξία. Θεσξνχλ επίζεο πσο ζρεηηθά κε επθαηξία επηινγήο ρψξνπ, ηα παηδηά είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο λα απνθαζίδνπλ απηά γηα ην ρψξν ζηνλ νπνίν ζα νινθιεξψζνπλ κηα 

δξαζηεξηφηεηα ζε πνζνζηφ πνπ πξνζεγγίδεη ην 50,0%. Σέινο, νη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ βξίζθνληαη ζην ίδην κήθνο θχκαηνο φζνλ αθνξά ην ρξφλν 

δηεθπεξαίσζεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο. Κάπνηνη θαίλεηαη λα ζηεξίδνπλ πσο είλαη 

απαξαίηεην ηα παηδηά λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα απνθαζίζνπλ κφλα ηνπο πφζν ρξφλν 

ρξεηάδεηαη γηα λα νινθιεξψζνπλ απηφ κε ην νπνίν αζρνινχληαη (61 άηνκα). 

 ηε ζπλέρεηα, ζα αλαθεξζνχκε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξνρήο επθαηξηψλ επηινγήο. 

Δθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δειψλνπλ μεθάζαξα πσο νη 

δεμηφηεηεο ιήςεο απφθαζεο απφ έλα παηδί λνεηηθή αλαπεξία είλαη απνηειεζκαηηθέο 

φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο (55,0%). Γειψλνπλ, επίζεο φηη 

αηζζάλνληαη πσο νη παξαπάλσ δεμηφηεηεο είλαη απηέο πνπ ζα απνηειέζνπλ ην 

ελαξθηήξην ιάθηηζκα γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο κε θαλεξά ηα 

απνηειέζκαηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο, ελψ νη ίδηνη ηνλίδνπλ πσο θαη‟ απηφ ηνλ 

ηξφπν ζα είλαη πην απνηειεζκαηηθή ε έληαμή ηνπο ζηελ ελήιηθε δσή (58,9%). ην ίδην 

πιαίζην, ε ελήιηθε δσή έρεη σο πξνυπφζεζε ηελ έληαμε ζηελ θνηλφηεηα θαη ην 

επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν, έηζη νη δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιήςε απνθάζεσλ 

ζα είλαη απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ ελζσκάησζε απηή. Άκεζε απφξξνηα είλαη ε κείσζε 

ηεο φπνηαο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, φπνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί άκεζα κε 

δεμηφηεηεο πνπ δίλνπλ ζην άηνκα ηελ δπλαηφηεηα λα αλαγλσξίδεη ην νξζφ απφ ην ιάζνο 

θαη λα ην αθνινπζεί φπσο δειψλεη ην 45,0% ηνπ δείγκαηνο. 

 Σέινο, αλαιχνληαο πην πξνζεθηηθά ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη κία 
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θιηκάθσζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ πνπ πξνθχπηνπλ (p < 0,05) θαη απηφ φζνλ 

αθνξά ηε ζρέζε κε ην παηδί, ηα έηε πξνυπεξεζίαο ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη ηελ 

θαηεγνξία λνεηηθήο αλαπεξίαο σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δεμηνηήησλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε. Σν γεγνλφο απηφ επαιεζεχεηαη θαη απφ ηελ ήδε 

ππάξρνπζα έξεπλα θαη βηβιηνγξαθία θαη παξαπέκπεη ζηελ άπνςε πσο ε πεξηζζφηεξε 

εξγαζηαθή εκπεηξία ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ε εγγχηεηά ηνπ κε ην παηδί ζην 

πιαίζην ηεο ηάμεο θαη εμνηθείσζε ηνπ κε ηε κνξθή αλαπεξίαο ηνπ πξνζθέξεη ζε απηφλ 

ηελ επειημία ηεο γλψζεο ηνπ ηη έρεη λα δηαρεηξηζηεί θαζψο αθφκε θαη κε πνην ηξφπν 

πξέπεη λα ην δηαρεηξηζηεί. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα πξνζθέξεη ζην ίδην ην παηδί κηα 

θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο παξέρνληαο ηνπ επθαηξίεο επηινγήο ηνπ ηξφπνπ, ηνπ ρψξνπ 

θαη ηνπ ρξφλνπ κε ηνλ νπνίν ζέιεη λα βηψλεη ηε δηαδηθαζία κάζεζεο.  

 πλνςίδνληαο, ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην θαίλεηαη φηη αμηνινγνχλ σο πνιχ ζεκαληηθή, αλαγθαία θαη 

απνηειεζκαηηθή ηελ παξνρή απφ κέξνπο ηνπο επθαηξηψλ γηα ιήςε απνθάζεσλ  απφ ηα 

παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία. Ζ ειεπζεξία ζηελ επηινγή ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπο ζην 

πιαίζην ηφζν ηεο ζρνιηθήο θαζεκεξηλφηεηαο φζν θαη ηεο θνηλσλίαο είλαη ην θιεηδί γηα 

κηα θαιχηεξε θαη πην αλεμάξηεηε δσή. Δπηπξφζζεηα, θαλεξψλεηαη φηη είλαη εχθνιν ζε 

γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο λα απνθαζίζνπλ ζε πνηεο επθαηξίεο επηινγήο πξέπεη λα 

ζηαζνχλ ψζηε ηα παηδηά λα κάζνπλ λα δνπλ πην ειεχζεξα, πξάγκα πνπ ηνλίδεηαη απφ 

ηελ ήδε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: ΤΕΖΣΖΖ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

4.1 Αξιολψγηζη-ζσολιαζμψρ ηυν αποηελεζμάηυν ηηρ έπεςναρ 
 

Κχξηνο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κέηξεζε/δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ 

ηεο ζεκαληηθφηεηαο, ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επθαηξηψλ 

επηινγήο θαη ιήςεο απνθάζεσλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη απφ ηνπο γνλείο ζε αθαδεκατθφ επίπεδν. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ δηεξεπλήζεθαλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ, δηεξεπλήζεθαλ ηα 

δηάθνξα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνρή επθαηξηψλ ιήςεο απνθάζεσλ ζε 

καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία. Αξρηθά, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο έδεημαλ φηη 

ηφζν νη γνλείο φζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί (γεληθήο θαη εηδηθήο εθπαίδεπζεο) ζεσξνχλ φηη 

ε παξνρή επθαηξηψλ επηινγήο θαη απνθάζεσλ ζε παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία είλαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζεκαληηθή, αλαγθαία θαη απνηειεζκαηηθή ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. 

Κξίλεηαη ινηπφλ ινγηθφ ην γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή 

πξνυπεξεζία θαη εμεηδίθεπζε ζηελ εηδηθή αγσγή λα είλαη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη κε 

ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ θαη ζπλεπψο κε ηε δηδαζθαιία ησλ δεμηνηήησλ ηνπ αιιά θαη κε 

ηελ παξνρή επθαηξηψλ ζε αληίζεζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο εθπαίδεπζεο. Έηζη, 

ινηπφλ, γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ απηνπξνζδηνξηζκνχ απαηηείηαη ε θαηάιιειε 

ζηήξημε θαη νη θαηάιιειεο επθαηξίεο εθκάζεζεο απηψλ. 

ρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο παξνρήο επθαηξηψλ επηινγήο θαη απνθάζεσλ 

ζε καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία απφ γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο έδεημε φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεσξεί ππνρξεσηηθή ηελ 

παξνρή επθαηξίαο επηινγήο θαη ιήςεο απνθάζεσλ ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε 

ζπιινγηθφ επίπεδν, ηελ έθθξαζε ησλ πξνηηκήζεσλ θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ελφο 

καζεηή κε λνεηηθή αλαπεξία φπσο επίζεο θαη ε επθαηξία επηινγήο γηα ζπκκεηνρή ζε 

κία απφ δχν πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηνλ ίδην ην καζεηή, ηελ έθθξαζε ησλ 
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ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή θαη ε επηινγή απφθαζεο φζνλ αθνξά ηα άηνκα κε ηα νπνία 

επηζπκεί θαη ζέιεη λα ζπλεξγαζηεί θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ καζεηή κε λνεηηθή αλαπεξία 

λα πάξεη απνθάζεηο γηα ηε ζηξαηεγηθή επίηεπμεο ελφο ζηφρνπ. 

 Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο Duvdevany, Ben-Zur & Ambar (2002) ηα 

άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία κπνξνχλ λα εθδειψλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο πξνηηκήζεηο 

ηνπο, κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο φηαλ ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία γηα 

λα θάλνπλ επηινγέο. Δπίζεο, ζε κηα άιιε έξεπλα απνδείρζεθε φηη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν 

ηα παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία εμαζθνχληαλ ζηε δεμηφηεηα επηινγήο θάπνηαο 

δξαζηεξηφηεηαο ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ απμεκέλε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ην 

βαζκφ εκπινθήο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ηα πςειά επίπεδα επηκνλήο ζε κία εξγαζία. 

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ηα αλσηέξσ απνηειέζκαηα δεκηνπξγνχλ 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ επεηδή αθξηβψο ππάξρεη ηαχηηζε απφςεσλ θαη απφιπηε ζπκθσλία 

αλάκεζα ζηηο νκάδεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, φπνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή επθαηξίαο 

απφθαζεο θαη ηηο δεμηφηεηεο επηινγήο. Ο Brown (2009) ζεσξεί πσο πξέπεη νη επηινγέο 

πνπ θάλνπλ ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία λα ηεξνχληαη απφ φια ηα κέιε κηαο νκάδαο 

κέζα ζηελ νπνία ηα άηνκα κε αλαπεξία δνπλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη. Με απηήλ ηελ 

άπνςε ζπκβαδίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο αθνχ θαη νη ηξεηο νκάδεο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ (γνλείο – εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο/γεληθήο εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία) ζπκθσλνχλ σο πξνο κία ζπγθεθξηκέλε δήισζε. Απηή ε ηαχηηζε 

απφςεσλ, αληαλαθιά επίζεο κηα πνιχ ξεαιηζηηθή πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο ε αλάγθε γηα 

νκαιή έληαμε ζηελ θνηλσλία απνηειεί βαζηθή αλάγθε ηνπ θάζε αλζξψπνπ κε αλαπεξία 

ή ρσξίο, ε νπνία πξέπεη λα θαιπθζεί γηα λα κελ ππάξμνπλ άιιεο ζπλέπεηεο ζην άηνκν. 

ζνλ αθνξά ηηο άιιεο θαηεγνξίεο κπνξνχκε λα πνχκε πσο ππφθεηληαη ζε πηζαλνχο 

πεξηνξηζκνχο θαη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο απφ ηα δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα ζηα νπνία 

αλήθεη θαη ιεηηνπξγεί ην άηνκν κε αλαπεξία. πρλά ην πεξηβάιινλ φπνπ δεη ην άηνκν 
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θαιείηαη λα πάξεη απνθάζεηο γηα ην ίδην ην άηνκν κε ηελ λνεηηθή αλαπεξία. Απηή ε 

ρξφληα ζπλήζεηα κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ θαηάθηεζε απηήο ηεο ηθαλφηεηαο απφ ην 

άηνκν. Άιισζηε ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο έλα εκπφδην ζηελ εθαξκνγή ησλ 

απνθάζεσλ θαη ησλ επηινγψλ είλαη νη θνηλσληθέο πηέζεηο θαη νη εμσηεξηθνί πεξηνξηζκνί 

πνπ δέρεηαη ην άηνκν κε αλαπεξία απφ πξφζσπα ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ (Smith, 

Morgan & Davidson, 2009). Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Stancliffe θαη Wehmeyer (1995) 

γηα ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία πνιχ ιίγεο πξάμεηο επηινγψλ ή απνθάζεσλ έρνπλ 

ζρεκαηίζεη έλα λφεκα ψζηε λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Απηή 

βέβαηα ε άπνςε γηα θάπνηνπο εξεπλεηέο απνηειεί θαη έλα αηνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία. Γηα ηνπο Wolfe θαη Joannou (2013), ε κεησκέλε 

δπλαηφηεηα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία λα αλαγλσξίδνπλ θαη ηειηθά λα θάλνπλ 

πξάμε ηηο επηινγέο πνπ έρνπλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηθξή αλάπηπμε πξνζσπηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο.  

ζνλ αθνξά ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο παξνρήο επθαηξηψλ επηινγήο θαη απνθάζεσλ 

ζε καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία απφ γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο έδεημαλ φηη γηα έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεσξείηαη αλαγθαία ε 

παξνρή επθαηξίαο επηινγήο θαη ιήςεο απφθαζεο ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ νινθιήξσζε 

κηαο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηνλ ίδην ην καζεηή, ε δήισζε φηη ν καζεηήο πξέπεη λα έρεη 

ιφγν θαη δηθαίσκα απφθαζεο γηα ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ε παξνρή επθαηξίαο γηα επηινγή ηνπ ρψξνπ δξαζηεξηνπνίεζεο απφ ηνλ ίδην ην 

καζεηή. 

Οη παξαπάλσ δειψζεηο ζπκπίπηνπλ θαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ 

Agran θαη Martin (2008), Sparks (2013), ηα νπνία απνδεηθλχνπλ φηη ηα άηνκα κε 

λνεηηθή αλαπεξία έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα επηιέγνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο νινθιήξσζεο 

κηαο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πεξάησζή ηεο. χκθσλα κε 
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ηνπο Bambara θαη Koger (1996) ππάξρνπλ ηξία ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ εκπφδηα γηα 

ηελ ελέξγεηα ηεο επηινγήο: α. «είλαη πηζαλφλ ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία λα κελ 

έρνπλ δηδαρηεί πψο λα θάλνπλ επηινγέο», β. «ηνπο παξέρνληαη πεξηνξηζκέλεο 

δπλαηφηεηεο λα εθθξάζνπλ ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηειηθά λα θάλνπλ ηηο επηινγέο πνπ 

ζέινπλ» θαη γ. «δηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλεο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο». Γη‟ απηφ ην ιφγν 

είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε εκπινθή ηεο νηθνγέλεηαο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζεκαληηθψλ 

άιισλ, πξνθεηκέλνπ ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία λα δηεπθνιχλνληαη φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν έηζη ψζηε λα επηθνηλσλήζνπλ ηηο αθξηβείο επηζπκίεο θαη πξνηηκήζεηο ηνπο. 

πσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ νη δεμηφηεηεο ηεο επηινγήο θαη ηεο 

απφθαζεο είλαη δχν ζηνηρεία πνπ ζπλππάξρνπλ κέζα ζηελ έλλνηα ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ. Δμάιινπ, ν απηνπξνζδηνξηζκφο πξνυπνζέηεη αιιά θαη πξνσζεί ηηο 

δεμηφηεηεο ηεο επηινγήο θαη ηεο απφθαζεο σο πξάμεηο αλζξψπσλ. Πνιιέο έξεπλεο 

έρνπλ δείμεη φηη ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία επηιέγνπλ θαη παίξλνπλ απνθάζεηο, 

φηαλ εξσηψληαη γηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ, δείρλνπλ κεγαιχηεξε πξνζπκία λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο νινθιήξσζήο ηνπο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξνρήο επθαηξηψλ επηινγήο θαη 

ιήςεο απνθάζεσλ ζε καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία απφ γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζεψξεζαλ φηη ε επθαηξία 

επηινγήο θαη απφθαζεο ζε έλα καζεηή κε λνεηηθή αλαπεξία είλαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθή γηα ηε κεηάβαζε θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηελ ελήιηθε δσή φπσο 

επίζεο θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο ηνπ καζεηή θαη ηελ νκαιή 

έληαμή ηνπ ζηελ θνηλσλία. Δπηπιένλ, ε έξεπλα έδεημε φηη ε παξνρή επθαηξίαο επηινγήο 

θαη απφθαζεο έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ αηφκνπ, 

φπσο επίζεο ζπκβάιιεη θαη ζηε κείσζε ηεο πηζαλήο χπαξμεο πξνβιεκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Σέινο, ε παξνρή επθαηξηψλ επηινγήο θαη απνθάζεσλ είλαη 
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απνηειεζκαηηθή γηα ηελ εμνηθείσζε ηνπ αηφκνπ κε νξζέο θαη κε νξζέο επηινγέο θαζψο 

θαη γηα ηελ αλάπηπμε  νξζήο θξίζεο. χκθσλα κε ηνλ Trainor (2007) νη δεμηφηεηεο ηεο 

επηινγήο θαη ηεο απφθαζεο, πνπ απνηεινχλ ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ, πξνεηνηκάδνπλ ηνπο καζεηέο λα έρνπλ επηηπρείο κεηαβάζεηο θαη λα 

έρνπλ επράξηζηεο θαη ηθαλνπνηεηηθέο ελήιηθεο δσέο. Δπηπιένλ, κειέηεο έρνπλ απνδείμεη 

φηη ηα νθέιε ησλ παξαπάλσ δεμηνηήησλ ζπλδένληαη κε ηε βειηίσζε γεληθψλ θαη 

εηδηθψλ ζπκπεξηθνξηθψλ ελδηαθεξφλησλ, αχμεζε ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο 

φπσο θαη κε ηε κείσζε πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ (Bambara, 2004). 

Απαληψληαο ινηπφλ ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαηαιήγνπκε ζηα παξαθάησ 

ζπκπεξάζκαηα. Αλαθνξηθά κε ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ην νπνίν αθνξνχζε ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο παξνρήο επθαηξηψλ επηινγήο θαη ιήςεο απνθάζεσλ ζε καζεηέο κε 

λνεηηθή αλαπεξία α. απφ εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο εθπαίδεπζεο, β. απφ εθπαηδεπηηθνχο 

εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη γ. απφ γνλείο. Απηφ πνπ βγήθε σο ζπκπέξαζκα θαη κε ζρεηηθά 

κεγάιε δηαθνξά απφ ηηο ππφινηπεο δειψζεηο είλαη πσο ζχκθσλα ηφζν κε ηνπο γνλείο 

φζν θαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη απνιχησο ζεκαληηθή αιιά θαη ππνρξεσηηθή ε 

παξνρή επθαηξίαο επηινγήο θαη ιήςεο απνθάζεσλ ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε 

ζπιινγηθφ επίπεδν γηα ζε καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία. εκεηψλεηαη φηη ζπλαληάκε 

θαη άιιεο δχν δειψζεηο ζηελ πξψηε ζέζε ησλ κέζσλ φξσλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ε πξψηε 

«πφζν ζεκαληηθή είλαη ε έθθξαζε ησλ πξνηηκήζεσλ θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ελφο 

παηδηνχ κε λνεηηθή αλαπεξία» θαη ε δεχηεξε «πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα δίλνληαη 

επθαηξίεο επηινγήο γηα ζπκκεηνρή ζε κία απφ δχν δξαζηεξηφηεηεο ζε έλα καζεηή κε 

λνεηηθή αλαπεξία». 

Σν επφκελν εξεπλεηηθφ εξψηεκα αθνξνχζε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο παξνρήο 

επθαηξηψλ επηινγήο θαη ιήςεο απνθάζεσλ ζε έλα καζεηή κε λνεηηθή αλαπεξία α. απφ 

εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο εθπαίδεπζεο, β. απφ εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη γ. 
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απφ γνλείο. Σν ζπκπέξαζκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη πσο ε πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζεψξεζε αλαγθαία ηελ παξνρή επηινγήο θαη ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

ζηξαηεγηθήο γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο επίζεο είλαη κεγάιε 

αλαγθαηφηεηα ν ίδηνο ν καζεηήο λα έρεη ιφγν θαη δηθαίσκα απφθαζεο πιηθψλ γηα ηελ 

πεξάησζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ζρνιηθφ πιαίζην.  

ζνλ αθνξά ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα απηφ έρεη λα θάλεη κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξνρήο επθαηξηψλ επηινγήο θαη ιήςεο απνθάζεσλ ζε έλα 

καζεηή κε λνεηηθή αλαπεξία α. απφ εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο εθπαίδεπζεο, β. απφ 

εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη γ, απφ γνλείο. Σν ζπκπέξαζκα πνπ βγήθε απφ 

ηελ έξεπλα είλαη πσο ηφζν ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ γνλέσλ 

ζπκθψλεζε πσο νη δεμηφηεηεο ηεο επηινγήο θαη ηεο απφθαζεο γηα έλα καζεηή κε 

λνεηηθή αλαπεξία είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ ζηελ ελήιηθε δσή ηνπ, θαζψο θαη γηα ηελ έληαμή ηνπ ζηελ θνηλσλία. 

Δπίζεο, κεγάιν ήηαλ ην πνζνζηφ πνπ ζπκθψλεζε πσο νη παξαπάλσ δεμηφηεηεο 

ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ παηδηνχ φπσο θαη ζηε κείσζε 

πηζαλήο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. ρεηηθά κε ην ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ην 

ζπκπέξαζκα πνπ βγήθε ήηαλ πσο ππήξρε νκνηφηεηα απφςεσλ αλάκεζα ζηα δχν θχια 

φζνλ αθνξά ην αλ νη δεμηφηεηεο επηινγήο θαη ιήςεο απνθάζεσλ είλαη ζεκαληηθέο, 

αλαγθαίεο θαη απνηειεζκαηηθέο γηα έλα καζεηή κε λνεηηθή αλαπεξία. 

Ζ δπζρέξεηα γηα ηελ ιήςε νπζησδψλ θαη πνηνηηθψλ απνθάζεσλ απφ κέξνπο ησλ 

αηφκσλ κε λνεηηθέο δπζθνιίεο νθείιεηαη ζην φηη πζηεξνχλ πνηνηηθά. Καζψο ηα άηνκα 

απηά πξέπεη λα πξάμνπλ φρη κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία αιιά κεηά απφ επθαηξία πνπ ζα 

ηνπο δψζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ή νη γνλείο ηνπο, ε επηζήκαλζε απηή θαζηζηά ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία σο θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πεξαηηέξσ 

εμέιημή ηνπο. Μηα εθπαίδεπζε πνπ νθείινπκε λα ηε ζηξέθνπκε φρη κφλν ζηελ παξνρή 
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αθαδεκατθψλ πξνζφλησλ αιιά θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ, έηζη ψζηε λα θαιχπηεηαη έλα επξχ 

θάζκα ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ θάζε παηδηνχ θαη λα είλαη ην θάζε παηδί έηνηκν γηα ηελ 

κεηέπεηηα δσή ηνπ. 

Δπίζεο, ε ζπλερφκελε παξνρή επθαηξηψλ, ψζηε λα αλαιάβνπλ επζχλε γηα ηελ 

ιήςε ησλ απνθάζεσλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε. Σέηνηνπ είδνπο εθπαίδεπζε ζα ηνπο 

βνεζήζεη λα απνθηήζνπλ ελδηαθέξνληα, απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη θαιχηεξε γλψζε ηεο ζσζηήο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ, ηνπ ρξφλνπ 

θαη ηεο πξνζσπηθήο ηνπο ειεπζεξίαο ψζηε λα κπνξέζνπλ εληαρζνχλ λα νκαιφηεξα ζην 

επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. 

Καηαιήγνπκε, ινηπφλ, ζην ζπκπέξαζκα πσο φηαλ ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία επηιέγνπλ κφλα ηνπο θαη παίξλνπλ 

απνθάζεηο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δσή ηνπο, εληζρχεηαη ν απηνπξνζδηνξηζκφο ηνπο 

θαη βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα δσήο ηνπο. Γη‟ απηφ ην ιφγν, ηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο 

είλαη ππνρξεσκέλα λα παξέρνπλ ζηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία επθαηξίεο γηα επηινγήο 

θαη ιήςε απνθάζεσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο. 

Έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη αλ ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ιακβάλνπλ ηελ 

θαηάιιειε ππνζηήξημε πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ επηινγέο , λα παίξλνπλ απνθάζεηο, λα 

ζέηνπλ ζηφρνπο θαη λα ηνπο επηηπγράλνπλ θαη γεληθφηεξα λα έρνπλ ηνλ έιεγρν ζηε δσή 

ηνπο, ζα θαηαθέξνπλ λα απνθηήζνπλ ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπο (Wehmeyer & 

Bolding, 1999). 

 

4.2 Πεπιοπιζμοί έπεςναρ 
 

Ζ παξνχζα έξεπλα ππφθεηηαη ζε νξηζκέλνπο κεζνδνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο. Σν 

δείγκα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αληηπξνζσπεπηηθφ, θαζψο πξνέξρεηαη απφ θνληηλέο 
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κφλν γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη δελ κπνξεί λα αληηπξνζσπεχζεη ηνλ πιεζπζκφ 

νιφθιεξεο ηεο ρψξαο καο. Δπηπιένλ, αθνξά απνθιεηζηηθά ζηελ Διιάδα θαη ζε κηθξφ 

πνζνζηφ ηελ Κχπξν, νπφηε δελ κπνξνχλ ηα ζπκπεξάζκαηά καο λα γεληθεπζνχλ ζε 

άιιεο ρψξεο. Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη ηα απνηειέζκαηα ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο είλαη 

δηαθνξεηηθά αλάινγα κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε ρψξα, ην ππφβαζξν δειαδή ηνπ θάζε 

αηφκνπ (Wu & Gros- Louis, 2014.)  

Ο αξηζκφο ηνπ δείγκαηφο καο, (n = 129), είλαη ηθαλνπνηεηηθφο γηα λα ζεσξεζνχλ 

αμηφπηζηα ηα απνηειέζκαηά καο. Σν πιενλέθηεκα ηνπ δείγκαηνο είλαη φηη πξνέξρεηαη 

απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο, νη νπνίνη φκσο δελ γλσξίδνπκε αλ έρνπλ ηηο 

ίδηεο ζπλζήθεο θαη αλ νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ίδηεο πξαθηηθέο, ψζηε λα 

ζπγθξίλνπκε ηηο απαληήζεηο αηφκσλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα εξεζίζκαηα. Σν δηθφ καο δείγκα 

πξνέξρεηαη, λαη κελ απφ ηνλ Διιαδηθφ ρψξν, ζηνλ νπνίν, φκσο, νη αληηιήςεηο ησλ 

αλζξψπσλ γηα ην παξφλ ζέκα είλαη ειαθξψο αλαρξνληζηηθέο. Δπίζεο, ην πιήζνο θαη ην 

είδνο ησλ εξσηήζεσλ πξνβιεκάηηζε θάπνηνπο γνλείο, νπφηε νη απαληήζεηο ηνπο 

ειέγρνληαη γηα ηελ αθξίβεηα θαη ηελ εηιηθξίλεηά ηνπο. Οη δηεπθξηλίζεηο πνπ δεηνχληαλ 

δίλνληαλ απφ ηελ ίδηα ηελ εξεπλήηξηα, ε νπνία είλαη θαη εθπαηδεπηηθφο Δηδηθήο Αγσγήο, 

γεγνλφο πνπ επίζεο απνηειεί παξάγνληα κεξνιεςίαο. Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ 

ζηελ έξεπλα απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο 

γνλείο ησλ παηδηψλ έγηλε ιακβάλνληαο ππφςε ην παηδί ηνπο ππνθεηκεληθά, ελψ ε 

ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο έγηλε ιακβάλνληαο ππφςε 

ηνπο καζεηέο ηνπο αληηθεηκεληθά. 

Σέινο, ε κειέηε καο είλαη δηαζηξσκαηηθή – ζηαηηθή (cross-sectional), πνπ 

ζεκαίλεη πσο φια ηα δεδνκέλα καο ζπιιέρζεθαλ ζε έλα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν 

κεηνλέθηεκα ησλ δηαζηξσκαηηθψλ – ζηαηηθψλ καο δεδνκέλσλ, είλαη πσο δελ κπνξνχκε 

λα εμάγνπκε έλα αηηηψδεο ζπκπέξαζκα γηα ηηο κεηαβιεηέο καο, φπσο ε θαηεχζπλζε ησλ 
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ζπζρεηίζεσλ ηνπ κνληέινπ καο. Δπίζεο, απνηειεί κφλν έλα ζηηγκηφηππν, δειαδή αλ 

είρακε επηιέμεη θάπνην άιιν ρξνληθφ δηάζηεκα, πηζαλφλ λα είρακε δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα (Levin, 2006). 

 

4.3 Πποηάζειρ για βεληίυζη – μελλονηική έπεςνα 
 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εξεπλεηηθήο απηήο εξγαζίαο πξνηείλεηαη πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζηε Διιάδα αιιά θαη 

ζην εμσηεξηθφ, απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξσζεί ε εηθφλα ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία πνπ δνπλ 

αξρηθά ζηελ Διιάδα (ηφζν ζε επαξρηαθέο φζν θαη αζηηθέο πεξηνρέο), κε κεγαιχηεξν 

ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, ζε δείγκα πνπ ζα θαηαλέκεηαη ηζνκεξψο ζε θάζε 

ειηθηαθή νκάδα, ζε θάζε βαζκφ αλαπεξίαο θαη πνπ ζα δηακέλεη ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα 

(νηθνγέλεηα) εθφζνλ απηφ ζα επηηξέςεη ηε δηεμαγσγή ζπγθξίζεσλ αλάκεζα ζε 

εθηηκήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη δηακεζνιαβεηψλ.  

Ο ζρεδηαζκφο παξνρήο επθαηξηψλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί εάλ νη παξεκβάζεηο πνπ 

εθαξκνζηνχλ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο πνηφηεηαο δσήο (Brown, 

Keith & Schalock, 2004). Έλα πξνζαλαηνιηζκέλν ζε κηα πνηνηηθή δσή πξφγξακκα 

ζηήξημεο εζηηάδεη ζε καθξνρξφληα θαη φρη βξαρππξφζεζκα απνηειέζκαηα, φπσο ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ε ζηηγκηαία ηθαλνπνίεζε απφ έλα ζπκβάλ (DeWaele., 2005). 

Αληίζεηα, δεκηνπξγεί ηηο ζπλζήθεο εθείλεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε κηα δηαξθή 

ηθαλνπνίεζε ηνπ αηφκνπ απφ ηε δσή ηνπ. ηε ζπλέρεηα, κε ζθνπφ λα επέιζεη βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο δσήο ή λα εληζρπζεί/δηαηεξεζεί έλα θαιφ επίπεδν πνηφηεηαο δσήο ησλ 

παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζηνπο ηνκείο ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο ελδπλάκσζεο, ηεο 

επάξθεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ε παξνχζα έξεπλα, 
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εζηηάδεη, ζε δπν βαζηθνχο άμνλεο παξέκβαζεο, ζην θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

θνηλσληθήο έληαμεο. 

Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, θαζψο θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο, 

επηζεκαίλνπλ ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο γηα ηελ κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο. 

Αξρηθά, ε ζρέζε κεηαμχ ελλνηψλ φπσο ε παξνρή επθαηξηψλ θαη νη θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο, ζα ήηαλ ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ ζε κειινληηθέο έξεπλεο κε 

κεγαιχηεξν αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ. Δπίζεο, ζα κπνξνχζε ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ κέζσ ηεο παξνρήο επθαηξηψλ θαη ησλ δεμηνηήησλ λα επεθηαζεί θαη 

ζε καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ψζηε λα ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά 

απνηειέζκαηα κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ καζεηψλ. Δπηπξφζζεηα, ζα κπνξνχζε λα γίλεη 

ζχγθξηζε ηνπ επηπέδνπ ησλ δεμηνηήησλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θαη ησλ καζεηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία, εμεηάδνληαο αλ ην λνεηηθφ επίπεδν 

δηαθνξνπνηεί ζεκαληηθά θαη ην επίπεδν πνπ παξνπζηάδνπλ. Δπηπιένλ, ελδηαθέξνλ ζα 

ήηαλ λα εμεηαζζεί αλ νη καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία πνπ παξαθνινπζνχλ καζήκαηα 

ζε γεληθά ζρνιεία, παξνπζηάδνπλ πςειφηεξν επίπεδν θαη δέρνληαη ην κάζεκα σο 

επθαηξία αλάπηπμεο, ζπγθξηηηθά κε ηνπο καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζε δνκέο ηεο Δηδηθήο 

Αγσγήο. 

Σέινο, κία ελδηαθέξνπζα κειινληηθή θαηεχζπλζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζα 

ήηαλ λα γίλεη ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ησλ επθαηξηψλ πνπ παξέρνληαη ζηα παηδηά κε 

λνεηηθή αλαπεξία θαη ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ πνπ απηά θαιιηεξγνχλ πξηλ θαη κεηά 

ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ηελ πηζαλή βειηίσζε 

πνπ κπνξεί λα έρνπλ απηά σο πξνο ην επίπεδφ ηνπο ζε θάζε ηνκέα ηεο δσήο ηνπο. 

4.4  Δκπαιδεςηικέρ παπεμβάζειρ 
 

Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζην 

ζρεδηαζκφ παξεκβάζεσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηφζν γηα ηελ θαιιηέξγεηα 
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φζν θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ, θαζψο θαη ησλ επηινγψλ θαη 

απνθάζεσλ ζε καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία. χκθσλα κε ηελ Sparks (2013) 

παξεκβάζεηο, νη νπνίεο έρνπλ  πξαγκαηνπνηεζεί ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ 

ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα, θαζψο είλαη θαλεξφ πσο επηηπγράλεηαη ε θαιιηέξγεηα θαη 

ε ελίζρπζε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη ησλ δεμηνηήησλ επηινγήο θαη ιήςεο 

απνθάζεσλ αιιά θαη ε δηαηήξεζε απηήο ηεο βειηίσζεο.  

Αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα 

πεξαηηέξσ εκπινπηηζκφ ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ γηα καζεηέο κε 

λνεηηθή αλαπεξία ή θαη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, φπσο αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ησλ δεμηνηήησλ επηινγήο θαη ιήςεο απνθάζεσλ 

ζε αθαδεκατθφ επίπεδν.  

Πξσηίζηεο ζεκαζίαο ζα ήηαλ νη εθπαηδεπηηθνί λα αλαγλσξίζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ σο θπξίαξρε γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ καζεηψλ 

ηνπο κε λνεηηθή αλαπεξία ή θαη άιιεο αλαπεξίεο θαη θπζηθά λα θαηαξηηζηνχλ 

θαηάιιεια, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζνπλ ζσζηά, θαηάιιειεο ηερληθέο γηα λα 

θαιιηεξγήζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ζηνπο καζεηέο ηνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ ηξφπνπο ελίζρπζεο ησλ 

γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πάλσ ζηνλ ηνκέα απηφ θαη πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφδνπλ 

ζσζηά ηηο δηάθνξεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο πξέπεη λα ηνπο παξέρεηαη ζπλερήο ηερληθή 

θαη επηζηεκνληθή ππνζηήξημε θαη ζπκβνπιεπηηθή.  

Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο θαη εηδηθήο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα 

κνηξάδνληαη θνηλέο γλψκεο θαη θηινζνθίεο γηα ηελ εθπαίδεπζε φισλ ησλ καζεηψλ. Γηα 

ην ιφγν απηφ, ελδερνκέλσο λα απαηηείηαη έλα εληαίν παλεπηζηεκηαθφ πξφγξακκα 

πξνεηνηκαζίαο θαη θαηάξηηζεο. Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα αθνχλ θαη λα 

παξαηεξνχλ πξνζεθηηθά φηαλ νη καζεηέο εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο θαη ηηο πξνηηκήζεηο 
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ηνπο θαη λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ 

πεξηβαιιφλησλ θαη ζπλζεθψλ πνπ ζα πξνσζήζνπλ ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ. 

Σέινο, νη καζεηέο πξέπεη λα κάζνπλ λα είλαη νη πξσηαξρηθνί αηηηαθνί 

παξάγνληεο ζηε δσή ηνπο θαη φηη νη εμσηεξηθέο παξεκβάζεηο δελ ζπκβάιινπλ ζ‟ απηφ 

ην απνηέιεζκα. Έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη πξσηίζησο ζην ζρεδηαζκφ κεηάβαζεο θαη ζηελ αλάπηπμε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ ζπκκεηνρή ηνπο κπνξεί λα απμήζεη ην 

ελδηαθέξνλ θαη ηελ θηλεηνπνίεζή ηνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηινγψλ θαη ιήςεο 

απνθάζεσλ. Αλεμάξηεηα απφ ηηο απφςεηο νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ 

αμία ηεο έληαμεο ησλ καζεηψλ κε ζνβαξέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα γεληθά 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ε έξεπλα έρεη δείμεη φηη φηαλ απηνί δηδάζθνληαη 

ζπζηεκαηηθά ηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο, κπνξνχλ λα θαηαθηήζνπλ επαξθείο 

αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ζε απηά. Ζ 

εθπαίδεπζε ζε νξηζκέλεο δεμηφηεηεο απηνπξνζδηνξηζκνχ αξρίδεη ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, σζηφζν είλαη ζεκαληηθφ ε εθαξκνγή νξηζκέλσλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ ζεκειησδψλ δεμηνηήησλ λα αξρίδεη ζηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία. 
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ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΚΑΗ 

ΣΔΥΝΩΝ 

 

Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

Ππψγπαμμα Μεηαπηςσιακϊν ποςδϊν 

«Διδική Αγυγή, Δκπαίδεςζη και Αποκαηάζηαζη» 

 

 

 

Αγαπεηή/έ θπξία/ε, 

Ολνκάδνκαη Σζαραιίλα Γιπθεξία θαη είκαη κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ζην Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο ζην Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, ζην Π.Μ.. "Δηδηθή 

Αγσγή, Δθπαίδεπζε θαη Απνθαηάζηαζε". 

ην πιαίζην εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο δηελεξγείηαη ε παξαθάησ 

έξεπλα κε ζθνπφ λα κεηξεζεί ν βαζκφο ηεο ζεκαληηθφηεηαο, ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επθαηξηψλ επηινγήο θαη ιήςεο απνθάζεσλ πνπ παξέρνληαη 

ζηνπο καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη απφ ηνπο γνλείο ζε 

αθαδεκατθφ επίπεδν. Σν εξσηεκαηνιφγην απεπζχλεηαη ζηνπο γνλείο/θεδεκφλεο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία. ζνλ αθνξά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζα ήζεια λα ζαο ελεκεξψζσ πσο ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ θάζε 

εξσηεζέληα ζα παξακείλνπλ αλψλπκα θαη νη απαληήζεηο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο. 

Αλ έρεηε νπνηαδήπνηε απνξία ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα παξαθαιψ λα επηθνηλσλήζεηε 

καδί κνπ: glukeriats2@hotmail.com.  

Δπραξηζηψ γηα ην ρξφλν θαη ηε βνήζεηα πνπ ζα κνπ πξνζθέξεηε. 

 

 

Ζ θνηηήηξηα                                                                          Ζ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα                      

Σζαραιίλα Γιπθεξία                                                                   Καξηαζίδνπ Λεπθνζέα                           

 

 

 

Σίηλορ επγαζίαρ: Δςκαιπίερ επιλογήρ και αποθάζευν πος παπέσονηαι ζηοςρ 

μαθηηέρ με νοηηική αναπηπία απψ εκπαιδεςηικοωρ και γονείρ ζε ακαδημαφκψ 

επίπεδο 

 

1. Φχιν: 
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Άλδξαο                 Γπλαίθα 

 

2. Ζιηθία: 

 

3. ρέζε κε ην παηδί: 

Δθπαηδεπηηθφο γεληθήο εθπαίδεπζεο  

Δθπαηδεπηηθφο εηδηθήο εθπαίδεπζεο  

Γνλέαο  

 

4. Υξφληα πξνυπεξεζίαο ζηελ Δηδηθή Αγσγή (γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο): 

0-1  

1-5  

6-10  

11-15  

16-20  

21-25  

25+  

 

5. Φχιν αηφκνπ κε αλαπεξία: 

Κνξίηζη   

Αγφξη  

 

6. Καηεγνξία λνεηηθήο αλαπεξίαο ηνπ καζεηή: 

Ήπηα Ννεηηθή Αλαπεξία   

Μέηξηα Ννεηηθή Αλαπεξία   

νβαξή Ννεηηθή Αλαπεξία   

Βαξηά Ννεηηθή Αλαπεξία   

 

7. Σχπνο ρνιείνπ/Σάμεο: 

Δηδηθφ ρνιείν  

Παξάιιειε ζηήξημε / Γεληθφ ρνιείν   

Σκήκα έληαμεο / Γεληθφ ρνιείν  

8. ε πνηα Πεξηθέξεηα/Ννκφ αλήθεη ην ζρνιείν πνπ εξγάδεζηε; 

ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΑΑ ε πνην βαζκφ ζπκθσλείηε κε ηηο παξαθάησ δειψζεηο 

 

Πνιχ    Αξθεηά     Λίγν    Καζφινπ 

1 Ζ έθθξαζε ησλ πξνηηκήζεσλ θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ 

ελφο καζεηή κε λνεηηθή αλαπεξία 

    

2 Ζ έθθξαζε ησλ ηθαλνηήησλ ελφο καζεηή κε λνεηηθή 

αλαπεξία 

    

3 Ζ παξνρή επθαηξίαο επηινγήο ζπκκεηνρήο ζε κία απφ δχν  

δξαζηεξηφηεηεο ζε έλα καζεηή κε λνεηηθή αλαπεξία 

    

5 Ζ παξνρή επθαηξίαο επηινγήο θαη ιήςεο απφθαζεο 

εξγαζίαο ζε αηνκηθφ ή ζπιινγηθφ επίπεδν ζε έλα καζεηή 

κε λνεηηθή αλαπεξία ή παξνρή ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ 

φζν νη ππφινηπνη καζεηέο εξγάδνληαη 
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6 Ζ παξνρή επθαηξίαο επηινγήο θαη ιήςεο απφθαζεο κηαο 

ζηξαηεγηθήο γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ ζε έλα καζεηή 

κε λνεηηθή αλαπεξία 

    

7 Ζ παξνρή επθαηξίαο επηινγήο θαη ιήςεο απφθαζεο ζε 

έλα καζεηή κε λνεηηθή αλαπεξία λα ζπλεξγάδεηαη κε 

ηνπο αλζξψπνπο πνπ εθείλν επηζπκεί 

    

 

ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ 

ΑΑ ε πνην βαζκφ ζπκθσλείηε κε ηηο παξαθάησ δειψζεηο Πνιχ    Αξθεηά     Λίγν    Καζφινπ  

8 Ζ παξνρή επθαηξίαο επηινγήο θαη ιήςεο απφθαζεο ηεο 

ζηξαηεγηθήο νινθιήξσζεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο 

ζεσξείηαη αλαγθαία γηα έλα καζεηή κε λνεηηθή αλαπεξία                           

9 Ζ παξνρή επθαηξίαο επηινγήο θαη ιήςεο απφθαζεο 

ρξήζεο ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ γηα ηελ πεξάησζε κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο ζεσξείηαη αλαγθαία γηα έλα καζεηή κε 

λνεηηθή αλαπεξία                           

10 Ζ παξνρή επθαηξίαο επηινγήο θαη ιήςεο απφθαζεο ηνπ 

ηφπνπ νινθιήξσζεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο ζεσξείηαη 

αλαγθαία γηα έλα καζεηή κε λνεηηθή αλαπεξία                           

11 Ζ παξνρή επθαηξίαο επηινγήο θαη ιήςεο απφθαζεο ηνπ 

απαηηνχκελνπ ρξφλνπ γηα ηελ πεξάησζε κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο ζεσξείηαη αλαγθαία γηα έλα καζεηή κε 

λνεηηθή αλαπεξία                

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΑΑ ε πνην βαζκφ ζπκθσλείηε κε ηηο παξαθάησ δειψζεηο Πνιχ    Αξθεηά     Λίγν    Καζφινπ  

12 Οη δεμηφηεηεο επηινγήο θαη ιήςεο απφθαζεο ελφο καζεηή 

κε λνεηηθή αλαπεξία είλαη απνηειεζκαηηθέο σο πξνο ηελ 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο θαη αλεμαξηεζίαο 

ηνπ     

13 Οη δεμηφηεηεο επηινγήο θαη ιήςεο απφθαζεο ελφο καζεηή 

κε λνεηηθή αλαπεξία είλαη απνηειεζκαηηθέο σο πξνο ηελ 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ     

14 Οη δεμηφηεηεο επηινγήο θαη ιήςεο απφθαζεο ελφο καζεηή 

κε λνεηηθή αλαπεξία είλαη απνηειεζκαηηθέο σο πξνο ηελ 

νκαιή κεηάβαζή ηνπ ζηελ ελήιηθε δσή     

15 Οη δεμηφηεηεο επηινγήο θαη ιήςεο απφθαζεο ελφο καζεηή 

κε λνεηηθή αλαπεξία είλαη απνηειεζκαηηθέο σο πξνο ηελ 

νκαιή έληαμε ζηελ θνηλφηεηα θαη ζηελ επξχηεξε θνηλσλία     

16 Οη δεμηφηεηεο επηινγήο θαη ιήςεο απφθαζεο ελφο καζεηή 

κε λνεηηθή αλαπεξία είλαη απνηειεζκαηηθέο σο πξνο ηε 

κείσζε ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ     

17 Οη δεμηφηεηεο επηινγήο θαη ιήςεο απφθαζεο ελφο καζεηή 

κε λνεηηθή αλαπεξία είλαη απνηειεζκαηηθέο σο πξνο ηελ 

αλαγλψξηζε νξζψλ θαη κε νξζψλ επηινγψλ ηνπ     
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