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Περίληψη 

 Η έννοια του αυτοπροσδιορισµού έχει προσελκύσει τα τελευταία χρόνια το 

ενδιαφέρον των ατόµων που εµπλέκονται στους τοµείς της έρευνας, της 

αντιµετώπισης και της αποκατάστασης των ατόµων µε νοητικές αναπηρίες και µε 

άλλες αναπτυξιακές διαταραχές. Η εκπαίδευση σε δεξιότητες αυτοπροσδιορισµού µε 

την ταυτόχρονη παροχή επαρκών ευκαιριών για άσκηση του αυτοπροσδιορισµού στο 

άτοµο µε νοητική αναπηρία έχει αποδειχθεί ότι συµβάλει σηµαντικά στην επιτυχία 

των εκπαιδευτικών προγραµµάτων κατά τη διάρκεια του σχολείου, σε θετικότερα 

αποτελέσµατα κατά τη µετάβαση στην ενήλικη ζωή και στην προώθηση της 

ποιότητας ζωής των ατόµων µε νοητική αναπηρία. Στην Ελλάδα ο 

αυτοπροσδιορισµός ως έννοια δεν είναι ακόµα ευρέως διαδεδοµένος. 

 Η παρούσα είναι µια πιλοτική έρευνα που στόχευε στην εξαγωγή 

συµπερασµάτων για τον αυτοπροσδιορισµό των µαθητών µε νοητική αναπηρία στην 

Ελλάδα. Τα δεδοµένα συλλέχθησαν µε την ελληνική προσαρµογή της κλίµακας “The 

Arc’ s Self-determination Scale” που χορηγήθηκε σε 32 νέους µε µαθησιακές 

δυσκολίες ή νοητική καθυστέρηση.  

 Οι µαθητές παρουσίασαν χαµηλά επίπεδα αυτοπροσδιορισµού και ιδιαίτερα 

χαµηλές επιδόσεις στον τοµέα της αυτονοµίας. Η ηπιότητα της αναπηρίας σχετίζεται 

µε καλύτερες επιδόσεις µόνο για τον τοµέα της αυτορρύθµισης. Η ηλικία δεν 

φαίνεται να επηρεάζει τον αυτοπροσδιορισµό των ατόµων µε νοητική αναπηρία, ενώ 

η αλληλεπίδραση ηλικίας και τύπου αναπηρίας φαίνεται να έχει κάποια επίδραση σε 

ορισµένα συστατικά στοιχεία του αυτοπροσδιορισµού. 
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Εισαγωγή. 

 Ο Nirje στο πασίγνωστο πλέον βιβλίο του Wolfensberger για την 

οµαλοποίηση παραθέτει µια σειρά από δηλώσεις µιας αυτο-βοηθούµενης οµάδας 

ενηλίκων µε νοητική αναπηρία1: 

«Θέλουµε να επιλέγουµε τις διακοπές µας µόνοι µας και να έχουµε επιρροή 
στην εκπαίδευση µας. 
Απαιτούµε να µην υποτιµάται η ικανότητα µας για δουλειά. 
Απαιτούµε περισσότερες πληροφορίες για την αναπηρία µας και τις 
προοπτικές µας. 
Θέλουµε να έχουµε χρόνο ψυχαγωγίας µαζί µε άλλους (νέους) ενήλικες της 
ίδιας ηλικίας. 
Θέλουµε να έχουµε το δικό µας διαµέρισµα και να µην µας φέρονται σαν 
αιώνια παιδιά. 
Πιστεύουµε ότι θα πρέπει να είµαστε παρόντες όταν συζητείται η κατάσταση 
µας από γιατρούς, εκπαιδευτικούς, προσωπικό κοινωνικής πρόνοιας και 
προϊσταµένους» (Wehmeyer, 1998, 7). 
 

 Ο Nirje ονοµάζει το κεφάλαιο αυτό «Το δικαίωµα στον αυτοπροσδιορισµό» 

και γράφει χαρακτηριστικά ότι ο δρόµος για τα άτοµα µε αναπηρίες προς τον 

αυτοπροσδιορισµό είναι συνάµα µακρύς και δύσκολος (Wehmeyer, 1998). Πώς, 

όµως, είναι το άτοµο που αποκαλείται αυτοπροσδιοριζόµενο; 

 Τα αυτοπροσδιοριζόµενα άτοµα ξέρουν πώς να κάνουν επιλογές µε βάση τις 

επιθυµίες τους. Κατανοούν τις δυνατότητες και τους περιορισµούς τους και µπορούν 

να αναλάβουν τον έλεγχο των ενεργειών τους. Μπορούν να συνηγορήσουν για τον 

εαυτό τους, να θέσουν στόχους και να αξιολογήσουν την πορεία τους προς την 

κατάκτηση των στόχων. Χρησιµοποιούν διαδικασίες επίλυσης προβληµάτων και 

λήψης αποφάσεων για να κατορθώνουν πράγµατα στη ζωή τους. Είναι εκείνα τα 

άτοµα που αναλαµβάνουν την ευθύνη και τον έλεγχο της ζωής τους (Lindsey, 2006). 

 Οι µαθητές µε υψηλό επίπεδο αυτοπροσδιορισµού διακρίνονται εύκολα µέσα 

σε µια αίθουσα διδασκαλίας. Γνωρίζουν τι τους αρέσει, τι µπορούν να κάνουν, τι 

θέλουν και πως θα το επιτύχουν. Αντιθέτως, οι φωνές των µαθητών µε αναπηρίες 

είναι αυτές που ακούγονται λιγότερο σε οποιαδήποτε φάση της εκπαιδευτικής 

                                                 
1 Χρησιµοποιείται ο όρος νοητική αναπηρία αντί του όρου νοητική καθυστέρηση διότι την παρούσα 
εργασία ενδιαφέρουν άτοµα µε νοητική καθυστέρηση, οριακή νοηµοσύνη, µαθησιακές δυσκολίες και 
γενικότερα άτοµα µε οποιαδήποτε απόκλιση στο γνωστικό τοµέα, η οποία επιφέρει δυσκολίες στη 
λειτουργικότητα τους σε όλους τους τοµείς της καθηµερινής διαβίωσης (εκπαίδευση, σταδιοδροµία, 
κατοίκηση, κοινωνικότητα κ.α.). Εξάλλου οι έρευνες που σχετίζονται µε το θέµα που πραγµατεύεται η 
παρούσα εργασία και συµπεριλαµβάνονται στις αναφορές της βιβλιογραφίας αφορούν µια 
ανοµοιογενή οµάδα ατόµων µε κοινό χαρακτηριστικό την απόκλιση στο γνωστικό επίπεδο από το 
τυπικό. Όπου κρίνεται αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του κειµένου αναφέρεται συγκεκριµένα 
το νοητικό επίπεδο των κατά περίπτωση ατόµων. 

 7



διαδικασίας. Ειδικά οι µαθητές µε νοητική αναπηρία, εξαιτίας κυρίως των γνωστικών 

τους αδυναµιών, είναι αυτοί που κρατούν λιγότερο από όλους τους άλλους τα ηνία 

στη ζωή τους (Wehmeyer, 1995). Τα άτοµα µε νοητική αναπηρία τείνουν συνήθως να 

θεωρούνται ανίκανα να αναλάβουν τον έλεγχο και την ευθύνη για τις επιλογές και τις 

αποφάσεις τους σε ζητήµατα που για τα άτοµα µε τυπικής ανάπτυξης θεωρούνται 

αυτονόητα, όπως η επιλογή δουλειάς, κατοικίας και συντρόφου. 

 Ωστόσο, η µέχρι τώρα έρευνα, η σχετική µε ζητήµατα αυτοπροσδιορισµού 

έχει δείξει ότι η νοηµοσύνη δε σχετίζεται τόσο µε τον αυτοπροσδιορισµό του κάθε 

ατόµου όσο µε τις ευκαιρίες που είναι διαθέσιµες σε κάθε άτοµο να ασκήσει τον 

αυτοπροσδιορισµό του και γενικότερα µε το βαθµό στον οποίο το περιβάλλον του 

ατόµου είναι υποστηρικτικό προς αυτή την κατεύθυνση. 

 Θεωρείται πλέον δεδοµένο από τους περισσότερους ερευνητές που 

ασχολούνται µε το ζήτηµα ότι ο αυτοπροσδιορισµός είναι αποτέλεσµα εκπαίδευσης. 

Μάλιστα, υπάρχει σχετική νοµοθεσία στο εξωτερικό που ρυθµίζει θέµατα εµπλοκής 

των µαθητών στις αποφάσεις για την εκπαίδευση τους ήδη από το τέλος της 

προηγούµενης δεκαετίας (Assistance to States, 1999). Μεγάλη έµφαση έχει δοθεί στο 

σχεδιασµό και την εφαρµογή εργαλείων αξιολόγησης του αυτοπροσδιορισµού αλλά 

και εκπαιδευτικών προγραµµάτων για την ανάπτυξη του στα πλαίσια του σχολείου. 

 Όλο το ερευνητικό, νοµοθετικό και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον που 

συγκεντρώνεται γύρω από το ζήτηµα του αυτοπροσδιορισµού των ατόµων µε νοητική 

αναπηρία έχει ως απώτερο στόχο να συµβάλει στην επιτυχή πορεία τους στην 

ενήλικη ζωή καθώς και στη βελτίωση αυτού που αποκαλούµε «ποιότητα ζωής». Στην 

Ελλάδα τώρα γίνονται σιγά σιγά τα πρώτα βήµατα προς τη συνειδητοποίηση της 

αξίας που έχει η αυτό-διάθεση των ατόµων µε νοητική αναπηρία για την προσωπική 

τους ευηµερία κι ευτυχία στη ζωή (Σούλης & Φλωρίδης, 2006). Ο 

αυτοπροσδιορισµός απουσιάζει ως έννοια από όλα τα αναλυτικά προγράµµατα του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που σχεδιάστηκαν ειδικά για µαθητές µε αναπηρίες. Η 

παρούσα ερευνητική προσπάθεια ευχόµαστε να φωτίσει κάπως το σκοτεινό έως τώρα 

αυτό πεδίο και να βάλει ένα λιθαράκι στην όλη προσπάθεια υπέρ της βελτίωσης της 

ποιότητας ζωής των ατόµων µε νοητική αναπηρία. 
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1. Ο Ορισµός της Νοητικής Αναπηρίας: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές στη 

Θεώρηση της Νοητικής Καθυστέρησης. 

 Ο όρος νοητική αναπηρία περικλείει µια ευρεία γκάµα ατόµων µε αναπηρίες 

µε κοινό κριτήριο την απόκλιση στο γνωστικό τοµέα η οποία επιφέρει προβλήµατα 

στη λειτουργικότητα τους σε διάφορους τοµείς της ζωής τους, όπως την εκπαίδευση, 

τη συµµετοχή στην κοινότητα, την εργασιακή απασχόληση, τις κοινωνικές σχέσεις, 

και την επιλογή κατοικίας (Field,Martin, Miller, Ward & Wehmeyer,1998). 

Συµπεριλαµβάνει τα άτοµα µε νοητική καθυστέρηση, µε µαθησιακές δυσκολίες, µε 

οριακή νοηµοσύνη, µε συναισθηµατικές και συµπεριφορικές διαταραχές που 

επιφέρουν και γνωστικές αδυναµίες.  

 Στην παρούσα εργασία έχει επιλεγεί να χρησιµοποιείται ο όρος νοητική 

αναπηρία αντί του όρου νοητική καθυστέρηση γιατί οι περισσότερες έρευνες που 

σχετίζονται µε τον αυτοπροσδιορισµό χρησιµοποιούν τον όρο «νοητική αναπηρία» ή 

«γνωστική αναπηρία» (Wehmeyer,1995,, Wehmeyer,1998, Field,Martin,Miller,Ward 

& Wehmeyer,1998, Wehmeyer & Bolding, 2001, Wehmeyer & Garner, 2003, Dixon, 

Marsh & Craven, 2003 (a),(b), Hatton,Emerson, Robertson, Gregory, Kessissoglou & 

Walsh, 2004, Smith, Morgan & Davidson, 2005). Ωστόσο, επειδή η µελέτη της 

νοητικής καθυστέρησης κυριαρχεί στο χώρο της νοητικής αναπηρίας και ασχολείται 

µε όλες τις διαστάσεις της ζωής του ατόµου-σε αντίθεση, για παράδειγµα µε τις 

µαθησιακές δυσκολίες των οποίων η µελέτη εστιάζει κυρίως στην ακαδηµαϊκή και 

κοινωνικοσυναισθηµατική διάσταση-επιλέχθηκε αυτός ο τύπος της νοητικής 

αναπηρίας ως ο πιο κατάλληλος για να περιγραφούν οι σύγχρονες τάσεις και 

προοπτικές στη θεώρηση του. 

 Ο πιο πρόσφατος ολοκληρωµένος ορισµός της νοητικής καθυστέρησης 

δίνεται το 2002 από την Αµερικανική Εταιρεία για τη Νοητική καθυστέρηση και 

είναι ο εξής: 

«Η νοητική καθυστέρηση είναι µια αναπηρία που χαρακτηρίζεται από 

σηµαντικούς περιορισµούς τόσο στη νοητική λειτουργία όσο και στην 

προσαρµοστική συµπεριφορά όπως εκφράζεται στις θεµελιώδεις, κοινωνικές, 

και πρακτικές προσαρµοστικές δεξιότητες. Η αναπηρία αυτή ξεκινά πριν από 

την ηλικία των 18 ετών». (AAMR, 2002, 1). 

 Στο 10ο εγχειρίδιο για τη νοητική καθυστέρηση περιγράφονται επιπλέον 5 

βασικές αρχές που διασαφηνίζουν τον πρωθύστερο ορισµό. Αυτές έχουν ως εξής: 
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1. «Οι περιορισµοί στην παρούσα λειτουργία θα πρέπει να θεωρηθούν µέσα στο 

πλαίσιο των κοινοτικών περιβαλλόντων που είναι τυπικά για τα άτοµα που 

έχουν την ίδια ηλικία και για την κουλτούρα του ατόµου.»(AAMR, 2002, 11). Η 

ανάλυση της λειτουργίας του ατόµου δεν µπορεί να γίνεται στο πλαίσιο 

αποµονωµένων ή ιδρυµατικών περιβαλλόντων αλλά στο εργασιακό ή 

εκπαιδευτικό ή άλλους είδους περιβάλλον που συναντά κανείς τυπικά µέσα 

στην κοινότητα στην οποία ζει το άτοµο. 

2. «Η αποτελεσµατική αξιολόγηση λαµβάνει υπόψη της την πολιτιστική ή 

γλωσσική ποικιλία όπως επίσης και διαφορές στις επικοινωνιακές, τις 

αισθητηριακές, τις κινητικές και τις συµπεριφορικές παραµέτρους.» (AAMR, 

2002, 11). Καµία αξιολόγηση δεν είναι έγκυρη και ολοκληρωµένη εάν δεν 

συνυπολογίζει ατοµικά στοιχεία όπως η εθνικότητα, η γλώσσα και τα ήθη και 

έθιµα της οικογένειας, οι σωµατικοί περιορισµοί κ.τ.λ. 

3. «Μέσα στο άτοµο, συχνά συνυπάρχουν µε τους περιορισµούς και δυνατότητες.» 

(AAMR, 2002, 11). Τα άτοµα µε νοητική καθυστέρηση δεν αποτελούν 

εξαίρεση στον κανόνα ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δυνατά και αδύνατα 

σηµεία, αδυναµίες και χαρίσµατα. 

4. «Ένας σηµαντικός σκοπός της περιγραφής των περιορισµών είναι να σχεδιαστεί 

ένα προφίλ των απαιτούµενων υποστηρίξεων.» (AAMR, 2002, 11). 

∆ιαφαίνεται ξεκάθαρα η τάση αλλαγής από το στιγµατισµό του ατόµου ως 

νοητικά καθυστερηµένο χωρίς συγκεκριµένο λόγο και σκοπό στην αναλυτική 

περιγραφή των δυνατοτήτων και αδυναµιών του µε πρωταρχικό σκοπό την 

υποστήριξη του και την βελτίωση της ποιότητας ζωής του. 

5. «Με την κατάλληλη εξατοµικευµένη υποστήριξη για µια παρατεταµένη περίοδο, 

η λειτουργία του ατόµου µε νοητική καθυστέρηση µέσα στη ζωή θα βελτιωθεί σε 

γενικές γραµµές.» (AAMR, 2002, 12). ∆ίνεται πλέον ιδιαίτερο βάρος στον 

τρόπο µε τον οποίο θα υποστηριχθεί το άτοµο και όχι στην ίδια την αναπηρία 

του ατόµου ως παράγοντας δυσκολίας στη ζωή του. Εάν η υποστήριξη που 

λαµβάνει δεν είναι αρκετή ή κατάλληλη δεν θα υπάρξει βελτίωση οπότε και 

θα πρέπει να αναθεωρηθεί. 

 

 Ο παραπάνω ορισµός και οι συνακόλουθες δηλώσεις πρεσβεύουν µια ριζική 

αλλαγή του ιδεολογικού πλαισίου και των στάσεων όλων όσων εµπλέκονται µε 

οποιονδήποτε τρόπο στην αντιµετώπιση των ατόµων µε νοητική καθυστέρηση. Στο 
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επίκεντρο βρίσκεται το άτοµο ως όλον. Η αναπηρία του δεν θα πρέπει να θεωρείται 

ως ένα αποσπασµατικό χαρακτηριστικό και στοιχείο της ζωής του αλλά µέσα πλαίσιο 

ολόκληρης της ζωής του ατόµου (AAMR, 2002). Το άτοµο µε νοητική καθυστέρηση, 

όπως και οποιοδήποτε άτοµο τυπικής και µη τυπικής ανάπτυξης, κινείται και ζει µέσα 

σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα και κοινωνικά πλαίσια µε τα οποία βρίσκεται σε 

συνεχή αλληλεπίδραση. Οι διαστάσεις τις οποίες πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του 

στην αξιολόγηση, αντιµετώπιση, υποστήριξη είναι δεκάδες αλλά µπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν κυρίως ως εξής: 

1. Η διάσταση της νοητικής αναπηρίας. 

2. Η διάσταση της προσαρµοστικής συµπεριφοράς που περιλαµβάνει 

δεξιότητες από το γνωστικό, κοινωνικό και πρακτικό-καθηµερινό τοµέα. 

3. Η διάσταση της συµµετοχής, των αλληλεπιδράσεων και των κοινωνικών 

ρόλων. 

4. Η διάσταση της υγείας που περιλαµβάνει τη σωµατική υγεία, την 

διανοητική υγεία και τους αιτιολογικούς παράγοντες για την παρούσα 

κατάσταση του ατόµου. 

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

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

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

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

οι µεγαλύτεροι πληθυσµοί, το κράτος, οι κοινωνικοπολιτικές επιρροές) 

(AAMR, 2002) 

 Το πολυδιάστατο αυτό µοντέλο είναι απαραίτητο στη θεώρηση της νοητικής 

καθυστέρησης πλέον καθώς δεν είναι δυνατή µε άλλο τρόπο η ολοκληρωµένη και 

ακριβής κατανόηση της.  

 Η αναλυτική και ακριβής αξιολόγηση που βασίζεται στις παραπάνω 5 

διαστάσεις και ξεκινά µε την προσωπική συνέντευξη σε ζητήµατα που αφορούν τις 

καθηµερινές δυσκολίες και ανάγκες του ατόµου είναι το πρώτο και πιο σηµαντικό 

βήµα της διαδικασίας αντιµετώπισης (Thompson, Hughes, Schalock, Silvermann, 

Tasse, Bryant, Craig & Campbell, 2002). Στόχος είναι να σχεδιαστεί µε λεπτοµέρεια 

ένα πλάνο υποστήριξης του ατόµου σε όλους τους τοµείς της διαβίωσης του. 

Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής του, µια έννοια που µαζί µε 

τη λειτουργική αξιολόγηση και το σχεδιασµό των υποστηρικτικών υπηρεσιών, 
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επίσης, κατακλύζει το χώρο της νοητικής καθυστέρησης την τελευταία δεκαετία 

(Shalock, Brown, Brown, Cummins, Felce, Matikka, Keith & Parmenter, 2002). 

 Συνοψίζοντας, οι σύγχρονες τάσεις θεώρησης και αντιµετώπισης στη νοητική 

καθυστέρηση ορίζουν ένα πολύ διαφορετικό ιδεολογικό πλαίσιο από αυτό που µέχρι 

τώρα υπήρχε. Παύει η περιττή και πολλές φορές επιβαρυντική ταξινόµηση των 

ατόµων σε οµάδες µε βάση το δείκτη νοηµοσύνης και τη θέση της παίρνει η διάκριση 

µεταξύ των ατόµων µε νοητική καθυστέρηση ανάλογα µε το βαθµό υποστήριξης που 

χρειάζονται. Η νοητική καθυστέρηση από χαρακτηριστικό του ατόµου γίνεται η 

κατάσταση αδυναµίας του ατόµου να αλληλεπιδράσει σωστά και αποδοτικά για το 

ίδιο µε τα περιβάλλοντα µε τα οποία έρχεται σε επαφή και άρα στόχος δεν είναι η 

αποκατάσταση ή η θεραπεία αλλά η κατασκευή µιας «γέφυρας» µεταξύ των 

περιβαλλόντων µε το άτοµο µέσω των υποστηρίξεων που του παρέχονται σε όλες τις 

διαστάσεις της ζωής του. Η έννοιας της ποιότητας ζωής έχει το δυναµικό να 

προσφέρει µια νέα προοπτική για τη νοητική αναπηρία, έναν νέο τρόπο να «βλέπει» 

κανείς τα θέµατα που σχετίζονται µε την αναπηρία. Στο κέντρο βρίσκεται το άτοµο 

ως ολοκληρωµένη προσωπικότητα και όχι η αναπηρία του. 
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2. Η έννοια του Αυτοπροσδιορισµού 

2.1. Ορισµός και Ιστορική Αναδροµή της Έννοιας του Αυτοπροσδιορισµού. 

 Ο όρος «αυτοπροσδιορισµός» έχει δύο κύριες σηµασίες οι οποίες έχουν 

µακρά ιστορία χρήσης εκτός του επιστηµονικού πεδίου που ασχολείται µε την 

αναπηρία. Σύµφωνα µε την πρώτη σηµασία του ο αυτοπροσδιορισµός σηµαίνει το να 

προσδιορίζει κάποιος από µόνος του τη δική του µοίρα ή την πορεία των ενεργειών 

του χωρίς καταναγκασµούς. Η δεύτερη σηµασία του αναφέρεται στην ελευθερία των 

ανθρώπων µιας συγκεκριµένης περιοχής να προσδιορίζουν το πολιτικό τους 

κατεστηµένο, ή αλλιώς στην ανεξαρτησία τους (Wehmeyer, 1998). Με τη δεύτερη 

αυτή σηµασία έχει συνδεθεί στενά και ο όρος «ενδυνάµωση» (empowerment) ο 

οποίος χρησιµοποιείται συχνά ως ταυτόσηµος µε τον όρο «αυτοπροσδιορισµός» 

(Wehmeyer, 2004). Στην επιστήµη της νευροψυχολογίας συναντάται και ο όρος 

εκτελεστικές λειτουργίες, ο οποίος θεωρείται συνώνυµος µε τον όρο 

αυτοπροσδιορισµό στο χώρο της εξελικτικής ψυχολογίας (Ylvisaker & Feeney, 

2002). 

 Έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισµοί για το θεωρητικό κατασκεύασµα του 

αυτοπροσδιορισµού. Όλοι οι ορισµοί δίνουν έµφαση στο να γνωρίζει κανείς τον 

εαυτό του, να κάνει επιλογές, να παίρνει τον έλεγχο, να πιστεύει στον εαυτό του και 

να λαµβάνει δράση για να κατακτήσει τους στόχους του (Field & Hoffman, 1994). Ο 

πιο ολοκληρωµένος µέχρι τώρα ορισµός έχει διατυπωθεί από µια οµάδα ερευνητών 

που έχουν ως αντικείµενο τους τον αυτοπροσδιορισµό των ατόµων µε αναπηρίες και 

είναι ο εξής: 

«Αυτοπροσδιορισµός είναι ένας συνδυασµός από δεξιότητες, γνώσεις και 

πεποιθήσεις που καθιστούν ένα άτοµο ικανό να εµπλέκεται σε στοχο-κατευθυνόµενη, 

αυτο-ρυθµιζόµενη, αυτόνοµη συµπεριφορά. Το να συνειδητοποιεί το άτοµο τις 

δυνατότητες και τους περιορισµούς του ενώ ταυτόχρονα διατηρεί την πεποίθηση για 

τον εαυτό του ότι είναι ικανός και αποτελεσµατικός είναι θεµελιώδη για τον 

αυτοπροσδιορισµό. Όταν τα άτοµα δρουν µε βάση αυτές τις δεξιότητες και τις 

στάσεις, έχουν µεγαλύτερη ικανότητα να πάρουν τον έλεγχο της ζωής τους και να 

αναλάβουν το ρόλο των επιτυχηµένων ενηλίκων» (Field, Martin, Miller, Ward & 

Wehmeyer, 1998, σελ. 2). 

 Στη βιβλιογραφία συναντά κανείς ποικίλες θεωρήσεις της έννοιας του 

αυτοπροσδιορισµού, όπως συνήθως συµβαίνει µε οποιοδήποτε θεωρητικό 

κατασκεύασµα. Η σύνθετη αυτή έννοια έχει θεωρηθεί ως δικαίωµα, ιδανικό ή αρχή, 
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ως ενδογενής ορµή ή εσωτερικό κίνητρο, ως ικανότητα, ως διαδικασία ή αποτέλεσµα 

ή ως γνώρισµα ή χαρακτηριστικό ενός ατόµου. Ο τρόπος µε τον οποίο επιλέγει ο 

καθένας που ασχολείται µε το αντικείµενο να θεωρεί τον αυτοπροσδιορισµό 

διαµορφώνει καταρχήν την προσωπική του στάση απέναντι στο ζήτηµα αλλά και την 

πορεία της έρευνας του, της εκπαιδευτικής του παρέµβασης, της διαµόρφωσης 

πολιτικής ή νοµοθεσίας (Wehmeyer, 1998). Για παράδειγµα, εάν ιδωθεί ως 

αποτέλεσµα ή διαδικασία είναι επόµενο ότι η εκπαιδευτική πολιτική θα στραφεί προς 

την αναγνώριση της αξίας που θα έχει η στήριξη ανάλογων παρεµβάσεων και το ίδιο 

θα πράξουν και οι εκπαιδευτικοί. Αν, όµως, ιδωθεί απλά σαν ένα ατοµικό 

χαρακτηριστικό εύκολα θα µπορούσε να υποτεθεί ότι ανήκει σε κάποιους µόνο 

ανθρώπους και όχι σε άλλους. 

 Στη βιβλιογραφία τη σχετική µε την αναπηρία ο όρος εµφανίζεται µάλλον για 

πρώτη φορά στο βιβλίο του Wolfensberger σχετικά µε την αρχή της οµαλοποίησης, 

στο κεφάλαιο που τιτλοφορείται Το δικαίωµα στον Αυτοπροσδιορισµό, και είναι 

γραµµένο από τον Nirje. Ο συγγραφέας µιλά για τον αυτοπροσδιορισµό των ατόµων 

µε αναπηρία ως ένα βασικό κοµµάτι της πολυδιάστατης έννοιας της οµαλοποίησης. 

Αναφέρει ότι τα άτοµα µε αναπηρία θα πρέπει να χαίρονται τα ίδια-αυτονόητα για τα 

άτοµα χωρίς αναπηρίες-δικαιώµατα του σεβασµού στις επιλογές τους, τις προτιµήσεις 

τους και τις φιλοδοξίες τους. Σύµφωνα µε τον ίδιο, ο δρόµος για τον 

αυτοπροσδιορισµό των ατόµων µε αναπηρίες είναι δύσκολος αλλά και συνάµα 

εξαιρετικά σηµαντικός (Wehmeyer, 1995). 

 Στο ίδιο βιβλίο o Perske γράφει για το αυτονόητο δικαίωµα όλων των 

ανθρώπων να αντιµετωπίζουν τις δύσκολες ή/και επικίνδυνες καταστάσεις που 

µπορεί να παρουσιάζονται καθηµερινά µπροστά τους ακόµα κι αν αυτό σηµαίνει ότι 

θα υποστούν ψυχολογική ή υλική ζηµιά. Ονοµάζει χαρακτηριστικά αυτό το δικαίωµα 

«το αξίωµα του ρίσκου» και καλεί τους αναγνώστες του να αναγνωρίσουν αυτό το 

δικαίωµα σε όλα τα άτοµα µε και χωρίς αναπηρίες (Wehmeyer,1995). 

 Μετά από τις δύο αυτές ιστορικές αναφορές στον όρο αναπτύχθηκε τις 

επόµενες δύο δεκαετίες µια πολύ σηµαντική βιβλιογραφία γύρω από την οριοθέτηση 

του τι είναι τελικά ο αυτοπροσδιορισµός. Μάλιστα, µε δύο οµοσπονδιακές 

πρωτοβουλίες, το 1988 και το 1997 στις Η.Π.Α. προωθήθηκε η έρευνα η σχετική µε 

τον ορισµό του αυτοπροσδιορισµού αλλά και µε το σχεδιασµό και την εφαρµογή 

εργαλείων αξιολόγησης και προγραµµάτων παρέµβασης για την ενίσχυση του 
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αυτοπροσδιορισµού των ατόµων µε αναπηρίες (Grigal, Neubert, Moon & Graham, 

2003). 

2.2. Παρερµηνείες της Έννοιας του Αυτοπροσδιορισµού. 

 Σε µια προσπάθεια να αποσαφηνιστεί ο όρος αυτοπροσδιορισµός και να 

ενισχυθεί η σωστή χρήση του, ένας από τους κυριότερους στο χώρο αυτό ερευνητής, 

ο Wehmeyer αναφέρει ορισµένες από τις λανθασµένες ερµηνείες και χρήσεις του 

όρου (Wehmeyer, 1998).  

 Μια από τις πιο συχνές παρερµηνείες του όρου είναι αυτή που τον συνδέει µε 

την αυτονοµία, την πλήρη ανεξαρτησία στην εκτέλεση έργων ή αλλιώς µε την 

εµπιστοσύνη στον εαυτό και στην επάρκεια του εαυτού. Κάτι τέτοιο θα σήµαινε ότι 

ένα άτοµο µε κινητική αναπηρία δεν είναι αυτοπροσδιοριζόµενο διότι δεν µπορεί από 

µόνο του να φροντίσει, για παράδειγµα, τη διακόσµηση του δωµατίου του. Εάν, 

όµως, το άτοµο αυτό έχει τον έλεγχο της διακόσµησης του δωµατίου του παρόλο που 

µπορεί κάποιος άλλος να εκτελεί τις απαραίτητες ενέργειες αντί για το ίδιο τότε 

µπορεί να είναι αυτοπροσδιοριζόµενο. Ακόµα και άτοµα µε πολύ υψηλές ικανότητες 

και νοηµοσύνη συχνά εµπιστεύονται σε άλλους διάφορες αρµοδιότητες γιατί οι ίδιοι 

δεν είναι επαρκείς για να τις εκτελέσουν. Αυτό, όµως, δε σηµαίνει σε καµία 

περίπτωση ότι δεν αυτοπροσδιορίζονται. 

 Ο όρος «έλεγχος» που περιλαµβάνεται συνήθως στους διάφορους ορισµούς 

για τον αυτοπροσδιορισµό µπορεί, επίσης, να προκαλέσει σύγχυση σε όσους τον 

χρησιµοποιούν. Αυτοπροσδιορισµός δε σηµαίνει αυστηρός και απόλυτος έλεγχος της 

προσωπικής ζωής του κάθε ατόµου. Το «ελέγχω» δε σηµαίνει απαραίτητα ότι είµαι 

σε πλήρη ανεξαρτησία από τη γνώµη και τις συµβουλές, κάποιες φορές και από την 

καθοδήγηση των άλλων σε θέµατα που δεν µπορώ ακόµα να ελέγξω. Αυτό που ισχύει 

είναι µάλλον µια κατάσταση αλληλεξάρτησης παρά µια κατάσταση πλήρους 

ανεξαρτησίας, κάτι το οποίο ισχύει για όλους τους ανθρώπους όχι µόνο για τα άτοµα 

µε νοητική αναπηρία. 

 Υπάρχει µια τάση να συνδέεται η αυτοπροσδιοριζόµενη συµπεριφορά µε την 

επιτυχή συµπεριφορά, κάτι το οποίο, επίσης, αποτελεί λανθασµένη ερµηνεία του 

όρου. Αυτό που έχει µεγαλύτερη σηµασία είναι να µπορεί έπειτα από µια αποτυχία το 

άτοµο να αξιολογεί τις ενέργειες του και να αναπροσαρµόζεται στη νέα κατάσταση 

παρά η ίδια η αποτυχία, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον στον αυτοπροσδιορισµό του. 

 Σε αρκετούς ορισµούς συναντάται µια λίστα από συγκεκριµένες δεξιότητες 

που έχουν τα αυτοπροσδιοριζόµενα άτοµα. Είναι, ωστόσο, λάθος να θεωρεί κανείς 
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ότι ο αυτοπροσδιορισµός είναι µόνο δεξιότητες ή ικανότητες. Για να γίνει πλήρως 

κατανοητός ο όρος θα πρέπει να αναµιχθούν ισόποσα τόσο οι ικανότητες του ατόµου 

όσο και οι ευκαιρίες που του δίνονται για να αυτοπροσδιορίζεται. Η ικανότητα µε την 

ευκαιρία βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση στη διαµόρφωση εκείνης της 

διάστασης του ατόµου που ονοµάζεται αυτοπροσδιορισµός. 

 Μια άλλη συχνή σύγχυση που συναντάται γύρω από τον όρο, ειδικά στην 

εφαρµογή εκπαιδευτικών προγραµµάτων είναι η θεώρηση του αυτοπροσδιορισµού ως 

«πράξη», παρέµβαση, ή εκπαίδευση. Οι παρεµβάσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη 

του αυτοπροσδιορισµού δεν «κάνουν» από µόνες τους αυτοπροσδιορισµό αλλά 

µπορούν να κάνουν διάφορα για να υποστηρίξουν, να προωθήσουν και να 

ενδυναµώσουν τον αυτοπροσδιορισµό. Το ίδιο συµβαίνει και µε άλλους όρους, όπως 

είναι ο όρος ένταξη ή οµαλοποίηση. 

 Τελειώνοντας, θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα ότι ο αυτοπροσδιορισµός , 

όπως δεν αποτελεί µια συγκεκριµένη σειρά από συµπεριφορές, δεν αποτελεί και ένα 

συγκεκριµένο αποτέλεσµα, όπως για παράδειγµα η επιλογή του σωστού συντρόφου 

για γάµο, καθώς, επίσης, και ότι δεν ταυτίζεται µε τη διαδικασία της επιλογής και 

µόνο αλλά και µε διάφορες άλλες παραµέτρους που θα παρουσιαστούν και σε 

επόµενο κεφάλαιο. 

 

2.3. Η Τυπική Ανάπτυξη του Αυτοπροσδιορισµού. 

 Ο όρος αυτοπροσδιορισµός δε χρησιµοποιείται συχνά αναφορικά µε µικρά 

παιδιά. Ωστόσο, όπως και οι περισσότερες ανθρώπινες ικανότητες έχει τις 

αναπτυξιακές του αρχές ή αλλιώς τις ρίζες του στα πρώτα 5 χρόνια ζωής του 

ανθρώπου (Brown & Cohen, 1996). Από κει και πέρα η φυσιολογική ανάπτυξη του 

αυτοπροσδιορισµού εµφανίζει την τάση να αυξάνει µε την ηλικία, όσον αφορά στην 

έκταση και στο βαθµό του ελέγχου που αποκτάται στη ζωή του ατόµου. ∆εν µπορεί, 

όµως, να περιγραφεί αυστηρά κανονιστικά η τροχιά που ακολουθεί η ανάπτυξη του 

αυτοπροσδιορισµού, καθώς αυτή επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες που έχουν 

σχέση µε τα ατοµικά χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου και µε το περιβάλλον στο 

οποίο ζει (Smith, Morgan & Davidson, 2005). Για παράδειγµα, η έρευνα έχει δείξει 

ότι η επιλογή της ώρας του ύπνου συµβαίνει συνήθως γύρω στα 13-14 χρόνια 

(Peterson, 2004), αυτό, όµως, είναι µάλλον κάτι που µεταβάλλεται από τον τύπο της 

οικογένειας, τις στάσεις και την κουλτούρα της κάθε κοινωνίας απέναντι στην 

ανατροφή του παιδιού. 
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 Κάποιες δεξιότητες ή χαρακτηριστικά που αποτελούν προγόνους του 

αυτοπροσδιορισµού είναι η ρύθµιση των φυσιολογικών λειτουργιών από την βρεφική 

ηλικία µε στόχο την προσαρµογή στα µεταβαλλόµενα ερεθίσµατα του περιβάλλοντος, 

η επιµονή, η πρωτοβουλία, η διαδικασία επιλογής, η αυτο-αποτελεσµατικότητα (self-

efficacy) και γενικότερα η συνειδητοποίηση του εαυτού κατά δύο πρώτα χρόνια ζωής 

του παιδιού ή και λίγο αργότερα στη νηπιακή ηλικία (Brown & Cohen, 1996). 

 Σε µια επισκόπηση της βιβλιογραφίας οι Ylvisaker & Feeney (2002) 

παραθέτουν µια σειρά από συµπεριφορές που σχετίζονται µε τον αυτοπροσδιορισµό 

σε διάφορες ηλικίες: βρέφη δώδεκα µηνών και άνω εξερευνούν δηµιουργικές λύσεις 

σε διάφορα προβλήµατα και τις αποθηκεύουν στη µνήµη. Κατά την ηλικία των 2 

ετών ρυθµίζουν και τροποποιούν τη στοχο-κατευθυνόµενη συµπεριφορά τους προς 

την επίλυση κάποιου προβλήµατος, δοκιµάζοντας διάφορες στρατηγικές. Στα 

προσχολικά χρόνια έχουν παρατηρηθεί συµπεριφορές όπως το ανεξάρτητο παιχνίδι 

και η πρωτοβουλία στην επίλυση προβλήµατος που αποτελούν δείγµατα ότι ο 

αυτοπροσδιορισµός συνεχίζει να εξελίσσεται. Μετα-γνωστικές συµπεριφορές 

ξεκινούν, επίσης, από τα προσχολικά χρόνια παρόλο που πολλοί τις θεωρούν ως 

σχολική κατάκτηση. Αργότερα αναπτύσσεται η απόλυτα συνειδητή και εσκεµµένη 

στρατηγική συµπεριφορά, ειδικά σε σχέση µε γνωστικούς στόχους (Ylvisaker & 

Feeney, 2002). 

 Όταν το παιδί πηγαίνει σχολείο φυσιολογικά θα πρέπει να έχει αρχίσει να 

αναπτύσσει όλες τις παραπάνω προϋποτιθέµενες δεξιότητες και από κει και πέρα η 

ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισµού του εξαρτάται κατά πολύ από τον τρόπο µε τον 

οποίο το παιδί διδάσκεται, σύµφωνα µε τους Flavell, Miller και Miller (Ylvisaker & 

Feeney, 2002). ∆υστυχώς, στην ειδική αγωγή η έµφαση της διδασκαλίας σε 

δεξιότητες όπως η επιµονή, η πρωτοβουλία, η επιλογή και η αυτορρύθµιση της 

συµπεριφοράς είναι πολύ σπάνια. Τουλάχιστον στην Ελλάδα η συνήθης νοοτροπία 

στην εκπαίδευση των ατόµων µε νοητικές αναπηρίες είναι η δασκαλοκεντρική, 

καθοδηγητική παρέµβαση µε µηδαµινή εµπλοκή του µαθητή στην επιλογή 

οποιουδήποτε στοιχείου από το σχεδιασµό έως και την εφαρµογή της διδασκαλίας. 

 

 

 

 

 

 17



2.4. Θεµελιώδη Χαρακτηριστικά της Αυτοπροσδιοριζόµενης Συµπεριφοράς. 

 Ένα γεγονός ή µια συµπεριφορά µπορεί να θεωρηθεί ως 

αυτοπροσδιοριζόµενη όταν οι ενέργειες του ατόµου αντανακλούν 4 θεµελιώδη 

χαρακτηριστικά:  

1. το άτοµο ενεργεί αυτόνοµα, 

2. η συµπεριφορά είναι αυτορρυθµιζόµενη, 

3. το άτοµο ανταποκρίνεται στα γεγονότα µε τρόπο που δηλώνει ψυχολογική 

ενδυνάµωση, και 

4. το άτοµο ενεργεί µε έναν τρόπο, ο οποίος δηλώνει συνειδητοποίηση του 

εαυτού. 

Τα δύο πρώτα χαρακτηριστικά αποτελούν ικανότητες ενώ τα δύο τελευταία στάσεις-

διαθέσεις και θα πρέπει να ισχύουν και τα τέσσερα για να χαρακτηριστεί η 

συµπεριφορά ως αυτοπροσδιοριζόµενη (Wehmeyer, 1995). 

 Μια συµπεριφορά είναι αυτόνοµη όταν το άτοµο λειτουργεί α) σύµφωνα µε 

τις προτιµήσεις του, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες του και β) ανεξάρτητα, 

ελεύθερα από υπερβολική εξωτερική επιρροή ή παρέµβαση (Wehmeyer, 1995). Εδώ, 

όµως, θα πρέπει να τονιστεί ξανά ότι η αυτονοµία στη συµπεριφορά δε σηµαίνει 

απαραίτητα ότι το άτοµο εκτελεί εντελώς µόνο του την οποιαδήποτε ενέργεια αλλά 

ότι έχει τον έλεγχο της ενέργειας ακόµα κι αν την εκτελεί κάποιος άλλος αντί για το 

ίδιο το άτοµο. Επίσης, πρέπει να σηµειωθεί ότι απόλυτη ανεξαρτησία ως προς την 

επιρροή από τους άλλους δεν υπάρχει αλλά µάλλον µια κατάσταση αλληλεξάρτησης 

µε την οικογένεια και τον κοινωνικό περίγυρο του ατόµου. 

 Οι Wehmeyer και Kelchner (1995) χρησιµοποιώντας µια κλίµακα που µετρά 

την αυτόνοµη λειτουργία, την «Autonomous Functioning Checklist», σε ενήλικες µε 

νοητική αναπηρία, οι οποίοι συµπλήρωσαν την κλίµακα µόνοι τους, βρήκαν ότι η 

οµάδα αυτή των ενηλίκων βιώνει περιορισµένη αυτονοµία σε τέσσερεις βασικές 

κατηγορίες δραστηριοτήτων:  

 δραστηριότητες φροντίδας του εαυτού και της οικογένειας,  

 δραστηριότητες διαχείρισης, οι οποίες περιλαµβάνουν τη χρήση των 

κοινοτικών πόρων και διάφορες προσωπικές ευθύνες και υποχρεώσεις, 

 ψυχαγωγικές δραστηριότητες και 

 κοινωνικές και επαγγελµατικές δραστηριότητες. 

 Τα αυτορρυθµιζόµενα άτοµα, από την άλλη, γνωρίζουν ποιες δεξιότητες θα 

χρησιµοποιήσουν σε κάθε περίσταση, διερευνούν την κατάσταση, ενεργούν, 
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αξιολογούν τις ενέργειες τους και αναπροσαρµόζονται εάν χρειαστεί. Όλη αυτή η 

διαδικασία περιλαµβάνει τις υπο-δεξιότητες του αυτοελέγχου ή αλλιώς της 

αυτοπαρακολούθησης, της αυτοαξιολόγησης και της αυτοενίσχυσης (Whitman, 

1990). 

 Η ψυχολογική ενδυνάµωση ως έννοια, σύµφωνα µε τον Zimmerman 

(Wehmeyer, Kelchner & Richards, 1996), αναφέρεται στις ποικίλες διαστάσεις του 

ελέγχου που αντιλαµβάνεται το κάθε άτοµο ότι έχει. ∆ηλαδή, στη γνωστική διάσταση 

που αφορά την προσωπική δύναµη και αποτελεσµατικότητα, στη διάσταση της 

προσωπικότητας που αφορά το σηµείο ελέγχου, εσωτερικό ή εξωτερικό και στη 

διάσταση των κινήτρων. Για να γίνει καλύτερα αντιληπτή αυτή η σύνθετη έννοια θα 

µπορούσε να περιγράψει κανείς το αυτοπροσδιοριζόµενο άτοµο ως ένα άτοµο που 

ενεργεί µε βάση την πεποίθηση ότι ελέγχει το ίδιο τις περιστάσεις που είναι 

σηµαντικές, ότι κατέχει τις προϋποτιθέµενες δεξιότητες για να επιτύχει τα επιθυµητά 

αποτελέσµατα και ότι αν επιλέξει να χρησιµοποιήσει αυτές τις δεξιότητες θα 

καταλήξει στα προσδοκώµενα αποτελέσµατα (Wehmeyer, 1995). 

 Τέλος, σε ό,τι αφορά στη διάσταση της συνειδητοποίησης του εαυτού τα 

αυτοπροσδιοριζόµενα άτοµα χρησιµοποιούν µια ολοκληρωµένη και ορθή λογικά 

γνώση του εαυτού τους, η οποία διαµορφώνεται σταδιακά µέσω της τριβής µε το 

περιβάλλον και επηρεάζεται τόσο από τις εκτιµήσεις των «σηµαντικών άλλων» όσο 

και από τις προσωπικές αξιολογήσεις, ενισχύσεις και αποδόσεις. Τελικά, το 

αυτοπροσδιοριζόµενο άτοµο ενεργεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να εκµεταλλεύεται κατά 

το µέγιστο δυνατό αυτή τη γνώση του εαυτού του, των δυνατοτήτων του και των 

περιορισµών του (Wehmeyer, Kelchner & Richards, 1996). 

 Κλείνοντας την ενότητα αυτή θα πρέπει να τονιστεί ότι µια συµπεριφορά 

αποκαλείται αυτοπροσδιοριζόµενη όταν συγκεντρώνει και τα τέσσερα στοιχεία που 

περιγράφηκαν παραπάνω. Η συµπερίληψη τόσο ικανοτήτων όσο και διαθέσεων ως 

προϋποτιθέµενων στοιχείων δηλώνει ότι ο αυτοπροσδιορισµός δεν αποτελεί απλώς 

ικανότητα, ούτε µόνο στάση, αλλά µάλλον µια σύνθεση ικανοτήτων και στάσεων οι 

οποίες βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση. 

 

2.5. Συστατικά Στοιχεία της Αυτοπροσδιοριζόµενης Συµπεριφοράς. 

 Τα τέσσερα θεµελιώδη χαρακτηριστικά της αυτοπροσδιοριζόµενης 

συµπεριφοράς που περιγράφηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο εµφανίζονται ως 

αποτέλεσµα της καλλιέργειας και ανάπτυξης ορισµένων συστατικών της 
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συµπεριφοράς. Είναι σηµαντικό για τον εκπαιδευτικό σχεδιασµό να παρατεθούν αυτά 

τα συστατικά καθώς µε βάση αυτά θα δηµιουργηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραµµα που 

θα στοχεύει στην ενίσχυση του αυτοπροσδιορισµού των ατόµων µε αναπηρίες αλλά 

και χωρίς αναπηρίες. 

 Η διαδικασία της επιλογής  είναι ίσως το πιο σηµαντικό από αυτά τα 

συστατικά. Συνδέεται ιδιαίτερα, µάλιστα, µε την ποιότητα ζωής των ατόµων µε 

αναπηρίες και ειδικά µε σοβαρές αναπηρίες. Στη βιβλιογραφία, αν και περιορισµένη 

σ’ αυτόν τον τοµέα προτείνεται ότι τα αυστηρά δοµηµένα περιβάλλοντα στα οποία 

συνήθως ζουν τα άτοµα µε σοβαρές αναπηρίες σε συνδυασµό µε τις επικοινωνιακές 

τους δυσκολίες έχουν ως συνέπεια πολύ συχνά να µη γίνονται γνωστές ή ακόµα και 

να περνάνε εντελώς αδιάφορες οι προτιµήσεις των ατόµων αυτών (Kishi, 

Teeluksingh, Zollers, Park-Lee & Meyer, 1988, Wehmeyer & Metzler, 1995).  

 Στην πράξη η ενδυνάµωση της διαδικασίας επιλογής  συµβαίνει όταν ο 

µαθητής συµµετέχει στην επιλογή του τι, πώς, πόσο καλά και γιατί µαθαίνει (Martin, 

Marshall & Maxson, 1993). Πιο συγκεκριµένα µια τεχνική που προτείνεται ως 

αποτελεσµατική για παιδιά µε σοβαρή νοητική καθυστέρηση ηλικίας 5-10 ετών 

περιλαµβάνει 3 συστατικά: την αξιολόγηση των προτιµήσεων, µια ακολουθία 

επιπέδων επιλογής και την εφαρµογή της τεχνικής της χρονο-καθυστέρησης στην 

προσφορά παρακίνησης (constant time delay) (Stafford, Alberto, Fredrick, Heflin & 

Heller, 2002). 

 Η λήψη απόφασης είναι το δεύτερο σηµαντικό συστατικό. Η διαφορά του µε 

τη διαδικασία επιλογής είναι ότι στη λήψη απόφασης ακολουθείται µια διαδικασία µε 

συγκεκριµένα βήµατα ενώ στην επιλογή το άτοµο απλά διαλέγει µέσα από διάφορες 

εναλλακτικές λύσεις µε βάση τις ατοµικές του προτιµήσεις (Wehmeyer, 1995). Οι 

περισσότεροι άνθρωποι απολαµβάνουν το προνόµιο να αποφασίζουν για ασήµαντα 

όπως και για σηµαντικά θέµατα κατά τη διάρκεια του βίου τους. Ωστόσο, δε 

συµβαίνει το ίδιο µε τα άτοµα µε αναπηρίες τα οποία συνήθως αφήνονται να 

αποφασίσουν για ασήµαντα θέµατα, όπως το τι θα φορέσουν, ή τι ώρα θα κοιµηθούν 

αλλά όχι για σηµαντικά θέµατα όπως το πού θα ζήσουν, ποιο επάγγελµα θα 

ακολουθήσουν ακόµα και ποιο είδος ιατρικής φροντίδας ή περίθαλψης θα δεχτούν 

(Wehmeyer & Metzler, 1995, Smith, Morgan & Davidson, 2005). 

 H επίλυση προβληµάτων, ένα ακόµη συστατικό της αυτοπροσδιοριζόµενης 

συµπεριφοράς, διακρίνεται σε επίλυση απρόσωπων προβληµάτων και σε επίλυση 

διαπροσωπικών-γνωστικών προβληµάτων ή αλλιώς επίλυση κοινωνικών 
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προβληµάτων. Η επίλυση κοινωνικών προβληµάτων δεν έχει απασχολήσει τόσο πολύ 

την έρευνα όσο η επίλυση απρόσωπων προβληµάτων. Ωστόσο, είναι κρίσιµη η 

ανάπτυξη της για την ποιότητα ζωής των ατόµων µε αναπηρίες. Αναφέρεται στις 

γνωστικές και συµπεριφορικές στρατηγικές που χρησιµοποιούν τα άτοµα για να 

µπορέσουν να αλληλεπιδράσουν µεταξύ τους και να ανταπεξέλθουν στις συνεχώς 

αυξανόµενες κοινωνικές απαιτήσεις του κόσµου στον οποίο ζουν (Wehmeyer, 1995). 

Η επίλυση προβληµάτων αποτελεί κοµµάτι-και µάλιστα αρχικό της διαδικασίας της 

λήψης απόφασης (Agran & Wehmeyer, 1999, 3). Πρόκειται για τη διαδικασία, κατά 

την οποία το άτοµο αντιµέτωπο µε κάποιο πρόβληµα αναζητά και αναγνωρίζει τη 

λύση έτσι ώστε να µην υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ της αρχικής-προβληµατικής 

κατάστασης και της κατάστασης στην οποία το άτοµο στοχεύει. Η διαδικασία αυτή 

είναι συστηµατική και περιλαµβάνει τρεις φάσεις: τη φάση της αναγνώρισης του 

προβλήµατος, την ανάλυση του προβλήµατος και την επίλυση του προβλήµατος. 

(Agran & Wehmeyer, 1999, 2-4). Χαρακτηριστικό των ατόµων µε νοητική αναπηρία 

που επηρεάζει έντονα την ικανότητα τους να λύνουν προβλήµατα είναι η έλλειψη 

ευελιξίας στη σκέψη, γεγονός που γίνεται πράξη µε την εφαρµογή της ίδιας πάντα 

επίλυσης σε προβλήµατα που έχουν διαφορετική µορφή και άλλες απαιτήσεις από 

αυτά που έχουν λύσει στο παρελθόν µε επιτυχία (Agran & Wehmeyer, 1999, 3). 

 Η στοχοθέτηση και η απόδοση στην επίτευξη του στόχου θεωρείται 

αναπόσπαστο στοιχείο της αυτοπροσδιοριζόµενης συµπεριφοράς. Το άτοµο που 

αυτοπροσδιορίζεται εµπλέκεται σε ενέργειες που κατευθύνονται προς κάποιο στόχο 

και κατέχει όλες τις απαιτούµενες δεξιότητες για να σχεδιάζει να θέτει και να 

επιτυγχάνει τους στόχους του (Wehmeyer, 1995). Ο καλύτερος τρόπος για να 

ενισχυθούν οι παραπάνω διαδικασίες στα άτοµα µε νοητική αναπηρία είναι να 

εµπλέκονται µε σταθερότητα και συνέπεια από τις πρώτες βαθµίδες εκπαίδευσης έως 

και την αποφοίτηση τους στον εκπαιδευτικό σχεδιασµό και τη λήψη αποφάσεων για 

την πορεία τους. 

 Μεγάλη έµφαση δίνεται τα τελευταία χρόνια στην αυτορρύθµιση κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία και σε ό,τι αυτή περιλαµβάνει. Η έννοια της αυτορρύθµισης 

απαρτίζεται από ποικίλες έννοιες και διαδικασίες ανάµεσα στις οποίες είναι και η 

αυτοπαρατήρηση, η αυτοαξιολόγηση και η αυτοενίσχυση. Στη βιβλιογραφία 

συναντάται πληθώρα εκπαιδευτικών προγραµµάτων, τεχνικών και µεθόδων που 

αποδεικνύουν ότι η αυτορρύθµιση και οι προϋποτιθέµενες ικανότητες της τελικά 

διδάσκονται ακόµα και σε άτοµα µε σοβαρή νοητική καθυστέρηση (Palmer & 
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Wehmeyer, 2003, Martin, Mithaug, Cox, Peterson, Van Dycke & Cash, 2003, 

Wehmeyer, Hughes, Agran, Garner & Yeager, 2003, Dally & Ranalli, 2003, Mithaug, 

2002)  

 Τα 4 τελευταία συστατικά δεν αφορούν ικανότητες αλλά στάσεις του ατόµου. 

Το πρώτο από αυτά είναι το εσωτερικό σηµείο ελέγχου. «Όταν ένα άτοµο έχει 

εσωτερικό σηµείο ελέγχου θεωρεί την ενίσχυση ως συνέπεια των ίδιων των πράξεων 

του. Αντιθέτως, αν ένα άτοµο έχει εξωτερικό σηµείο ελέγχου θεωρεί την ενίσχυση ως 

αποτέλεσµα εξωτερικών δυνάµεων, π.χ. τύχη, µοίρα, ευκαιρία και/ ή δυνατοί άλλοι.» 

(Snell, 1977, 183). 

 Η ελάχιστη σχετική βιβλιογραφία για τα άτοµα µε νοητική αναπηρία 

υποστηρίζει ότι τείνουν να έχουν περισσότερο εξωτερικά σηµεία ελέγχου παρά 

εσωτερικά, µια τάση που επηρεάζει αρνητικά τις αποφάσεις τους για τη µελλοντική 

τους σταδιοδροµία (Wehmeyer, 1993).Σύµφωνα µε την επισκόπηση ερευνών των 

Dudley-Marling, Snider και Tarver τα άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες και ειδικά οι 

γυναίκες παρουσιάζουν, επίσης, περισσότερο εξωτερικά σηµεία ελέγχου από τους 

συνοµηλίκους τους χωρίς νοητική αναπηρία (Wehmeyer, 1995). Το κατάλληλο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον για ενίσχυση του εσωτερικού σηµείου ελέγχου των ατόµων 

µε νοητική αναπηρία αλλά και χωρίς νοητική αναπηρία είναι εκείνο που προωθεί την 

επίλυση προβληµάτων, τις διαδικασίες επιλογής και απόφασης, που διδάσκει στα 

άτοµα πώς να θέτουν στόχους και να οδηγούνται στην επίτευξη τους. Τέτοιου είδους 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα είναι, ασφαλώς, αυτά που χρησιµοποιούν µαθησιακές 

δραστηριότητες που κατευθύνονται από το µαθητή (Wehmeyer, 1995). 

 Οι θετικές πεποιθήσεις για την αυτοαποτελεσµατικότητα και οι θετικές 

προσδοκίες για το αποτέλεσµα αποτελούν, επίσης, σηµαντικά συστατικά της 

αυτοπροσδιοριζόµενης συµπεριφοράς. Πρόκειται για δυο αλληλοσυµπληρούµενες 

στάσεις που επηρεάζουν έντονα την επιµονή στο ακαδηµαϊκό έργο και την 

ακαδηµαϊκή επιτυχία. Με απλά λόγια το άτοµο που πιστεύει πραγµατικά ότι µπορεί 

να εκτελέσει µια ενέργεια ή να εµφανίσει µια συµπεριφορά θα την εκτελέσει. 

Ταυτόχρονα, όµως, θα πρέπει να είναι και πεπεισµένο ότι αυτή η ενέργεια ή 

συµπεριφορά θα έχει το επιθυµητό αποτέλεσµα (Wehmeyer, 1995). Οι δύο αυτές 

στάσεις είναι λιγότερο συνηθισµένες στα άτοµα µε αναπηρίες σε σχέση µε τα άτοµα 

χωρίς αναπηρίες εξαιτίας του αυστηρά δοµηµένου περιβάλλοντος στο οποίο συνήθως 

ζουν και σε παγιωµένους «µύθους» ανικανότητας που «στοιχειώνουν» ακόµα 

οτιδήποτε σχετίζεται µε τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 
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 Τέλος, η συνειδητοποίηση του εαυτού και η αυτογνωσία είναι δύο συστατικά 

της αυτοπροσδιοριζόµενης συµπεριφοράς κρίσιµα για την αυτοπραγµάτωση. Για να 

µπορεί κανείς να αυτοπροσδιορίζεται θα πρέπει πρώτα να µπορεί να καταλαβαίνει ότι 

είναι ξεχωριστός και µοναδικός αλλά και να έχει µια σταθερή ταυτότητα στο χρόνο 

που δε µεταβάλλεται όταν αλλάζουν οι συνθήκες και τα περιβάλλοντα. Για τα άτοµα 

µε αναπηρίες είναι πολύ βασικό να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται τις αδυναµίες ή 

τους περιορισµούς τους έτσι ώστε να µπορούν και να τις αντισταθµίζουν (Wehmeyer, 

1995). 

 Θα µπορούσε κανείς να συµπληρώσει και άλλα χαρακτηριστικά στην 

παραπάνω λίστα ή να µην αποδεχτεί ορισµένα από αυτά. Ωστόσο, πρόκειται για 

ικανότητες και διαθέσεις που µπορούν και πρέπει να αποτελέσουν στόχους στα 

εκπαιδευτικά προγράµµατα των ατόµων µε αναπηρία, εάν θέλουµε να ενισχύσουµε 

τον αυτοπροσδιορισµό των ατόµων αυτών. 

 

2.6. Αυτοπροσδιορισµός και Νοητική Αναπηρία. Μύθοι και Αλήθειες Γύρω από 

τον Αυτοπροσδιορισµό των Ατόµων µε Νοητική Αναπηρία. 

Gagne: «Έγραψα αυτή την ιστορία για να µάθει ο κόσµος πώς ήταν να 
µεγαλώνεις σε ένα ίδρυµα από τη δεκαετία του 1950 έως και τη δεκαετία του 
1970. Με θύµωνε η ολοκληρωτική έλλειψη ελέγχου στη λήψη αποφάσεων που 
αφορούσαν τη ζωή µου, και το ότι µου συµπεριφέρονταν σαν απόβλητο. Η 
κακοποίηση, η αδιαφορία και η έλλειψη ευαισθησίας από το προσωπικό µε 
εµπόδισε να µορφωθώ και να µάθω τις βασικές δεξιότητες που πολλά παιδιά 
µαθαίνουν από ενήλικες που τα νοιάζονται. Όταν βρέθηκα µέσα στον 
πραγµατικό κόσµο, δεν ήµουν σίγουρος ποιος ήταν ο ρόλος µου. Κανένας δε 
µου µίλησε, ούτε µε δίδαξε το πώς θα γινόµουν επιτυχηµένος. Έµαθα πιο πολύ 
µόνος µου και µε τη βοήθεια λίγων καλών ανθρώπων να επιβιώνω.  
Πιστεύω ότι αυτό που συνέβη σε µένα δεν θα πρέπει να συµβεί ποτέ ξανά».  

(Wehmeyer, 1995) 

 Ο Gagne, µέλος µιας από τις οµάδες αυτοβοήθειας ατόµων µε νοητικές 

αναπηρίες στη Μασαχουσέτη συνεισφέρει µε τα απλά του λόγια στην κατανόηση του 

τι σηµαίνει αυτοπροσδιορισµός για τα ίδια τα άτοµα µε νοητική αναπηρία. Φυσικά, 

τα πράγµατα έχουν αλλάξει αρκετά από τότε. Η αρχή της οµαλοποίησης έχει γίνει 

πλέον συνείδηση και εµποτίζει τη φιλοσοφία και την πολιτική των περισσοτέρων 

επαγγελµατιών και υπηρεσιών στο χώρο της αναπηρίας. Ωστόσο, θα είχε ενδιαφέρον 

να αναρωτηθεί κανείς πόσες φορές ο ίδιος/η ίδια έχει δώσει την ευκαιρία στον 

δωδεκάχρονο µαθητή του/της µε µέτρια νοητική καθυστέρηση να επιλέξει από µόνος 

του το συµµαθητή που θα καθίσει δίπλα του, µε τι θα ασχοληθεί κατά τον ελεύθερο 
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χρόνο του µέσα στην τάξη, τι µουσική θα ακούσει για χαλάρωση, σε ποιο µέρος θα 

προγραµµατιστεί να γίνει η εκπαιδευτική του εκδροµή. 

 Συνήθως οι δύο όροι-νοητική αναπηρία και αυτοπροσδιορισµός-θεωρούνται 

ως αλληλοαναιρούµενοι. Οι µύθοι σχετικά µε την ανικανότητα των ατόµων µε 

νοητική αναπηρία να αναλάβουν από µόνα τους τον έλεγχο της ζωής τους καλά 

κρατούν ακόµα και σήµερα σε χώρες όπως η Ελλάδα. Η αντίληψη ότι ο 

αυτοπροσδιορισµός σχετίζεται αποκλειστικά και µόνο και προϋποθέτει τυπική 

νοηµοσύνη έχει οδηγήσει στη λανθασµένη υπόθεση ότι τα άτοµα χωρίς τυπική 

νοηµοσύνη δεν µπορούν να αυτoπροσδιοριστούν και κατ’ επέκταση να έχουν το 

µερικό ή/και τον πλήρη έλεγχο της ζωής τους. Ο συλλογισµός αυτός ξεκινά από µια 

ολοκληρωτική παρερµηνεία της έννοιας του αυτοπροσδιορισµού και καταλήγει 

φυσικά σε ένα εσφαλµένο συµπέρασµα: τα άτοµα µε νοητική αναπηρία εξαιτίας των 

γνωστικών τους και µόνο δυσκολιών χρειάζονται κάποιον άλλον να αποφασίζει στη 

θέση τους. Το σηµείο στο οποίο σφάλει ο παραπάνω συλλογισµός είναι ότι αφήνει 

εκτός συζήτησης ένα πολύ κρίσιµο σηµείο: το περιβάλλον που θα παρέχει στα άτοµα 

µε νοητική αναπηρία τις ευκαιρίες να κάνουν επιλογές και να λάβουν αποφάσεις για 

τη ζωή τους. 

 Ο βαθµός στον οποίο ελέγχει κάποιος τη ζωή του εξαρτάται από δύο κύριους 

παράγοντες. Από το ίδιο το άτοµο, τις ικανότητες, τις στάσεις και τις διαθέσεις του 

αλλά και από το περιβάλλον, κατά πόσο, δηλαδή, είναι υποστηρικτικό προς αυτή την 

κατεύθυνση (Wehmeyer & Bolding, 2001). Ένα υποστηρικτικό περιβάλλον 

προσφέρει στο άτοµο πληθώρα ευκαιριών να κάνει επιλογές, να λάβει αποφάσεις, να 

λύσει προβλήµατα, να θέσει και να επιτύχει στόχους, να ασκήσει, µε άλλα λόγια, τον 

αυτοπροσδιορισµό του (Wehmeyer & Garner, 2003). Αντιθέτως, ένα περιοριστικό ή 

υπερπροστατευτικό περιβάλλον δεν παρέχει αρκετές ευκαιρίες για επιλογές και 

ενεργητική εµπλοκή του ατόµου, το καθιστά παθητικό, οδηγεί στη µαθηµένη 

αβοηθησία η οποία είναι συχνότατο φαινόµενο στα άτοµα µε νοητικές αναπηρίες 

(Wehmeyer,1995), ακόµα και στις ήπιες γνωστικές δυσκολίες, όπως είναι τα άτοµα 

µε µαθησιακές δυσκολίες (Field,Martin, Miller, Ward & Wehmeyer, 1998). 

 Η πρώτη παράµετρος αυτού του δίπολου σχετίζεται µε το ίδιο το άτοµο και 

κυρίως µε τις ικανότητες του. Οι µαθητές µε αναπηρίες, σύµφωνα µε τον Biller συχνά 

παρουσιάζουν εξωτερικό σηµείο ελέγχου, χαµηλή αυτοεκτίµηση, φτωχές ικανότητες 

στοχοθέτησης και σχεδιασµού, µικρότερη συµµετοχή σε εξω-διδακτικές 

δραστηριότητες (Field,Martin, Miller, Ward & Wehmeyer, 1998). Επίσης, 
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δυσκολεύονται µε τη συλλογή πληροφοριών προκειµένου να πάρουν µια απόφαση 

και γνωρίζουν σε µικρότερο βαθµό τις δυνατότητες και τους περιορισµούς τους 

(Field,Martin, Miller, Ward & Wehmeyer, 1998). Όλες οι παραπάνω ατελείς 

ικανότητες και διαθέσεις καθιστούν το άτοµο µε αναπηρία λιγότερο ικανό να ελέγξει 

τις αποφάσεις και τις επιλογές του-λιγότερο, δηλαδή, αυτοπροσδιοριζόµενο- 

επηρεάζοντας έτσι ποικίλες όψεις της ζωής του: την επιλογή καριέρας, σπουδών, 

σπιτιού, συντρόφων. Οι έντονες γνωστικές και συµπεριφορικές αδυναµίες που 

συνοδεύουν συνήθως πιο σοβαρές περιπτώσεις νοητικής αναπηρίας δυσχεραίνουν 

ακόµα περισσότερο την άσκηση του δικαιώµατος των ατόµων αυτών να 

αυτοπροσδιορίζονται.  

 Τα προσωπικά όρια του ατόµου ασφαλώς και διαµορφώνουν το πλαίσιο µέσα 

στο οποίο θα κινηθεί ο αυτοπροσδιορισµός τους, δεν είναι, όµως καθοριστικά και 

αµετάβλητα. Το περιβάλλον είναι αυτό που θα αναδείξει ή θα υπονοµεύσει τη φυσική 

τάση του ατόµου να πάρει τον έλεγχο της ζωής του όσο και όποτε µπορεί. Είναι 

λυπηρό το γεγονός ότι στην περίπτωση των ατόµων µε αναπηρία το περιβάλλον 

συνήθως χειραγωγεί το άτοµο, το καθιστά ανεύθυνο και παθητικό απέναντι στην ίδια 

του τη ζωή. Κι αυτό γιατί τόσο η ποσότητα όσο και η ποιότητα των ευκαιριών που 

του παρέχονται να κάνει επιλογές είναι διαφορετική από αυτή ενός ατόµου χωρίς 

αναπηρία. 

 Σε µια ανασκόπηση ερευνών των σχετικών µε τις επιλογές των ατόµων µε 

νοητική αναπηρία και µε αναπτυξιακές αναπηρίες οι Stancliffe και Wehmeyer (1995) 

συµπεραίνουν ότι παρόλο που υπήρχαν αποδείξεις ότι µπορούσαν να κάνουν 

αποτελεσµατικές επιλογές, τα άτοµα µε νοητική αναπηρία και αναπτυξιακές 

αναπηρίες είχαν πολύ σπάνια τις ευκαιρίες να το κάνουν. Σε µια άλλη έρευνα πάνω 

από 60% ενός δείγµατος 5000 ατόµων µε νοητική αναπηρία και αναπτυξιακές 

αναπηρίες δεν είχαν διαλέξει το µέρος στο οποίο κατοικούσαν, 88% δεν είχε διαλέξει 

το βοηθητικό του προσωπικό, 77% δεν είχε διαλέξει το συγκάτοικο του/της και 56% 

δεν είχε διαλέξει το επάγγελµα του/της ή την καθηµερινή ενασχόληση του/της 

(Wehmeyer & Metzler, 1995). Τα ποσοστά µοιάζουν τροµακτικά συγκρίνοντας τα µε 

αυτά των Kozleski και Sands (1992) που χρησιµοποίησαν την ίδια ερευνητική 

διαδικασία σε ενήλικες χωρίς αναπηρίες. Αντίστοιχα, µόνο το 10% δεν επέλεξε την 

κατοικία του, 13% δεν είχε διαλέξει το συγκάτοικο του και κανένας από τους 

συµµετέχοντες δε δήλωσε ότι κάποιος άλλος αντί αυτού διάλεξε το επάγγελµα του ή 

την καθηµερινή του ενασχόληση. 
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 Τα αποτελέσµατα όλων των σχετικών ερευνών συγκλίνουν στο συµπέρασµα 

ότι οι ευκαιρίες για άσκηση του αυτοπροσδιορισµού είναι εξαιρετικά περιορισµένες 

στα άτοµα µε νοητικές αναπηρίες (Hatton, Emerson, Robertson, Gregory, 

Kessissoglou & Walsh, 2004, Wehmeyer & Garner, 2003, Wehmeyer & Bolding, 

1999, Wehmeyer, Kelchner & Richards, 1996). ∆ύο από τους κυριότερους 

παράγοντες που βρέθηκαν να σχετίζονται µε την παροχή ευκαιριών για άσκηση του 

αυτοπροσδιορισµού είναι οι ικανότητες του ατόµου και η 

«προκλητική»συµπεριφορά. Σε µικρότερο βαθµό η παροχή ευκαιριών σχετίζεται µε 

το µέγεθος της κατοικίας του ατόµου µε νοητική αναπηρία, το βαθµό αυτονοµίας που 

επιτρέπει το µέρος που κατοικεί το άτοµο και την ποσότητα του προσωπικού στο 

µέρος της κατοικίας του ατόµου (Hatton, Emerson, Robertson, Gregory, Kessissoglou 

& Walsh, 2004). Συγκεκριµένα, η ποσότητα των ευκαιριών για επιλογές στα άτοµα 

µε νοητική αναπηρία ήταν µεγαλύτερη όταν η κατοικία ήταν µικρότερου µεγέθους 

(π.χ. κατοικίες µέσα στην κοινότητα σε αντίθεση µε ιδρύµατα) (Stancliffe, 1997), 

όταν το άτοµο ζούσε αυτόνοµα ή απλά υποστηριζόµενο (αυτόνοµη διαβίωση σε 

αντίθεση µε προστατευµένο περιβάλλον ιδρύµατος) (Wehmeyer, & Bolding, 1999), 

και όταν στο περιβάλλον στο οποίο ζούσε το άτοµο δεν συνωστιζόταν πολύ 

προσωπικό (Stancliffe,1997). 

 Η κλίµακα “Resident Choice Scale” χρησιµοποιήθηκε από τον Hatton και 

τους συνεργάτες του (2004) για να εξεταστούν οι ευκαιρίες που δίνονταν για άσκηση 

του αυτοπροσδιορισµού τους σε 560 ενήλικες Ιρλανδούς και Βρετανούς µε νοητικές 

αναπηρίες. Η κλίµακα συµπληρώνεται από µέλη του προσωπικού που υποστηρίζουν 

τα άτοµα µε νοητική αναπηρία και έτσι προλαµβάνεται η πιθανότητα σύγχυσης 

µεταξύ της µέτρησης των επιλογών και της ικανότητας του ατόµου µε νοητική 

αναπηρία. Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων τους προκύπτει ότι οι ευκαιρίες που 

τους δίνονταν για επιλογές σε µικρά καθηµερινά ζητήµατα ήταν πολύ περισσότερες 

από τις ευκαιρίες που τους δίνονταν για επιλογές σε σηµαντικά ζητήµατα ζωής. Για 

παράδειγµα, ο µεγαλύτερος βαθµός αυτοπροσδιορισµού σηµειώθηκε στην 

υποκλίµακα «πού θα φάω το γεύµα µου» ενώ οι µικρότεροι σε υποκλίµακες που 

σχετίζονταν µε την επιλογή του προσωπικού και την επιθεώρηση της εργασίας που 

προσέφεραν (Hatton, Emerson, Robertson, Gregory, Kessissoglou & Walsh, 2004). 

 Τα παραπάνω ευρήµατα είναι πολύ σηµαντικά εάν σκεφτεί κανείς ότι η 

επιλογή του µέρους που θα φάω το φαγητό µου παραπέµπει συνήθως στην παιδική 

ηλικία. Παρόλα αυτά στην εν λόγω έρευνα έχουµε να κάνουµε µε ενήλικες άσχετα 
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από το βαθµό της νοητικής αναπηρίας που τους χαρακτηρίζει. Με βάση την αρχή της 

«οµαλοποίησης» θα έπρεπε τουλάχιστον να αφήνονται ως ενήλικες να αποφασίζουν 

για το αν υποστηρίζονται ικανοποιητικά ή όχι από το προσωπικό της µονάδας τους 

και κατά περίπτωση να απολύουν ή να προσλαµβάνουν προσωπικό. Οι Smith, 

Morgan και Davidson (2005) διαπίστωσαν ότι οι ευκαιρίες που δίνονται για επιλογές 

στα άτοµα µε αναπηρία δεν ήταν αντίστοιχες της ηλικίας τους για τα άτοµα µε 

µέτριες και σοβαρές νοητικές αναπηρίες παρά µόνο για τα άτοµα µε ελαφρά νοητική 

καθυστέρηση. Κάτι τέτοιο παραβαίνει την αρχή της «οµαλοποίησης» η οποία 

επιβάλει ότι οι ευκαιρίες που θα δίνονται για επιλογές πρέπει να είναι αντίστοιχες της 

ηλικίας του ατόµου και όχι της νοητικής του κατάστασης (Smith, Morgan & 

Davidson, 2005). 

 Τελικά, από την εξέταση της βιβλιογραφίας για τον αυτοπροσδιορισµό των 

ατόµων µε νοητική αναπηρία προκύπτει ο εξής προβληµατισµός: µήπως τα άτοµα µε 

νοητική αναπηρία ελέγχουν πολύ λιγότερο τα σηµαντικά ζητήµατα της ζωής τους 

γιατί δεν τους δίνονται οι ευκαιρίες να το κάνουν και όχι λόγω µιας εγγενούς 

αδυναµίας να αυτoπροσδιοριστούν; Οι Wehmeyer και Garner (2003) υποστηρίζουν 

ότι στις έρευνες τους το επίπεδο της νοηµοσύνης δεν προβλέπει αρκετά 

ικανοποιητικά τα επίπεδα του αυτοπροσδιορισµού των ατόµων που εξετάζονται όσο 

η ποσότητα των ευκαιριών που δίνονται στα άτοµα αυτά να κάνουν επιλογές. Το 

επίπεδο της νοηµοσύνης βρέθηκε να σχετίζεται µόνο µε την παράµετρο της 

αυτονοµίας (Wehmeyer & Garner, 2003) αλλά, όπως έχει ήδη ειπωθεί στο κεφάλαιο 

ορισµού του αυτοπροσδιορισµού, αυτοπροσδιορίζοµαι δε σηµαίνει αποκλειστικά και 

µόνο ότι είµαι αυτόνοµος/η αλλά ότι αποτελώ τoν κύριο αιτιολογικό παράγοντα σε 

όσα συµβαίνουν στη ζωή µου. 

 Όλα τα παραπάνω ερευνητικά στοιχεία είναι µάλλον αρκετά για να 

δηµιουργήσουν ανησυχία γύρω από το ζήτηµα του ποιος έχει τον έλεγχο της ζωής 

των ατόµων µε νοητική αναπηρία. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθούν και κάποιοι άλλοι 

λόγοι για τους οποίους το ζήτηµα του αυτοπροσδιορισµού είναι σηµαντικό για τα 

άτοµα µε αναπηρίες και ειδικά νοητικές αναπηρίες. Πρόκειται, κατ’ αρχήν, για 

αίτηµα των ίδιων των οµάδων αυτό-βοήθειας/αυτο-συνηγορίας των ατόµων µε 

νοητικές αναπηρίες, όπως φαίνεται από τα λόγια των Nirje, Gagne και Perske 

(Wehmeyer, 1998). Κατά δεύτερον υπάρχουν ερευνητικά δεδοµένα που 

αποδεικνύουν ότι οι µαθητές µε νοητικές αναπηρίες που έχουν υψηλό επίπεδο 

αυτοπροσδιορισµού σηµειώνουν πιο επιτυχηµένη µετάβαση στην ενήλικη ζωή. Τα 
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ίδια άτοµα έχουν πολύ καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα όταν στο πρόγραµµα 

τους ενισχύονται οι δεξιότητες αυτοπροσδιορισµού. Τέλος, υπάρχει θετική συσχέτιση 

µεταξύ του υψηλού αυτοπροσδιορισµού και της ποιότητας ζωής, όπως την 

αντιλαµβάνεται το ίδιο το άτοµο µε νοητική αναπηρία. Οι λόγοι αυτοί που καθιστούν 

το ζήτηµα του αυτοπροσδιορισµού εξαιρετικά σηµαντικό για την επιτυχή πορεία των 

ατόµων µε αναπηρία στη ζωή θα εξεταστούν στα επόµενα κεφάλαια. 

 

2.7. Αυτοπροσδιορισµός και Μετάβαση στην Ενήλικη Ζωή. 

 Ο Wehmeyer (1995) παραθέτει κάποια πολύ ενδιαφέροντα ερευνητικά 

στοιχεία σχετικά µε τα επιτεύγµατα των νέων ενηλίκων µε αναπηρίες στους ζωτικούς 

τοµείς του επαγγέλµατος, της κατοικίας και της κοινωνικότητας. Σύµφωνα µε αυτά τα 

στοιχεία από τις περισσότερες έρευνες που ασχολήθηκαν µε το θέµα προκύπτει ότι οι 

µαθητές των µονάδων ειδικής εκπαίδευσης στην πλειοψηφία τους είτε 

υποαπασχολούνται ή δεν απασχολούνται καθόλου επαγγελµατικά. Τα ποσοστά που 

αναφέρονται από το Wehmeyer είναι πολύ µικρά και για την επαγγελµατική 

απασχόληση των ατόµων µε µαθησιακές δυσκολίες. Επιπλέον, ελάχιστοι από τους 

συµµετέχοντες στις σχετικές έρευνες που αναφέρονται έχουν επιλέξει τον τόπο 

κατοικίας από µόνοι τους, έχουν παντρευτεί ή έχουν κάποιον σύντροφο και έχουν 

επιλέξει µόνοι τους τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου τους (Wehmeyer, 

1995). 

 Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνεται γύρω από το ζήτηµα της µετάβασης από 

τη σχολική στην ενήλικη ζωή τα τελευταία χρόνια. Αυτό που παρατηρείται εµπειρικά 

αλλά και ερευνητικά από συγκεκριµένα κυβερνητικά τµήµατα υπεύθυνα για τη 

µετάβαση και τη σταδιοδροµία των µαθητών στην Αµερική είναι ότι οι µαθητές µε 

αναπηρίες συνήθως δεν επιτυγχάνουν τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα µετά την 

ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης τους. Πολύ λίγοι από αυτούς ζουν ανεξάρτητα, 

προσλαµβάνονται µε ανταγωνιστικές διαδικασίες σε εργασίες πλήρους απασχόλησης 

ή απασχολούνται σε εργασίες που µπορούν να τους προσφέρουν τον απαραίτητο για 

την επιβίωση τους µισθό (Field, Martin, Miller, Ward & Wehmeyer, 1998). Οι 

υπεύθυνοι του ίδιου τµήµατος αναφέρονται σε αποτελέσµατα ερευνών που 

συστηµατικά καταδεικνύουν έλλειψη των απαραίτητων επαγγελµατικών αλλά και 

γενικότερων δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την επιβίωση οποιουδήποτε 

ατόµου ως ενήλικο (Field, Martin, Miller, Ward & Wehmeyer, 1998). 
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 Σε πρόσφατη έρευνα µικρής δειγµατικής εµβέλειας στην Ελλάδα 

σηµειώνονται παρόµοιες τάσεις, αν όχι ακόµα χειρότερες. Το δείγµα αποτελούνταν 

από νέους µε ελαφρά νοητική καθυστέρηση, ηλικίας 14 έως 24 ετών µε τόπο 

διαµονής τα Ιωάννινα. Τα αποτελέσµατα των συνεντεύξεων κατέδειξαν ότι µόνο οι 5 

νέοι απασχολούνταν επαγγελµατικά αλλά και αυτοί ακόµα απασχολούνταν σε 

οικογενειακές τους επιχειρήσεις στην πλειοψηφία τους. Για όλους τους 

συµµετέχοντες ήταν αισθητή η απουσία ενηµέρωσης για τις δυνατότητες 

επαγγελµατικής κατάρτισης αλλά και η ανάγκη τους για ενηµέρωση πάνω σε 

επαγγελµατικά θέµατα. Το γενικότερο συµπέρασµα που προέκυψε ήταν ότι η ζωή 

των ατόµων µε νοητική αναπηρία, ακόµα και µε ελαφρά νοητική καθυστέρηση, σε 

αυτή την κρίσιµη ηλικία της µετάβασης από την εφηβική ηλικία στην ενηλικίωση 

χαρακτηρίζεται από εξάρτηση από την οικογένεια και από κοινωνική αποµόνωση 

(Σούλης & Φλωρίδης, 2006). 

 Η µετάβαση από τη σχολική στην ενήλικη ζωή είναι µια πολύ σοβαρή 

διαδικασία τόσο για τα άτοµα µε αναπηρίες όσο και για τα άτοµα χωρίς αναπηρίες. 

Στις χώρες όπου ανθεί η έρευνα και η εφαρµογή εκπαιδευτικών προγραµµάτων για τα 

άτοµα µε αναπηρίες, όπως οι Η.Π.Α και η Αυστραλία, η µετάβαση κατέχει µια πολύ 

σηµαντική θέση στην όλη προσπάθεια προώθησης της ποιότητας ζωής για τα άτοµα 

µε αναπηρίες (Field, Martin, Miller, Ward & Wehmeyer, 1998, Laragy, 2004, 

Wehmeyer, 2004).  

 Ο αυτοπροσδιορισµός θεωρείται ως µια από τις πιο ελπιδοφόρες προτάσεις 

για την αντιµετώπιση των ελλείψεων και των αδυναµιών που εντοπίζονται στο 

ζήτηµα της µετάβασης των ατόµων µε αναπηρία στην ενήλικη ζωή (Wehmeyer, 

1995, Field, Martin, Miller, Ward & Wehmeyer, 1998). Η επίδραση αυτής της 

άποψης στην εκπαιδευτική πολιτική των Η.Π.Α. διαφαίνεται έντονα στις ρυθµίσεις 

που προβλέπονται από το νοµοθετικό πλαίσιο της IDEA (Individuals with Disabilities 

Education Act) αλλά και τις τροποποιήσεις της συναφούς Πράξης για την 

Αποκατάσταση (Rehabilitation Act) του 1992. Η πρώτη Πράξη απαιτεί την 

ουσιαστική συµµετοχή του µαθητή στις συναντήσεις όπου συζητιέται η διαδικασία 

της µετάβασης (Field, Martin, Miller, Ward & Wehmeyer, 1998) ενώ η δεύτερη 

Πράξη επιβεβαιώνει ότι τα άτοµα µε αναπηρία έχουν το δικαίωµα του 

αυτοπροσδιορισµού και απαιτεί, επίσης, να συµπεριλαµβάνεται το ίδιο το άτοµο µε 

αναπηρία στην υπεύθυνη οµάδα για το σχεδιασµό του ατοµικού του σχεδίου 

αποκατάστασης (Wehmeyer, 2004). Είναι ξεκάθαρο ότι η τακτική που υπαγορεύουν 
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οι παραπάνω ρυθµίσεις είναι η σταδιακή αποκόλληση από τη φιλοσοφία που ίσχυε 

έως τώρα «σχεδιασµός για το άτοµο µε αναπηρία» και η υιοθέτηση της φιλοσοφίας 

«σχεδιασµός µαζί µε το άτοµο» και «σχεδιασµός από το άτοµο» (Laragy, 2004). 

 Η εµπλοκή του ατόµου µε νοητική αναπηρία στο σχεδιασµό της ίδιας του της 

ζωής, ειδικά σε σηµαντικά µεταβατικά στάδια έχει αποδειχθεί ερευνητικά ότι 

επιφέρει θετικά αποτελέσµατα κατά την ενηλικίωση. Όσο περισσότερο εµπλέκεται το 

άτοµο στη λήψη αποφάσεων για το µέλλον του, στις επαγγελµατικές επιλογές, στην 

επιλογή κατοικίας, όσο, δηλαδή, πιο αυτοπροσδιοριζόµενο είναι τόσο πιο θετικά 

αποτελέσµατα επιτυγχάνει ως ενήλικας. Οι Wehmeyer & Schwartz (1997) µέτρησαν 

τον αυτοπροσδιορισµό ατόµων µε ελαφρά νοητική καθυστέρηση ή µαθησιακές 

δυσκολίες κατά την τελευταία χρονιά φοίτησης τους στο Λύκειο αλλά και ένα χρόνο 

µετά την αποφοίτηση τους. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων τους κατέδειξε 

ενδιαφέρουσες συσχετίσεις: τη χρονιά της αποφοίτησης οι µαθητές που 

συγκαταλέγονταν στην οµάδα υψηλού αυτοπροσδιορισµού ήταν πιο πιθανό να έχουν 

εκφράσει την επιθυµία να ζήσουν σε δικό τους χώρο, να έχουν τραπεζικό λογαριασµό 

και να εργάζονται επί πληρωµή. Ένα χρόνο µετά την αποφοίτηση 80% των ατόµων 

µε υψηλό αυτοπροσδιορισµό εργαζόταν επί πληρωµή, ενώ µόλις 43% των ατόµων µε 

χαµηλό αυτοπροσδιορισµό έκανε το ίδιο. Επιπλέον, οι µισθοί των υψηλά 

αυτοπροσδιοριζόµενων ατόµων ήταν υψηλότεροι (Wehmeyer & Schwartz, 1997). 

 Παρόµοια αποτελέσµατα προέκυψαν και από µια δεύτερη, πιο πρόσφατη 

έρευνα των Wehmeyer & Palmer (2003), επίσης σε άτοµα µε νοητική αναπηρία 

(ελαφρά νοητική καθυστέρηση και µαθησιακές δυσκολίες). Τα άτοµα που 

χαρακτηρίζονταν ως υψηλά αυτοπροσδιοριζόµενα ήταν πολύ πιο πιθανό να 

κατοικούν σε δικό τους χώρο ανεξάρτητα, να έχουν τραπεζικό λογαριασµό, να 

εργάζονται ή να δέχονται επαγγελµατική επιµόρφωση και ανάµεσα στα άτοµα που 

εργάζονταν, τα υψηλά αυτοπροσδιοριζόµενα ήταν πιο πιθανό να έχουν συγκριτικά 

περισσότερες εργασιακές διεκδικήσεις, όπως ασφάλεια υγείας, άδεια για διακοπές και 

αναρρωτική άδεια (Wehmeyer & Palmer, 2003). 

 Σε αυστραλιανά προγράµµατα µετάβασης σε σχολεία που υιοθέτησαν 

πολιτικές και εφαρµογές ενίσχυσης του αυτοπροσδιορισµού καταγράφηκαν, επίσης, 

θετικά αποτελέσµατα µε σηµαντικότερα την αυξηµένη εµπλοκή των αποφοίτων στην 

κοινότητα και την ενισχυµένη ανεξαρτησία (Laragy, 2004).  

 Τα παραπάνω ευρήµατα είναι πολύ ενθαρρυντικά για όσους επιδιώκουν να 

καλύψουν το κενό µεταξύ της ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης και της εισαγωγής στο 
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χώρο των ενηλίκων. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι η ενίσχυση του 

αυτοπροσδιορισµού είναι µια διαδικασία που θα πρέπει να αρχίσει πολύ νωρίς στη 

ζωή του ατόµου µε νοητική αναπηρία. Η ενεργητική εµπλοκή του ατόµου µε νοητική 

αναπηρία στο σχεδιασµό της προσωπικής του µετάβασης προϋποθέτει συστηµατική 

εκπαίδευση στις δεξιότητες της λήψης αποφάσεων, της επιλογής, της επίλυσης 

προβληµάτων, της συλλογής πληροφοριών, της αναγνώρισης των προσωπικών 

δυνατοτήτων και αδυναµιών και της γενικότερης λειτουργίας µέσα στην κοινότητα. 

Αυτές οι δεξιότητες συνήθως είναι ελλιπείς στα άτοµα µε νοητική αναπηρία (Field, 

Martin, Miller, Ward & Wehmeyer, 1998). 

 Ο Laragy (2004) µελέτησε και περιγράφει τα χαρακτηριστικά των 

προγραµµάτων µετάβασης για άτοµα µε αναπηρίες σε επτά σχολεία της Αυστραλίας. 

Οι πληροφορίες που προσφέρει είναι πολύ χρήσιµες. Η πρώτη σηµαντική διαπίστωση 

είναι ότι η µετάβαση µπορεί και πρέπει να ξεκινά λίγα χρόνια πριν τελειώσει το παιδί 

το σχολείο. Η δεύτερη σχετίζεται µε την έννοια του αυτοπροσδιορισµού. Τα 

προγράµµατα που συνέβαλαν περισσότερο στην επίτευξη των προσδοκιών των 

µαθητών ήταν εκείνα που ενέπλεκαν όσο το δυνατόν περισσότερο το µαθητή και την 

οικογένεια του στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Συναφής είναι και η διαπίστωση 

ότι ένας από τους παράγοντες επιτυχίας των προγραµµάτων ήταν η παροχή όσο το 

δυνατόν περισσότερων πληροφοριών στα άτοµα µε αναπηρία και στην οικογένεια 

τους για τις υπηρεσίες υποστήριξης σ’ αυτή τη φάση της ζωής τους καθώς και για τις 

διαθέσιµες προοπτικές, επαγγελµατικές και άλλες (Laragy, 2004). 

 Η οικογένεια έχει να παίξει ένα πολύ σηµαντικό ρόλο κατά τη διαδικασία της 

µετάβασης του ατόµου µε νοητική αναπηρία από τη σχολική στην ενήλικη ζωή. Η 

κουλτούρα της κάθε οικογένειας και της εθνικότητας στην οποία ανήκει επηρεάζει 

κατά πολύ το βαθµό στον οποίο θα εµπλακεί το άτοµο µε αναπηρία στις διαδικασίες 

σχεδιασµού και εφαρµογής της µετάβασης. Επηρεάζει πρωτίστως το βαθµό στον 

οποίο θα του επιτρέψει να ασκήσει τον αυτοπροσδιορισµό του ανάλογα µε το αν 

πρόκειται για οικογένεια που στηρίζει τον ατοµικισµό ή τον κολεκτιβισµό, την 

ελευθερία κινήσεων ή την υπερπροστασία των µελών της (Turnball & Turnball, 

2001). 

  Η ελληνική οικογένεια είναι προφανές ότι διατηρεί ακόµα πολύ ισχυρούς 

δεσµούς ανάµεσα στα µέλη της και «κουβαλά» µια αρκετά κολεκτιβιστική 

κουλτούρα στον τρόπο αντιµετώπισης των ενδοοικογενειακών προβληµάτων. Ειδικά 

η παρουσία ενός ανάπηρου µέλους στον κόλπο της ελληνικής οικογένειας συνήθως 

 31



εγείρει αισθήµατα υπερπροστασίας που πολύ συχνά µεταφράζονται ασυνείδητα ως 

χειραγώγηση του ανάπηρου µέλους και παραµονή του σε κλοιό εξάρτησης από τους 

κηδεµόνες του. Πρόκειται, κατά συνέπεια, για µια οικογένεια που δύσκολα θα 

ενισχύσει τον αυτοπροσδιορισµό του «αδύναµου» µέλους της κυρίως εξαιτίας του 

φόβου για την προσωπική του ασφάλεια και ευηµερία. Ωστόσο, τόσο η ορολογία 

γύρω από την έννοια του αυτοπροσδιορισµού, όσο και η νοµοθετική πολιτική αλλά 

και η εκπαιδευτική πράξη που ασχολείται µε την ενίσχυση του αυτοπροσδιορισµού 

του ατόµου µε νοητική αναπηρία µπορεί και οφείλει να λαµβάνει υπόψη και την 

µορφή, την κουλτούρα, τις πεποιθήσεις, τις αξίες, τις διαπροσωπικές σχέσεις και τις 

προσδοκίες της οικογένειας µέσα στην οποία ζει και κινείται το άτοµο µε νοητική 

αναπηρία (Turnball & Turnball, 2001, Field, Martin, Miller, Ward & Wehmeyer, 

1998). 

 Η ενίσχυση του αυτοπροσδιορισµού του ατόµου µε νοητική αναπηρία πριν 

και κατά την µετάβαση του στην ενηλικίωση γίνεται πράξη µε τη συµβολή όλων των 

εµπλεκοµένων στη ζωή του ατόµου προσώπων. ∆εν υπάρχουν απόλυτοι κανόνες και 

ακολουθίες οδηγιών για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, αντιθέτως, η ενίσχυση του 

αυτοπροσδιορισµού θα πρέπει να σχεδιαστεί και να γίνει πράξη εξατοµικευµένα και 

ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του κάθε ατόµου µε νοητική αναπηρία. Για 

παράδειγµα, ένα άτοµο µε µαθησιακές δυσκολίες ή µε ελαφρά νοητική καθυστέρηση 

θα µπορούσε να επισκεφτεί πανεπιστηµιακούς χώρους, να συζητήσει µε συµβούλους 

επαγγελµατικού προσανατολισµού και να επιλέξει έπειτα την κατεύθυνση που το 

ικανοποιεί, ενώ ένα άτοµο µε σοβαρότερη νοητική καθυστέρηση θα µπορούσε να 

εκφράσει το ενδιαφέρον του για κάποιο επάγγελµα επιλέγοντας από µια σειρά από 

εικόνες, αφού πρώτα απορρίψει αυτές που δεν το ικανοποιούν (Field, Martin, Miller, 

Ward & Wehmeyer, 1998). Σε γενικές γραµµές, όµως, θα µπορούσαν να ισχύσουν οι 

παρακάτω αρχές σε οποιοδήποτε άτοµο και περιβάλλον: 

 Οποιαδήποτε προσπάθεια να προαχθούν οι δεξιότητες της λήψης αποφάσεων, 

της επιλογής επαγγέλµατος, της επίλυσης προβληµάτων και της 

αυτοδιαχείρισης θα πρέπει να λαµβάνει χώρα σε ένα πλαίσιο όπου ο 

ενδιαφερόµενος κατά κάποιο τρόπο βρίσκεται στην «αρχηγική» θέση όλης 

της διαδικασίας. Με αυτό τον τρόπο οι ενήλικες µε αναπηρίες δε θα 

αντιµετωπίζονται ως «αιώνιοι µαθητές» και κατ’ επέκταση ως «αιώνια 

παιδιά» (Wehmeyer, 2004). 
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 Η ενίσχυση των δεξιοτήτων του αυτοπροσδιορισµού πρέπει να ξεκινά πολύ 

νωρίς στη ζωή του ατόµου και οπωσδήποτε να ενσωµατώνεται πολύ νωρίς 

στην εκπαίδευση του στο σχολείο κυρίως µε την παροχή επαρκών ευκαιριών 

για άσκηση του αυτοπροσδιορισµού, όπως η εξερεύνηση των επαγγελµατικών 

επιλογών και η συλλογή πληροφοριών (Field, Martin, Miller, Ward & 

Wehmeyer, 1998). Η διαδικασία της µετάβασης στην ενηλικίωση είναι πιο 

επιτυχηµένη όταν ξεκινά λίγα χρόνια πριν τελειώσει το παιδί το σχολείο, όταν 

εµπλέκει ενεργητικά στο σχεδιασµό της διαδικασίας µετάβασης το ίδιο το 

άτοµο µε αναπηρία και την οικογένεια του και όταν υπάρχει διαθεσιµότητα 

και στενή συνεργασία µε µια ευρεία γκάµα υπηρεσιών υποστήριξης (Laragy, 

2004). 

 Όσον αφορά στην ελληνική πραγµατικότητα είναι σηµαντικό να εστιασθεί το 

ενδιαφέρον των υποστηρικτικών υπηρεσιών στις περιόδους µετάβασης των 

ατόµων µε νοητική αναπηρία, όπως είναι η περίοδος µετάβασης από τη 

σχολική ζωή στην ενηλικίωση και να ενισχυθεί η συστηµατική επαγγελµατική 

προετοιµασία τους και η δια βίου εκπαίδευση τους (Σούλης & Φλωρίδης, 

2006).  

 

 Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό θα είχε ενδιαφέρον να παρατεθούν αυτούσια 

κάποια κοµµάτια από τις συνεντεύξεις που διενήργησε µια ερευνητική οµάδα µε 

επικεφαλή την Karvonen (2004) σε τελειόφοιτους µε νοητικές αναπηρίες 6 

προγραµµάτων µε έµφαση στην ενίσχυση του αυτοπροσδιορισµού στη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση (Karvonen, Test, Wood, Browder & Algozzine, 2004, 

30): 

 

«Αυτή τη στιγµή είµαι 
πραγµατικά κάπως 
ενθουσιασµένη για την 
αποφοίτηση µου, γιατί τώρα 
ξέρω τι θέλω να κάνω. Ξέρω 
ποιοι είναι οι στόχοι µου. Τώρα 
ξέρω πώς να τους επιτύχω. 
Νιώθω ότι αυτό θα είναι 
συναρπαστικό. Νιώθω ότι έχω 
ακόµα πολλά να µάθω. Γι’ αυτό 
είµαι χαρούµενη…νιώθω ότι 
έχω φτάσει µακριά και τώρα 
πρέπει να αρχίσω πάλι από την 

αρχή. Θέλω να δω πόσο µακριά 
µπορώ να πάω τώρα». 
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( Απάντηση στην ερώτηση εάν 
πιστεύει ότι έχει κατακτήσει τις 
απαραίτητες δεξιότητες για τη 
ζωή µετά το λύκειο) 
«Νοµίζω πως ναι. Γιατί βασικά 
µόλις µάθεις ποια είναι η 
µαθησιακή σου δυσκολία, έπειτα 
µαθαίνεις πώς να την 
αντισταθµίζεις. Όπως, ξέρετε, 
το να µην είσαι καλός 
αναγνώστης, πού θα χρειαστείς 
επιπλέον βοήθεια. Οπότε, όταν 
µαθαίνεις να τα κάνεις όλα 
αυτά, τότε µόλις βγεις εκεί έξω, 
θα είσαι µπροστά από κάθε 
άλλον, γιατί ξέρεις ποιες είναι οι 
δυνατότητες και οι αδυναµίες 
σου και ποια είναι η δυνατότητα 
σου να επιτύχεις και όλα αυτά, 
γιατί πραγµατικά δεν µπορείς να 
τα ξεφορτωθείς όλα αυτά. Αλλά 
πρέπει να προσαρµοστείς, ας 
πούµε, γρήγορα»
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2.8. Αυτοπροσδιορισµός και Ποιότητα Ζωής. 

 Εδώ και δύο δεκαετίες η έννοια της ποιότητας ζωής κατακλύζει σταδιακά όλους 

τους επιστηµονικούς τοµείς, τους χώρους και τους επαγγελµατίες που ασχολούνται µε τα 

άτοµα µε νοητικές αναπηρίες. Η έννοια αυτή επιτρέπει µια νέα προοπτική για τη νοητική 

αναπηρία, προσφέρει µια νέα οπτική γωνία θεώρησης της αναπηρίας και είναι µια πολύ 

χρήσιµη βάση για τον προσδιορισµό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των 

υποστηρικτικών µέσων, των υπηρεσιών και των πολιτικών που αφορούν στα άτοµα µε 

νοητικές αναπηρίες (Schalock, Brown, Brown, Cummins, Felce, Matikka, Keith & 

Parmenter, 2002). 

 Σύµφωνα µε την επίσηµη αναφορά ενός διεθνούς πάνελ ειδικών για την ποιότητα 

ζωής των ατόµων µε νοητική αναπηρία,  

«Η νοητική αναπηρία είναι µια κατάσταση, η οποία στην πράξη επηρεάζει την 
ικανότητα των ατόµων να κάνουν αυτοπροσδιοριζόµενες επιλογές. Το να ζήσουν 
µια ζωή που κρίνεται ως ποιοτική συχνά απαιτεί υποστήριξη πέρα από αυτή που 
τυπικά είναι αναγκαία για άλλα άτοµα παρόµοιας ηλικίας και σε παρόµοια φάση 
ζωής…Οι συζητήσεις, κατά συνέπεια, για την ποιότητα ζωής βρίσκονται στο κέντρο 
όταν σχεδιάζονται περιβάλλοντα που επιτρέπουν σε όλους τους ανθρώπους 
πρόσβαση σε χώρους και µέσα.» 
(Schalock, Brown, Brown, Cummins, Felce, Matikka, Keith & Parmenter, 2002, 
457-458). 

 Ως βασικές ιδέες της έννοιας της ποιότητας ζωής αναφέρονται οι εξής: 

• Τοµείς ευηµερίας: Περιλαµβάνει τα επιθυµητά επίπεδα της συναισθηµατικής 

ευηµερίας, των διαπροσωπικών σχέσεων, της υλικής ευηµερίας, της προσωπικής 

ανάπτυξης, της σωµατικής ευηµερίας, του αυτοπροσδιορισµού, της κοινωνικής 

ένταξης και των δικαιωµάτων  

• Ενδο- και διαπροσωπική µεταβλητότητα: Σηµαίνει ότι η ποιότητα ζωής µπορεί να 

διαφέρει για το ίδιο άτοµο από περίοδο σε περίοδο, αλλά και µεταξύ 

διαφορετικών ατόµων. 

• Προσωπικό περιβάλλον-πλαίσιο: Μια βασική ιδέα είναι ότι τα άτοµα πρέπει να 

εξετάζονται στα πλαίσια του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν καθώς υπάρχει 

έντονη αλληλεπίδραση που επηρεάζει την ποιότητα ζωής τους. 

• ∆ια βίου προοπτική: Τα άτοµα και οι υπηρεσίες θα πρέπει να αντιλαµβάνονται 

ότι οι πολιτικές και οι πρακτικές τους έχουν αθροιστικές επιδράσεις καθώς το 
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άτοµο µεγαλώνει. Μια ενέργεια κατά την σχολική ηλικία θα έχει σίγουρα 

επίδραση και στην µετέπειτα ζωή του ατόµου. 

• Ολισµός: Η έννοια της ποιότητας ζωής είναι ολιστική µε την έννοια ότι διάφορες 

διαστάσεις και τοµείς της ζωής του ατόµου µπορούν να επηρεάσουν σοβαρά 

άλλους τοµείς και διαστάσεις. 

• Αξίες, επιλογές και προσωπικός έλεγχος: Η ποιότητα της ζωής µπορεί να 

αντιπροσωπεύει διαφορετικά συστήµατα αξιών και εξαρτάται κατά πολύ από τις 

επιλογές του ίδιου του ατόµου (Schalock, Brown, Brown, Cummins, Felce, 

Matikka, Keith & Parmenter, 2002). 

  Το ενδιαφέρον για την έννοια της ποιότητας ζωής για τα άτοµα µε νοητική 

αναπηρία, πέρα από άλλες πηγές, προήλθε και από το κύµα της ενδυνάµωσης χρήστη-

καταναλωτή που ξεκίνησε αγώνες για τα δικαιώµατα του πολίτη και έθιξε µε ιδιαίτερη 

έµφαση ζητήµατα όπως ο σχεδιασµός που ως κέντρο έχει το άτοµο, τα προσωπικά 

επιτεύγµατα και ο αυτοπροσδιορισµός (Schalock, Brown, Brown, Cummins, Felce, 

Matikka, Keith & Parmenter, 2002). 

 Η σχέση αυτοπροσδιορισµού και ποιότητας ζωής είναι πολύ στενή. Ο 

αυτοπροσδιορισµός αποτελεί µια από τις πολλές διαστάσεις της προσωπικής ευηµερίας 

του ατόµου, όπως ήδη ειπώθηκε στην περιγραφή των βασικών ιδεών της ποιότητας ζωής 

σε προηγούµενη παράγραφο. Πέρα από αυτό οι δύο έννοιες, µοιράζονται κοινά 

χαρακτηριστικά και συχνά αλληλεπικαλύπτονται κατά τη µέτρηση τους (Wehmeyer, 

1995). Και οι δύο περικλείουν στο εννοιολογικό τους πλαίσιο ζητήµατα που σχετίζονται 

µε τις προσωπικές επιλογές του ατόµου, την αντίληψη που έχει για τον εαυτό του και για 

τη ζωή του και, τελικά, κατά τη µέτρηση τους και οι δύο έννοιες εστιάζουν το 

ενδιαφέρον τους τόσο σε υποκειµενικούς όσο και σε αντικειµενικούς δείκτες 

(Wehmeyer, 1995, Schalock, Brown, Brown, Cummins, Felce, Matikka, Keith & 

Parmenter, 2002).  

 Οι Wehmeyer και Schwartz (1998) διενήργησαν συνεντεύξεις σε 50 ενήλικες µε 

νοητική καθυστέρηση που ζούσαν σε οµαδικές κατοικίες 4-6 ατόµων. Στόχος τους ήταν 

να εξετάσουν τη σχέση µεταξύ αυτοπροσδιορισµού του ατόµου και της ποιότητας ζωής 

του. Τα αποτελέσµατα τους επιβεβαιώνουν ότι ο αυξηµένος προσδιορισµός συνδέεται µε 

εµπλουτισµένη ποιότητα ζωής, παρόλο που η ποιότητα ζωής, όπως µετρήθηκε µε το 
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Quality of Life Questionnaire των Schalock και Keith, ήταν πολύ χαµηλή για όλους τους 

συµµετέχοντες (Wehmeyer & Schwartz, 1998). Ο Wehmeyer (1995) τονίζει µε έµφαση 

ότι  

«Tο να είναι κανείς αιτιολογικός παράγοντας στη ζωή του αποτελεί ένα πολύ 
κρίσιµο στοιχείο που συµβάλλει σε µια εµπλουτισµένη ποιότητα ζωής του ατόµου 
και ουσιαστικά όλες οι επιλογές και οι αποφάσεις του ατόµου σε κάποιο επίπεδο 
συµβάλλουν σε κάποια όψη της ποιότητας ζωής, είτε είναι σωµατική, ή ψυχολογική 
ή κοινωνική» (Wehmeyer, 1995, 37). 
 

 Ειδικά οι επιλογές που κάνει το άτοµο τόσο για σηµαντικά ζητήµατα όσο και για 

ασήµαντα φαίνεται ότι έχουν άµεση σχέση µε τον τρόπο που διαµορφώνεται η ποιότητα 

ζωής του. Στην αναφορά των ειδικών που προαναφέρθηκε (2002) καταγράφεται µε 

σαφήνεια η σηµασία που έχει για την ποιότητα ζωής η παροχή ευκαιριών για επιλογές 

στα άτοµα µε νοητικές αναπηρίες από τα άτοµα που ζουν µαζί τους ή από τα άτοµα που 

τα υποστηρίζουν (Schalock, Brown, Brown, Cummins, Felce, Matikka, Keith & 

Parmenter, 2002).  

 Είναι κοινά αποδεκτό πλέον και αποδεικνύεται και ερευνητικά ότι οι ευκαιρίες 

για επιλογές που παρέχονται στα άτοµα µε νοητική αναπηρία είναι περιορισµένες ή 

ακατάλληλες για την ηλικία τους. Η επισκόπηση των σχετικών ερευνών από τον 

Wehmeyer (1995) καταδεικνύει ότι ασχέτως της ικανότητας τους να κάνουν επιλογές τα 

άτοµα µε νοητική αναπηρία στερούνται τις απαραίτητες ευκαιρίες. Οι Wehmeyer και 

Metzler (1995) όπως και οι Wehmeyer, Kelchner και Richards (1996) κατέγραψαν πολύ 

µειωµένα ποσοστά επιλογών στα σηµαντικά θέµατα της επιλογής κατοικίας, 

υποστηρικτικού προσωπικού, συγκατοίκου και διαχείρισης ελεύθερου χρόνου σε σχέση 

µε τα αντίστοιχα ποσοστά των Kozleski και Sands (1992) που µελέτησαν τα ίδια θέµατα 

σε ενήλικες χωρίς αναπηρίες (Wehmeyer, 1995). Μάλιστα, οι Kozleski και Sands (1992) 

µελέτησαν τις διαφορές που υπήρχαν ανάµεσα σε ενήλικες µε νοητικές αναπηρίες και σε 

ενήλικες χωρίς αναπηρίες σε σχέση µε διάφορους δείκτες της ποιότητας ζωής και 

υποστηρίζουν ότι η σηµαντικότερη διαφορά τους ήταν η έλλειψη των ευκαιριών να 

κάνουν επιλογές που επεκτεινόταν από ασήµαντα καθηµερινά ζητήµατα έως και 

σηµαντικά ζητήµατα ζωής, όπως η επιλογή συγκατοίκου (Wehmeyer, 1995). 

 Αυτή η τραγική έλλειψη προσωπικού ελέγχου που παρατηρείται εµπειρικά αλλά 

αποδεικνύεται και ερευνητικά είναι που οδηγεί το πάνελ των ειδικών, στις δράσεις που 
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προτείνουν, να θέτουν σε περίοπτη θέση την ενίσχυση µε οποιοδήποτε µέσο του 

προσωπικού ελέγχου στη ζωή του κάθε ατόµου µε νοητική αναπηρία και το σεβασµό 

στις επιλογές τους και στις αποφάσεις τους (Schalock, Brown, Brown, Cummins, Felce, 

Matikka, Keith & Parmenter, 2002). Φυσικά, η υιοθέτηση αυτής της στάσης δε σηµαίνει 

ότι σε όλα τα άτοµα µε νοητική αναπηρία και σε όλες τις καταστάσεις µπορεί να συµβεί 

το ίδιο. Οι Kαrlsson και Nilholm (2006) από τη Σουηδία περιγράφουν 5 τύπους 

διλληµατικών καταστάσεων κατά τις οποίες ακόµα και αν υπάρχει η πρόθεση να 

υπερισχύσει ο αυτοπροσδιορισµός του ατόµου είναι σχεδόν αδύνατον εξαιτίας 

συγκεκριµένων ανυπέρβλητων προβληµάτων. Οι καταστάσεις αυτές είναι οι εξής: 

1. Όταν το άτοµο απουσιάζει εντελώς: συµβαίνει συνήθως όταν το περιβάλλον του 

ατόµου θεωρεί ότι δεν είναι ικανό να συµµετέχει σε συζητήσεις για την 

προσωπική του πορεία. 

2. Όταν οι απαντήσεις του ατόµου δεν µπορούν να ερµηνευτούν από κανέναν, 

ακόµα και από τα πιο οικεία του πρόσωπα. 

3. Όταν οι απαντήσεις του ατόµου δεν πείθουν ότι είναι σκόπιµες και ότι 

απεικονίζουν τις πραγµατικές διαθέσεις του ατόµου. Σε αυτή την περίπτωση το 

άτοµο ακούγεται πολύ δισταχτικό, κοµπιάζει, γενικά «µασάει τα λόγια του». 

4.  Όταν οι απαντήσεις του ατόµου είναι συνέχεια καταφατικές και χωρίς 

ενθουσιασµό. Η τάση των ατόµων µε νοητική αναπηρία να συναινούν δηµιουργεί 

πολλές φορές προβλήµατα στη συµπλήρωση ερωτηµατολογίων που σχετίζονται 

µε την ποιότητα ζωής και κατά επέκταση στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων 

τους (Mattika & Vesala, 1997). 

5. Όταν οι επιθυµίες ή οι προσδοκίες του ατόµου είναι µη ρεαλιστικές. Οι 

συγγραφείς του άρθρου αναφέρουν το παράδειγµα µιας κοπέλας η οποία 

εκδήλωνε την επιθυµία στο πρόγραµµα της φυσιοθεραπείας της να τεθεί ως 

στόχος να περπατήσει µε απώτερο σκοπό να µην αισθάνεται άσχηµα όταν βγαίνει 

έξω στο δρόµο µε τον υπόλοιπο κόσµο. Σε περίπτωση αποτυχίας, όµως, κάτι 

τέτοιο θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να αποδεχτεί την αδυναµία της. Στην 

περίπτωση αυτή όπως και στις υπόλοιπες τέσσερεις οι συγγραφείς υποστηρίζουν 

ότι καθίστατο αναγκαία µια προσέγγιση δράσης πιο πατερναλιστική από όσο θα 
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επιθυµούσαν οι υπεύθυνοι του προγράµµατος αποκατάστασης (Karlsson& 

Nilholm, 2006). 

 

 Θα πρέπει να σηµειωθεί βέβαια ότι οι προαναφερόµενες δυσκολίες στην άσκηση 

αυτοπροσδιορισµού του ατόµου οφείλονται κυρίως στην έλλειψη της κατάλληλης 

εκπαίδευσης σε δεξιότητες αυτοπροσδιορισµού ή στην έλλειψη παροχής ευκαιριών από 

το οικογενειακό περιβάλλον για άσκηση του αυτοπροσδιορισµού από µικρή ακόµα 

ηλικία. 

  Το περιβάλλον στο οποίο ζει και εργάζεται το άτοµο θα ενισχύσει ή θα 

παρακωλύσει την άσκηση του προσωπικού ελέγχου του ατόµου µε νοητική αναπηρία και 

κατά συνέπεια θα εµπλουτίσει ή όχι την ποιότητα ζωής του. Ειδικότερα, ο τύπος της 

κατοικίας στην οποία ζει το άτοµο µε νοητική αναπηρία φαίνεται ότι επηρεάζει 

σηµαντικά τον αυτοπροσδιορισµό του και αυτός µε τη σειρά του και την ποιότητα ζωής 

του. Άτοµα που ζουν σε περιοριστικά περιβάλλοντα χαίρουν πολύ λιγότερων ευκαιριών 

να κάνουν επιλογές και να λάβουν προσωπικές αποφάσεις, κατά συνέπεια ασκούν πολύ 

λιγότερο τον αυτοπροσδιορισµό τους και τελικά δεν απολαµβάνουν την ποιότητα ζωής 

που θα επιθυµούσαν (Wehmeyer & Schwartz, 1998). Η µετακίνηση από ένα 

περιοριστικό περιβάλλον είτε εργασίας είτε κατοικίας σε ένα περιβάλλον πιο κοντά στην 

κοινότητα έχει αποδειχθεί ερευνητικά ότι ευνοεί το άτοµο ενισχύοντας την αυτονοµία 

του, τον αυτοπροσδιορισµό του, τις ευκαιρίες που του δίνονται για επιλογές και κατά 

συνέπεια την ποιότητα ζωής του (Wehmeyer & Bolding, 2001).  Παρόµοια έρευνα που 

διεξήχθη στην Αυστραλία σε αποϊδρυµατοποιηµένους ενήλικες µε ελαφρά νοητική 

καθυστέρηση έδειξε ότι η µετάβαση κοντά στην κοινότητα δεν ενίσχυσε καθόλου 

κάποιους τοµείς της αυτοαντίληψης, όπως είναι το σηµείο ελέγχου. Οι ενήλικες 

συνέχισαν να διατηρούν εξωτερικά σηµεία ελέγχου, όπως, επίσης, και κάποιες µη 

προσαρµοστικές συµπεριφορές, ευρήµατα που πρέπει να στρέψουν την προσοχή των 

υπευθύνων στην καλύτερη προετοιµασία των ατόµων που πρόκειται να µεταβούν από 

ένα ιδρυµατικό σε έναν λιγότερο περιοριστικό τύπο κατοικίας. Πέρα από την 

σταθερότητα αυτή σε ένα αρνητικό χαρακτηριστικό που επέδειξε η οµάδα των ατόµων 

που µετάβηκε σε ένα λιγότερο περιοριστικό περιβάλλον, η ερευνητική οµάδα 

υποστηρίζει µε έµφαση ότι τα αποτελέσµατα τους στο σύνολο τους καταδεικνύουν ότι η 
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οµάδα των ατόµων που παρέµειναν σε ιδρύµατα δεν είχε καµία βελτίωση σε κανέναν 

από τους τοµείς της αυτοαντίληψης, του σηµείου ελέγχου, της ποιότητας ζωής και της 

προσαρµοστικής συµπεριφοράς (.Dixon, Marsh & Craven, 2003α). Η ίδια ερευνητική 

οµάδα βρήκε ότι από την ίδια οµάδα συµµετεχόντων που µετάβηκε σε λιγότερο 

περιοριστικό περιβάλλον, τα άτοµα που ήταν πιο ικανά στην επίλυση προβληµάτων και 

είχαν υψηλότερη αυτοαντίληψη ήταν πιο πιθανό να σηµειώσουν και υψηλότερες 

βαθµολογίες στη µέτρηση της ποιότητας ζωής τους. Καταλήγουν ότι υπάρχουν ενδείξεις 

ότι η ενίσχυση της αυτοαντίληψης, του σηµείου ελέγχου και της επίλυσης προβληµάτων 

θα ήταν πολύ ωφέλιµη για την αύξηση της υποκειµενικής ποιότητας ζωής των ατόµων µε 

ελαφρά νοητική καθυστέρηση (Dixon, Marsh & Craven, 2003β). 

 Τελειώνοντας, αξίζει να γίνει µια αναφορά και στην ελληνική πραγµατικότητα, η 

οποία πέρα από την καθυστέρηση στην υιοθέτηση των σύγχρονων τάσεων σχετικά µε 

την αναπηρία που παρουσιάζει συνήθως, επιβαρύνεται ακόµα περισσότερο και από την 

κουλτούρα της ελληνικής οικογένειας. Όπως ειπώθηκε και στο κεφάλαιο της µετάβασης, 

η ελληνική οικογένεια έχει την τάση να υπερπροστατεύει τα αδύναµα µέλη της µε έναν 

τρόπο που συχνά οδηγεί σε πλήρη υποκατάσταση του ελέγχου από το ίδιο το άτοµο µε 

αναπηρία από το γονιό ή κηδεµόνα του. Τα προβλήµατα στην ποιότητα ζωής των 

ατόµων µε νοητική αναπηρία στην Ελλάδα είναι πολλά και δυσεπίλυτα. Σε µια πιλοτική 

προσπάθεια εξέτασης του ζητήµατος της αυτοδιάθεσης και της ποιότητας ζωής νέων µε 

ελαφρά νοητική καθυστέρηση, οι Σούλης και Φλωρίδης (2006) καταλήγουν ότι το 

σηµαντικότερο πρόβληµα είναι η απουσία κοινωνικών επαφών και η σύναψη σχέσεων, 

όπως, επίσης και το πλεόνασµα εξάρτησης από τους ανθρώπους που φροντίζουν τα 

άτοµα µε νοητική αναπηρία. Η οικογένεια φάνηκε ότι παίζει έναν πολύ σηµαντικό ρόλο 

στην διαµόρφωσης της ποιότητας ζωής των συµµετεχόντων στην έρευνα, ενώ από την 

πλευρά των συµµετεχόντων ήταν εµφανής ένας έντονος συµβιβασµός µε την υφιστάµενη 

κατάσταση (Σούλης & Φλωρίδης, 2006). Η απουσία κοινωνικής πολιτικής όσον αφορά 

στο τόσο σηµαντικό ζήτηµα της ποιότητας ζωής των ατόµων µε αναπηρία γενικότερα και 

ειδικότερα µε νοητική αναπηρία εντείνεται από την έλλειψη οµάδων συνηγορίας από τα 

ίδια τα άτοµα µε νοητική αναπηρία που δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες ήδη από τη 

δεκαετία του ’80. 
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 Το κεφάλαιο της ποιότητας ζωής των ατόµων µε νοητική αναπηρία και της 

παροχής των κατάλληλων σε ποιότητα και ποσότητα ευκαιριών να κάνουν επιλογές 

πρέπει να ανοίξει και στην Ελλάδα, όπως έχει ήδη ανοίξει σε άλλες αναπτυγµένες χώρες 

στον κόσµο. Όπως και αν το δει κανείς υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ ευκαιριών για 

επιλογές, αποφάσεις και προσωπικό έλεγχο και βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Όπως 

λέει χαρακτηριστικά ο Wehmeyer 

«…λείπουν από τα άτοµα µε αναπηρίες οι ευκαιρίες να βιώσουν τον έλεγχο και την 
επιλογή στη ζωή τους και η ζωή τους θα ήταν σίγουρα πιο γεµάτη και 
ικανοποιητική εάν δε συνέβαινε αυτό» (Wehmeyer, 1995, 38). 
 

2.9. Αυτοπροσδιορισµός και Εκπαίδευση των Ατόµων µε Νοητική Αναπηρία. 

 Τα άτοµα µε νοητική αναπηρία αντιµετωπίζουν εν γένει γνωστικές και 

συµπεριφορικές ελλείψεις και αδυναµίες που καθιστούν δύσκολη την κατάκτηση των 

απαιτούµενων για τον αυτοπροσδιορισµό δεξιοτήτων. Ορισµένες από αυτές, όπως 

παρατίθενται από τον Biller (1985) είναι το εξωτερικό σηµείο ελέγχου, η χαµηλή 

αυτοεκτίµηση, οι αδυναµίες στο σχεδιασµό και τη στοχοθέτηση, οι δυσκολίες στη 

συλλογή πληροφοριών προκειµένου να λάβουν αποφάσεις, η φτωχή αυτογνωσία (Field, 

Martin, Miller, Ward & Wehmeyer, 1998). Η µαθηµένη αβοηθησία είναι ένα φαινόµενο 

που συναντάται σχεδόν σε όλα τα άτοµα µε νοητική καθυστέρηση αλλά και στα άτοµα 

µε µαθησιακές δυσκολίες και προβληµατίζει έντονα όσους εµπλέκονται στην εκπαίδευση 

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

 Τις παραπάνω αδυναµίες έρχονται να ενισχύσουν η έλλειψη πρώιµης 

παρέµβασης που µέχρι πρόσφατα σηµειωνόταν ακόµα και σε χώρες µε υψηλά επίπεδα 

ανάπτυξης της ειδικής αγωγής (Brown & Cohen, 1996) και σηµειώνεται έντονα ακόµα 

και σήµερα στην Ελλάδα. Υπάρχουν ορισµένα συµπεριφορικά χαρακτηριστικά που 

απουσιάζουν από την τυπική ή/και την άτυπη εκπαίδευση των ατόµων µε νοητική 

αναπηρία, αποτελούν, όµως, τους θεµέλιους λίθους για την ανάπτυξη του 

αυτοπροσδιορισµού. Η πρωτοβουλία, η διαδικασία του να κάνει κανείς επιλογές, η 

διερεύνηση και ο εντοπισµός ενδιαφερόντων, ο σχεδιασµός απλών σχεδίων η 

αυτορρύθµιση, η επιµονή στο έργο και η αυτοαποτελεσµατικότητα είναι ορισµένα από 

αυτά τα χαρακτηριστικά (Brown & Cohen, 1996). ∆υστυχώς, στην πλειοψηφία τους τα 
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προγράµµατα ειδικής αγωγής για την πρώιµη εκπαίδευση των ατόµων µε νοητική 

αναπηρία έδιναν ελάχιστη σηµασία στην ενίσχυση τους. 

 Η τάση που επικρατούσε και επικρατεί ακόµα και σήµερα σε πολλές περιπτώσεις 

είναι η αυστηρά καθοδηγητική παρέµβαση από τον εκπαιδευτικό, το εξαιρετικά 

δοµηµένο περιβάλλον που δεν αφήνει περιθώρια για ευελιξία και επιλογές και η 

ενίσχυση της υπακοής (Wehmeyer, Hughes, Agran, Garner & Yeager, 2003, Brown & 

Cohen, 1996). Οι Brown & Cohen (1996) εξέτασαν τα εξατοµικευµένα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα µικρών µαθητών µε σοβαρή νοητική καθυστέρηση προκειµένου να 

εντοπίσουν στόχους που θα µπορούσαν να ενισχύσουν ή να υπονοµεύσουν τις δεξιότητες 

του αυτοπροσδιορισµού. Η διερεύνηση τους έδειξε ότι πολύ συχνά δίνεται έµφαση στο 

να ακολουθούνται αυστηρά οι οδηγίες του εκπαιδευτικού ακόµα και σε δραστηριότητες 

που είναι ξεκάθαρα προσωπικές επιλογές, όπως ο ελεύθερος χρόνος. Επίσης, µια 

ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι δινόταν πολύ µεγάλη έµφαση στην αυτονοµία σε 

καθηµερινές δεξιότητες διαβίωσης και σε κινητικές δεξιότητες αγνοώντας, όµως, πλήρως 

την µη κινητική πλευρά των δραστηριοτήτων αυτών που σχετίζεται µε την πρωτοβουλία, 

την έναρξη και τη λήξη της δραστηριότητας από το ίδιο το άτοµο, την επίλυση 

προβληµάτων και την έκφραση προτιµήσεων (Brown & Cohen, 1996).O Wehmeyer και 

οι συνεργάτες του (2003) αναφέρουν έρευνες που αποδεικνύουν ότι το ίδιο αυστηρό και 

απόλυτα ελεγκτικό ύφος δόµησης του περιβάλλοντος εντοπίζεται και στους χώρους 

διαβίωσης και εργασίας ενηλίκων µε νοητικές αναπηρίες. 

 Τα ευρήµατα αυτά αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα όταν µάλιστα διαπιστώνεται ότι 

µετά το πέρας της ειδικής εκπαίδευσης τους τα άτοµα µε νοητικές αναπηρίες τείνουν στη 

µεγάλη πλειοψηφία τους να µην επιτυγχάνουν τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα και να 

αποτυγχάνουν σε όλους τους κρίσιµους τοµείς της ενήλικης ζωής (Field, Martin, Miller, 

Ward & Wehmeyer, 1998). Η έλλειψη εκπαίδευσης στις βασικές δεξιότητες 

αυτοπροσδιορισµού υποστηρίζεται ότι δικαιολογεί ένα µεγάλο µέρος αυτής της 

αποτυχίας (Field, Martin, Miller, Ward & Wehmeyer, 1998, Karvonen, Test, Wood, 

Browder & Algozzine, 2004, Mason, Field & Sawilowsky, 2004). Αντιθέτως, µαθητές µε 

νοητικές αναπηρίες που διδάσκονται δεξιότητες αυτοπροσδιορισµού τείνουν να 

παρουσιάζουν πολύ θετικά αποτελέσµατα κατά την εκπαίδευση τους αλλά και µετά. Οι 

German, Martin, Marshall και Sale (2000) διαπίστωσαν ότι η διδασκαλία σε δεξιότητες 
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αυτοπροσδιορισµού βοήθησε τους µαθητές µε νοητική αναπηρία να βελτιωθούν στις 

διαδικασίες στοχοθέτησης και εµπλοκής τους στο σχεδιασµό των εκπαιδευτικών τους 

προγραµµάτων ενώ οι Sowers και Powers (1995) διαπίστωσαν αυξηµένη συµµετοχή και 

αυτονοµία µαθητών µε σοβαρές αναπηρίες σε δραστηριότητες της κοινότητας 

(Wehmeyer, 2004). Οι Mason, Field και Sawilowsky (2004) παραθέτουν 11 έρευνες που 

στο σύνολο τους αποδεικνύουν ότι η παροχή ευκαιριών σε µαθητές µε αναπηρίες να 

ασκήσουν τον αυτοπροσδιορισµό τους προωθεί την επίτευξη των στόχων τους, βελτιώνει 

τις ακαδηµαϊκές τους δεξιότητες, βοηθά στην ενίσχυση της αυτό-συνηγορίας και της 

επικοινωνίας και επιφέρει θετικότερα αποτελέσµατα στη ζωή τους ως ενήλικες. 

 Ακόµα και εάν τα παραπάνω ερευνητικά ευρήµατα δεν καταφέρνουν να πείσουν 

για τη σπουδαιότητα της ενσωµάτωσης της έννοιας του αυτοπροσδιορισµού στην 

εκπαίδευση των ατόµων µε νοητικές αναπηρίες, η επιθυµία των ίδιων των ατόµων µε 

νοητικές αναπηρίες αλλά και των γονιών τους να αυτοπροσδιορίζονται είναι αρκετή για 

να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση. Οι Grigal, Neubert, Moon και Graham (2003) 

διερεύνησαν τις επιθυµίες των γονέων µαθητών µε αναπηρίες σχετικά µε τον 

αυτοπροσδιορισµό των παιδιών τους. ∆ιαπίστωσαν ότι οι γονείς υποστηρίζουν τη 

διδασκαλία και την εφαρµογή των δεξιοτήτων του αυτοπροσδιορισµού µέσα στα σχολεία 

των παιδιών τους. Οι ίδιοι γονείς θεωρούσαν πολύ σηµαντικό για το παιδί τους να 

συµµετέχει στις προγραµµατισµένες συναντήσεις για το σχεδιασµό του εξατοµικευµένου 

εκπαιδευτικού του προγράµµατος, ειδικά όταν το παιδί τους παρακολουθούσε 

πρόγραµµα προετοιµασίας για το κολλέγιο ή κάποιο επαγγελµατικό µάθηµα. 

 Η συµµετοχή των µαθητών µε αναπηρίες στο σχεδιασµό των εξατοµικευµένων 

εκπαιδευτικών τους προγραµµάτων και στις συναντήσεις που γίνονται για το σχεδιασµό 

των υπηρεσιών µετάβασης τους µπορεί να ακούγεται ως εξαιρετικά πρωτοποριακή ιδέα 

στην Ελλάδα αλλά στην Αµερική προβλέπεται νοµικά από τις τροποποιήσεις του 1997 

στο νοµοθετικό πλαίσιο της IDEA (Individuals with Disabilities Education Act). Ο 

βαθµός στον οποίο τελικά όντως συµµετέχουν οι µαθητές µε αναπηρίες στις συναντήσεις 

αυτές διαφοροποιείται ανάλογα µε τη σοβαρότητα της αναπηρίας, το πρόγραµµα στο 

οποίο συµµετέχει ο µαθητής (επαγγελµατική τάξη ή τάξη εκµάθησης δεξιοτήτων 

καθηµερινής διαβίωσης) και το βαθµό στον οποίο οι γονείς και οι δάσκαλοι στηρίζουν 

την ενεργή συµµετοχή του µαθητή. Οι έρευνες δείχνουν ότι τελικά ένα πολύ µεγάλο 
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ποσοστό των µαθητών µε αναπηρίες απλά παρευρίσκεται στις συναντήσεις σχεδιασµού 

του προγράµµατος ή των υποστηρικτικών του υπηρεσιών, δεν εκφράζει τη γνώµη του, 

ούτε διδάσκεται πώς να την εκφράζει. Επίσης, περίπου ένα τρίτο των πολιτειών δεν 

ασκούσε καν την πολιτική να καλεί τους µαθητές στις συναντήσεις που γίνονταν για το 

σχεδιασµό της µετάβασης τους (Mason, Field, Sawilowsky, 2004). Οι Johnson και 

Sharpe (2000) διερεύνησαν τις στρατηγικές που προτείνουν οι διοικήσεις των σχολείων 

προκειµένου να συµµετέχουν ενεργά οι µαθητές µε αναπηρίες στις συναντήσεις 

σχεδιασµού. Ανάµεσα σε αυτές είναι κατά 89% να γίνεται συζήτηση µε τους µαθητές 

σχετικά µε τους στόχους τους, κατά 87% να προσκαλούνται προφορικά στις 

συναντήσεις, κατά 85% να εµπλέκονται οι µαθητές στη συζήτηση κατά τη διάρκεια της 

συνάντησης και, τέλος, κατά 64% να διδάσκονται οι µαθητές δεξιότητες 

αυτοπροσδιορισµού στα εκπαιδευτικά τους προγράµµατα (Mason, Field, Sawilowsky, 

2004). Παρόλο που οι στρατηγικές αυτές προτάθηκαν από την πλειοψηφία των 

διοικήσεων, ωστόσο αναγνωρίστηκε ότι η λιγότερο χρησιµοποιούµενη προσέγγιση ήταν 

οι συναντήσεις οι καθοδηγούµενες από το µαθητή. 

 Όπως φαίνεται και από τις απόψεις της διοίκησης, αυτό που χρειάζεται για να 

συµµετέχουν οι µαθητές µε αναπηρίες ενεργά στην εκπαίδευση τους είναι να 

εκπαιδευτούν ώστε να µπορούν να το κάνουν. Υπάρχουν ποικίλοι τρόποι για να 

ενισχύσεις τις δεξιότητες της αυτο-συνηγορίας, της επίλυσης προβλήµατος, της επιλογής, 

της λήψης απόφασης και όλων των άλλων δεξιοτήτων που συναποτελούν την ευρύτερη 

έννοια του αυτοπροσδιορισµού. Η εκπαίδευση µπορεί και πρέπει να ξεκινά από την 

πρώιµη παιδική ηλικία. Η διδασκαλία στο πλαίσιο των καθηµερινών ρουτινών, η θετική 

συµπεριφορική υποστήριξη, οι κάθε είδους νατουραλιστικές προσεγγίσεις διδασκαλίας 

(incidental teaching, milieu teaching), οι νέες τεχνολογίες και η διδασκαλία µε βάση τις 

καθηµερινές δραστηριότητες είναι κάποιες από τις προσεγγίσεις και µεθόδους που 

ευνοούν την ενίσχυση των δεξιοτήτων του αυτοπροσδιορισµού κατά την πρώιµη 

παρέµβαση (Brown & Cohen, 1996).  

 Οι µαθησιακές στρατηγικές που κατευθύνονται από το µαθητή (student-directed 

learning strategies) αποτελούν µια πολλά υποσχόµενη προσέγγιση καθώς προωθούν την 

αυτορρύθµιση και την αυτοδιαχείριση της συµπεριφοράς των µαθητών (Wehmeyer, 

Hughes, Agran, Garner & Yeager, 2003). Η χρήση τους µπορεί να αποτελέσει µέσο για 
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την ενίσχυση της κυριότητας των µαθητών πάνω στη µαθησιακή διαδικασία και για την 

ενεργή ουσιαστική συµµετοχή τους στον εκπαιδευτικό σχεδιασµό και τη λήψη 

αποφάσεων και τελικά να προωθήσει σηµαντικά τον αυτοπροσδιορισµό τους 

(Wehmeyer, Hughes, Agran, Garner & Yeager, 2003). Η αυτοκαταγραφή (self-recording) 

και η στοχοθέτηση η κατευθυνόµενη από το µαθητή (student directed goal setting) 

συνέβαλαν ώστε µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες να ολοκληρώνουν περισσότερες 

εργασίες κατά την έρευνα των Trammel, Schloss και Alper (Wehmeyer, Agran & 

Hughes, 2000). Παρόµοια λειτουργεί και η στρατηγική της αυτοπαρακολούθησης (self-

monitoring). Οι µαθητές διδάσκονται να παρατηρούν κατά πόσο έχουν αποδώσει σωστά 

την επιθυµητή συµπεριφορά και κατά πόσο έχουν ικανοποιηθεί τα προκαθορισµένα 

κριτήρια Η αυτοδιδασκαλία (self-instruction), µια στρατηγική κατά την οποία ο µαθητής 

αναπαράγει ο ίδιος λεκτικές οδηγίες προς τον εαυτό του για να παρακινήσει να 

κατευθύνει ή να διατηρήσει µια συµπεριφορά έχει χρησιµοποιηθεί, επίσης, µε πολύ 

θετικά αποτελέσµατα στις επαγγελµατικές και κοινωνικές δεξιότητες µαθητών µε 

µαθησιακές δυσκολίες (Wehmeyer, Agran & Hughes, 2000). Η αυτοαξιολόγηση (self-

judgment) ακολουθεί την αυτοπαρακολούθηση και αυτοκαταγραφή. Μαθητές που 

χρησιµοποίησαν την στρατηγική της αυτοαξιολόγησης συγκρίνοντας την απόδοση τους 

µε την επιθυµητή συµπεριφορά-στόχο σηµείωσαν θετικά αποτέλεσµα σε δοκιµασίες 

µαθηµατικών κατά τον Schunk, και µεγαλύτερη διάρκεια ενασχόλησης σε έργο κατά την 

ερευνητική οµάδα του Brownell (Wehmeyer, Hughes, Agran, Garner & Yeager, 2003). 

Τέλος, η αυτοενίσχυση (self-reinforcement) αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία ο 

µαθητής από µόνος του παρέχει στον εαυτό του τις συνέπειες της συµπεριφοράς του. Οι 

Frea και Hughes χρησιµοποίησαν τις στρατηγικές της αυτοενίσχυσης και της 

αυτοπαρακολούθησης συνδυαστικά µε θετικά αποτελέσµατα σε κοινωνικές 

συµπεριφορές παιδιών µε νοητική καθυστέρηση (Wehmeyer, Agran & Hughes, 2000). 

 Όλες οι παραπάνω στρατηγικές αποτελούν συστατικά στοιχεία των περισσοτέρων 

επισήµων προγραµµάτων που κυκλοφορούν για τη διδασκαλία των δεξιοτήτων 

αυτοπροσδιορισµού. Η µεγάλη πλειοψηφία αυτών των προγραµµάτων παρέµβασης 

απευθύνεται σε εφήβους και ενήλικες ενώ παρουσιάζεται έλλειψη αντίστοιχων 

προγραµµάτων για παιδιά µικρότερων ηλικιών (Wehmeyer, Field, Doren & Mason, 

2004). Το πρόγραµµα «The Self-Determined Learning Model of Instruction» 

 45



δηµιουργήθηκε από την ερευνητική οµάδα των Wehmeyer, Mithaug, Palmer, Agran και 

Martin. Eίναι ένα ευρέως διαδεδοµένο πρόγραµµα που σχεδιάστηκε αρχικά για εφήβους 

και ως στόχο έχει να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να διδάξουν στους µαθητές τους µε 

και χωρίς αναπηρίες να αυτοκαθοδηγούνται κατά τη διδασκαλία και ταυτόχρονα να 

ενισχύσουν τον αυτοπροσδιορισµό τους. Αργότερα έγινε προσαρµογή του µοντέλου 

αυτού σε παιδιά µικρότερης ηλικίας, των πρώτων τάξεων του δηµοτικού (Palmer & 

Wehmeyer, 2003). Το µοντέλο βασίζεται σε µια διδακτική διαδικασία τριών φάσεων. Σε 

κάθε φάση παρουσιάζεται ένα πρόβληµα που πρέπει να λυθεί από το µαθητή. Ο µαθητής 

λύνει το πρόβληµα απαντώντας σε µια ακολουθία τεσσάρων ερωτήσεων. Για κάθε 

ερώτηση δίνεται στον εκπαιδευτικό και µια σειρά διδακτικών στόχων. Σε κάθε διδακτική 

φάση συµπεριλαµβάνεται και µια λίστα εκπαιδευτικών βοηθηµάτων τα οποία µπορούν οι 

δάσκαλοι να χρησιµοποιήσουν για να βοηθήσουν τους µαθητές τους να 

αυτοκαθοδηγηθούν κατά τη µαθησιακή διαδικασία. Οι τρεις φάσεις είναι οι εξής: 

1. Θέτω ένα στόχο: Το πρόβληµα που πρέπει να λυθεί από το µαθητή είναι «Ποιος 

είναι ο στόχος µου;». Η πρώτη ερώτηση που πρέπει να απαντήσει ο µαθητής είναι 

«Τι θέλω να µάθω;» Στόχοι για το δάσκαλο είναι να καταστήσει ικανό το µαθητή 

να προσδιορίσει τις συγκεκριµένες δυνατότητες και τις διδακτικές απαιτήσεις, να 

καταστήσει ικανό το µαθητή να επικοινωνήσει τις προτιµήσεις του, τα 

ενδιαφέροντα του, τις πεποιθήσεις και τις αξίες του και να διδάξει το µαθητή να 

ιεραρχεί τις ανάγκες του. Εκπαιδευτικά βοηθήµατα προς αυτή την κατεύθυνση 

είναι η αυτοαξιολόγηση από το µαθητή των ενδιαφερόντων των ικανοτήτων και 

των διδακτικών απαιτήσεων, η εξάσκηση στην αυτογνωσία κ.α. 

2. ∆ραστηριοποιούµαι: Το πρόβληµα που πρέπει να λυθεί από το µαθητή είναι 

«Ποιο είναι το σχέδιο µου;». Η πρώτη ερώτηση που πρέπει να απαντήσει ο 

µαθητής είναι «Τι µπορώ να κάνω για να µάθω αυτό που δεν ξέρω;» Στόχος για 

το δάσκαλο είναι να καταστήσει ικανό το µαθητή να αυτοαξιολογηθεί σε σχέση 

µε την παρούσα κατάσταση του και µε την αυτοπροσδιορισµένη κατάσταση-

στόχο. Εκπαιδευτικά βοηθήµατα προς αυτή την κατεύθυνση είναι ο 

αυτοπρογραµµατισµός, η αυτοδιδασκαλία κ.α. 

3. Προσαρµόζω το στόχο ή το σχέδιο: Το πρόβληµα που πρέπει να λυθεί από το 

µαθητή είναι «Τι έµαθα;» Η πρώτη ερώτηση που πρέπει να απαντήσει ο µαθητής 
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είναι «Τι ενέργειες έκανα;» Στόχος για το δάσκαλο είναι να καταστήσει ικανό το 

µαθητή να αυτοαξιολογείται σε σχέση µε την πρόοδο του προς την επίτευξη ενός 

στόχου. Εκπαιδευτικά βοηθήµατα προς αυτή την κατεύθυνση είναι οι 

στρατηγικές αυτοαξιολόγησης, η διδασκαλία στην επιλογή, η διδασκαλία της 

επίλυσης προβλήµατος κ.α. 

(Palmer & Wehmeyer, 2003). 

 Οι Karvonen, Test, Wood, Browder & Algozzine (2004) σε µια εξαιρετική 

προσπάθεια να συνοψίσουν τις πιο επιτυχηµένες πρακτικές στη διδασκαλία του 

αυτοπροσδιορισµού µέσα από τη µελέτη 6 σχολικών προγραµµάτων που έδιναν µεγάλη 

έµφαση στην ενίσχυση του αυτοπροσδιορισµού των µαθητών τους, παραθέτουν 

ορισµένα από τα πιο διαδεδοµένα προγράµµατα αυτοπροσδιορισµού ή σχετικών 

δεξιοτήτων. Ανάµεσα σε αυτά είναι το «The self-advocacy strategy» των Van Reusen, 

Bos, Schumaker & Deschler (1994), το «Become your own expert!» του Carpenter 

(1995) και το «The Choice maker curriculum series» των Martin και Marshall (1995) 

(Karvonen, Test, Wood, Browder & Algozzine, 2004). 

 Τα έξι αυτά σχολικά προγράµµατα µε έµφαση στον αυτοπροσδιορισµό που 

µελετήθηκαν χρησιµοποιούσαν και άτυπες µορφές διδασκαλίας ή αυτοσχέδιο υλικό που 

δηµιουργήθηκε από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Για παράδειγµα, σε ένα γυµνάσιο 

χρησιµοποιήθηκε ένα παιχνίδι προσοµοίωσης µε θέµατα καθηµερινής διαβίωσης, 

σχεδιασµένο από τον εκπαιδευτικό, στο οποίο οι µαθητές εφάρµοζαν τις δεξιότητες της 

λήψης απόφασης, της αυτοδιαχείρησης, της επίλυσης προβλήµατος, της στοχοθέτησης 

και της επίτευξης στόχου σε ζητήµατα όπως η αυτόνοµη διαβίωση, η µεταδευτεροβάθµια 

εκπαίδευση και ο σχεδιασµός καριέρας (Karvonen, Test, Wood, Browder & Algozzine, 

2004). 

 Γενική παραδοχή όλων των προγραµµάτων που στόχο έχουν την ενίσχυση του 

αυτοπροσδιορισµού είναι ότι οι µαθητές µπορούν και πρέπει να µάθουν να σχεδιάζουν, 

να εφαρµόζουν τα σχέδια τους, να αξιολογούν και να προσαρµόζουν αναλόγως τα σχέδια 

τους (Karvonen, Test, Wood, Browder & Algozzine, 2004, Wehmeyer, Hughes, Agran, 

Garner & Yeager, 2003, Wehmeyer, Field, Doren, Jones & Mason, 2004, Palmer, & 

Wehmeyer, 2003). Όταν δίνονται οι ιδανικές ευκαιρίες να ανταποκριθεί ο µαθητής σε 

µια πρόκληση και ο µαθητής προσαρµόζεται µε ιδανικό τρόπο σε αυτή την πρόκληση 
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τότε µαθαίνει. Η άποψη αυτή αποτελεί τη βασική ιδέα της Θεωρίας περί 

Αυτοπροσδιοριζόµενης Μάθησης (The self-determined learning theory), η οποία 

µετουσιώνεται σε πράξη όταν ο µαθητής διδάσκεται και καταφέρνει να πάρει τον έλεγχο 

της µαθησιακής διαδικασίας (Martin, Mithaug, Cox, Peterson, Van Dycke & Cash, 

2003). 

 Η αυτοπροσδιοριζόµενη µάθηση και κατά επέκταση ο αυτοπροσδιορισµός του 

ατόµου µε αναπηρία σε όλους τους τοµείς της ζωής του είναι µια υπόθεση που εξαρτάται 

κατά πολύ από το περιβάλλον και τις ευκαιρίες που δίνονται στο άτοµο να ασκήσει τον 

αυτοπροσδιορισµό του (Wehmeyer, 1995). Σε σχολικά προγράµµατα µε έµφαση στον 

αυτοπροσδιορισµό των µαθητών τους εντοπίστηκε ως ο κυριότερος παράγοντας 

επιτυχίας τους η παρουσία ενός προσώπου που έδινε ουσιαστικά την ώθηση να 

εφαρµοστούν προγράµµατα εκπαίδευσης στον αυτοπροσδιορισµό. Το πρόσωπο αυτό, 

είτε επρόκειτο για δάσκαλο, για διευθυντή σχολείου, για διευθυντή περιφέρειας ή ειδικό 

στη µετάβαση, προωθούσε τη δηµιουργία κουλτούρας µέσα στο σχολείο του που ενίσχυε 

και επιδίωκε αυτοπροσδιοριζόµενους µαθητές (Karvonen, Test, Wood, Browder & 

Algozzine, 2004). 

 Ο ρόλος του δασκάλου είναι εξαιρετικά σηµαντικός για την προώθηση ή την 

υπονόµευση του αυτοπροσδιορισµού των µαθητών του. Θεωρήθηκε ως ένας από τους 

παράγοντες επιτυχίας των προαναφερόµενων σχολικών προγραµµάτων, όταν υιοθετούσε 

το ρόλο είτε του µέντορα απέναντι στους µαθητές, είτε του φορέα διδασκαλίας, είτε του 

συµβούλου. Πολύ συχνά οι αφοσιωµένοι στην έννοια του αυτοπροσδιορισµού 

εκπαιδευτικοί εξέθεταν τις αδυναµίες τους στους µαθητές µε αναπηρίες επιδιώκοντας 

έτσι να προσφέρουν παραδείγµατα αυτογνωσίας (Karvonen, Test, Wood, Browder & 

Algozzine, 2004). Η κατάσταση, ωστόσο, συνήθως δεν είναι τόσο ιδανική. Οι Agran, 

Snow και Swaner (1999) διερεύνησαν τις απόψεις και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών 

σε σχέση µε τον αυτοπροσδιορισµό των µαθητών τους. Τα αποτελέσµατα τους έδειξαν 

ότι οι εκπαιδευτικοί µαθητών µε αναπηρίες θεωρούσαν σηµαντικό τον 

αυτοπροσδιορισµό ως έννοια, ωστόσο, δεν έδιναν έµφαση σε αυτόν στα εξατοµικευµένα 

προγράµµατα των µαθητών τους (Wehmeyer, Agran & Hughes, 2000). ∆ύο παρόµοιες 

έρευνες της ερευνητικής οµάδας του Wehmeyer έδειξαν την ίδια αναντιστοιχία µεταξύ 

απόψεων και πρακτικών. Στην πρώτη του 1998 οι Wehmeyer και Schwartz διαπίστωσαν 
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την σχεδόν παντελή έλλειψη διδακτικών στόχων που σχετίζονταν µε τον 

αυτοπροσδιορισµό σε 800 προγράµµατα µετάβασης, ενώ στη δεύτερη οι Wehmeyer, 

Agran και Hughes διαπίστωσαν για ακόµη µια φορά ότι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

µαθητών µε αναπηρίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση για το πόσο σηµαντικός είναι ο 

αυτοπροσδιορισµός τους δε µεταφράζεται απαραίτητα σε διδακτικές δραστηριότητες για 

την προώθηση του αυτοπροσδιορισµού (Wehmeyer & Schwartz, 1998, Wehmeyer, 

Agran & Hughes, 2000). Τόσο στην έρευνα των Wehmeyer, Agran και Hughes (2000) 

όσο και στην έρευνα των Grigal, Neubert, Moon και Graham (2003) ένα µεγάλο µέρος 

των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών δεν ήταν καθόλου εξοικειωµένο µε την έννοια του 

αυτοπροσδιορισµού. Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής ήταν πιο θετικά κείµενοι απέναντι 

στην έννοια του αυτοπροσδιορισµού σε σχέση µε τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής, 

οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής που είχαν µαθητές µε αναπηρίες υψηλής συχνότητας 

ήταν πιο θετικά κείµενοι από τους εκπαιδευτικούς µαθητών µε αναπηρίες χαµηλής 

συχνότητας (Grigal, Neubert, Moon & Graham, 2003). Στο σύνολο τους πάντως ήταν 

απογοητευτικό το εύρηµα ότι οι ίδιοι πίστευαν ότι στα σχολεία που εργάζονταν δεν 

δίνονταν οι κατάλληλες ευκαιρίες για διδασκαλία και άσκηση του αυτοπροσδιορισµού 

των µαθητών τους, γεγονός στο οποίο συµφώνησαν και οι γονείς των µαθητών που 

παρακολουθούσαν τα συγκεκριµένα σχολεία (Grigal, Neubert, Moon & Graham, 2003). 

 Το γενικότερο συµπέρασµα στο οποίο κατέληξαν όλες οι παραπάνω έρευνες σε 

σχέση µε το ρόλο των εκπαιδευτικών στην ενίσχυση του αυτοπροσδιορισµού των 

µαθητών τους ήταν ότι η έννοια του αυτοπροσδιορισµού θα πρέπει να αποτελέσει 

διδακτικό αντικείµενο στα πανεπιστηµιακά προγράµµατα προετοιµασίας των 

εκπαιδευτικών ειδικής αλλά και γενικής αγωγής. Πέρα από αυτό, όµως, χρειάζεται 

πρωτίστως να δοθούν τα περιθώρια και η ευελιξία στους εκπαιδευτικούς να είναι οι ίδιοι 

αυτοπροσδιοριζόµενα άτοµα. Εάν οι απαιτήσεις των προγραµµάτων είναι αυστηρά 

καθορισµένες, οι εκπαιδευτικοί θα δυσκολευτούν πολύ στο να συµπεριλάβουν τον 

αυτοπροσδιορισµό στα προγράµµατα τους (Field, Martin, Miller, Ward & Wehmeyer, 

1998). Όταν ο ίδιος ο εκπαιδευτικός δεν έχει τον έλεγχο των προγραµµάτων του πως θα 

µπορέσει ο µαθητής µε νοητική αναπηρία να κατακτήσει τον έλεγχο του δικού του 

προγράµµατος και της µαθησιακής διαδικασίας; 
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 Συνοψίζοντας, ο αυτοπροσδιορισµός των ατόµων µε νοητικές αναπηρίες θα 

συναντήσει πολλές δυσκολίες στην πορεία ανάπτυξης του. Οι ευκαιρίες που θα του 

δοθούν από το οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον να ασκηθεί είτε θα τον 

ενισχύσουν, είτε θα τον υπονοµεύσουν σε βαθµό µεγαλύτερο από το βαθµό που θα τον 

επηρεάσουν τα προσωπικά χαρακτηριστικά του κάθε ατόµου µε αναπηρία. Ο ρόλος των 

γονέων είναι εξαιρετικά σηµαντικός. Εφόσον τα σχολεία δεν υποχρεούνται να 

προωθήσουν την διδασκαλία και την εφαρµογή δεξιοτήτων αυτοπροσδιορισµού, η 

συνηγορία των γονέων είναι ίσως η µοναδική δύναµη που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί 

για να βελτιωθεί αυτό που κάνουν σήµερα τα σχολεία σε αυτόν τον τοµέα (Grigal, Neubert, 

Moon & Graham, 2003, 110). Ένας κατάλληλα εκπαιδευµένος στη διδασκαλία του 

αυτοπροσδιορισµού εκπαιδευτικός και ταυτόχρονα αυτοπροσδιοριζόµενος ο ίδιος θα 

συµβάλει καταλυτικά προς αυτή την κατεύθυνση, πολλές φορές παρασύροντας µε το 

πάθος του και τους υπόλοιπους εµπλεκόµενους στο σχεδιασµό και την εφαρµογή 

προγραµµάτων για µαθητές µε αναπηρίες. Η χρήση στρατηγικών που ενισχύουν την 

αυτοπροσδιοριζόµενη µάθηση, όπως είναι οι στρατηγικές οι καθοδηγούµενες από το 

µαθητή, αλλά και η εφαρµογή επίσηµων προγραµµάτων αυτοπροσδιορισµού από την 

πρώιµη ακόµα εκπαίδευση των µαθητών µε αναπηρίες ενδείκνυται από όλες τις σχετικές 

έρευνες που αποδεικνύουν ότι µπορούν να επιφέρουν θετικά αποτελέσµατα τόσο κατά τη 

διάρκεια της εκπαίδευσης όσο και κατά την µετασχολική ενήλικη ζωή. 

 

2.10 Η Έννοια του Αυτοπροσδιορισµού στα Ελληνικά Αναλυτικά Προγράµµατα 

Σπουδών για τα Άτοµα µε  Αναπηρίες. 

 Τα άτοµα µε αναπηρία στην Ελλάδα βρίσκονται αντιµέτωπα µε 5 λυπηρές 

αλήθειες σχετικά µε την εργασιακή απασχόληση τους: 

 Το ποσοστό συµµετοχής των ατόµων µε αναπηρία στην αγορά εργασίας είναι 

ιδιαίτερα χαµηλό-84% των ΑµεΑ βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας (ΕΣΥΕ, 2003). 

 Οι εργαζόµενοι µε αναπηρία αντιµετωπίζουν συχνότερα τον κίνδυνο απόλυσης. 

 Συνήθως κατέχουν θέσεις εργασίας που δεν ανταποκρίνονται στις πραγµατικές τους 

ικανότητες. 

 Οι άνεργοι µε αναπηρία αντιµετωπίζουν µεγαλύτερο κίνδυνο να παραµείνουν 

µακροχρόνια άνεργοι. 
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 Η κατάσταση της απασχόλησης των γυναικών µε αναπηρία είναι ακόµη πιο άσχηµη 

από αυτή των αντρών µε αναπηρία. (Ε.Σ.Α.µε. Α, 2007, 5). 

 Εννοείται ότι το πρόβληµα είναι πολυδιάστατο και δεν µπορεί να ιδωθεί 

αποκλειστικά και µόνο από την πλευρά της επάρκειας εκπαίδευσης σχολικής, προ-

επαγγελµατικής και επαγγελµατικής. ∆εν µπορεί, όµως, κανείς να παραβλέψει το 

γεγονός ότι ένα πολύ µεγάλο µέρος αυτού του πληθυσµού που παραµένει σε κατάσταση 

«οµηρίας» από φτωχές επιδοµατικές ενισχύσεις σε όλη του τη ζωή δεν γνωρίζει στην 

πραγµατικότητα τις βασικές προϋποτιθέµενες δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την 

επιλογή επαγγέλµατος: το σχεδιασµό της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας, τη συλλογή 

πληροφοριών για τους χώρους εργασίας, την διερεύνηση των ενδιαφερόντων, τη 

συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων και των αδυναµιών, την προάσπιση των ατοµικών 

δικαιωµάτων.  

 Η επιλογή και η λήψη απόφασης, όπως ειπώθηκε ήδη στα προηγούµενα 

κεφάλαια, δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση για τα άτοµα µε αναπηρία και ειδικά για τα 

άτοµα µε νοητική αναπηρία που επιβαρύνονται µε λιγότερο ή περισσότερο σοβαρές 

γνωστικές ελλείψεις και αδυναµίες. Είναι, όµως, µια υπόθεση που µπορεί να 

ενσωµατωθεί και να λάβει τη θέση που της αρµόζει στα Αναλυτικά Προγράµµατα 

Σπουδών (Α.Π.Σ.) για τα άτοµα µε νοητική αναπηρία. Αρκεί να γίνει συνείδηση το 

γεγονός ότι ο αυτοπροσδιορισµός υπάρχει σε όλα τα άτοµα ανεξαρτήτως νοητικού 

δυναµικού και µπορεί µε την κατάλληλη εκπαίδευση και µε την παροχή επαρκών 

ευκαιριών για την άσκηση του να ενισχυθεί σηµαντικά και να οδηγήσει σε βελτίωση της 

συνολικής ποιότητας ζωής των ατόµων µε νοητική αναπηρία. 

 Στην πράξη ο αυτοπροσδιορισµός διδάσκεται όταν στα Α.Π.Σ. τίθενται στόχοι 

όπως οι παρακάτω:  

Στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση: 

 Να διδαχθούν οι µαθητές να αναλύουν συστηµατικά τις δυνατές επιλογές µε τα 

συνακόλουθα οφέλη και µειονεκτήµατα τους έτσι ώστε να συµµετέχουν σε απλές 

αποφάσεις και να εξετάζουν προηγούµενες αποφάσεις για να προσδιορίσουν εάν 

επιθυµούσαν ή επιδίωκαν τις συνέπειες τους. 

Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση: 
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 Να ενθαρρύνονται οι µαθητές να λαµβάνουν αποφάσεις που επηρεάζουν τις 

καθηµερινές τους δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων των ακαδηµαϊκών 

στόχων, των µετασχολικών αποτελεσµάτων, των προγραµµάτων τους και άλλων 

(Wehmeyer, 2002). 

 Η διδασκαλία του αυτοπροσδιορισµού περιλαµβάνει τη διδασκαλία όλων ή 

κάποιων από τα συστατικά στοιχεία της αυτοπροσδιοριζόµενης συµπεριφοράς, τα οποία 

είναι: 

1. η ικανότητα να κάνει κανείς επιλογές, 

2. η λήψη απόφασης, 

3. η επίλυση προβλήµατος, 

4. η αυτορύθµιση που συµπεριλαµβάνει την αυτοπαρατήρηση, την 

αυτοαξιολόγηση και την αυτοενίσχυση, 

5. η στοχοθέτηση και η επίτευξη στόχου, 

6. το εσωτερικό σηµείο ελέγχου, 

7. οι θετικές πεποιθήσεις για την αυτό-αποτελεσµατικότητα και οι θετικές 

προσδοκίες για το αποτέλεσµα, 

8. η συνειδητοποίηση του εαυτού και η αυτογνωσία (Wehmeyer, 1995). 

 Με βάση την παραπάνω λίστα συστατικών έγινε µια προσπάθεια να εξεταστούν 

τα πρόσφατα Α.Π.Σ. (2003) για τα άτοµα µε ελαφρά και µέτρια νοητική καθυστέρηση, 

για τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) 

και για τα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) Ειδικής Αγωγής Α’ και Β’ 

Βαθµίδας. Το Α.Π.Σ. για την ελαφρά και µέτρια νοητική καθυστέρηση επελέγη γιατί 

αυτή η οµάδα των ατόµων µε αναπηρία ενδιαφέρει την παρούσα έρευνα και αποτελεί το 

δείγµα της έρευνας. Τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και τα Τ.Ε.Ε Ειδικής Αγωγής από την άλλη 

αποτελούν εκείνες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης όπου το άτοµο εισάγεται στη διαδικασία 

της µετάβασης από τη σχολική στην ενήλικο ζωή, και διδάσκεται επαγγελµατικές 

δεξιότητες και δεξιότητες αυτόνοµης διαβίωσης. Εξάλλου οι µαθητές που φοιτούν στα 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και στα Τ.Ε.Ε. αντιµετωπίζουν συνήθως ηπιότερες µορφές νοητικής 

αναπηρίας και επιπλέον συµπεριλαµβάνονται στα προκαθορισµένα από την παρούσα 

εργασία ηλικιακά όρια (13-21 ετών). 
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 Η λεπτοµερειακή εξέταση των προαναφερόµενων Α.Π.Σ. ανέδειξε τα θετικά 

στοιχεία τους ως προς την προαγωγή του αυτοπροσδιορισµού αλλά και αρκετές 

ελλείψεις. Ξεκινώντας από τα θετικά προέκυψαν τα εξής συµπεράσµατα: 

 Τα τρία Α.Π.Σ. ενστερνίζονται και εφαρµόζουν τις σύγχρονες τάσεις στην ειδική 

αγωγή που έχουν να κάνουν µε την «εκπαίδευση για όλους, την λειτουργική 

αξιολόγηση, τη διδασκαλία λειτουργικών δεξιοτήτων και την έµφαση σε 

δεξιότητες που στηρίζουν και προάγουν τη συµµετοχή των ατόµων µε αναπηρία 

στην κοινότητα. (ΥΠΕΠΘ (Α), 2003, ΥΠΕΠΘ (Β), 2003, ΥΠΕΠΘ (Γ), 2003). 

 Στο Α.Π.Σ. των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και στο Α.Π.Σ. για τους µαθητές µε µέτρια και 

ελαφρά νοητική καθυστέρηση τονίζεται η σηµασία της αυτορρυθµιζόµενης 

µάθησης, δίνεται έµφαση στο να «µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν» οι µαθητές µε 

αναπηρία.  

 Στο Α.Π.Σ. των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ορίζεται ως απώτερος στόχος του προγράµµατος 

σπουδών η αυτονοµία των µαθητών, κάτι που είναι θετικό, έστω και αν στην 

πράξη η αυτονοµία προσεγγίζεται µόνο από την πλευρά της αυτενέργειας, της 

εκτέλεσης των ενεργειών από την πλευρά του ατόµου µε αναπηρία χωρίς να 

αγγίζει εσωτερικές ατοµικές παραµέτρους, όπως είναι η αυτοδιάθεση, η 

διερεύνηση των προτιµήσεων και των ενδιαφερόντων. 

 Η ικανότητα επίλυσης προβληµάτων εµπεριέχεται στα προγράµµατα σπουδών 

των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και των µαθητών µε µέτρια και ελαφρά νοητική καθυστέρηση και 

προτείνονται διδακτικές µέθοδοι και τεχνικές για την ενίσχυση της, χωρίς βέβαια 

να αποτελεί ξεχωριστή διδακτική ενότητα και άµεσο στόχο της διδασκαλίας. 

 Το Α.Π.Σ. για τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στην Κοινωνική 

και Πολιτική Αγωγή. Στο κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνονται διδακτικές ενότητες 

που σχετίζονται µε την γνώση του εαυτού, µε την υπευθυνότητα, µε τη διαχείριση 

της συµπεριφοράς και του ελεύθερου χρόνου. Περιλαµβάνονται, επίσης, 

δεξιότητες που σχετίζονται µε την προάσπιση των δικαιωµάτων των µαθητών και 

την ικανότητα καταγγελίας περιπτώσεων όπου έχουν παραβιαστεί τα δικαιώµατα 

τους. Η αυτοσυνηγορία (self-advocacy) είναι µια ικανότητα που χαρακτηρίζει το 

αυτοπροσδιοριζόµενο άτοµο και µπορεί να διδαχθεί µε την κατάλληλη 

υποστήριξη στο άτοµο µε νοητική αναπηρία. 
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 Επίσης, στο Α.Π.Σ. των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. αφιερώνεται ένα κεφάλαιο στην αυτόνοµη 

διαβίωση το οποίο περικλείει αρκετούς από τους στόχους που θα µπορούσε να 

περιλαµβάνει και ένα πρόγραµµα εστιασµένο στον αυτοπροσδιορισµό. Αξίζει να 

παρατεθούν αυτούσιοι οι στόχοι αυτοί: 

• Να εντοπίσει και να καλλιεργήσει τα προσωπικά του ενδιαφέροντα και την 

κλίση του προς υγιείς και κοινωνικά αποδεκτές ενασχολήσεις  

• Να συνειδητοποιήσει την εικόνα του εαυτού του στις πραγµατικές του 

διαστάσεις  

• Να αναπτύξει την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίµησή του  

• Να διαµορφώσει την ταυτότητα του. 

• Να εντοπίσει τις αδυναµίες του και να συµφιλιωθεί µε αυτές  

• Να εντοπίσει τις δυνατότητές του να τις προβάλλει και να τις καλλιεργεί 

(ΥΠΕΠΘ (Β), 2003, 186). 

 Στο ίδιο κεφάλαιο υπάρχει και η ενότητα του επαγγελµατικού 

προσανατολισµού και της εργασιακής απόδοσης όπου ο µαθητής διδάσκεται πώς 

να εµπλέκεται αποδοτικά σε µια συνέντευξη για εργασία ή πώς να συµπληρώνει 

µια αίτηση, δεξιότητες που οφείλει να κατέχει οποιοδήποτε αυτοπροσδιοριζόµενο 

ενήλικο άτοµο µετά το πέρας της εκπαίδευσης του. 

 Πολύ ενθαρρυντικό είναι, επίσης, το γεγονός ότι συµπεριλαµβάνεται στο Α.Π.Σ. 

των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. το κεφάλαιο του σχολικού επαγγελµατικού προσανατολισµού. 

Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται και πάλι αρκετοί από τους στόχους που θα 

µπορούσαν να περιλαµβάνονται και σε ένα πρόγραµµα εστιασµένο στον 

αυτοπροσδιορισµό και έχουν να κάνουν µε την αυτογνωσία και τη 

συνειδητοποίηση των ικανοτήτων και των αδυναµιών, µε την διερεύνηση των 

ενδιαφερόντων και των προτιµήσεων, µε τις διαδικασίες σχεδιασµού και 

συλλογής πληροφοριών για διάφορα επαγγέλµατα και µε την ικανότητα να 

λαµβάνουν αποφάσεις. Απώτερος στόχος είναι η αποτελεσµατική µετάβαση τους 

στον κόσµο της αναζήτησης εργασίας και του επαγγέλµατος. 

 

 Όπως θα έγινε ήδη κατανοητό το Α.Π.Σ. σπουδών που συγκεντρώνει τις 

περισσότερες παραµέτρους του αυτοπροσδιορισµού, ακόµα και αν αυτό δε συµβαίνει 
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άµεσα και εστιασµένα αλλά έµµεσα είναι αυτό των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πρόκειται για µια 

ενθαρρυντική διαπίστωση διότι µέχρι πρότινος δεν υπήρχαν αυτές οι σχολικές µονάδες 

ειδικής αγωγής και δεν υπήρχε κάποιος τρόπος να διδαχθούν οι µαθητές µε αναπηρίες σε 

οποιαδήποτε άλλη δοµή δεξιότητες όπως τις παραπάνω, παρά µόνο άτυπα από γονείς και 

φίλους. 

 Τα σηµεία στα Α.Π.Σ. τα οποία θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως αρνητικά 

ως προς την προαγωγή του αυτοπροσδιορισµού δεν είναι λίγα. Συνοψίζονται στα εξής: 

 Αυτούσια η έννοια του αυτοπροσδιορισµού απουσιάζει παντελώς και από τα τρία 

διαφορετικά Α.Π.Σ. Γίνονται αναφορές σε κάποια από τα συστατικά στοιχεία της 

αυτοπροσδιοριζόµενης συµπεριφοράς αλλά όχι υπό την επικεφαλίδα του 

αυτοπροσδιορισµού.  

 Παρόλο που στα Α.Π.Σ. για τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. αφιερώνεται ένα µεγάλο µέρος του 

προγράµµατος σε δεξιότητες που σχετίζονται µε τον αυτοπροσδιορισµό, την 

προετοιµασία του µαθητή για τη µετάβαση και την προσέγγιση του «ως όλον» µε 

τις πολλές και ποικίλες διαστάσεις που µπορεί να έχει η ζωή του ατόµου, δεν 

συµβαίνει το ίδιο και στο πρόγραµµα σπουδών για τα Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής. Το 

περιεχόµενο τους είναι εστιασµένο στις επαγγελµατικές-τεχνικές πλευρές της 

κάθε ειδικότητας αγνοώντας παντελώς τις παραµέτρους της επιλογής, της λήψης 

απόφασης, του σχεδιασµού, της επίλυσης προβληµάτων κ.τ.λ. Θα µπορούσε 

κανείς να αντιτάξει ως επιχείρηµα το γεγονός ότι όταν το άτοµο µε αναπηρία 

φτάνει σε αυτή τη βαθµίδα εκπαίδευσης έχει ήδη λάβει τις σηµαντικές αποφάσεις 

για τη ζωή του, όπως για παράδειγµα ποια ειδικότητα θα ακολουθήσει, όπως, 

επίσης, ότι σε αυτή τη βαθµίδα εκπαίδευσης φτάνουν άτοµα µε αναπηρίες που 

δεν παρουσιάζουν µεγάλες γνωστικές αποκλίσεις από το τυπικό. Τα άτοµα µε 

µαθησιακές δυσκολίες, για παράδειγµα, αποτελούν µια τέτοια κατηγορία. 

Ωστόσο, ακόµα και αυτά τα άτοµα τείνουν να παρουσιάζουν χαµηλά επίπεδα 

αυτοπροσδιορισµού (Wehmeyer, 1995)και εξωτερικά σηµεία ελέγχου (Field, 

Martin, Miller, Ward & Wehmeyer, 1998). Λαµβάνοντας κανείς υπόψη του την 

κουλτούρα της ελληνικής οικογένειας που τείνει να κρατά εξαρτηµένα για πολλά 

χρόνια τα «αδύναµα» µέλη της υπερπροστατεύοντας τα, βαραίνει ακόµα 
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περισσότερο ο ρόλος της εκπαίδευσης στην ανάδειξη των δεξιοτήτων της 

αυτονοµίας και του αυτοπροσδιορισµού, ανεξαρτήτως αναπηρίας. 

 Στο Α.Π.Σ. για τα άτοµα µε µέτρια και ελαφρά νοητική καθυστέρηση γίνονται 

µεν αναφορές στην αυτορρυθµιζόµενη µάθηση, στην ενίσχυση της 

αυτοεκτίµησης και της αυτοαντίληψης αλλά στην πράξη δεν διαπιστώθηκαν 

διδακτικοί στόχοι που να εστιάζουν άµεσα και συγκεκριµένα στην ανάπτυξη ή 

βελτίωση των δεξιοτήτων εκείνων που θα προωθήσουν την αυτορύθµιση, όπως η 

αυτοπαρατήρηση, η αυτοαξιολόγηση και η αυτοενίσχυση. ∆εν υπάρχουν, επίσης, 

προτεινόµενοι διδακτικοί στόχοι που να εστιάζουν άµεσα στην επίλυση 

προβλήµατος παρόλο που στην εισαγωγή των κεφαλαίων αναφέρεται συχνά ως 

γενικός στόχος.  

 ∆ιαπιστώθηκε έλλειψη συνέχειας µεταξύ των αναλυτικών προγραµµάτων σε 

διδακτικούς στόχους που αφορούν σε δεξιότητες αυτοπροσδιορισµού. Για 

παράδειγµα, ενώ το Α.Π.Σ. των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. προσφέρει κατευθυντήριες γραµµές 

για τη διατύπωση και την εφαρµογή διδακτικών στόχων που σχετίζονται µε τη 

γνώση του εαυτού, την αυτοεκτίµηση, την υπευθυνότητα και την αυτοδιαχείριση 

της συµπεριφοράς, ωστόσο δεν υπάρχουν αντίστοιχοι στόχοι στο Α.Π.Σ. για τους 

µαθητές µε µέτρια και ελαφρά νοητική καθυστέρηση προσαρµοσµένοι στην 

ηλικιακή οµάδα των µαθητών υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Ο αυτοπροσδιορισµός 

περικλείει δεξιότητες και στάσεις οι οποίες εµφανίζονται και καλλιεργούνται ήδη 

από την πρώιµη παιδική ηλικία (Brown & Cohen, 1996, Ylvisaker & Feeney, 

2002). ∆εν είναι δυνατόν να περιµένει κανείς ότι ξαφνικά θα αναπτυχθούν 

δεξιότητες και στάσεις αυτοπροσδιορισµού στην προεφηβική και εφηβική ηλικία 

(ηλικίες των µαθητών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) όταν έχουν παραµεληθεί εντελώς στα 

προηγούµενα χρόνια. Αυτό, άλλωστε, συµβαίνει µε όλες τις δεξιότητες που έχουν 

τις ρίζες τους νωρίς στη ζωή του ανθρώπου αλλά δεν εξασκούνται συστηµατικά. 

 Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο σχετίζεται µε τον τρόπο µε τον οποίο 

διατυπώνονται οι διδακτικοί στόχοι στα Α.Π.Σ. (όπως και στα Εξατοµικευµένα 

Εκπαιδευτικά Προγράµµατα). Η διατύπωση παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην 

ερµηνεία που θα αποδώσουν οι εκπαιδευτικοί στους προτεινόµενους διδακτικούς 

στόχους και τελικά στην εφαρµογή της διδασκαλίας τους (Brown & Cohen, 
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1996). Οι διδακτικοί στόχοι που δίνουν µεγάλη έµφαση στην εκτέλεση οδηγιών 

και κανόνων αλλά παραµελούν τις προσωπικές προτιµήσεις, ενδιαφέροντα και 

επιθυµίες υπονοµεύουν την ενίσχυση του αυτοπροσδιορισµού (Brown & Cohen, 

1996) και διδάσκουν στο άτοµο απλά την υπακοή πολλές φορές µε δυσάρεστες 

για το άτοµο συνέπειες στην ενήλικη ζωή του. Για παράδειγµα, η µαθηµένη τάση 

για συµµόρφωση προς τον σηµαντικό άλλο και τους κανόνες που του τίθενται 

αναφέρεται ως έναν από τους λόγους ύπαρξης υψηλών ποσοστών σεξουαλικής 

κακοποίησης ανάµεσα στα άτοµα µε νοητική καθυστέρηση (Tharinger, Horton & 

Millea, 1990). Για να γίνει πιο εύκολα κατανοητό το ζήτηµα της διατύπωσης θα 

αναφερθεί το εξής παράδειγµα µέσα από το Α.Π.Σ. για τους µαθητές µε µέτρια 

και ελαφρά νοητική καθυστέρηση στην ενότητα της υπευθυνότητας στην 

γενικότερη ενότητα των κοινωνικών δεξιοτήτων: 

• Το παιδί µαθαίνει να ακολουθεί κανόνες σε νέες δραστηριότητες ή παιχνίδια: 

Η έννοια της ακολουθίας των κανόνων. Η σηµασία των κανόνων στην οµαλή 

λειτουργία των κοινωνικών σχέσεων. 

Ο παραπάνω στόχος µπορεί να ερµηνευτεί διαφορετικά από διαφορετικούς 

ανθρώπους και το πιο πιθανό είναι ότι κατά την εφαρµογή του εξαιτίας των 

συχνών συµπεριφορικών προβληµάτων αλλά και των γνωστικών ελλείψεων που 

συναντώνται στη νοητική καθυστέρηση θα τηρηθούν αυστηρά κριτήρια επίτευξης 

του στόχου και θα αγνοηθεί πλήρως η προσωπική επιλογή του µαθητή στην 

έναρξη και στη διατήρηση κοινωνικών σχέσεων. Εναλλακτικά ο παραπάνω 

στόχος θα µπορούσε να διατυπωθεί ως εξής προκειµένου να υποστηρίξει τις 

αναδυόµενες ή τις κεκτηµένες δεξιότητες αυτοπροσδιορισµού του παιδιού µε 

µέτρια ή ελαφρά νοητική καθυστέρηση: 

• Το παιδί µαθαίνει να ασχολείται µε νέα παιχνίδια ή δραστηριότητες που έχει 

επιλέξει το ίδιο χρησιµοποιώντας κοινωνικά αποδεκτές συµπεριφορές.  

• Μαθαίνει να παρατηρεί τον εαυτό του κατά τη χρήση παιχνιδιού ή τη 

συµµετοχή σε δραστηριότητα.  

• Μαθαίνει να αξιολογεί εάν έχει ή όχι χρησιµοποιήσει κοινωνικά αποδεκτές 

συµπεριφορές.  
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• Μαθαίνει να αυτοενισχύεται δίνοντας στον εαυτό του περισσότερο χρόνο 

ενασχόλησης µε το αντικείµενο ή τη δραστηριότητα που ο ίδιος/η ίδια θα 

επιλέξει.  

• Μαθαίνει να διακρίνει το κοινωνικά αποδεκτό από το µη κοινωνικά αποδεκτό 

στις συµπεριφορές του. 

• Μαθαίνει να εκτιµά τις συνέπειες που θα έχει η συµπεριφορά του εάν 

ξεφεύγει από τα όρια του κοινωνικά αποδεκτού. 

• Μαθαίνει να λαµβάνει αποφάσεις σχετικά µε τη στάση του σε µια νέα 

δραστηριότητα ή παιχνίδι µε βάση τις συνέπειες που αυτή θα έχει αργότερα. 

 Το πιο πιθανό είναι ότι οι παραπάνω διδακτικοί στόχοι ακούγονται 

υπεραισιόδοξοι ή εξαιρετικά δύσκολοι στην εφαρµογή τους. Ωστόσο, σε σχολεία του 

εξωτερικού όπου εφαρµόζονται προγράµµατα διδασκαλίας του αυτοπροσδιορισµού εδώ 

και πολλά χρόνια εφαρµόζονται µε επιτυχία (Karvonen, Test, Wood, Browder & 

Algozzine, 2004) και ίσως αξίζει τον κόπο να ξεκινήσει µια προσπάθεια και στα σχολεία 

της Ελλάδας. 

 Η συζήτηση αυτή θα µπορούσε να συµπεριλάβει πολλές ακόµα διαπιστώσεις και 

προτάσεις για ενσωµάτωση του αυτοπροσδιορισµού στα ελληνικά Α.Π.Σ. για τους 

µαθητές µε αναπηρίες. Αυτό που έχει σηµασία είναι να γίνει συνείδηση στους 

εµπλεκόµενους µε την ειδική αγωγή, είτε πρόκειται για τους συγγραφείς των 

προγραµµάτων, είτε για τους εφαρµόζοντες τα προγράµµατα, ότι ο αυτοπροσδιορισµός 

δεν µπορεί πλέον να αγνοείται ή να υποτιµάται. ∆εν είναι λίγοι οι εκπαιδευτικοί που 

δυσκολεύονται οι ίδιοι να ασκήσουν τον αυτοπροσδιορισµό τους εξαιτίας της έλλειψης 

περιθωρίων για πρωτοβουλίες και προσωπικές επιλογές στις σχολικές µονάδες όπου οι 

ίδιοι διδάσκουν. ∆εν είναι τυχαίο ότι εξειδικευµένοι επιστήµονες στο ζήτηµα του 

αυτοπροσδιορισµού στη νοητική αναπηρία καλούν τους εκπαιδευτικούς των µαθητών µε 

αναπηρία να αυτοπροσδιοριστούν οι ίδιοι προτού µπουν στη διαδικασία να διδάξουν τον 

αυτοπροσδιορισµό στους µαθητές τους (Field, Martin, Miller, Ward & Wehmeyer, 

1998). 
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2.11. Σκοπός της Έρευνας. 

 Παρόλο που στο διεθνές ερευνητικό και εκπαιδευτικό πεδίο το ζήτηµα του 

αυτοπροσδιορισµού σε σχέση µε τα άτοµα µε νοητική καθυστέρηση έχει αναγνωριστεί 

ως πολύ σηµαντικό από τους επαγγελµατίες στο χώρο της αναπηρίας, ωστόσο στην 

Ελλάδα παραµένει ακόµα αδιερεύνητο και σχετικά άγνωστο στους πολλούς. ∆εν 

υπάρχουν µέχρι στιγµής εργαλεία αξιολόγησης του αυτοπροσδιορισµού σταθµισµένα ή 

έστω προσαρµοσµένα στην ελληνική πραγµατικότητα. Για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν 

και ερευνητικά δεδοµένα σχετικά µε το επίπεδο του αυτοπροσδιορισµού στα άτοµα µε 

νοητικές αναπηρίες στην Ελλάδα. Απώτερη συνέπεια είναι να αγνοούνται πλήρως οι 

ελλείψεις που υπάρχουν στον τοµέα αυτό στις πολιτικές και τα προγράµµατα 

αντιµετώπισης στην εκπαίδευση και την αποκατάσταση καθώς και τις σηµαντικές 

συνέπειες που έχουν οι ελλείψεις αυτές στις διαδικασίες µετάβασης των ατόµων µε 

νοητική αναπηρία στην ενήλικο ζωή, της εργασιακής απασχόλησης και εν τέλει στην 

ποιότητα ζωής τους. 

 Η πιλοτική αυτή έρευνα έχει ως σκοπό να διερευνήσει τον αυτοπροσδιορισµό 

των ατόµων µε ήπιες νοητικές αναπηρίες µε µια κλίµακα αξιολόγησης του 

αυτοπροσδιορισµού που έχει κατασκευαστεί ακριβώς γι’ αυτόν το σκοπό και έχει 

προσαρµοστεί στην ελληνική γλώσσα και πραγµατικότητα.  

 Τα διερευνητικά ερωτήµατα που προκύπτουν από το σκοπό της έρευνας είναι: 

1. Ποια είναι τα επίπεδα του αυτοπροσδιορισµού στα άτοµα µε ήπιες νοητικές 

αναπηρίες στην Ελλάδα; 

2. Υπάρχουν διαφορές µεταξύ των τεσσάρων βασικών χαρακτηριστικών του 

αυτοπροσδιορισµού, δηλαδή ανάµεσα στην αυτορύθµιση, την ψυχολογική 

ενδυνάµωση, την αυτό-πραγµάτωση και την αυτονοµία στα άτοµα µε ήπιες 

νοητικές αναπηρίες στην Ελλάδα και αν ναι ποιες είναι αυτές; 

3. Σχετίζεται το επίπεδο του αυτοπροσδιορισµού µε τα ατοµικά χαρακτηριστικά, και 

συγκεκριµένα µε το φύλο, την ηλικία και τον τύπο της νοητικής αναπηρίας; 

4. Υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στα επίπεδα του αυτοπροσδιορισµού των ατόµων 

µε ήπιες νοητικές αναπηρίες στην Ελλάδα και στα επίπεδα του 

αυτοπροσδιορισµού των ατόµων µε νοητικές αναπηρίες που αποτέλεσαν το 

δείγµα για τη στάθµιση της κλίµακας στην αρχική της ξενόγλωσση µορφή; 
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 Τέλος, δεύτερος-όχι λιγότερο σηµαντικός-σκοπός της έρευνας είναι να 

δοκιµαστεί η χρήση της κλίµακας «The Arc’s Self-Determination Scale, Adolescent 

Version» των Wehmeyer και Kelchner (1995), προσαρµοσµένη στην ελληνική γλώσσα 

σε εφήβους µε ήπιες νοητικές αναπηρίες έτσι ώστε να αποτελέσει στο µέλλον ένα 

χρήσιµο εκπαιδευτικό αλλά και ερευνητικό εργαλείο για την αξιολόγηση του 

αυτοπροσδιορισµού στα άτοµα µε νοητικές και άλλες αναπηρίες. 
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3. Ερευνητικό Μέρος-Μεθοδολογία. 

3.1. Συµµετέχοντες 

 Τα δεδοµένα της παρούσας πιλοτικής έρευνας βασίζονται στις απαντήσεις 32 

µαθητών. Συγκεκριµένα, συµµετείχαν στην έρευνα 26 νέοι και 6 νέες από σχολικές 

µονάδες ειδικής αγωγής στη Θεσσαλονίκη, στη Ρόδο, στην Κατερίνη και στην 

ευρύτερη περιοχή της Πιερίας και στις Σέρρες. Η κατηγοριοποίηση του δείγµατος σε 

σχέση µε το φύλο φαίνεται στο γράφηµα 1. 

 
 

Θηλυκού φύλου 
6/32 (18,8%)

Αρσενικού 
φύλου 26/32 

(81,3%)

 
Γράφηµα 1. Κατηγοριοποίηση του δείγµατος σε σχέση µε το φύλο. 

 Οι µαθητές ανήκαν σε σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, 5 από αυτούς σε Τµήµατα Ένταξης Γυµνασίων και Λυκείων, 4 σε 

Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής και οι υπόλοιποι 23 σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Οι ηλικίες των 

συµµετεχόντων κυµαίνονταν από τα 13 έως τα 21 έτη, ηλικίες που επελέγησαν µε 

βάση τις προτεινόµενες ηλικίες των κατασκευαστών της κλίµακας που 

χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα, εκτός από δύο συµµετέχοντες, οι οποίοι είναι 13 

χρονών, φοιτούν, όµως στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και βρίσκονται στην 

προεφηβεία, οπότε, έπειτα από τη συγκατάθεση και του ενός από τους δύο 

κατασκευαστές της κλίµακας SDS, κρίθηκε κατάλληλη η συµπερίληψη τους ως 

συµµετέχοντες. H κατανοµή των ηλικιών για το σύνολο των συµµετεχόντων φαίνεται 

στον πίνακα 1.  
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Ηλικίες Συχνότητα Ποσοστό 
13 2 6,3
14 6 18,8
15 1 3,1
16 6 18,8
17 4 12,5
18 3 9,4
19 3 9,4
20 2 6,3
21 5 15,6
Total 32 100,0
Πίνακας 1. Κατανοµή των ηλικιών στο σύνολο των συµµετεχόντων. 

 Ο µέσος όρος για τις ηλικίες των συµµετεχόντων ήταν τα 17,03 έτη (τυπική 

απόκλιση=2,596), ηλικία που προσεγγίζει σηµαντικά το Μ.Ο. των ηλικιών των 

συµµετεχόντων µε βάση τους οποίους σταθµίστηκε η κλίµακα στην αρχική της 

µορφή (Μ.Ο.=17,08, τ.α.=1.99) (Wehmeyer, 1995). 

 Κατά τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων το δείγµα των 

συµµετεχόντων µοιράστηκε σε δύο ηλικιακές οµάδες των 13-17 ετών και 18-21 ετών. 

Η κατηγοριοποίηση του δείγµατος σε δύο οµάδες φαίνεται στο γράφηµα 2. 

 13-17 
ετών

 19/32
 59,4%

18-21 ετών
 13/32
 40,6%

 
Γράφηµα 2. Κατηγοριοποίηση του δείγµατος σε δύο οµάδες µε βάση την ηλικία. 

 Όσον αφορά στον τύπο της αναπηρίας 15 άτοµα ήταν διαγνωσµένα µε 

µαθησιακές δυσκολίες (46,9%), 6 µε ελαφρά νοητική καθυστέρηση (18,8%) και 11 

µε µέτρια νοητική καθυστέρηση (34,4%). Ακριβή στοιχεία για το δείκτη νοηµοσύνης 

µε βάση σταθµισµένα τεστ δεν δόθηκαν από τις σχολικές µονάδες στις οποίες 

φοιτούσαν οι µαθητές αλλά οι εκπαιδευτικοί µε βάση τις πληροφορίες του ατοµικού 

φακέλου του κάθε µαθητή ήταν σε θέση να διαβεβαιώσουν για τον τύπο της νοητικής 
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αναπηρίας που αντιµετώπιζαν οι συµµετέχοντες. Στο γράφηµα 3 φαίνεται η 

κατηγοριοποίηση του δείγµατος σε σχέση µε τον τύπο της αναπηρίας. 

Μέτρια Νοητική 
Καθυστέρηση 

11/32
 34,4%

Ελαφρά 
Νοητική 

Καθυστέρηση 
6/32 

18,8%

Μαθησιακές 
∆υσκολίες

15/32
 46,9%

 
Γράφηµα 3. Κατηγοριοποίηση του δείγµατος σε σχέση µε τον τύπο της νοητικής αναπηρίας. 

 Τα άτοµα µε ελαφρά νοητική καθυστέρηση ήταν πολύ λίγα για να 

αποτελέσουν µια αυτόνοµη κατηγορία η οποία θα µπορούσε να στηρίξει τη 

στατιστική ανάλυση των δεδοµένων, οπότε και συγχωνεύτηκαν σε µία οµάδα-αυτή 

της νοητικής καθυστέρησης-οι δύο οµάδες της µέτριας νοητικής και της ελαφράς 

νοητικής καθυστέρησης. Στο γράφηµα 4 φαίνεται η νέα κατηγοριοποίηση των 

συµµετεχόντων σε σχέση µε τη νοητική τους αναπηρία.  

Νοητική 
Καθυστέρηση

17/32
 53,1%

Μαθησιακές 
∆υσκολίες

 15/32
46,9%

 
Γράφηµα 4. Τελική κατηγοριοποίηση του δείγµατος σε σχέση µε τον τύπο της νοητικής αναπηρίας. 

 Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η οµάδα των συµµετεχόντων µε 

συνδυασµό των ανεξάρτητων µεταβλητών τους. Στον πίνακα 2. παρουσιάζεται η 

κατανοµή του τύπου της νοητικής αναπηρίας στις δύο ηλικιακές οµάδες που 
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προκαθορίστηκαν και στον πίνακα 3. η κατανοµή του τύπου της νοητικής αναπηρίας 

στα δύο φύλα.. 
 Ηλικία 

Τύπος Αναπηρίας 13-17 18-21 

 

Συνολικά 

Μαθησιακές ∆υσκολίες 

Νοητική Καθυστέρηση 

Συνολικά 

12 

7 

19 

3 

10 

13 

15 

17 

32 

Πίνακας 2. Κατανοµή του τύπου της νοητικής αναπηρίας στις δύο ηλικιακές οµάδες. 

 Φύλο 

 Αρσενικό Θηλυκό 

 

Συνολικά 

Μαθησιακές ∆υσκολίες 

Νοητική Καθυστέρηση 

Συνολικά 

13 

13 

26 

2 

4 

6 

15 

17 

32 

Πίνακας 3. Κατανοµή του τύπου της νοητικής αναπηρίας στα δύο φύλα. 

 

3.2. Περιγραφή του Ερευνητικού Εργαλείου. 

 Η συλλογή των δεδοµένων της παρούσας έρευνας έγινε µε τη χρήση της 

κλίµακας “The Arc’s Self-Determination Scale” (SDS) των Wehmeyer και Kelchner 

(1995). Η κλίµακα αυτή συµπληρώνεται από τον ίδιο το συµµετέχοντα στην έρευνα, 

από το άτοµο, δηλαδή, µε τη νοητική αναπηρία. Αποτελείται από 72 ερωτήσεις-

σηµεία και παρέχει δεδοµένα για τον ολικό αυτοπροσδιορισµό του ατόµου 

στηριζόµενα σε µετρήσεις των τεσσάρων θεµελιωδών χαρακτηριστικών των 

αυτοπροσδιοριζόµενων ενεργειών, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από τους Wehmeyer, 

Kelchner και Richards (1996). 

 Όπως ορίζεται από τον έναν από τους κατασκευαστές της κλίµακας στο 

εγχειρίδιο των οδηγιών χρήσης του εργαλείο η κλίµακα σχεδιάστηκε για να 

αποτελέσει ένα εργαλείο-µέσο έτσι ώστε να ενδυναµωθούν οι µαθητές µε νοητική 

αναπηρία να γίνουν περισσότερο αυτοπροσδιοριζόµενα άτοµα, να αποκτήσουν τη 

δική τους φωνή µέσα στην τάξη. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον ενδιαφερόµενο 

εκπαιδευτικό µόνο για να διερευνήσει τις αντιλήψεις του ίδιου του µαθητή για τον 

αυτοπροσδιορισµό του και όχι ως εργαλείο αποκλεισµού κάποιων µαθητών από 

υπηρεσίες και προγράµµατα. ∆εν αποτελεί, δηλαδή, σε καµία περίπτωση διαγνωστικό 

εργαλείο µε την αυστηρή έννοια των ψυχοµετρικών εργαλείων. Με την κλίµακα αυτή 

µπορεί ο εκπαιδευτικός να βοηθήσει το µαθητή να αξιολογήσει ο ίδιος τις 

πεποιθήσεις του για τον εαυτό του και τον αυτοπροσδιορισµό του, να προσδιορίσει 

τις δυνατότητες και τις αδυναµίες του και να αξιολογήσει την πρόοδο του σε σχέση 
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µε τον αυτοπροσδιορισµό σε βάθος χρόνου (Wehmeyer, 1995). Για την εποχή που 

κατασκευάστηκε αποτελούσε το πρώτο ολοκληρωµένο εργαλείο αξιολόγησης του 

αυτοπροσδιορισµού των µαθητών µε νοητική αναπηρία και κατά επέκταση το µόνο 

µέσο για τον προσδιορισµό διδακτικών στόχων και σχεδιασµό παρεµβάσεων στον 

τοµέα του αυτοπροσδιορισµού (Wehmeyer, 1995).  

 Ερευνητικά η χρήση της κλίµακας συνιστάται σε περιπτώσεις όπου 

επιδιώκεται η µελέτη της αποτελεσµατικότητας παρεµβάσεων, εκπαιδευτικών 

στρατηγικών και παιδαγωγικού υλικού σχετικών µε τον αυτοπροσδιορισµό και 

γενικότερα η µελέτη της επίδρασης του περιβάλλοντος και των εµπειριών στον 

αυτοπροσδιορισµό των µαθητών (Wehmeyer, 1995).  

 Η ιδιαιτερότητα της κλίµακας SDS έγκειται στο ότι συµπληρώνεται από το 

ίδιο το άτοµο µε νοητική αναπηρία. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό που κατά 

πολλούς µειώνει την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων της. Η άποψη αυτή στηρίζεται 

στη γενικότερη φιλοσοφία ότι τα άτοµα µε νοητική αναπηρία δεν είναι ικανά να 

γνωρίζουν και να απαντούν ορθά για διάφορες πτυχές του εαυτού τους και της 

προσωπικής τους ζωής. Οι κατασκευαστές υποστηρίζουν µε έµφαση την αξιοπιστία 

της κλίµακας τονίζοντας αρκετές φορές ότι σηµασία έχει το πώς αντιλαµβάνεται το 

ίδιο το άτοµο τον εαυτό του ακόµα και αν οι προσωπικές του αντιλήψεις δεν 

αντικατοπτρίζουν απόλυτα την πραγµατικότητα. Σύµφωνα µε τους ίδιους, η κλίµακα 

κατασκευάστηκε µε τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζει τα προβλήµατα µε την 

αξιοπιστία και την εγκυρότητα (Wehmeyer, 1995, Wehmeyer, Kelchner & Richards, 

1996). Εξάλλου, το θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο βασίστηκε η κατασκευή της 

κλίµακας δεν θα επέτρεπε ποτέ την παραδοχή της ατεκµηρίωτης έως σήµερα 

υπόθεσης ότι τα άτοµα µε νοητική αναπηρία δεν µπορούν να έχουν τις δικές τους 

προσωπικές αντιλήψεις για τον εαυτό τους και τον τρόπο που λειτουργούν. 

 Η κλίµακα χωρίζεται σε 4 ενότητες, µία ενότητα για κάθε ένα από τα τέσσερα 

θεµελιώδη χαρακτηριστικά του αυτοπροσδιορισµού. Η πρώτη ενότητα µετρά την 

αυτονοµία, συµπεριλαµβανοµένων της ανεξαρτησίας του ατόµου αλλά και του 

βαθµού στον οποίο το άτοµο ενεργεί µε βάση τις προσωπικές του πεποιθήσεις, αξίες, 

ικανότητες και τα προσωπικά του ενδιαφέροντα. Οι ερωτήσεις-σηµεία της ενότητας 

αυτής προέρχονται αυτούσια από την «Autonomous Functioning Checklist” των 

Sigafoos, Feinstein, Damond και Reiss (Wehmeyer, 1995). Ο συµµετέχων επιλέγει 

από µια τετράβαθµη κλίµακα τύπου Likert τη συχνότητα µε την οποία το ίδιο 

πιστεύει ότι εµφανίζει τη συγκεκριµένη συµπεριφορά. H πρώτη βαθµίδα της 
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κλίµακας αντιστοιχεί στην απάντηση «∆εν το κάνω ακόµα κι αν έχω την ευκαιρία», η 

δεύτερη βαθµίδα στην απάντηση « Το κάνω µερικές φορές όταν έχω την ευκαιρία», η 

τρίτη στην απάντηση «Το κάνω τις περισσότερες φορές που έχω την ευκαιρία» και η 

τελευταία στην απάντηση «Το κάνω κάθε φορά που έχω την ευκαιρία». 

 Ο πρώτος και ο δεύτερος υποτοµέας της αυτονοµίας µετρούν την 

ανεξαρτησία. Η ανεξαρτησία µετριέται στα πλαίσια της λειτουργίας του ατόµου µέσα 

στην οικογένεια και, επίσης, κατά την αλληλεπίδραση του µε το περιβάλλον, την 

κοινότητα. Οι υπόλοιποι 4 υποτοµείς αφορούν στη δράση του ατόµου µε βάση τις 

προτιµήσεις του, τις ικανότητες του, τα ενδιαφέροντα και τις πεποιθήσεις του. Ο 

βαθµός στον οποίο το άτοµο δρα µε βάση τις παραπάνω παραµέτρους µετριέται στο 

πλαίσιο του ψυχαγωγικού και ελεύθερου χρόνου του, στο πλαίσιο της εµπλοκής του 

στην κοινότητα και της αλληλεπίδρασης του µε αυτήν, στο πλαίσιο της επιλογής 

µετασχολικών κατευθύνσεων καθώς και στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που εµπλέκουν 

την προσωπική έκφραση, για παράδειγµα η διακόσµηση του δωµατίου και η επιλογή 

µουσικής. 

 Η δεύτερη ενότητα µετρά την αυτορρύθµιση και αποτελείται από δύο 

υποτοµείς: ο πρώτος µετρά την ικανότητα επίλυσης διαπροσωπικών γνωστικών 

προβληµάτων και ο δεύτερος τη στοχοθέτηση και την απόδοση στην επίτευξη του 

στόχου. Στον πρώτο υποτοµέα το άτοµο καλείται να διαβάσει την αρχή και το τέλος 

καθεµίας από έξι συνολικά ιστορίες που αφορούν τη λειτουργία του ατόµου στην 

οικογένεια, το σχολείο, την εργασία, τις διαπροσωπικές σχέσεις. Έπειτα, θα πρέπει να 

συµπληρώσει µε τον τρόπο που το ίδιο θεωρεί κατάλληλο τη µέση της ιστορίας, τι 

συνέβη, δηλαδή, ανάµεσα στην αρχή της ιστορίας, όπου δίνονται τα δεδοµένα του 

προβλήµατος, και στο τέλος της, όπου το πρόβληµα επιλύεται τελικά µε ευεργετικό 

τρόπο για το άτοµο. Στο δεύτερο υποτοµέα, της στοχοθέτησης και της επίτευξης 

στόχου, υπάρχουν τρεις ερωτήσεις για τρεις βασικούς τοµείς της µετασχολικής ζωής 

του ατόµου: την εργασιακή απασχόληση, την κατοικία και το µεταφορικό µέσο. Το 

άτοµο καλείται να απαντήσει εάν έχει κάνει σχέδια για το µέλλον σε αυτούς τους 

τρεις τοµείς και, επιπλέον, να καταγράψει 4 ενέργειες το ανώτερο για τον κάθε 

τοµέα-εάν θέλει και λιγότερες-που πιστεύει ότι πρέπει να κάνει για να επιτύχει τους 

µελλοντικούς αυτούς στόχους.  

 Η ενότητα 3 παρέχει ενδείξεις για την ψυχολογική ενδυνάµωση του ατόµου. 

Η ψυχολογική ενδυνάµωση αποτελείται από τις ποικίλες διαστάσεις του αντιληπτού 
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ελέγχου. Τα άτοµα που είναι αυτοπροσδιοριζόµενα δρουν βάσει των πεποιθήσεων 

ότι: 

• έχουν την ικανότητα να εµφανίσουν τις συµπεριφορές που είναι απαραίτητες έτσι 

ώστε να επηρεάσουν τις εξελίξεις στο περιβάλλον τους και ότι 

• αν εµφανίσουν αυτές τις συµπεριφορές θα συµβούν οι επιδιωκόµενες εξελίξεις. 

Οι συµµετέχοντες διαβάζουν δύο αντιφατικές δηλώσεις και επιλέγουν ανάµεσα σε 

αυτές χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της αναγκαστικής επιλογής (forced-choice 

method). Οι υψηλές βαθµολογίες αντικατοπτρίζουν θετικές αντιλήψεις για τον έλεγχο 

και την αποτελεσµατικότητα του ατόµου. 

 Η τέταρτη και τελευταία ενότητα της κλίµακας µετρά τη συνειδητοποίηση του 

εαυτού. Τα αυτοπροσδιοριζόµενα άτοµα είναι συνειδητοποιηµένα ως προς τον εαυτό 

τους µε την έννοια ότι χρησιµοποιούν µια ολοκληρωµένη, και λογικά ορθή, γνώση 

του εαυτού τους και των δυνατοτήτων και περιορισµών τους, έτσι ώστε να ενεργούν 

µε τέτοιο τρόπο που να εκµεταλλεύονται αυτή τη γνώση µε ευεργετικό τρόπο για τα 

ίδια. Η αυτογνωσία διαµορφώνεται µέσα από την τριβή µε το περιβάλλον του 

καθενός και την ερµηνεία αυτού του περιβάλλοντος και επηρεάζεται από τις 

εκτιµήσεις των άλλων, τις ενισχύσεις και τους προσδιορισµούς που δίνονται στην ίδια 

του τη συµπεριφορά. Οι συµµετέχοντες απαντούν σε µια σειρά από δηλώσεις που 

αντικατοπτρίζουν χαµηλή ή υψηλή συνειδητοποίηση του εαυτού σηµειώνοντας εάν 

συµφωνούν ή διαφωνούν µε κάθε µία από τις δηλώσεις. Οι υψηλές βαθµολογίες 

αντικατοπτρίζουν υψηλά επίπεδα συνειδητοποίησης του εαυτού. 

 Το ανώτερο όριο βαθµολογίας που διαθέτει η κλίµακα είναι 148 βαθµούς (σε 

επίπεδο ανεπεξέργαστων βαθµολογιών) και οι υψηλότερες βαθµολογίες 

αντικατοπτρίζουν υψηλότερο αυτοπροσδιορισµό. Η επεξεργασία των βαθµολογιών 

παρέχει δύο τύπων ποσοστιαίες βαθµολογίες. Τη ποσοστιαία βαθµολογία µε βάση τις 

νόρµες του δείγµατος και την ποσοστιαία θετική βαθµολογία. Η βαθµολογία µε βάση 

τις νόρµες του δείγµατος εξάγεται ξεχωριστά για κάθε έναν από τους υποτοµείς των 

τεσσάρων ενοτήτων, συνολικά για την κάθε ενότητα και συνολικά για τον ολικό 

αυτοπροσδιορισµό του συµµετέχοντα. Είναι ενδεικτική του ποσοστού των 

βαθµολογιών από το δείγµα της στάθµισης που είναι ίσες ή χαµηλότερες από τη 

βαθµολογία του συγκεκριµένου συµµετέχοντα Εάν, για παράδειγµα, ένας µαθητής 

σηµειώσει βαθµολογία 70 στην ενότητα της αυτονοµίας, αυτό σηµαίνει ότι 70% των 

βαθµολογιών από το δείγµα της στάθµισης ήταν ίδιες ή χαµηλότερες από τη 
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βαθµολογία του µαθητή στην συγκεκριµένη ενότητα. Η ποσοστιαία θετική 

βαθµολογία εξάγεται για την κάθε ενότητα συνολικά και όχι για τους υποτοµείς. 

Επίσης, εξάγεται ποσοστιαία θετική βαθµολογία και για τον ολικό αυτοπροσδιορισµό 

του ατόµου. Η βαθµολογία αυτή είναι ενδεικτική του θετικού ποσοστού για την κάθε 

ενότητα. Για παράδειγµα, η ενότητα της αυτονοµίας µπορεί να δώσει το ανώτερο 96 

βαθµούς. Εάν ένας µαθητής πετύχει 72 βαθµούς θα έχει µια θετική βαθµολογία 75%, 

όπου το 96 αντιπροσωπεύει την 100% θετική βαθµολογία και το 0 την 0% θετική 

βαθµολογία (Wehmeyer, 1995). 

 Η κλίµακα SDS σταθµίστηκε µε βάση τις απαντήσεις που έδωσαν 500 

µαθητές (223 άντρες, 210 γυναίκες και 67 άτοµα αγνώστου φύλου) από σχολεία 5 

πολιτειών της Αµερικής (Τέξας, Βιρτζίνια, Αλαµπάµα, Κονέκτικατ και Κολοράντο). 

Οι ηλικίες των συµµετεχόντων κυµαίνονταν από τα 14 έως τα 22 έτη µε µέσο όρο τα 

17,08 έτη. Οι συµµετέχοντες ήταν µαθητές χωρίς αναπηρίες, µε µαθησιακές 

δυσκολίες, µε νοητική καθυστέρηση και λίγα άτοµα µε άλλου είδους διαταραχές 

(κινητική αναπηρία, αυτισµό, προβλήµατα λόγου).  

 Η αξιοπιστία της κλίµακας σε σχέση µε συγκλίνοντα κριτήρια (concurrent 

criterion-related validity) εξασφαλίστηκε µε την ανάδειξη σχέσεων µεταξύ της SDS 

και άλλων αντιληπτικά συναφών εργαλείων , ανάµεσα στα οποία πολλαπλά εργαλεία 

που µετρούν το σηµείο ελέγχου, τους προσδιορισµούς της ακαδηµαϊκής επιτυχίας και 

την αυτοαποτελεσµατικότητα. Επιπλέον, η κλίµακα είχε επαρκή κατασκευαστική 

αξιοπιστία (construct validity), συµπεριλαµβανοµένης της παραγοντικής αξιοπιστίας 

(factorial validity) που εξασφαλίστηκε µε επαναλαµβανόµενες παραγοντικές 

αναλύσεις και αξιοπιστία διακριτότητας (discriminative validity), όπως, επίσης, και 

επαρκή εσωτερική συνάφεια (internal consistency) (Chronbach’s a=0.90). 

 Σύµφωνα µε τους κατασκευαστές της κλίµακας η SDS δύναται να 

χρησιµοποιηθεί σε µαθητές µε νοητική αναπηρία, συγκεκριµένα σε µαθητές µε 

ελαφρά νοητική καθυστέρηση ή µαθησιακές δυσκολίες. Σε επικοινωνία µε τον έναν 

από τους κατασκευαστές της κλίµακας και συγγραφέα των οδηγιών για τη διαδικασία 

χρήσης της κλίµακας Wehmeyer M. L., επιτράπηκε η προσαρµογή της κλίµακας στην 

ελληνική γλώσσα και η χρήση της για ερευνητικούς σκοπούς στην παρούσα εργασία. 

Ο ίδιος παρείχε χρήσιµες πληροφορίες για τη χορήγηση της κλίµακας και συµφώνησε 

στη χρήση της σε µαθητές και µε µέτρια νοητική καθυστέρηση, όπως, επίσης, και σε 

µαθητές 13 χρονών, ένα χρόνο, δηλαδή, µικρότερους από την χαµηλότερη ηλικία στο 

δείγµα µε το οποίο σταθµίστηκε η κλίµακα. 
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3.3. ∆ιαδικασία Προσαρµογής του Ερευνητικού Εργαλείου στην Ελληνική 

Γλώσσα. 

 Η κλίµακα ανακτήθηκε από το ∆ιαδίκτυο έπειτα από τη συγκατάθεση του 

Wehmeyer M. L. έναν από τους δύο κατασκευαστές της κλίµακας. Ο ίδιος µε 

προσωπική του πρωτοβουλία έστειλε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και το 

εγχειρίδιο µε τις οδηγίες χρήσης και χορήγησης του εργαλείου. Ο Wehmeyer M. L. 

επέδειξε ενδιαφέρον για την παρούσα ερευνητική προσπάθεια και έδωσε πολύτιµες 

συµβουλές για τη διαδικασία χορήγησης του εργαλείου. ∆ιευκρίνισε ότι είναι 

επιθυµητή η προσαρµογή της κλίµακας και σε άλλες γλώσσες και πολιτισµούς και 

διαβεβαίωσε ότι η µορφή της κλίµακας επιτρέπει την χρήση της και σε αλλόγλωσσα 

περιβάλλοντα µε την κατάλληλη µετάφραση και προσαρµογή. Έπειτα, από την 

εξασφάλιση της έγκρισης του για προσαρµογή της κλίµακας στην ελληνική γλώσσα 

και χρήση της για ερευνητικούς λόγους στον ελληνικό µαθητικό πληθυσµό µε 

νοητική αναπηρία, ξεκίνησε η διαδικασία µετάφρασης της κλίµακας. 

 Αρχικά η κλίµακα SDS µεταφράστηκε από την υπογράφουσα την εργασία, 

κάτοχος του πτυχίου Proficiency του Πανεπιστηµίου του Cambridge, και από µια 

πτυχιούχο φιλόλογο της αγγλικής γλώσσας. Η µετάφραση της κλίµακας δεν 

παρουσίασε ιδιαίτερες δυσκολίες. Ορισµένα σηµεία που αφορούσαν σε συνήθειες ή 

πολιτισµικά χαρακτηριστικά της χώρας κατασκευής της τροποποιήθηκαν έτσι ώστε 

να είναι προσαρµόσιµα και στην ελληνική πραγµατικότητα. Για παράδειγµα στην 

ενότητα της επίλυσης προβληµάτων υπήρχε ένα σηµείο που αναφερόταν στο µάθηµα 

της διδασκαλίας των «Αγγλικών», µιας γλώσσας που για τις Η.Π.Α. θεωρείται ως η 

πρώτη τους γλώσσα και στην πραγµατικότητα αποτελεί το κυρίως γλωσσικό µάθηµα 

(“You go to your English class one morning…”. Το σηµείο αυτό στην ελληνική 

προσαρµογή της κλίµακας τροποποιήθηκε αντικαθιστώντας το µάθηµα των 

«Αγγλικών» µε το µάθηµα της «Γλώσσας» που είναι το κυρίως γλωσσικό µάθηµα για 

τους Έλληνες µαθητές και είναι εξοικειωµένοι µε αυτόν τον όρο στα Αναλυτικά 

Προγράµµατα τους. Σε ένα άλλο σηµείο στην ενότητα της αυτονοµίας αναφέρεται ο 

όρος «4-H» (“I take part in youth groups like 4-H, scouting, church groups). 

Αναζητήθηκε η σηµασία του όρου αυτού στο ∆ιαδίκτυο χωρίς αποτελέσµατα. Από τα 

συµφραζόµενα, όµως, φαίνεται ότι αποτελεί κάποιου είδους εξωσχολική απασχόληση 

ψυχαγωγικού-παιδαγωγικού χαρακτήρα, ο οποίος, όµως, είναι τελείως ξένος για τους 

Έλληνες µαθητές. Για το λόγο αυτό ο όρος αντικαταστάθηκε από τον όρο 

«πολιτιστικούς συλλόγους» που για την ελληνική πραγµατικότητα αποτελούν µια 
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µορφή απασχόλησης των νέων πολύ συνηθισµένη, χωρίς να επηρεάζεται από αυτή 

την αντικατάσταση το νόηµα της πρότασης ή η απάντηση που θα δώσει ο µαθητής. 

Στο ίδιο πλαίσιο απλοποιήθηκε ο όρος «εκκλησιαστικές οµάδες» (church groups) σε 

«κατηχητικό» που για την Ελλάδα είναι ο συνήθης όρος που χρησιµοποιούµε όταν 

αναφερόµαστε σε απασχόληση του παιδιού σε διάφορες δραστηριότητες στο πλαίσιο 

της εκκλησίας. 

 Το επόµενο βήµα στη διαδικασία της µετάφρασης, σύµφωνα µε την 

ενδεδειγµένη µεθοδολογία που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις, ήταν να 

µεταφραστεί στην Αγγλική γλώσσα το ήδη µεταφρασµένο στην ελληνική γλώσσα 

κείµενο της κλίµακας SDS. Με αυτόν τον τρόπο θα αναδεικνύονταν τυχόν λάθη ή 

αδυναµίες στην αρχική µετάφραση. Η µετάφραση στην Αγγλική έγινε από δύο 

πτυχιούχους της Αγγλικής Φιλολογίας ξεχωριστά, από τις οποίες η µία κατέχει 

µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην µετάφραση και διερµηνεία. Στις δύο 

µεταφράστριες δε δόθηκε η κλίµακα στην αρχική της µορφή έτσι ώστε να µην 

επηρεαστεί η δική τους µετάφραση έχοντας γνώση του πρωτότυπου. Από τη δεύτερη 

αυτή µετάφραση προέκυψαν λάθη που είχαν να κάνουν αποκλειστικά µε την 

προσαρµογή ορισµένων όρων στην ελληνική πραγµατικότητα που είχε γίνει στο 

προηγούµενο στάδιο, παραδείγµατα της οποίας δόθηκαν στην προηγούµενη 

παράγραφο. Επίσης, έγιναν κάποιες διορθώσεις σε σηµεία όπου χρησιµοποιούνταν η 

κτητική αντωνυµία «µου» στην ενότητα της αυτονοµίας. Στο πρωτότυπο οι 

κατασκευαστές χρησιµοποιούν τη φράση “my own” (my own hair, my own room, 

κ.τ.λ.). Στην αρχική µετάφραση η φράση αυτή είχε µεταφραστεί απλά µε τη χρήση 

της αντωνυµίας «µου» η οποία, όµως, δεν ήταν αρκετή για να αποδώσει την έµφαση 

που δίνουν οι κατασκευαστές µε τη δική τους φράση. Επιλέχθηκε να αντικατασταθεί 

η αντωνυµία «µου» από την πιο εµφατική παραλλαγή της «το δικό µου, τα δικά µου, 

κ.τ.λ.). ∆εν σηµειώθηκαν άλλες αδυναµίες πέρα από τη χρήση ορισµένων λέξεων που 

ήταν διαφορετικές από το πρωτότυπο της κλίµακας αλλά στην πραγµατικότητα ήταν 

συνώνυµες και αποτύπωναν ακριβώς το ίδιο νόηµα όταν χρησιµοποιούνταν η 

µεταφρασµένη στην ελληνική γλώσσα λέξη. 

 Όταν το τελικό κείµενο της κλίµακας ήταν έτοιµο κρίθηκε πολύ σηµαντικό να 

δοθεί η κλίµακα δοκιµαστικά σε µαθητές χωρίς αναπηρίες αλλά µικρότερης 

χρονολογικής ηλικίας προκειµένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν σηµεία στη 

διατύπωση ή στο λεξιλόγιο που θα δυσκόλευαν ιδιαίτερα την κατανόηση της 

κλίµακας. Ο Wehmeyer στο εγχειρίδιο της κλίµακας δίνει την πληροφορία ότι το 
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πρωτότυπο κείµενο της κλίµακας είναι προσαρµοσµένο στο αναγνωστικό επίπεδο 

ενός µαθητή της 4ης τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου (Wehmeyer, 1995). Κατά 

συνέπεια το ιδανικότερο θα ήταν να δοκιµαστεί σε µαθητές αυτής της τάξης ενός 

ελληνικού δηµοτικού σχολείου. Ωστόσο, η ελληνική οικογενειακή, εκπαιδευτική 

αλλά και επαγγελµατική κουλτούρα είναι πολύ διαφορετική από αυτή των κατοίκων 

των Η.Π.Α. Στην Ελλάδα ένα παιδί στην 4η ∆ηµοτικού δεν έχει σχεδόν καµία επαφή 

µε επαγγελµατικές δεξιότητες, σπανίως αποφασίζει µόνο του πως θα γεµίσει τον 

ελεύθερο χρόνο του µε ψυχαγωγικές-παιδαγωγικές δραστηριότητες και σπανίως 

αφήνεται µόνο του να συναλλάσσεται µε πωλητές, να κάνει επισκέψεις σε εµπορικά 

κέντρα, να διακοσµεί το δωµάτιο του ακόµα και να λύνει τα διαπροσωπικά του 

προβλήµατα µε συµµαθητές και δασκάλους. Για το λόγο αυτό κρίθηκε 

καταλληλότερο να δοκιµαστεί η µεταφρασµένη κλίµακα σε µαθητές 5ης και 6ης 

∆ηµοτικού που είναι πιθανότερο να έχουν περισσότερες εµπειρίες σχετικές µε τις 

ερωτήσεις-σηµεία της κλίµακας. Τελικά η κλίµακα SDS χορηγήθηκε σε 20 µαθητές 

της 5ης ∆ηµοτικού και σε 15 µαθητές της 6ης ∆ηµοτικού, κορίτσια και αγόρια. Η 

χορήγηση έγινε οµαδικά στις τάξεις από την υπογράφουσα αυτή την εργασία. Η 

οµαδική χορήγηση επιτρέπεται από τους κατασκευαστές της κλίµακας όταν ο 

πληθυσµός είναι ικανός για κάτι τέτοιο (Wehmeyer, 1995).  

 Η πρώτη αυτή επαφή µε το µεταφρασµένο κείµενο της κλίµακας ανέδειξε 

δυσκολία των παιδιών µε συγκεκριµένες λέξεις του κειµένου για τις οποίες ζητούσαν 

επεξηγήσεις. Οι πιο «δύσκολες» λέξεις ήταν οι εξής: συναλλάσσοµαι/ σταδιοδροµία/ 

κατάρτιση/ καλλωπισµός/ µακροπρόθεσµα/ περιορισµοί. Οι λέξεις αυτές 

επεξηγούνταν στους µαθητές όσες φορές και αν ζητήθηκε, κάτι το οποίο προβλέπεται 

και επιτρέπεται από το εγχειρίδιο µε τις οδηγίες χρήσης των κατασκευαστών 

(Wehmeyer, 1995). ∆εν υπήρξαν άλλα προβλήµατα άξια λόγου µε την επαφή των 

µαθητών µε το εργαλείο. Οι λέξεις που αναδείχθηκαν ως «δύσκολες» δεν ήταν 

δυνατόν να τροποποιηθούν διότι στην ελληνική γλώσσα δεν υπάρχουν άλλες πιο 

απλές λέξεις που να µπορούν να αποδώσουν µε την ίδια ακρίβεια την αντίστοιχη 

αγγλική. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε να µην γίνει καµία τροποποίηση αλλά να 

δίνονται πολλές επεξηγήσεις όταν ο µαθητής µε τη νοητική αναπηρία θα έφτανε σε 

εκείνα το σηµεία ακόµα και αν από µόνος του δεν το ζητούσε.  

 Στην προσαρµογή της κλίµακας έγινε προσπάθεια να διατηρηθεί όσο το 

δυνατόν η αρχική διαµόρφωση των σελίδων. Έγινε, επίσης, µετάφραση του έντυπου 

της βαθµολογίας καθώς και του εξώφυλλου. Στο εξώφυλλο δεν προστέθηκαν οι 
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σηµειώσεις των κατασκευαστών, το λογότυπο της εκδοτικής εταιρείας, η ηµεροµηνία 

της κατασκευής και τα ονόµατα των κατασκευαστών. Παρουσιάζεται µόνο το όνοµα 

της κλίµακας καθώς και τα προσωπικά στοιχεία που πρέπει να συµπληρώσει ο 

µαθητής. Τέλος, έγινε µετάφραση και των οδηγιών χορήγησης από το εγχειρίδιο της 

κλίµακας. 

 Έπειτα από τη χρήση της κλίµακας στο δείγµα των συµµετεχόντων της 

παρούσας πιλοτικής έρευνας, διενεργήθηκε στατιστική ανάλυση της εσωτερικής 

συνοχής της ελληνικής προσαρµογής της κλίµακας SDS. Η ανάλυση αυτή κατέδειξε 

ικανοποιητικό βαθµό εσωτερικής συνοχής στην προσαρµογή της κλίµακας 

(Cronbach’ s a=,807). 

 Επιπλέον, διενεργήθηκε στατιστική ανάλυση για τον εντοπισµό συσχετίσεων 

µε το δείκτη Pearson µεταξύ τόσο των βαθµολογιών µε βάση τις νόρµες όσο και των 

θετικών βαθµολογιών στους τοµείς της ελληνικής προσαρµογής της κλίµακας. Οι 

συσχετίσεις που διαπιστώθηκαν παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 4. 
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,915** ,558* ,385*   ,857** ,607** ,549**  ,917** 

ΘΕΤΙΚΗ 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 

,911** ,484*   ,857**  ,505** ,489**  ,942** 

ΘΕΤΙΚΗ 

ΑΥΤΟΡΥΘ. 

,417* ,966*   ,607** ,505**  ,353*  ,638** 

ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧ. 

ΕΝ∆ΥΝ. 

,396* ,371* ,833**  ,549** ,489** ,353*   ,641** 

ΘΕΤΙΚΗ ΣΥΝ. 

ΕΑΥΤΟΥ 

   ,978**       
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ΘΕΤΙΚΗ ΑΥΤΟ 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ 

,839** ,629** ,478**  ,917** ,942** ,638** ,641**   

Πίνακας 4. Συσχετίσεις µε το δείκτη Pearson µεταξύ των βαθµολογιών µε βάση τις νόρµες και των θετικών 

βαθµολογιών καθώς και των τοµέων µεταξύ τους (όπου αναφέρεται µόνο το όνοµα του τοµέα δίνεται η 

βαθµολογία µε βάση τις νόρµες, όπου αναφέρεται η λέξη θετική δίνεται η αντίστοιχη θετική βαθµολογία). 

 

3.4. ∆ιαδικασία Χορήγησης του Ερευνητικού Εργαλείου. 

 Ο Wehmeyer (1995) δίνει στο εγχειρίδιο χρήσης της κλίµακας SDS 

κατευθυντήριες γραµµές για τη χορήγηση του εργαλείου στους µαθητές µε νοητική 

αναπηρία. Οι οδηγίες αυτές µεταφράστηκαν από την υπογράφουσα την παρούσα 

εργασία και εφαρµόστηκαν πιστά κατά τη διαδικασία χορήγησης της κλίµακας στους 

συµµετέχοντες και τη συλλογή δεδοµένων. 

 Σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών είναι καταλληλότερο η κλίµακα 

να χορηγείται από άτοµα που γνωρίζουν τους µαθητές µε την αναπηρία έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται ένα περιβάλλον εµπιστοσύνης κατά τη συµπλήρωση της κλίµακας 

αλλά και να υποστηρίζεται σωστά ο µαθητής από ένα άτοµο που γνωρίζει τις 

δυνατότητες και τις αδυναµίες του στην κατανόηση κυρίως του λόγου. Για το λόγο 

αυτό η χορήγηση της κλίµακας έγινε από την υπογράφουσα την εργασία µόνο σε 5 

άτοµα από το συνολικό δείγµα των 32 ατόµων. 

 Αντίγραφο της κλίµακας καθώς και των οδηγιών χορήγησης εστάλη µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. της Ρόδου µε την παράκληση να 

συµπληρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα από µαθητές µε µέτρια ή ελαφρά 

νοητική καθυστέρηση ή µε µαθησιακές δυσκολίες ηλικιών από 14 έως 21 έτη. 

Συµπληρωµατικές οδηγίες δόθηκαν µέσω τηλεφώνου. Από το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. της Ρόδου 

επιστράφηκαν συµπληρωµένα 11 αντίγραφα της κλίµακας. Η χορήγηση έγινε από 

εκπαιδευτικό του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ρόδου. 

 Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε µε κοινωνική λειτουργό από το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

των Σερρών από όπου επιστράφηκαν 2 αντίγραφα, µε εκπαιδευτικό από το 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. των Σερρών από όπου επιστράφηκαν 5 αντίγραφα και µε εκπαιδευτικό 

από οµάδα των Κ.∆.Α.Υ. Πιερίας από όπου επιστράφηκαν συνολικά 9 αντίγραφα 

συµπληρωµένα από µαθητές τµηµάτων Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής και Τµηµάτων 

Ένταξης σε Γυµνάσια και Λύκεια του Νοµού Πιερίας. Η υπογράφουσα την εργασία 

χορήγησε µε την παρουσία εκπαιδευτικού του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Παπαφείου στη 

Θεσσαλονίκη 5 αντίγραφα της κλίµακας σε µαθητές του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Συνολικά 

χορηγήθηκαν 32 αντίγραφα της κλίµακας SDS.  

 73



 Ανάµεσα στις οδηγίες που δόθηκαν στα άτοµα που χορήγησαν την κλίµακα 

ήταν να εξασφαλιστεί κατά το δυνατόν η δηµιουργία άνετης ατµόσφαιρας και 

κλίµατος εµπιστοσύνης και να περιγραφεί στους µαθητές ο λόγος για τον οποίο 

συµπληρώνουν αυτή την κλίµακα και τι θα µπορούσαν να κερδίσουν από τα 

αποτελέσµατα της. Ζητήθηκε, επίσης, να τονιστεί στους µαθητές να απαντήσουν µε 

όλη τους την ειλικρίνεια και χωρίς να φοβούνται ή να ντρέπονται για την απάντηση 

τους. Εξάλλου, στις οδηγίες που συµπεριλαµβάνονται µέσα στο κείµενο της κλίµακας 

και πριν αρχίσουν οι ερωτήσεις σε κάθε ενότητα τονίζεται ότι δεν υπάρχουν σωστές ή 

λάθος απαντήσεις και ότι αυτό που έχει σηµασία είναι να συµπληρωθούν µε όσο το 

δυνατόν πιο ειλικρινείς απαντήσεις. 

 Η χορήγηση έγινε ατοµικά στον κάθε συµµετέχοντα. Η χορήγηση της 

κλίµακας και η συµπλήρωση της διαρκεί περίπου 30 -40 λεπτά και σε περιπτώσεις 

που ο µαθητής αντιµετωπίζει δυσκολίες µε την κατανόηση ή την συµπλήρωση 

αυξάνει ακόµα περισσότερο αλλά δεν υπάρχει απαγορευτικό ανώτερο χρονικό όριο. 

 Στους συµµετέχοντες που κατείχαν δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής η 

κλίµακα διαβαζόταν και συµπληρωνόταν από τον ίδιο το συµµετέχοντα. Σε µαθητές, 

οι οποίοι δεν κατείχαν δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής ή οι δεξιότητες που 

κατείχαν δεν επαρκούσαν για την ανεξάρτητη συµπλήρωση της κλίµακας µε βάση 

την εκτίµηση του εκπαιδευτικού τους, οι οδηγίες και τα σηµεία-ερωτήσεις της 

κλίµακας διαβάζονταν στον συµµετέχοντα από τον εκπαιδευτικό και οι απαντήσεις 

καταγράφονταν, επίσης, από τον εκπαιδευτικό χωρίς να τροποποιηθεί απολύτως 

τίποτα από την προφορική απάντηση του µαθητή. Οι κατασκευαστές της κλίµακας 

προτείνουν αυτό τον τρόπο χορήγησης της κλίµακας σε µαθητές που δε γνωρίζουν 

ανάγνωση και γραφή. Σε περιπτώσεις όπου ο µαθητής δεν κατανοούσε από µόνος του 

κάποια σηµεία την κλίµακας δίνονταν όσο το δυνατόν περισσότερες εξηγήσεις 
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4. Αποτελέσµατα. 

 Η βαθµολόγηση των κλιµάκων έγινε από την υπογράφουσα την εργασία. Η 

στατιστική ανάλυση των δεδοµένων που συλλέχθησαν µε την κλίµακα SDS έγινε µε 

το πρόγραµµα SPSS Έκδοση 15.0 για τα Windows. Εξήχθησαν περιγραφικά 

στατιστικά στοιχεία για τους υποτοµείς καθώς και για τους τοµείς ολικά και ολικά για 

τον αυτοπροσδιορισµό των συµµετεχόντων. Στη στατιστική ανάλυση 

χρησιµοποιήθηκε τόσο η βαθµολογία µε βάση τις νόρµες της κλίµακας όσο και οι 

θετικές βαθµολογίες. Στον αρχικό σχεδιασµό της έρευνας ενδιέφερε και η επίδραση 

του φύλου στις εξεταζόµενες µεταβλητές, όµως, εξαιτίας του πολύ µικρού δείγµατος 

συµµετεχόντων θηλυκού φύλου κρίθηκε ακατάλληλη αυτού του τύπου η εξέταση.  

• Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για το σύνολο των συµµετεχόντων. 

 Συνολικά οι συµµετέχοντες σηµείωσαν κατά µέσο όρο υψηλότερες 

βαθµολογίες στον τοµέα της αυτορρύθµισης (Μ.Ο.=74,03, τυπική απόκλιση=21,435). 

Ακολουθεί ο τοµέας της συνειδητοποίησης του εαυτού (Μ.Ο.=56,53, τ.α.=32,945), 

αρκετά χαµηλότερες είναι οι βαθµολογίες στην ψυχολογική ενδυνάµωση 

(Μ.Ο.=39,03, τ.α.=22,588) και τέλος οι χαµηλότερες βαθµολογίες κατά µέσο όρο 

σηµειώθηκαν στον τοµέα της αυτονοµίας (Μ.Ο.=31,09, τ.α.=19,827). Η ολική 

βαθµολογία για τον αυτοπροσδιορισµό είναι πολύ χαµηλή (Μ.Ο.=36,63, 

τ.α.=22,712). 

 Στον πίνακα 5 δίνονται τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για τις 

βαθµολογίες των τοµέων καθώς και για την ολική βαθµολογία του 

αυτοπροσδιορισµού, οι οποίες βασίζονται στις νόρµες του δείγµατος και αφορούν στο 

σύνολο των συµµετεχόντων. Αµέσως µετά ακολουθεί το Γράφηµα 5 στο οποίο 

αναπαρίστανται οι µέσοι όροι των ολικών αυτών βαθµολογιών στο σύνολο των 

συµµετεχόντων.  
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Σύνολο                    Μ.Ο. 

Τυπ. Απόκλιση 

Κατώτερη βαθµολογία 

Ανώτερη βαθµολογία 

31,09 

19,827 

2 

75 

74,03 

21,435 

13 

100 

39,03 

22,588 

2 

80 

56,53 

32,945 

5 

96 

36,63 

22,712 

1 

82 

Πίνακας 5 .Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για τις βαθµολογίες των τοµέων µε βάση τις νόρµες  

και για τη βαθµολογία του αυτοπροσδιορισµού ολικά στο σύνολο των συµµετεχόντων. 
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Γράφηµα 5. Μέσοι όροι βαθµολογιών µε βάση τις νόρµες στους τοµείς της κλίµακας και στον αυτοπροσδιορισµό 

ολικά για το σύνολο των συµµετεχόντων.
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 Στα Γραφήµατα 6 και 7 παρουσιάζονται οι µέσοι όροι των βαθµολογιών µε 

βάση τις νόρµες στο σύνολο των συµµετεχόντων για τους υποτοµείς της αυτονοµίας 

και της αυτορρύθµισης ταυτόχρονα. Στον γενικότερο τοµέα της αυτονοµίας οι 

συµµετέχοντες επέδειξαν συνολικά υψηλότερες βαθµολογίες στον υποτοµέα Γ: 

«∆ρώντας µε βάση τις προτιµήσεις, τα ενδιαφέροντα, τις πεποιθήσεις και τις 

ικανότητες: Ψυχαγωγικός και ελεύθερος χρόνος» (Μ.Ο.=49,16, τ.α.=29,359). Οι 

χαµηλότερες βαθµολογίες κατά µέσο όρο σηµειώθηκαν στον υποτοµέα «∆ρώντας µε 

βάση τις προτιµήσεις, τα ενδιαφέροντα, τις πεποιθήσεις και τις ικανότητες: Εµπλοκή 

και αλληλεπίδραση µε την κοινότητα» (Μ.Ο.=32,34, τ.α.=26,120) καθώς και στον 

υποτοµέα «∆ρώντας µε βάση τις προτιµήσεις, τα ενδιαφέροντα, τις πεποιθήσεις και 

τις ικανότητες: Μετασχολικές κατευθύνσεις» (Μ.Ο.=32,72, τ.α.=24,964). Τα 

αποτελέσµατα αυτά ήταν αναµενόµενα και θα σχολιαστούν στο κεφάλαιο της 

συζήτησης που ακολουθεί. 
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Γράφηµα 6. Μέσοι όροι βαθµολογιών µε βάση τις νόρµες για τους υποτοµείς της αυτονοµίας στο σύνολο των 

συµµετεχόντων. (Α= «Ανεξαρτησία: Ρουτίνα προσωπικής φροντίδας και λειτουργίες προσανατολισµένες στην 

οικογένεια», Β= «Ανεξαρτησία: Αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον», Γ= «∆ρώντας µε βάση τις προτιµήσεις, τις 

πεποιθήσεις, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες: Ψυχαγωγικός και ελεύθερος χρόνος», ∆= «∆ρώντας µε βάση τις 

προτιµήσεις, τις πεποιθήσεις, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες: Εµπλοκή και αλληλεπίδραση µε την 

κοινότητα», Ε= «∆ρώντας µε βάση τις προτιµήσεις, τις πεποιθήσεις, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες: 

Μετασχολικές κατευθύνσεις», ΣΤ΄= «∆ρώντας µε βάση τις προτιµήσεις, τις πεποιθήσεις, τα ενδιαφέροντα και τις 

ικανότητες: Προσωπική Έκφραση».) 

 Στον τοµέα της αυτορρύθµισης σηµειώθηκαν γενικά υψηλές βαθµολογίες σε 

σχέση µε τον τοµέα της αυτονοµίας παρόλο που αναµενόταν το αντίστροφο, 

δεδοµένου ότι η επίλυση προβλήµατος και η στοχοθέτηση δεν συµπεριλαµβάνεται 

στα Α.Π. Σπουδών ως αυτόνοµος και συγκεκριµένος στόχος. Ο τοµέας της 
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στοχοθέτησης και της απόδοσης στην επίτευξη του στόχου συγκέντρωσε κατά µέσο 

όρο την υψηλότερη βαθµολογία στον τοµέα της αυτορρύθµισης (Μ.Ο.=75,00, 

τ.α.=20,218)και µια από τις υψηλότερες βαθµολογίες στο σύνολο των τοµέων που 

αξιολογήθηκαν µε την κλίµακα. 
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Γράφηµα 7. Μέσοι όροι βαθµολογιών µε βάση τις νόρµες για τους υποτοµείς της αυτορρύθµισης στο σύνολο 

των συµµετεχόντων. 

• Στατιστική ανάλυση των ηλικιακών διαφορών. 

 Οι συµµετέχοντες κατηγοριοποιήθηκαν µε βάση την ηλικία τους σε δύο 

οµάδες (13-17 και 18-21 ετών) µε βάση τις οποίες έγινε και η στατιστική ανάλυση 

των ηλικιακών διαφορών. Αυτό έγινε γιατί το δείγµα ήταν πολύ µικρό για να 

εξαχθούν συµπεράσµατα για κάθε χρονολογική ηλικία ξεχωριστά. Η ανάλυση των 

δεδοµένων δεν έδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφοροποιήσεις των αποτελεσµάτων 

σε σχέση µε την ηλικία. Το εύρηµα αυτό ήταν αναµενόµενο και συζητείται στο 

κεφάλαιο της Συζήτησης. Οι βαθµολογίες µε βάση την ηλικία παρουσιάζονται στον 

πίνακα 6 για τον κάθε τοµέα ολικά και για τη βαθµολογία του αυτοπροσδιορισµού 

ολικά.  

Ηλικία 
Αυτονοµία Αυτορρύθµιση 

Ψυχολογική 

Ενδυνάµωση 

Συνειδητοποίηση 

του εαυτού 

Αυτό 

προσδιορισµός 

13-17         Μ.Ο. 

                  N 

      Τυπ. Αποκ. 

29,84 

19 

20,364 

80,58 

19 

14,489 

38,37 

19 

22,670 

47,16 

19 

35,439 

36,89 

19 

24,255 

18-21 Μ.Ο. 

                 N 

      Τυπ. Απόκ.. 

32,92 

13 

31,09 

64,46 

13 

26,551 

40,00 

13 

23,356 

70,23 

13 

24,032 

36,23 

13 

21,210 

Πίνακας 6: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για τις βαθµολογίες των τοµέων και του 

αυτοπροσδιορισµού ολικά µε βάση την ηλικία. 
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•  Στατιστική ανάλυση των διαφορών µε βάση τον τύπο της αναπηρίας. 

 Οι διαφορές µε βάση τον τύπο της αναπηρίας εξετάστηκαν για δύο οµάδες: 

την οµάδα των συµµετεχόντων µε µαθησιακές δυσκολίες και την οµάδα των 

συµµετεχόντων µε νοητική καθυστέρηση. ∆ε διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µε βάση τον τύπο της αναπηρίας για την πλειοψηφία από τις ολικές 

βαθµολογίες των τοµέων της κλίµακας, ούτε και για την βαθµολογία ολικά για τον 

αυτοπροσδιορισµό. Μόνο για τον τοµέα της αυτορρύθµισης διαπιστώθηκε στατιστικά 

σηµαντική διαφορά µε βάση τον τύπο της αναπηρίας [F(1,28)=8,026, p.<,05]. Η τάση 

είναι να βαθµολογούνται υψηλότερα οι συµµετέχοντες µε µαθησιακές δυσκολίες σε 

σχέση µε τους συµµετέχοντες µε νοητική καθυστέρηση. Στον Πίνακα 7 

παρουσιάζονται τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των βαθµολογιών στους τοµείς 

της κλίµακας µε βάση τον τύπο της αναπηρίας καθώς και της βαθµολογίας ολικά για 

τον αυτοπροσδιορισµό µε βάση τον τύπο της αναπηρίας. Στο Γράφηµα 8 

παρουσιάζονται γραφικά οι ίδιοι µέσοι όροι. 
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Αυτονοµία 

Αυτορρύθµ

ιση 

Ψυχολογική 

Ενδυνάµωση 

Συνειδητοποίηση του 

εαυτού 

Αυτοπροσ

διορισµός 

Μαθησιακές       Μ.Ο. 
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Καθυστέρηση    Τυπ. Απ 
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Πίνακας 7. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για τις βαθµολογίες µε βάση τις νόρµες για τους τοµείς και για τον 

αυτοπροσδιορισµό ολικά σε σχέση µε τον τύπο της αναπηρίας. 
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Γράφηµα 8: .Μέσοι όροι για τις βαθµολογίες των τοµέων και του αυτοπροσδιορισµού ολικά σε σχέση µε τον τύπο 

της αναπηρίας. 

 Η εξέταση των αποτελεσµάτων µε το Anova test επιβεβαίωσε την ύπαρξη 

στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών σε σχέση µε τον τύπο της αναπηρίας 

µόνο για τον τοµέα της αυτορρύθµισης ολικά τόσο µε βάση τις βαθµολογίες που 

βασίζονται στις νόρµες [F=7,118, p<,05] όσο και για τις θετικές βαθµολογίες 

[F=5,408, p<,05]. Επιβεβαιώθηκε, επίσης, ότι δεν υπάρχει στατιστική σηµαντικότητα 

για κανέναν άλλον τοµέα. 

 Κάποιοι υποτοµείς της αυτονοµίας και της αυτορρύθµισης παρουσίασαν 

στατιστική σηµαντικότητα στις διαφορές των βαθµολογιών τους σε σχέση µε τον 

τύπο της αναπηρίας Τάση για στατιστική σηµαντικότητα διαπιστώθηκε στις 

βαθµολογίες στον υποτοµέα Αυτονοµίας «∆ρώντας µε βάση τις προτιµήσεις, τις 

πεποιθήσεις, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες: Εµπλοκή και αλληλεπίδραση στην 

κοινότητα» σε σχέση µε τον τύπο της αναπηρίας [F(1,28)=3,314, p<,1]. 

Παρατηρείται η τάση να βαθµολογούνται υψηλότερα οι συµµετέχοντες µε νοητική 

καθυστέρηση.  

 Στον υποτοµέα της αυτονοµίας ΣΤ΄: «∆ρώντας µε βάση τις προτιµήσεις, τις 

πεποιθήσεις, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες: Προσωπική Έκφραση» 

διαπιστώθηκε, επίσης, στατιστική σηµαντικότητα σε σχέση µε τον τύπο της 

αναπηρίας [F(1,28)=5,753, p<,05]. Παρουσιάζεται στατιστικά σηµαντική τάση να 

αυξάνουν οι βαθµολογίες στα άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες (Γράφηµα 9). 
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Γράφηµα 9: Μέσοι όροι βαθµολογιών για τους υποτοµείς της αυτονοµίας ∆ και ΣΤ΄ σε σχέση µε τον 

τύπο της αναπηρίας. 

 Στατιστικά σηµαντικές διαφορές σε σχέση µε τον τύπο της αναπηρίας 

διαπιστώθηκαν και για τους δύο υποτοµείς της αυτορρύθµισης. Στον πρώτο υποτοµέα 

«Επίλυση διαπροσωπικών γνωστικών προβληµάτων» διαπιστώθηκε τάση για 

στατιστική σηµαντικότητα [F(1,28)=3,109, p<,1] και στον δεύτερο υποτοµέα 

«Στοχοθέτηση και απόδοση στην επίτευξη του στόχου» διαπιστώθηκε στατιστική 

σηµαντικότητα στις διαφορές των βαθµολογιών σε σχέση µε τον τύπο της αναπηρίας 

[F(1,28)=5,803, p<,05]. Και στους δύο υποτοµείς εµφανίζεται η τάση να 

βαθµολογούνται υψηλότερα οι συµµετέχοντες µε µαθησιακές δυσκολίες (Γράφηµα 

10).  
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Γράφηµα 10: Μέσοι όροι βαθµολογιών υποτοµέων Α και Β της αυτορρύθµισης σε σχέση µε τον τύπο 

της αναπηρίας. 
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• Στατιστική ανάλυση των διαφορών σε σχέση µε την αλληλεπίδραση ηλικίας και 

τύπου αναπηρίας. 

 Σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται να υπάρχει τάση για στατιστική 

σηµαντικότητα σε σχέση µε την αλληλεπίδραση ηλικίας και τύπου αναπηρίας. Αυτό 

ισχύει για τον τοµέα της αυτορρύθµισης ολικά [F(1,28)=6,652, p<,1], όπου οι 

βαθµολογίες τείνουν να αυξάνουν στα άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες της ηλικιακής 

οµάδας 18-21 αλλά να µειώνονται όταν τα άτοµα της ίδιας ηλικιακής οµάδας έχουν 

νοητική καθυστέρηση (Γράφηµα 11) 
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Γράφηµα 11: Μέσοι όροι βαθµολογιών για τον τοµέα της αυτορρύθµισης σε σχέση µε την 

αλληλεπίδραση ηλικίας και τύπου αναπηρίας. 

 Παρόµοια τάση εµφανίζουν οι βαθµολογίες και στον τοµέα της 

συνειδητοποίησης του εαυτού. ∆ιαπιστώθηκε τάση για στατιστική σηµαντικότητα 

στον τοµέα αυτό µε βάση τον τύπο της αναπηρίας συνδυαστικά µε την ηλικία 

[F(1,28)=3,563, p<,1]. Η τάση είναι να βαθµολογούνται χαµηλότερα οι µεγαλύτερες 

ηλικίες στα άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες αλλά υψηλότερα στα άτοµα µε νοητική 

καθυστέρηση (Γράφηµα 12). 
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Γράφηµα 12: Μέσοι όροι βαθµολογιών στον τοµέα της συνειδητοποίησης του εαυτού σε σχέση µε την 

αλληλεπίδραση ηλικίας και τύπου αναπηρίας. 

 Επίσης, παρόµοιες τάσεις για στατιστική σηµαντικότητα παρουσιάστηκαν 

στους παρακάτω υποτοµείς: 

• Αυτονοµία Α: «Ανεξαρτησία: Ρουτίνα προσωπικής φροντίδας και λειτουργίες 

προσανατολισµένες στην οικογένεια» [F(1,28)=4,526, p<,05] (Πίνακας 9). 

• Αυτονοµία ΣΤ΄: «∆ρώντας µε βάση τις προτιµήσεις, τις πεποιθήσεις, τα 

ενδιαφέροντα και τις ικανότητες: Προσωπική έκφραση» [F(1,28)=6,809, p<,05] 

(Πίνακας 10). 

• Αυτορρύθµιση Α: «Επίλυση διαπροσωπικών γνωστικών προβληµάτων» 

[F(1,28)=8,004, p<,05] (Πίνακας 11). 

Και στους τρεις αυτούς υποτοµείς, όπως φαίνεται στους αντίστοιχους πίνακες, 

εµφανίζονται υψηλότερες βαθµολογίες όταν αυξάνει η ηλικία στους συµµετέχοντες 

µε µαθησιακές δυσκολίες αλλά χαµηλότερες όταν αυξάνει η ηλικία στους 

συµµετέχοντες µε νοητική καθυστέρηση. 
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Πίνακας 9: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για τις βαθµολογίες στον υποτοµέα Α της αυτονοµίας µε 

βάση την ηλικία συνδυαστικά µε τον τύπο της αναπηρίας. 

 

Τύπος Αναπηρίας Ηλικία Μ.Ο. Τυπ. Απόκλιση N 
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Πίνακας 10: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για τις βαθµολογίες στον υποτοµέα ΣΤ’ της αυτονοµίας 

µε βάση την ηλικία συνδυαστικά µε τον τύπο της αναπηρίας. 

 

Τύπος Αναπηρίας Ηλικία Μ.Ο. Τυπ. Απόκλιση N 
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Total 

72,33 

93,00 

76,47 

26,102 

1,732 

24,678 

12 

3 

15 

Νοητική Καθυστέρηση 13-17 

18-21 

Total 

82,43 

49,50 

63,06 

12,555 

27,468 

27,614 

7 

10 

17 

Πίνακας 11: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για τις βαθµολογίες στον υποτοµέα Α της αυτορρύθµισης 

µε βάση την ηλικία συνδυαστικά µε τον τύπο της αναπηρίας. 
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5. Συµπεράσµατα-Συζήτηση. 

 Η εργασία αυτή που βασίστηκε σε µια πιλοτική έρευνα παρουσιάζει κάποια 

προκαταρκτικά δεδοµένα για τον αυτοπροσδιορισµό των Ελλήνων µαθητών µε 

νοητικές αναπηρίες από 13-21 ετών καθώς και στοιχεία για τη χρήση της ελληνικής 

προσαρµογής της κλίµακας SDS, την εσωτερική συνοχή της και την ύπαρξη 

συσχετίσεων µεταξύ των τοµέων της.  

 Το πρώτο ερευνητικό ερώτηµα της αφορούσε στην διερεύνηση του ολικού 

αυτοπροσδιορισµού του δείγµατος της έρευνας. Η στατιστική ανάλυση των 

δεδοµένων που συλλέχθησαν καταδεικνύουν χαµηλό επίπεδο αυτοπροσδιορισµού για 

το σύνολο των συµµετεχόντων (κατά Μ.Ο. 36,63 στην βαθµολογία µε βάση τις 

νόρµες). Το αποτέλεσµα αυτό συµφωνεί µε τα χαµηλά επίπεδα αυτοπροσδιορισµού 

των ατόµων µε νοητική αναπηρία που αναφέρονται στη βιβλιογραφία (Wehmeyer, 

1996, Brown & Cohen, 1996, Wehmeyer, Kelchner & Richards, 1996, Hatton, 

Emerson, Robertson, Gregory, Kessissoglou & Walsh, 2004, Σούλης & Φλωρίδης, 

2006). Ανάλογη βαθµολογία για τους Έλληνες µαθητές χωρίς αναπηρία δεν υπάρχει 

αυτή τη στιγµή που γράφεται η εργασία, οπότε και είναι δύσκολο να φανεί πόσο 

πραγµατικά χαµηλός είναι ο αυτοπροσδιορισµός των συµµετεχόντων στην πιλοτική 

αυτή έρευνα. Ωστόσο, µπορεί να γίνει µια σύγκριση µε την ανάλογη βαθµολογία των 

Αµερικανών µαθητών χωρίς νοητική αναπηρία για να διαφανεί το µέγεθος του 

προβλήµατος. Οι Αµερικανοί µαθητές χωρίς αναπηρία σηµείωσαν στην κλίµακα SDS 

βαθµολογία αυτοπροσδιορισµού 652 (Wehmeyer, 1995,1996). Σχεδόν διπλάσια από 

αυτή των Ελλήνων µαθητών µε νοητική αναπηρία. Στο µέλλον θα ήταν εξαιρετικά 

ενδιαφέρον να χορηγηθεί η κλίµακα SDS και σε µαθητές χωρίς νοητική αναπηρία της 

ίδιας ηλικιακής οµάδας (13-21 ετών) στην Ελλάδα για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει η 

ίδια σηµαντική διαφορά στο επίπεδο του αυτοπροσδιορισµού. 

 Τα επόµενα ερευνητικά ερωτήµατα αφορούσαν στις τυχόν διαφορές µεταξύ 

των τεσσάρων θεµελιωδών χαρακτηριστικών του αυτοπροσδιορισµού και πως 

επιδρούν σε αυτά οι ανεξάρτητες µεταβλητές που σχετίζονται µε τα χαρακτηριστικά 

του δείγµατος. Ο τοµέας της αυτονοµίας γενικά και των υποτοµέων ∆ και Ε της 

αυτονοµίας ειδικά3 συγκέντρωσαν τις χαµηλότερες βαθµολογίες των συµµετεχόντων. 

                                                 
2 Η βαθµολογία αυτή µε βάση τις νόρµες προκύπτει από µετατροπή (µε βάση τους πίνακες των 
κατασκευαστών της κλίµακας) της ανεπεξέργαστης βαθµολογίας 106,58 που δίνει ο Wehmeyer (1995) 
για τους συµµετέχοντες χωρίς νοητική αναπηρία στον αυτοπροσδιορισµό ολικά. 
3 ∆=»∆ρώντας µε βάση τις προτιµήσεις, τις πεποιθήσεις, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα: Εµπλοκή 
και αλληλεπίδραση µε την κοινότητα» 
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Τα δεδοµένα της έρευνας καταδεικνύουν ότι τα άτοµα µε νοητική αναπηρία δρουν 

και εµπλέκονται στην κοινότητα στηριζόµενοι ελάχιστα στις δικές τους προτιµήσεις 

και στα δικά τους ενδιαφέροντα και το ίδιο ισχύει και για τον κρίσιµο για την 

ενηλικίωση τοµέα των µετασχολικών κατευθύνσεων. Επιβεβαιώνεται, κατά συνέπεια, 

η έλλειψη που διαπιστώθηκε στα Α.Π.Σ. σε σχέση µε τον προσανατολισµό της 

διδασκαλίας στις διαδικασίες επιλογής και λήψης απόφασης σε σηµαντικούς τοµείς 

της ζωής των µαθητών όπως είναι η συµµετοχή στην κοινότητα και η ζωή µετά το 

σχολείο.  

 Επιπλέον προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι είναι στατιστικά σηµαντική η 

διαφορά της επίδοσης µεταξύ των µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες και των 

µαθητών µε νοητική καθυστέρηση στον υποτοµέα της εµπλοκής και αλληλεπίδρασης 

στην κοινότητα. Τα άτοµα µε νοητική καθυστέρηση τείνουν να δρουν µε βάση τις 

δικές τους προτιµήσεις και ενδιαφέροντα περισσότερο από ότι τα άτοµα µε 

µαθησιακές δυσκολίες όσον αφορά στις δραστηριότητες τους µέσα στην κοινότητα. 

Τα άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες του δείγµατος της έρευνας εµπίπτουν στην 

πλειοψηφία τους στην ηλικιακή οµάδα των 13-17 και κατά συνέπεια υποδηλώνεται 

ότι σε αυτό το χρονικό διάστηµα της ζωής τους είναι ελάχιστα αυτοπροσδιοριζόµενα 

ως προς τη δράση τους στο κοινωνικό σύνολο. Πρόκειται για ένα πρόβληµα που θα 

πρέπει οπωσδήποτε να αντιµετωπιστεί µε την κατάλληλη παρέµβαση. Φαίνεται ότι τα 

άτοµα µε νοητική καθυστέρηση δέχονται µεγαλύτερη-αν και πάλι ανεπαρκή-

υποστήριξη προς αυτή την κατεύθυνση κυρίως γιατί τα Εξατοµικευµένα 

Εκπαιδευτικά Προγράµµατα επιτρέπουν την αποκόλληση από τους αυστηρά 

ακαδηµαϊκούς στόχους που προφανώς αποτελούν τους µόνους στόχους των µαθητών 

µε µαθησιακές δυσκολίες. ∆εδοµένου του υψηλού κινδύνου που υπάρχει στα άτοµα 

µε µαθησιακές δυσκολίες για έλλειψη κινήτρων και εδραίωση της «µαθηµένης 

αβοηθησίας» (Hoffman, 2003), η εκπαίδευση τους σε θέµατα εµπλοκής και 

αλληλεπίδρασης µέσα στην κοινότητα θα ήταν αποτελεσµατικότερη εάν λάµβανε 

υπόψη της και εκµεταλλευόταν τις προτιµήσεις και τα ενδιαφέροντα των µαθητών µε 

µαθησιακές δυσκολίες.  

 Πέρα από τους δύο παραπάνω υποτοµείς της αυτονοµίας χαµηλές 

βαθµολογίες σηµειώθηκαν και στους υπόλοιπους υποτοµείς. Οι Έλληνες µαθητές µε 

νοητική αναπηρία φαίνεται ότι πάσχουν ως προς την ανεξαρτησία τους κατά την 
                                                                                                                                            
Ε=»∆ρώντας µε βάση τις προτιµήσεις, τις πεποιθήσεις, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα: 
Μετασχολικές κατευθύνσεις». 
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προσωπική τους φροντίδα και κατά τις λειτουργίες τους µέσα στην οικογένεια. ∆εν 

αποκλείεται αυτό να οφείλεται στον υπερπροστατευτισµό της ελληνικής οικογένειας 

κατά ένα µεγάλο µέρος και στην τάση να αντιµετωπίζεται το άτοµο µε νοητική 

αναπηρία ως «αιώνιο παιδί». Ο συγκεκριµένος αυτός υποτοµέας τείνει να 

επηρεάζεται στην παρούσα έρευνα από την αλληλεπίδραση ηλικίας και τύπου 

αναπηρίας, µε τον εξής τρόπο: όσο µεγαλώνουν σε ηλικία τα άτοµα µε µαθησιακές 

δυσκολίες επιτυγχάνουν υψηλότερες βαθµολογίες αλλά το αντίστροφο συµβαίνει στα 

άτοµα µε νοητική καθυστέρηση. Η ίδια σχέση διαπιστώθηκε και για τις βαθµολογίες 

των συµµετεχόντων στον υποτοµέα ΣΤ΄ της αυτονοµίας «∆ρώντας µε βάση τις 

προτιµήσεις, τις πεποιθήσεις, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα: Προσωπική 

Έκφραση». Το γεγονός ότι τα µεγαλύτερα σε ηλικία άτοµα µε νοητική καθυστέρηση 

παρουσιάζουν χαµηλότερες επιδόσεις στους δυο αυτούς τοµείς, όπως, επίσης, και 

στον τοµέα της αυτορρύθµισης ολικά και στον υποτοµέα της αυτορρύθµισης 

«Επίλυση διαπροσωπικών γνωστικών προβληµάτων», µπορεί να οφείλεται σε 

διάφορους λόγους. Κατ’ αρχήν το δείγµα των ατόµων µε µαθησιακές δυσκολίες των 

ηλικιών 18-21 είναι πολύ µικρό (µόλις 3 άτοµα) και άρα οποιαδήποτε συµπεράσµατα 

είναι επισφαλή. ∆εύτερον, τα άτοµα µε νοητική καθυστέρηση που είναι σήµερα 18 

έως 21 ετών έχουν διανύσει ήδη µια πορεία εκπαίδευσης που, όπως είναι εµπειρικά 

και ερευνητικά παραδεκτό (Brown & Cohen, 1996) έδινε ελάχιστη έως µηδενική 

έµφαση σε θεµελιώδη συστατικά του αυτοπροσδιορισµού όπως είναι η επιλογή, η 

λήψη απόφασης σε καθηµερινά προσωπικά ζητήµατα ακόµα και ρουτίνας και σε 

διαδικασίες επίλυσης προβληµάτων µε αυτενέργεια του µαθητή. Το πιο πιθανό είναι 

ότι οι µαθητές αυτοί διδάσκονταν κυρίως εκτέλεση οδηγιών και συµµόρφωση µε 

κοινωνικούς κανόνες και απαιτήσεις. Άλλωστε, ακόµα και σήµερα τα Α.Π.Σ. της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης εστιάζουν ελάχιστα στη διδασκαλία στρατηγικών 

αυτορρύθµισης και διερεύνησης των προσωπικών ενδιαφερόντων και προτιµήσεων 

του µαθητή (βλ. Κεφάλαιο 3.10). Πόσο µάλλον πριν από µερικά χρόνια που δεν είχαν 

ακόµα υιοθετηθεί από τα Α.Π.Σ. οι σύγχρονες τάσεις στην ειδική αγωγή που 

σχετίζονται µε την ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόµου, µε τη λειτουργική αξιολόγηση 

και τη διδασκαλία λειτουργικών δεξιοτήτων. ∆εν είναι τυχαίο ότι σε ερωτήσεις στον 

υποτοµέα της «Προσωπικής έκφρασης» της αυτονοµίας καθώς και της «Επίλυσης 

διαπροσωπικών γνωστικών προβληµάτων» της αυτορρύθµισης οι µαθητές του 

δείγµατος που ήταν ήδη έφηβοι ή νέοι ενήλικες κοίταζαν µε απορία την 

 87



υπογράφουσα την εργασία και έλεγαν «Είµαι ακόµα µικρός για να σκέφτοµαι αυτά τα 

πράγµατα από µόνος µου» ή «Αυτά, φυσικά, τα κανονίζει η µαµά µου». 

 Ο τοµέας της αυτονοµίας αναµενόταν να συγκεντρώσει γενικά τις υψηλότερες 

βαθµολογίες, εξαιτίας του ότι η αυτονοµία εµπεριέχεται συχνά στα Εξατοµικευµένα 

Εκπαιδευτικά Προγράµµατα των µαθητών µε νοητικές αναπηρίες, ακόµα και αν 

προσεγγίζεται µε τρόπο που δεν ενισχύει τον αυτοπροσδιορισµό των µαθητών. 

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δε συνέβη αλλά αποδείχτηκε ότι στον τοµέα της αυτορρύθµισης 

συγκεντρώθηκαν οι υψηλότερες βαθµολογίες τόσο στους υποτοµείς του όσο και 

ολικά. Κάτι τέτοιο δεν ήταν αναµενόµενο και προκάλεσε έκπληξη. Η αυτορρύθµιση 

µε τους επιµέρους υποτοµείς της επίλυσης προβληµάτων και της στοχοθέτησης 

παρουσιάζεται ενισχυµένη στους Έλληνες µαθητές µε νοητική αναπηρία και ειδικά 

στους µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι παρουσιάζουν καλύτερες 

επιδόσεις σε σχέση µε τους µαθητές µε νοητική καθυστέρηση. ∆εδοµένων των 

ελλείψεων που διαπιστώθηκαν στα Α.Π.Σ. σε στόχους προσανατολισµένους σε 

στρατηγικές αυτορρύθµισης κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να συµβαίνει. Εξίσου υψηλές 

είναι οι βαθµολογίες στην αυτορρύθµιση και των Αµερικανών µαθητών σε σχέση µε 

τους άλλους τοµείς. Η αυτορρύθµιση, συγκεκριµένα, συγκεντρώνει τις δεύτερες 

καλύτερες βαθµολογίες στο σύνολο των τοµέων της κλίµακας (Wehmeyer, 1995).  

 Τα αποτελέσµατα αυτά για την αυτορρύθµιση είναι ενθαρρυντικά, αν και 

πρέπει να ερµηνεύονται µε µεγάλη προσοχή δεδοµένου του µικρού δείγµατος 

µαθητών της παρούσας πιλοτικής έρευνας. Επιπλέον, ο τοµέας της αυτορρύθµισης 

είναι ο µόνος τοµέας της κλίµακας στην βαθµολόγηση του οποίου εµπλέκεται αρκετά 

το υποκειµενικό στοιχείο του κάθε βαθµολογητή. Ο βαθµολογητής καλείται να κρίνει 

ο ίδιος µε βάση κάποιες προτάσεις των κατασκευαστών που βασίζονται στις 

απαντήσεις του δείγµατος στάθµισης εάν τα λεγόµενα του µαθητή βαθµολογούνται 

µε 0 ή µε 1 ή µε 2 πόντους στην επίλυση προβληµάτων και µε 0 ή 1 ή 2 ή 3 πόντους 

στην στοχοθέτηση. ∆εν αποκλείεται η υποκειµενική κρίση του βαθµολογητή να 

επηρεάσει κατά συνέπεια την τελική βαθµολογία του µαθητή. Για το λόγο αυτό θα 

ήταν, ίσως, καταλληλότερο να βαθµολογείται η κλίµακα από δύο άτοµα: τον 

εκπαιδευτικό του µαθητή που γνωρίζει τις δυνατότητες και τις αδυναµίες του και 

σύµφωνα µε τους κατασκευαστές επιτρέπεται να αξιολογήσει τις απαντήσεις του 

µαθητή µε βάση τη γνώση αυτή (Wehmeyer, 1995) αλλά και από ένα δεύτερο άτοµο 

που δεν είναι εξοικειωµένο µε το µαθητή και µπορεί να αξιολογήσει τις απαντήσεις 
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του αντικειµενικά βασιζόµενος απλά και µόνο στις προτάσεις που προκύπτουν από το 

δείγµα της στάθµισης. 

 Η ψυχολογική ενδυνάµωση είναι µια σύνθετη έννοια που σχετίζεται µε το 

σηµείο ελέγχου του κάθε ατόµου, µε την αυτοαποτελεσµατικότητα και µε ζητήµατα 

κινήτρων (Wehmeyer, 1995). Στον τοµέα αυτό οι Έλληνες µαθητές µε νοητική 

αναπηρία σηµείωσαν πολύ χαµηλές επιδόσεις, ελάχιστα υψηλότερες από αυτές του 

τοµέα της αυτονοµίας. Φαίνεται ότι µάλλον κυριαρχεί το εξωτερικό σηµείο ελέγχου 

και οι αρνητικές αντιλήψεις για την αυτοαποτελεσµατικότητα τους στον πληθυσµό 

των ατόµων µε νοητική αναπηρία. Ο Wehmeyer (1995) τονίζει ότι δεν είναι αρκετό 

να γνωρίζει το άτοµο πώς να λαµβάνει αποφάσεις αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να 

πιστεύει ότι εάν εφαρµόσει την απόφαση που έλαβε θα επιτύχει το επιθυµητό 

αποτέλεσµα. Πρόκειται ουσιαστικά περισσότερο για στάση απέναντι στις ικανότητες 

του παρά για ικανότητα. ∆υστυχώς, οι στάσεις του ατόµου µε νοητική αναπηρία 

συµπεριλαµβανοµένων και των κινήτρων του για δράση είναι µια όψη της 

προσωπικότητας του που παραµελείται συστηµατικά κατά την εκπαιδευτική πράξη. 

Στα Α.Π.Σ. γίνεται λόγος για τις πρέπουσες στάσεις του ατόµου µέσα στο κοινωνικό 

σύνολο αλλά δεν γίνεται καµία αναφορά στις στάσεις απέναντι στον εαυτό του. 

Ταυτόχρονα µε τη διδασκαλία των συστατικών του αυτοπροσδιορισµού που 

σχετίζονται µε το γνωστικό τοµέα (στρατηγικές λήψης απόφασης, αυτοαξιολόγηση, 

αυτοενίσχυση) θα πρέπει να αποτελέσει διδακτικό στόχο και ο τοµέας των στάσεων 

που είναι εξίσου σηµαντικός για την προώθηση του αυτοπροσδιορισµού. 

 Στον τελευταίο τοµέα της κλίµακας, αυτόν της συνειδητοποίησης του εαυτού 

σηµειώθηκαν οι δεύτερες υψηλότερες βαθµολογίες µετά τον τοµέα της 

αυτορρύθµισης. ∆ιαπιστώθηκε, επίσης, ότι η επίδοση στον τοµέα αυτό επηρεάζεται 

από την αλληλεπίδραση ηλικίας και τύπου αναπηρίας. Τα µεγαλύτερα σε ηλικία 

άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν χειρότερη επίδοση στον τοµέα αυτό 

από τα µικρότερα σε ηλικία άτοµα ενώ στη νοητική καθυστέρηση ισχύει το 

αντίστροφο. Είναι ένα παράδοξο εύρηµα που οφείλεται µάλλον στο µικρό δείγµα 

ατόµων µε µαθησιακές δυσκολίες των ηλικιών 18-21 (µόλις 3 άτοµα). Για να 

αποδειχθεί µε βεβαιότητα ότι ισχύει κάτι τέτοιο θα πρέπει να διερευνηθεί σε πολύ 

µεγαλύτερο δείγµα ατόµων. Προς στιγµήν δεν κρίνεται απαραίτητο να εξηγηθεί 

περαιτέρω. 

 Όσον αφορά στην επίδραση της ηλικίας ως ανεξάρτητη µεταβλητή, δε 

διαπιστώθηκε διαφοροποίηση στις βαθµολογίες σε σχέση µε την ηλικία των 
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συµµετεχόντων, τουλάχιστον όχι στατιστικά σηµαντική. Ο Wehmeyer (1995) 

αναφέρει στη δική του αντίστοιχη έρευνα ότι οι διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την 

ηλικία είναι δυσκολότερο σε σχέση µε τις άλλες µεταβλητές να προβλεφθούν µε τη 

χρήση της κλίµακας SDS κυρίως γιατί τα βασικά συστατικά του αυτοπροσδιορισµού 

ακολουθούν διάφορα αναπτυξιακά πρότυπα. Ο ίδιος, ωστόσο, διαπίστωσε στη δική 

του έρευνα διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την ηλικία. 

 Πέρα από την απλή παρουσίαση των βαθµολογιών για τους Έλληνες µαθητές 

µε νοητική αναπηρία, ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση των αποτελεσµάτων της 

παρούσας έρευνας µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα της έρευνας που διεξήχθη κατά 

την στάθµιση της κλίµακας στους Αµερικανούς µαθητές (Wehmeyer, 1995, 

Wehmeyer, 1996). Οι ποσοστιαίες βαθµολογίες µε βάση τις νόρµες που 

παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο των «Αποτελεσµάτων» και αποτελούν τα δεδοµένα 

της παρούσας πιλοτικής έρευνας δεν µπορούν να συγκριθούν µε τις αντίστοιχες 

βαθµολογίες της έρευνας που διεξήχθη κατά τη στάθµιση της κλίµακας στους 

Αµερικανούς µαθητές διότι σ’ εκείνη την έρευνα το δείγµα περιλαµβάνει και άτοµα 

χωρίς νοητική αναπηρία. Μπορούν, όµως, να γίνουν συγκρίσεις µεταξύ των 

επιµέρους οµάδων των µαθησιακών δυσκολιών και της νοητικής καθυστέρησης. Τα 

δεδοµένα θα συγκριθούν στο επίπεδο των ανεπεξέργαστων βαθµολογιών διότι µ’ 

αυτόν τον τρόπο παρουσιάζονται από τον Wehmeyer (1995) Στον Πίνακα 12 

παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των δύο ερευνών σε επίπεδο ανεπεξέργαστων 

βαθµολογιών για τις δύο οµάδες συµµετεχόντων. 

 Πιλοτική έρευνα 

στην Ελλάδα 
Wehmeyer, 1995 

Τοµείς κλίµακας  Μ. ∆. Ν. Κ. Μ. ∆. Ν. Κ. 

Αυτονοµία 54,66 51,29 65,31 60,10

Αυτορρύθµιση 14,66 11,35 11,18 6,59

Ψυχολογική 

Ενδυνάµωση 

12,46 11,52 13,84 11,81

Συνειδητοποίηση 

Του Εαυτού 

10,4 11,58 11,54 10,15

Αυτοπροσδιορισµός 93,53 86 101,87 89,02
Πίνακας 12: Σύγκριση των ανεπεξέργαστων βαθµολογιών των τοµέων της κλίµακας και του αυτοπροσδιορισµού 

ολικά µεταξύ των Ελλήνων και των Αµερικανών µαθητών. 
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 Στους Έλληνες µαθητές συνολικά ο αυτοπροσδιορισµός είναι λίγο 

χαµηλότερος σε σχέση µε τους Αµερικανούς µαθητές. Η διαπίστωση αυτή ήταν 

αναµενόµενη δεδοµένου ότι στην Ελλάδα ο αυτοπροσδιορισµός είναι µια σχεδόν 

άγνωστη έννοια. Μάλιστα κατά το σχεδιασµό της έρευνας αναµενόταν ότι ο 

αυτοπροσδιορισµός των Ελλήνων µαθητών θα ήταν σηµαντικά χαµηλότερος από τον 

αντίστοιχο των Αµερικανών µαθητών εξαιτίας και της διαφορετικής κουλτούρας των 

δύο χωρών στο ζήτηµα της αντιµετώπισης των ατόµων µε αναπηρία από την 

οικογένεια αλλά και τους εµπλεκόµενους στην εκπαίδευση τους ανθρώπους. Η 

κουλτούρα της κάθε χώρας απέναντι στα άτοµα µε αναπηρία παίζει σηµαντικό ρόλο 

στην ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισµού τους (Turnball & Turnball, 2001). Στην 

Αµερική η έρευνα σε ζητήµατα αυτοπροσδιορισµού έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες 

δεκαετίες και ήδη έχουν αναπτυχθεί και εφαρµόζονται προγράµµατα ενίσχυσης του 

αυτοπροσδιορισµού συστηµατικά ή άτυπα ( Field, Martin, Miller, Ward & 

Wehmeyer, 1998, Algozzine, Browder, Karvonen, Test, Wood, 2001, Palmer & 

Wehmeyer, 2003, Karvonen, Test, Wood, Browder & Algozzine, 2004). Εξάλλου 

δίνεται ιδιαίτερη έµφαση σε ζητήµατα αυτοπροσδιορισµού του µαθητή που βρίσκεται 

στη διαδικασία µετάβασης από τη σχολική στη µετασχολική ζωή. Στην Ελλάδα ο 

αυτοπροσδιορισµός των ατόµων µε αναπηρία δεν υποστηρίζεται από κανένα Α.Π.Σ. 

µέχρι τώρα, οι διαδικασίες µετάβασης των µαθητών στην ενήλικη ζωή επαφίενται 

στην καλή θέληση του κάθε εκπαιδευτικού ή της κάθε σχολικής µονάδας ειδικής 

αγωγής και συνήθως απουσιάζουν πλήρως. Αλλά και η αντιµετώπιση της 

Αµερικανικής οικογένειας απέναντι στο παιδί µε αναπηρία ακολουθεί περισσότερο 

ένα µη-πατερναλιστικό πρότυπο συµπεριφοράς (Turnball & Turnball, 2001) που 

συναντάται σπάνια στους κόλπους της Ελληνικής οικογένειας. 

 Κοινό σηµείο των δύο ερευνών, πέρα από τα χαµηλά επίπεδα που 

σηµειώθηκαν στον ολικό αυτοπροσδιορισµό, είναι οι σταθερά υψηλότερες 

βαθµολογίες στα άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες σε σχέση µε τα άτοµα µε νοητική 

καθυστέρηση σε όλους τους τοµείς της κλίµακας. Μόνο στον τοµέα της 

συνειδητοποίησης του εαυτού οι Έλληνες µαθητές µε νοητική καθυστέρηση 

σηµειώνουν ελαφρά υψηλότερες βαθµολογίες από τους µαθητές µε µαθησιακές 

δυσκολίες, κάτι που δεν ισχύει στην έρευνα του Wehmeyer (1995). Ωστόσο, η 

διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σηµαντική, όπως ήδη ειπώθηκε στα 

Αποτελέσµατα και φαίνεται ότι ο τοµέας αυτός επηρεάζεται από την αλληλεπίδραση 

ηλικίας και τύπου αναπηρίας παρά από τον τύπο της αναπηρίας. 
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 Στην παρούσα πιλοτική έρευνα δε σηµειώθηκαν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές στις επιδόσεις των µαθητών σε σχέση µε την ηλικία. Σηµειώθηκε, όµως, σε 

αρκετές περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές σε σχέση 

µε την αλληλεπίδραση ηλικίας και τύπου αναπηρίας. Φάνηκε, όπως ήδη 

περιγράφηκε, ότι σε κάποιους τοµείς ή υποτοµείς τα άτοµα µε νοητική καθυστέρηση 

σηµείωναν χειρότερες επιδόσεις όταν µεγάλωναν ηλικιακά. Στα διαγράµµατα που 

περιλαµβάνει ο Wehmeyer (1995) παρατηρείται αύξηση των επιδόσεων από τα 15 

έως τα 17 αλλά µείωση των επιδόσεων µετά την ηλικία των 17 ετών, κάτι που δε 

σχολιάζεται από τον ερευνητή αλλά θα είχε ενδιαφέρον να διερευνηθεί περαιτέρω. 

Εάν το δείγµα της παρούσας πιλοτικής έρευνας ήταν αρκετά µεγαλύτερο και κάλυπτε 

ισόποσα όλες τις οµάδες ηλικιών και τύπου αναπηρίας θα διαφαίνονταν πιο καθαρά 

τυχόν υπάρχουσες διαφορές σε σχέση µε την αλληλεπίδραση ηλικίας και τύπου 

αναπηρίας. 

 Το γεγονός ότι τα αποτελέσµατα της παρούσας πιλοτικής έρευνας συµφωνούν 

σε γενικές γραµµές µε τα αποτελέσµατα της αντίστοιχης έρευνας που διεξήχθη µε το 

δείγµα στάθµισης της κλίµακας είναι ενθαρρυντικό ως προς τη χρήση της κλίµακας 

SDS στον ελληνικό πληθυσµό µε νοητική αναπηρία. Η κλίµακα χορηγήθηκε χωρίς 

σηµαντικά προβλήµατα στους συµµετέχοντες και δοκιµάστηκε µε θετικά 

αποτελέσµατα ως προς την εσωτερική συνοχή και ως προς το επίπεδο της συσχέτισης 

µεταξύ των τοµέων της. Το γεγονός ότι αποτελεί ένα παιδαγωγικό εργαλείο 

αξιολόγησης που συµπληρώνεται από τον ίδιο το µαθητή δε δυσχέρανε τη χορήγηση 

του ούτε τη συλλογή δεδοµένων. Οι µαθητές αν και δεν ήταν καθόλου εξοικειωµένοι 

µε τη συµπλήρωση ερωτηµατολογίων ενήργησαν στην πλειοψηφία τους υπεύθυνα 

και συνεργάστηκαν µε προθυµία. Σε κάποιες περιπτώσεις χρειάστηκε λίγο 

περισσότερος χρόνος από τον αναµενόµενο ή/και µερικά διαλείµµατα κατά τη 

διάρκεια συµπλήρωσης αλλά σε καµία περίπτωση η χορήγηση δε διακόπηκε. 

 Οι εκπαιδευτικοί που χορήγησαν την κλίµακα διατύπωσαν θετικά σχόλια για 

την ευχρηστία και την ωφελιµότητα της ελληνικής προσαρµογής της κλίµακας SDS. 

Τα αρνητικά σηµεία που σχολιάστηκαν έχουν να κάνουν µε ορισµένες λέξεις που 

προκάλεσαν δυσκολία στην κατανόηση και χρειάστηκαν αρκετές επεξηγήσεις ή 

παραδείγµατα για τη διασαφήνιση της σηµασίας τους. Ωστόσο, ήταν οι ίδιες λέξεις 

που είχαν προκαθοριστεί ως «δύσκολες» κατά την προσαρµογή του εργαλείου στην 

ελληνική γλώσσα και είχε προβλεφθεί η παροχή όσο το δυνατόν µεγαλύτερης 

βοήθειας όταν θα έφτανε ο µαθητής σ’ εκείνα τα σηµεία της κλίµακας (βλ. κεφάλαιο 
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4.2.2). Μία εκπαιδευτικός σχολίασε το γεγονός ότι η κλίµακα ήταν µεγάλη και καθώς 

τα περισσότερα άτοµα δεν ήταν εξοικειωµένα µε τη διαδικασία, σε κάποιες 

περιπτώσεις φαίνονταν να απαντούν βιαστικά στον τοµέα της συνειδητοποίησης του 

εαυτού που είναι και το τελευταίο κοµµάτι της κλίµακας, άρα ήταν ήδη κουρασµένα. 

Πολύ πιθανόν ο τοµέας αυτός να µην έχει συγκεντρώσει τόσο ειλικρινείς απαντήσεις 

όσο οι υπόλοιποι τοµείς. Ωστόσο, δεν έγινε η ίδια παρατήρηση από κάποιον άλλο 

εκπαιδευτικό που χορήγησε την κλίµακα οπότε πιθανόν η µεµονωµένη αυτή 

παρατήρηση να σχετίζεται µε τα προσωπικά χαρακτηριστικά των συγκεκριµένων 

συµµετεχόντων. Οι εκπαιδευτικοί που χορήγησαν την κλίµακα στο σύνολο τους 

θεωρούν ότι η κλίµακα θα αποκτήσει ακόµα µεγαλύτερη χρησιµότητα όταν ο ρόλος 

της θα είναι να αξιολογεί την πορεία του παιδιού κατά τη διάρκεια µιας 

συγκεκριµένης παρέµβασης για τον αυτοπροσδιορισµό. Η άποψη τους είναι ότι τα 

δεδοµένα της τότε θα έχουν πραγµατικά µεγάλη αξία για το παιδαγωγικό έργο. 

 Οι περιορισµοί της παρούσας πιλοτικής έρευνας είναι αρκετοί. Ο 

σηµαντικότερος σχετίζεται µε το µικρό δείγµα των συµµετεχόντων αλλά και µε την 

άνιση κατανοµή των συµµετεχόντων σε σχέση µε την ηλικία σε συνδυασµό µε τη 

νοητική αναπηρία. Οι συµµετέχοντες µε µαθησιακές δυσκολίες της ηλικιακής οµάδας 

18-21 ετών ήταν πολύ λίγοι σε σχέση µε τις άλλες οµάδες γεγονός που µπορεί να 

επηρέασε τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων. Η έλλειψη επαρκών 

συµµετεχόντων θηλυκού φύλου για να εξεταστεί η επίδραση του φύλου στα 

ερευνητικά δεδοµένα είναι ένας ακόµα σηµαντικός περιορισµός. Αξίζει να σηµειωθεί 

ότι η επίδραση του φύλου στα δεδοµένα της έρευνας του Wehmeyer (1995) ίσχυσε 

µόνο για έναν τοµέα αυτόν της ψυχολογικής ενδυνάµωσης. Η χορήγηση της κλίµακας 

έγινε από ανθρώπους που γνώριζαν καλά τους συµµετέχοντες, όπως προτείνεται και 

στο εγχειρίδιο µε τις οδηγίες χορήγησης. Ωστόσο, η προετοιµασία των ατόµων αυτών 

και η παροχή κατευθυντήριων γραµµών έγινε µόνο εξ αποστάσεως. Θα ήταν 

καταλληλότερο να έχει προηγηθεί της χορήγησης µια συστηµατικότερη προετοιµασία 

των εκπαιδευτικών µε στόχο την εξοικείωση τους µε τις δοκιµασίες της κλίµακας και 

την παροχή επεξηγήσεων. Όσον αφορά στην προσαρµογή της κλίµακας στην 

ελληνική γλώσσα θα ήταν ίσως καταλληλότερο να έχει προϋπάρξει µια αξιολόγηση 

του βαθµού κατανόησης των ερωτήσεων της σε έναν µεγάλο πληθυσµό ατόµων µε 

µαθησιακές δυσκολίες και µε νοητική καθυστέρηση και έπειτα να αναδιατυπωθούν οι 

ερωτήσεις της µε βάση το επίπεδο κατανόησης. Είναι µια διαδικασία που χρειάζεται 

µεγάλο πληθυσµό µαθητών και αναλυτική µελέτη των προβληµάτων κατανόησης η 
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οποία µπορεί να αποτελέσει κοµµάτι της διαδικασίας στάθµισης της κλίµακας στον 

ελληνικό πληθυσµό µαθητών µελλοντικά. 

 Η δηµιουργία νορµών για τους Έλληνες µαθητές µε νοητική αναπηρία 

προτείνεται ως συνέχιση της παρούσας πιλοτικής προσπάθειας. Οι νόρµες που θα 

προκύψουν από τα ελληνικά δεδοµένα θα προσφέρουν πιο αξιόπιστα συµπεράσµατα 

για την εξέλιξη του αυτοπροσδιορισµού των Ελλήνων µαθητών γιατί θα είναι 

προσαρµοσµένες στην ελληνική κουλτούρα. Στο µέλλον θα είχε µεγάλο ενδιαφέρον 

να χορηγηθεί η κλίµακα σε άτοµα χωρίς νοητική αναπηρία των ίδιων ηλικιακών 

οµάδων µε την παρούσα έρευνα. Τα αποτελέσµατα θα αναδείκνυαν το µέγεθος της 

διαφοράς που πιθανότατα να υπάρχει µεταξύ των ατόµων µε και χωρίς αναπηρία ως 

προς τον αυτοπροσδιορισµό και τα τέσσερα θεµελιώδη χαρακτηριστικά του. Επίσης, 

θα είχε ενδιαφέρον να µελετηθεί η επίδραση άλλων ανεξάρτητων µεταβλητών στις 

επιδόσεις στην κλίµακα, όπως για παράδειγµα, ο βαθµός αποµόνωσης του φορέα 

φοίτησης του µαθητή (ειδικό σχολείο, τµήµα ένταξης, ή τάξη κοινής εκπαίδευσης), το 

επαγγελµατικό-µορφωτικό προφίλ του εκπαιδευτικού και η σχέση του µε την έννοια 

του αυτοπροσδιορισµού, το µορφωτικό επίπεδο των γονέων και η σχέση τους µε την 

έννοια του αυτοπροσδιορισµού. Μεγάλο ενδιαφέρον, επίσης, θα είχε η διερεύνηση 

των ευκαιριών που δίνονται στους µαθητές µε νοητική αναπηρία για να ασκήσουν 

τον αυτοπροσδιορισµό τους και η συσχέτιση του βαθµού αυτού µε το επίπεδο του 

αυτοπροσδιορισµού των µαθητών. Οι ευκαιρίες που δίνονται για άσκηση του 

αυτοπροσδιορισµού αναµένεται ότι θα επηρεάζουν σε µεγαλύτερο βαθµό το επίπεδο 

αυτοπροσδιορισµού των µαθητών σε σχέση µε άλλες µεταβλητές, όπως το νοητικό 

επίπεδο του µαθητή (Wehmeyer & Garner, 2003). 

 Τα δεδοµένα της πιλοτικής αυτής έρευνας υποστηρίζουν την γενικότερα 

αποδεκτή άποψη ότι τα άτοµα µε νοητική αναπηρία βιώνουν σε µικρό βαθµό και 

ασκούν ελάχιστα τον αυτοπροσδιορισµό τους (Field, Martin, Miller, Ward & 

Wehmeyer, 1998, Hatton, Emerson, Robertson, Gregory, Kessisogloy & Walsh, 

2004). Από τα τέσσερα θεµελιώδη χαρακτηριστικά του αυτοπροσδιορισµού η 

αυτονοµία συγκεντρώνει τις χειρότερες επιδόσεις, ακολουθεί η ψυχολογική 

ενδυνάµωση, η συνειδητοποίηση του εαυτού και τέλος η αυτορρύθµιση µε τις 

υψηλότερες βαθµολογίες. Ο τύπος της αναπηρίας επηρεάζει σηµαντικά µόνο τον 

τοµέα της αυτορρύθµισης. Η αλληλεπίδραση ηλικίας και τύπου αναπηρίας επηρεάζει 

κάποιους υποτοµείς των τοµέων της αυτονοµίας και της αυτορρύθµισης, όπως η 

ανεξαρτησία στην προσωπική φροντίδα, η προσωπική έκφραση µε βάση τις ατοµικές 
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προτιµήσεις και ενδιαφέροντα και η επίλυση προβληµάτων. Επηρεάζει, επίσης, σε 

µικρότερο βαθµό και τους τοµείς της αυτορρύθµισης και της συνειδητοποίησης του 

εαυτού. Ωστόσο, τα παραπάνω συµπεράσµατα δεν θα πρέπει να υιοθετηθούν µε 

απόλυτη βεβαιότητα καθώς η έρευνα αποτελεί µια πιλοτική προσπάθεια και τα 

δεδοµένα της είναι προκαταρκτικά.  

 Η σύνδεση της αξιολόγησης µε την παρέµβαση τονίζεται µε έµφαση από τους 

κατασκευαστές της κλίµακας (Wehmeyer, 1995). Στο επόµενο κεφάλαιο θα 

προταθούν ορισµένες διδακτικές τεχνικές και σχέδια µαθηµάτων που προέρχονται 

από τη βιβλιογραφία για τον αυτοπροσδιορισµό καθώς και προτάσεις για 

εκπαιδευτικό υλικό για την ενίσχυση του αυτοπροσδιορισµού σε µαθητές διαφόρων 

ηλικιών και βαθµιδών εκπαίδευσης.  
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6. Πρακτικές εφαρµογές στην εκπαίδευση για τον αυτοπροσδιορισµό των 

ατόµων µε νοητική αναπηρία. 

 Η παρέµβαση µε στόχο την εκπαίδευση των ατόµων µε νοητική αναπηρία σε 

δεξιότητες αυτοπροσδιορισµού εστιάζει στη διδασκαλία των συστατικών του 

αυτοπροσδιορισµού που περιγράφονται αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 2.5. της 

παρούσας εργασίας και επιγραµµατικά είναι τα εξής: 

• η επιλογή 

• η λήψη απόφασης 

• η επίλυση προβλήµατος 

• η στοχοθέτηση και η επίτευξη στόχου 

• η επίλυση προβληµάτων 

• η αυτοπαρατήρηση, η αυτοαξιολόγηση και η αυτοενίσχυση 

• το εσωτερικό σηµείο ελέγχου 

• οι θετικές πεποιθήσεις για την αυτοαποτελεσµατικότητα και οι θετικές 

προσδοκίες για το αποτέλεσµα 

• η συνειδητοποίηση του εαυτού και η αυτογνωσία (Wehmeyer, 1995). 

Στη βιβλιογραφία συναντώνται, επίσης, ως συστατικά-δεξιότητες του 

αυτοπροσδιορισµού η αυτοσυνηγορία (self-advocacy) και ο σχεδιασµός από το ίδιο 

το άτοµο του εξατοµικευµένου εκπαιδευτικού του προγράµµατος (Test, Browder, 

Karvonen, Wood & Algozzine, 2002). 

 Τα περισσότερα από αυτά τα συστατικά έχουν αποτελέσει στόχους 

παρέµβασης σε ερευνητικό επίπεδο, σύµφωνα µε τα ευρήµατα της πιο συστηµατικής 

έως σήµερα διερεύνησης που διενεργήθηκε από το 1998 έως το 2001 από την 

επιστηµονική οµάδα του Πανεπιστηµίου της Βόρειας Καρολίνας µε τον τίτλο “Self-

Determination Synthesis Project”. Βάσει της διερεύνησης αυτής τα συστατικά στα 

οποία κυρίως έχει εστιαστεί η έρευνα είναι η διαδικασία της επιλογής για τα άτοµα µε 

σοβαρή και µέτρια νοητική καθυστέρηση και η αυτοσυνηγορία για τα άτοµα µε 

µαθησιακές δυσκολίες και ελαφρά νοητική καθυστέρηση (Wood & Test, 2001). Οι 

ηλικίες στις οποίες συνήθως εστιάζουν τα προγράµµατα παρέµβασης είναι η εφηβική 

ηλικία και οι ενήλικες µαθητές, ενώ ελάχιστες είναι οι παρεµβάσεις που 

απευθύνονται σε µαθητές προσχολικής και πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (Wood & 

Test, 2001), παρά τις επιστηµονικές ενδείξεις για έναρξη της διδασκαλίας των 
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δεξιοτήτων του αυτοπροσδιορισµού ήδη από τα πρώτα χρόνια ζωής του ατόµου 

(Mason, Field & Sawilowsky, 2004).  

 Ο σχεδιασµός της διδακτικής διαδικασίας ξεκινάει µε την επιλογή των 

κατάλληλων εξατοµικευµένων στόχων για τον κάθε µαθητή. Οι µαθητές προτείνεται 

να εµπλέκονται ή να έχουν έναν ηγετικό ρόλο στη διαδικασία σχεδιασµού του 

εξατοµικευµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος τους. Οι στόχοι που σχετίζονται µε 

τον αυτοπροσδιορισµό των µαθητών θα πρέπει να αφορούν σε µετρήσιµες και 

διδάξιµες δεξιότητες και καλό είναι να διατυπώνονται µε τη µορφή δηλώσεων σε α΄ 

ενικό πρόσωπο για να γίνεται συνείδηση στο µαθητή που διαµορφώνει το Ε.Ε.Π. του 

ότι αποτελεί προσωπική επιδίωξη και δέσµευση (Wood, Karvonen, Test, Browder & 

Algozzine, 2004). 

 Τα κριτήρια επιλογής των στόχων είναι η ηλικία του µαθητή καθώς και τα 

παρόντα και µέλλοντα περιβάλλοντα µέσα στα οποία κινείται ή αναµένεται να 

κινηθεί (Wood, Karvonen, Test, Browder & Algozzine, 2004). Για παράδειγµα, σε 

έναν µαθητή που προετοιµάζεται για τη µετάβαση του στο χώρο εργασίας η επιλογή 

να διδαχθεί τα δικαιώµατα του ως προς την εκπαίδευση του και τη συµµετοχή του 

στο σχεδιασµό της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα µπορούσε να αποβεί πολύ χρήσιµο 

αργότερα στο χώρο εργασίας όπου θα χρειαστεί να διερευνήσει και να υπερασπιστεί 

τα εργασιακά του δικαιώµατα. Η ηλικία του µαθητή δεν προκαθορίζει αυστηρά και 

αναντίρρητα όρια αλλά µπορεί να δώσει κάποια γενική κατεύθυνση. Για παράδειγµα, 

στην ηλικία των 2-5 ετών το παιδί κάνει κάποιες επιλογές αλλά χωρίς να ακολουθεί 

µια συστηµατική διαδικασία επιλογής ή να αναλογίζεται τις παλιότερες επιλογές του. 

Σύµφωνα µε αυτή την παρατήρηση, θα ήταν ανούσιο να επιλέξει ο εκπαιδευτικός να 

διδάξει σε κάποιον µικρό µαθητή του συστηµατικές διαδικασίες επιλογής, εφόσον 

αυτή η δεξιότητα φυσιολογικά εµφανίζεται σε κάποια αναπτυξιακή φάση αργότερα.  

 Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται αυτούσια ορισµένα παραδείγµατα 

εκπαιδευτικών στόχων που εστιάζουν σε διάφορα συστατικά στοιχεία του 

αυτοπροσδιορισµού και προέρχονται από Ε.Ε.Π. µαθητών που παρακολούθησαν 

πρότυπα προγράµµατα εκπαίδευσης στον αυτοπροσδιορισµό σε 6 σχολεία της 

Αµερικής: 

 

 

 

 97



Συστατικό 

στοιχείο 

αυτοπροσδιο

ρισµού  

Περιγραφή 

του 

µαθητή 

Ετήσιος 

στόχος 

του Ε.Ε.Π. 

Αντικειµενικοί στόχοι

Λήψη Απόφασης Η Janie είναι µια οχτάχρονη 

µαθήτρια µε ελαφρά νοητική 

καθυστέρηση. Η µητέρα της 

εξέφρασε το ενδιαφέρον της 

να µάθει η Janie να παίρνει 

την ευθύνη για κάποιες από 

τις πράξεις της. Το συσχέτισε 

µε ένα περιστατικό όπου η 

Janie αποφάσισε να 

ζωγραφίσει µια εικόνα στο 

καινούριο χαλί τους. 

Θα µάθω να 

λαµβάνω 

καλύτερες 

αποφάσεις. 

1.1. Μέσα από λίστα 

ενδεχόµενων λύσεων 

θα κάνω την καλύτερη 

επιλογή. 

1.2. Θα µαθαίνω µέσα από 

τις αποφάσεις µου 

συζητώντας για το τι 

έγινε και γιατί και πως 

θα µπορούσα να 

ενεργήσω 

διαφορετικά. 

Στοχοθέτηση και 

επίτευξη στόχου 

Ο Carl είναι ένας 

δεκατετράχρονος µαθητής που 

παρακολουθεί µια τάξη για 

µαθητές µε µαθησιακές 

δυσκολίες. ∆εν είναι καλός 

µαθητής και λέει ότι θέλει να 

παρατήσει το σχολείο και να 

βρει µια δουλειά. Ο 

εκπαιδευτικός του τον έχει 

πείσει ότι το σχολείο θα τον 

βοηθήσει να βελτιώσει τις 

επαγγελµατικές του 

δεξιότητες και ότι θα πρέπει ο 

ίδιος να αποφασίζει και να 

θέτει τους στόχους για να 

πιάσει τη δουλειά που θέλει. 

Θα διαµορφώσω 

ένα σχέδιο 

στόχων και 

δράσης έτσι 

ώστε να πιάσω 

τη δουλειά που 

θέλω όταν φύγω 

από το σχολείο. 

1.1. Θα δηµιουργήσω έναν 

φάκελο 

επαγγελµατικών 

ενδιαφερόντων που θα 

συγκεντρώνει τις 

επαγγελµατικές µου 

δυνατότητες και τα 

επαγγελµατικά µου 

ενδιαφέροντα.  

1.2. Θα επιλέξω 5 

επαγγελµατικούς 

χώρους της κοινότητας 

µου στους οποίους θα 

πάω και θα µάθω για 

τα διαφορετικά 

επαγγέλµατα. 

1.3. Θα αναλύσω τις 

δεξιότητες και τα 

ενδιαφέροντα µου σε 

σχέση µε τα 

καθήκοντα και τις 

υποχρεώσεις της 

εργασίας στις 5 

διαφορετικές 
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επαγγελµατικές 

εµπειρίες µου. 

1.4. Θα επιλέξω στόχους 

για επαγγελµατικές 

δεξιότητες που µου 

χρειάζονται για να 

επιτύχω στο 

επαγγελµατικό πεδίο 

που θα επιλέξω. 

1.5. Θα σχεδιάσω βήµατα 

δράσης για να επιτύχω 

το στόχο της 

επαγγελµατικής 

απασχόλησης µου. 

1.6. Θα παρακολουθήσω 

την πρόοδο µου κατά 

την διενέργεια των 

βηµάτων δράσης και 

θα κάνω αλλαγές εάν 

χρειαστεί. 

Αυτορρύθµιση Η Katrika είναι µια µαθήτρια 

της Πέµπτης τάξης µε µέτρια 

νοητική καθυστέρηση. Της 

αρέσει το σχολείο και όταν 

«το θέλει» µπορεί να γίνει µια 

καλή µαθήτρια. Μπορεί να 

διαβάσει 25 λέξεις 

λειτουργικής ανάγνωσης, να 

γράψει το όνοµα της, το 

τηλέφωνο της και ένα µέρος 

της διεύθυνσης της. Η 

εκπαιδευτικός της θέλει να δει 

εάν µπορεί η ίδια να αναλάβει 

την ευθύνη να διατηρήσει 

αυτές τις δεξιότητες. 

Προτείνει έναν στόχο στην 

µαθήτρια και µε τη 

συγκατάθεση της µαθήτριας 

γράφονται οι αντικειµενικοί 

στόχοι σε α΄ πρόσωπο. 

Η Katrika θα 

διατηρήσει από 

µόνη της τις 

δεξιότητες 

λειτουργικής 

ανάγνωσης και 

γραφής. 

1.1. Θα κατασκευάσω (µαζί 

µε τη δασκάλα µου) 

ένα εβδοµαδιαίο 

έντυπο καταγραφής. 

1.2. Θα αξιολογώ τις 

δεξιότητες 

λειτουργικής 

ανάγνωσης και γραφής 

χρησιµοποιώντας το 

ηµερήσιο έντυπο 

καταγραφής. 

1.3. Θα δηµιουργήσω ένα 

εβδοµαδιαίο 

πρόγραµµα για να 

εργάζοµαι πάνω στις 

δεξιότητες 

λειτουργικής 

ανάγνωσης και 

γραφής. 

1.4. Θα προσδιορίσω το 
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πότε έχω φτάσει στην 

κατάκτηση του στόχου 

µου ή πότε θα 

χρειαστώ βοήθεια. 

Αυτοσυνηγορία Ο Glenn είναι ένας µαθητής 

της δέκατης τάξης µε 

µαθησιακή δυσκολία. 

Παρακολουθεί ένα τµήµα 

ενισχυτικής για µαθησιακές 

δυσκολίες για µία διδακτική 

ώρα κάθε µέρα. Η µαθησιακή 

του δυσκολία επηρεάζει την 

γραπτή γλωσσική του 

έκφραση και δυσκολεύεται 

στην ανάγνωση. Είναι 

ενοχληµένος γιατί κάποιοι από 

τους εκπαιδευτικούς του δεν 

χρησιµοποιούν τις 

προσαρµογές που 

περιγράφονται σε λίστα στο 

Ε.Ε.Π. του. Συζήτησε αυτό το 

πρόβληµα µε τον 

εκπαιδευτικό του ειδικής 

αγωγής και αποφάσισε να 

µάθει περισσότερα για την 

αναπηρία του έτσι ώστε να 

επικοινωνεί καλύτερα µε τους 

δασκάλους του. 

Αφού µου 

δώσουν το 

Ε.Ε.Π. µου και 

τον προσωπικό 

µου φάκελο 

µαθητή, θα µάθω 

περισσότερα για 

τη συγκεκριµένη 

µαθησιακή µου 

δυσκολία. 

1.1. Θα εξηγήσω λεκτικά 

στους δασκάλους µου 

τον τρόπο µε τον οποίο 

η ειδική µαθησιακή 

δυσκολία µου 

επηρεάζει τον τρόπο µε 

τον οποίο µαθαίνω.  

1.2. Θα Θα δηµιουργήσω 

µια προσωπική λίστα 

των µαθησιακών 

προσαρµογών που 

ταιριάζουν 

περισσότερο σε µένα. 

1.3. Θα διαπραγµατευτώ τις 

προσαρµογές αυτές µε 

τους δασκάλους µου. 

Πίνακας 13: Παραδείγµατα στόχων από Ε.Ε.Π. για συγκεκριµένα συστατικά στοιχεία του 

αυτοπροσδιορισµού (Wood, Karvonen, Test, Browder & Algozzine, 2004, 13-14). 

 Οι παραπάνω διδακτικοί στόχοι εστιάζουν σε µεµονωµένα συστατικά στοιχεία 

του αυτοπροσδιορισµού ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε µαθητή. Ωστόσο, είναι 

εφικτή και η επιλογή ενός πιο ολοκληρωµένου προγράµµατος παρέµβασης που θα 

στοχεύει ταυτόχρονα σε όλα τα προαναφερόµενα στοιχεία του αυτοπροσδιορισµού. 

Το πρόγραµµα “The ChoiceMaker Self-Determination Curriculum” των Martin και 

Huber Marshall, για παράδειγµα απευθύνεται σε µαθητές γενικής αλλά και ειδικής 

εκπαίδευσης (µαθησιακές δυσκολίες, ελαφρά έως µέτρια νοητική καθυστέρηση και 

συναισθηµατικές-συµπεριφορικές διαταραχές) ηλικιών από 6 έως και την ηλικία της 
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µετάβασης στην ενήλικη ζωή και εστιάζει σε ποικίλα συστατικά του 

αυτοπροσδιορισµού ταυτόχρονα, όπως η επιλογή και η λήψη απόφασης, η 

στοχοθέτηση και η επίτευξη του στόχου, η αυτοαξιολόγηση, η αυτοσυνηγορία, ο 

σχεδιασµός του Ε.Ε.Π. και η συνειδητοποίηση του εαυτού (για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα βλέπε και Παράρτηµα 2). Επίσης, το µοντέλο 

διδασκαλίας “The Self-Determined Learning Model of Instruction” των Mithaug, 

Wehmeyer, Agran, Martin και Palmer προσφέρει µια ολοκληρωµένη πρόταση για 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων του αυτοπροσδιορισµού σε διάφορες ηλικίες µαθητών. Το 

µοντέλο αποτελείται από 3 φάσεις κατά τις οποίες ο εκπαιδευτικός διδάσκει στο 

µαθητή να διεκπεραιώνει µια διαδικασία επίλυσης προβλήµατος θέτοντας ο ίδιος τις 

ερωτήσεις στον εαυτό του. Η εφαρµογή του µοντέλου αυτού απαιτεί τη χρήση 

διδακτικών στρατηγικών που πηγάζουν από τον ίδιο το µαθητή και σχετίζονται άµεσα 

µε τον αυτοπροσδιορισµό του. Παρακάτω παρατίθενται οι 3 φάσεις του µοντέλου, 

όπως αυτό έχει προσαρµοστεί για παιδιά νηπιακής και πρωτοσχολικής ηλικίας 

(Wehmeyer & Palmer, 2003): 
1η Φάση: Θέτω ένα στόχο. 

Πρόβληµα που πρέπει να επιλυθεί από το µαθητή: Ποιος είναι ο στόχος µου; 

1η Ερώτηση για το µαθητή: Τι θέλω να µάθω; 

Αντικειµενικοί στόχοι για το δάσκαλο: 

• Καθιστά ικανούς τους µαθητές να εντοπίσουν 

τις συγκεκριµένες δυνατότητες τους και τις 

διδακτικές τους ανάγκες. 

• Καθιστά ικανούς τους µαθητές να 

επικοινωνούν τις προτιµήσεις τους, τα 

ενδιαφέροντα, τις πεποιθήσεις και τις αξίες 

τους. 

• ∆ιδάσκει στους µαθητές να ιεραρχούν τις 

ανάγκες τους. 

2η Ερώτηση για το µαθητή: Τι γνωρίζω γι’ αυτό 

τώρα; 

Αντικειµενικοί στόχοι για το δάσκαλο: 

• Καθιστά ικανούς τους µαθητές να 

προσδιορίσουν την παρούσα κατάσταση τους 

σε σχέση µε τις διδακτικές τους ανάγκες. 

• Βοηθά τους µαθητές να συλλέξουν 

πληροφορίες για τα προνόµια και τα εµπόδια 

στα περιβάλλοντα τους. 

 

Υποστηρικτικές διδακτικές 

στρατηγικές 

Η αυτοαξιολόγηση των ενδιαφερόντων, 

ικανοτήτων και διδακτικών αναγκών του 

µαθητή 

 

 

 

 

 

Η εκπαίδευση στην αυτογνωσία 

Η διδασκαλία του να κάνεις επιλογές 
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3η ερώτηση για το µαθητή: Τι πρέπει να αλλάξει 

έτσι ώστε να µάθω αυτό που δεν ξέρω; 

Αντικειµενικοί στόχοι για το δάσκαλο: 

• Καθιστά ικανούς τους µαθητές να 

αποφασίσουν εάν η δράση τους θα εστιαστεί 

στην ενίσχυση της ικανότητας ή στην 

τροποποίηση του περιβάλλοντος ή και στα 

δύο. 

• Υποστηρίζει τους µαθητές κατά την επιλογή 

µιας ανάγκης την οποία θα στοχεύσουν από 

µια ιεραρχηµένη λίστα. 

4η ερώτηση για το µαθητή: Τι µπορώ να κάνω για 

να επιτευχθεί αυτό; 

Αντικειµενικοί στόχοι για το δάσκαλο: 

• ∆ιδάσκει στους µαθητές πώς να διατυπώνουν 

έναν στόχο και να καθορίζουν τα κριτήρια 

επίτευξης αυτού του στόχου. 

∆ιδασκαλία επίλυσης προβλήµατος 

∆ιδασκαλία λήψης απόφασης 

∆ιδασκαλία στοχοθέτησης

 

 

2η Φάση: Αναλαµβάνω δράση 

Πρόβληµα που πρέπει να λυθεί από το µαθητή: Ποιο είναι το σχέδιο µου; 

5η ερώτηση για το µαθητή: Τι µπορώ να κάνω για 

να µάθω αυτό που δεν ξέρω; 

Αντικειµενικός στόχος για το δάσκαλο: 

• Καθιστά ικανό το µαθητή να αυτοαξιολογήσει 

την παρούσα κατάσταση και την 

αυτοπροσδιορισµένη κατάσταση-στόχο. 

6η ερώτηση για το µαθητή: Τι θα µπορούσε να µε 

εµποδίσει να αναλάβω δράση; 

Αντικειµενικό στόχος για το δάσκαλο: 

• Καθιστά ικανό το µαθητή να καθορίσει ένα 

σχέδιο δράσης για να γεφυρώσει το χάσµα 

µεταξύ της παρούσας κατάστασης όπως έχει 

αυτοαξιολογηθεί και της κατάστασης –στόχο 

όπως έχει αυτοπροσδιοριστεί. 

7η ερώτηση για το µαθητή: Τι µπορώ να κάνω για 

να αποµακρύνω αυτά τα εµπόδια; 

Αντικειµενικοί στόχοι για το δάσκαλο: 

• Συνεργάζεται µε το µαθητή για να καθορίσει 

τις πιο κατάλληλες διδακτικές στρατηγικές. 

Υποστηρικτικές διδακτικές 

στρατηγικές 

 

Αυτοπρογραµµατισµός 

Αυτοδιδασκαλία 

Ρύθµιση των προτροπών-νύξεων 

(Antecedent cue regulation) 

∆ιδασκαλία του να κάνεις επιλογές 

Στρατηγικές επίτευξης του στόχου 

∆ιδασκαλία επίλυσης προβλήµατος 

∆ιδασκαλία λήψης απόφασης 

∆ιδασκαλία αυτοσυνηγορίας 

Εκπαίδευση στην αποφασιστικότητα 

∆ιδασκαλία δεξιοτήτων επικοινωνίας 

Αυτοέλεγχος-Αυτοπαρακολούθηση
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• ∆ιδάσκει στο µαθητή τις απαιτούµενες 

µαθησιακές στρατηγικές που πηγάζουν από τον

ίδιο το µαθητή. 

  

• Υποστηρίζει το µαθητή στην εφαρµογή αυτών 

των στρατηγικών. 

• Παρέχει δασκαλοκεντρική διδασκαλία για την 

οποία έχει υπάρξει αµοιβαία συµφωνία. 

8η ερώτηση για το µαθητή: Πότε θα αναλάβω 

δράση; 

Αντικειµενικοί στόχοι για το δάσκαλο: 

• Καθιστά ικανό το µαθητή να καθορίσει ένα 

χρονοδιάγραµµα-πρόγραµµα δράσης. 

• Καθιστά ικανό το µαθητή να εφαρµόσει το 

σχέδιο δράσης. 

• Καθιστά ικανό το µαθητή να αυτοελέγχει την 

πρόοδο του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσαρµόζω το στόχο ή το σχέδιο. 

Πρόβληµα που πρέπει αν λυθεί από το µαθητή: Τι έµαθα; 

9η ερώτηση για το µαθητή: Τι ενέργειες έκανα; 

Αντικειµενικός στόχος για το δάσκαλο: 

• Καθιστά ικανό το µαθητή να αυτοαξιολογήσει 

την πρόοδο του ως προς την επίτευξη του 

στόχου του. 

10η ερώτηση για το µαθητή: Τι εµπόδια 

αποµακρύνθηκαν; 

Αντικειµενικός στόχος για το δάσκαλο: 

• Συνεργάζεται µε το µαθητή για να συγκρίνουν 

την πρόοδο του µε τα επιδιωκόµενα 

αποτελέσµατα. 

11η ερώτηση για το µαθητή: Τι άλλαξε σε σχέση µε 

το τι δεν ξέρω; 

Αντικειµενικοί στόχοι για το δάσκαλο: 

• Υποστηρίζει το µαθητή στην επαναξιολόγηση 

του στόχου εάν η πρόοδος δεν είναι αρκετή. 

• Βοηθά το µαθητή να αποφασίσει εάν ο στόχος 

παραµένει ο ίδιος ή αλλάζει. 

• Συνεργάζεται µε το µαθητή για να 

προσδιορίσει εάν το σχέδιο δράσης είναι  

 

 

Υποστηρικτικές διδακτικές 

στρατηγικές 

Στρατηγικές αυτοαξιολόγησης 

∆ιδασκαλία του να κάνεις επιλογές 

∆ιδασκαλία επίλυσης προβλήµατος 

∆ιδασκαλία λήψης απόφασης 

∆ιδασκαλία στοχοθέτησης  

Στρατηγικές αυτοενίσχυσης 

Στρατηγικές αυτοελέγχου 

Στρατηγικές αυτοκαταγραφής 
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επαρκές ή ανεπαρκές σε σχέση µε τον 

αναθεωρηµένο ή τον διατηρηµένο στόχο. 

• Βοηθά το µαθητή να αλλάξει το σχέδιο δράσης 

εάν είναι απαραίτητο. 

12η ερώτηση για το µαθητή: Γνωρίζω όσα θέλω να 

γνωρίζω; 

Αντικειµενικός στόχος για το δάσκαλο: 

• Καθιστά ικανό το µαθητή να αποφασίζει εάν η 

πρόοδος του είναι επαρκή ή ανεπαρκή ή εάν ο 

στόχος έχει επιτευχθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Οι υποστηρικτικές διδακτικές στρατηγικές που περιλαµβάνονται στο µοντέλο 

είναι µαθησιακές στρατηγικές που πηγάζουν από τον ίδιο το µαθητή και όχι από το 

δάσκαλο. Οι µαθητοκεντρικές αυτές µαθησιακές στρατηγικές εξασφαλίζουν 

ενεργητικότερη εµπλοκή του µαθητή στο σχεδιασµό και την εφαρµογή του 

εκπαιδευτικού του προγράµµατος (Wehmeyer, Hughes, Agran, Garner & Yeager, 

2003). Μια από αυτές είναι η αυτοπαρακολούθηση ή ο αυτοέλεγχος της 

συµπεριφοράς. Η αυτοπαρακολούθηση και η αυτοκαταγραφή έχει αποδειχθεί ότι 

βελτιώνουν τα κίνητρα και την απόδοση των µαθητών µε αναπηρίες. Ο Wehmeyer 

και οι συνεργάτες χρησιµοποίησαν στρατηγικές αυτοπαρακολούθησης συνδυαστικά 

µε στρατηγική στοχοθέτησης σε 4 µαθητές µε νοητικές αναπηρίες µε θετικά 

αποτελέσµατα. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι στόχοι που τέθηκαν από το 

ίδιο το άτοµο µε την αναπηρία σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτικούς του και τον 

ερευνητή καθώς και η στρατηγική αυτοπαρακολούθησης που εφαρµόστηκε σε κάθε 

περίπτωση: 

Μαθητής Στόχος ∆ιαδικασία αυτοπαρακολούθησης 

Dustin Να αυξήσει το ποσοστό 

του χρόνου που κρατά 

το κεφάλι του όρθιο 

όταν κάθεται στην τάξη 

Ρυθµίζει ένα ρολόι µε χρονόµετρο για δεκάλεπτα διαστήµατα. 

Εάν το κεφάλι του είναι σηκωµένο βάζει έναν άσπρο βόλο στο 

κουτί, αν είναι κάτω βάζει ένα µαύρο βόλο. Στο τέλος της 

περιόδου µετράει και καταγράφει το σύνολο των άσπρων 

έναντι των µαύρων βόλων. 

Mike Να αυξήσει τη 

βλεµµατική επαφή µε το 

άτοµο που µιλάει κατά 

τη διάρκεια συζήτησης. 

Μετά από συζητήσεις µε τον εκπαιδευτικό, το συµµαθητή ή το 

προσωπικό της έρευνας ο Mike σηµειώνει «ναι» ή «όχι» εάν 

έχει ή δεν έχει κάνει βλεµµατική επαφή αντίστοιχα. 

Jack Να αυξήσει τις 

παρουσίες του κατά την 

Σχεδιάστηκε ένα έντυπο το οποίο συµπλήρωνε όταν ερχόταν 

στην τάξη και το οποίο επιβεβαίωνε ότι ήταν εκεί και ότι ήταν 
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πρώτη και δεύτερη ώρα 

µαθήµατος. 

στην ώρα του. 

Ellen Να αυξήσει την συνεπή 

µε την ώρα παρουσία 

της στην αίθουσα. 

Σχεδιάστηκε ένα έντυπο το οποίο συµπλήρωνε όταν έφτανε 

στην τάξη για να καθοριστεί εάν ήταν συνεπής ή 

καθυστερηµένη. 

Πίνακας 14: Στόχοι µαθητών και διαδικασίες αυτοπαρακολούθησης (Wehmeyer, Hughes, Agran, 

Garner & Yeager, 2003, 420). 

 Οι στόχοι που έθεσε ο κάθε µαθητής σε συνεργασία µε την οµάδα των 

εκπαιδευτικών διατυπώθηκαν στα λεγόµενα «συµβόλαια» τους µαζί µε τα κριτήρια 

επίτευξης των στόχων τους. Ανάλογα χρησιµοποιήθηκαν τα συµβόλαια και στην 

έρευνα του Martin και των συνεργατών του (2003) µε στόχο να ρυθµίσουν οι 

συµµετέχοντες µαθητές από µόνοι τους την αντιστοιχία µεταξύ των σχεδίων τους, την 

εργασία τους, τις αυτοαξιολογήσεις τους και τις προσαρµογές τους σε ακαδηµαϊκά 

έργα (Martin, Mithaug, Cox, Peterson, VanDycke & Cash, 2003). Πρόκειται για µια 

πολύ ενδιαφέρουσα τεχνική που µπορεί να εφαρµοστεί σε παιδιά µε ήπιες νοητικές 

αναπηρίες και µε µαθησιακές δυσκολίες καθώς και σε µαθητές µε ήπια 

συµπεριφορικά προβλήµατα εφόσον γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή. Τα «συµβόλαια 

αυτοπροσδιορισµού» που χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνα αποτελούνται από 4 

ενότητες. Ο µαθητής ρυθµίζει και ελέγχει από µόνος του τη µαθησιακή διαδικασία 

κατά το σχεδιασµό, την εφαρµογή, την αξιολόγηση και την αναπροσαρµογή της. Με 

τον τρόπο αυτό επιλέγει, αποφασίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί τον εαυτό του και 

βιώνει τις συνέπειες των προσωπικών του επιλογών και αποφάσεων. Η µεταφορά 

αυτών των εσωτερικών διαδικασιών από το ακαδηµαϊκό έργο στην καθηµερινή ζωή 

του ατόµου µε την αναπηρία είναι ουσιαστικά ο απώτερος στόχος τέτοιου τύπου 

παρεµβάσεων. Οι τέσσερεις ενότητες των «συµβολαίων αυτοπροσδιορισµού» 

παρουσιάζονται παρακάτω σε µετάφραση από το άρθρο του Martin και των 

συνεργατών του: 
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Συµβόλαιο αυτοπροσδιορισµού 

Όνοµα:_____________________                                                                           Ηµεροµηνία_____________ 

Σελίδα#_____________________                                                                          Πρόβληµα#______________ 

________________∆ιάβασα τις τελευταίες προτάσεις µου για προσαρµογές.. 

Σχεδιάζω 

Ώρα 

έναρξης 

Πρόγραµµα Θέµατα  Στόχοι  Ώρα 

Λήξης 

Έγκριση 

 __________ Ανάγνωση Σελίδες#___ Σωστά#__ Βαθµοί#___  _________ 

 ___________ Μαθηµατικά Προβλήµατα#_ Σωστά#__ Βαθµοί#___  __________ 

 ___________ Γραφή Λέξεις#_____ Σωστά#__ Βαθµοί#___  __________ 

 ___________ 
∆ηµιουργική 

Έκφραση 
Ιστορία#_____ ________ Βαθµοί#___  __________ 

 ___________ 
Μελέτη 

Περιβάλλοντος 
Αντικείµενα#_ ________ Βαθµοί#__  __________ 

 

∆ουλεύω 

Ώρα 

έναρξης 

Πρόγραµµα Θέµατα  Στόχοι  Ώρα 

Λήξης 

Έγκριση 

 __________ Ανάγνωση Σελίδες#___ Σωστά#__ 
Αποκτηµ. 

Βαθµοί#___ 
 _________ 

 ___________ Μαθηµατικά Προβλήµατα#_ Σωστά#__ 
Αποκτηµ. 

Βαθµοί#___ 
 __________ 

 ___________ Γραφή Λέξεις#_____ Σωστά#__ 
Αποκτηµ. 

Βαθµοί#___ 
 __________ 

 ___________ 
∆ηµιουργική 

Έκφραση 
Ιστορία#_____ ________ 

Αποκτηµ. 

Βαθµοί#___ 
 __________ 

 ___________ 
Μελέτη 

Περιβάλλοντος 
Αντικείµενα#_ ________ 

Αποκτηµ. 

Βαθµοί#__ 
 __________ 
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Αξιολογώ 

 Ανάγνωση Μαθηµατικά Γραφή Σκέφτοµαι και 

Γράφω 

Ξεκίνησα στην ώρα µου; Ναι/Όχι Ναι/Όχι Ναι/Όχι Ναι/Όχι 

Ολοκλήρωσα τον αριθµό των εργασιών 

που είχα σχεδιάσει; 

Ναι/Όχι Ναι/Όχι Ναι/Όχι Ναι/Όχι 

Ολοκλήρωσα σωστά τον αριθµό των 

εργασιών που είχα σχεδιάσει; 

Ναι/Όχι Ναι/Όχι Ναι/Όχι Ναι/Όχι 

Κέρδισα τον προσχεδιασµένο αριθµό 

βαθµών; 

Ναι/Όχι Ναι/Όχι Ναι/Όχι Ναι/Όχι 

Τελείωσα στην ώρα µου; Ναι/Όχι Ναι/Όχι Ναι/Όχι Ναι/Όχι 

     

Προσαρµόζω 

Την επόµενη φορά: Ανάγνωση Μαθηµατικά Γραφή Σκέφτοµαι και 

Γράφω 

Θα αρχίσω τη δουλειά: 

Πιο νωρίς 

Πιο αργά 

Την ίδια ώρα 

 

……………. 

……………. 

……………. 

 

……………. 

……………. 

……………. 

 

………. 

……….. 

……….. 

 

……………. 

…………….. 

……………… 

Θα ολοκληρώσω: 

Περισσότερες σελίδες/προβλήµατα 

Τον ίδιο αριθµό σελίδων/προβληµάτων 

 

……………. 

…………….. 

 

……………. 

…………….. 

 

………… 

………… 

 

……………….. 

………………… 

Θα δουλέψω ________ αριθµό 

σελίδων/προβληµάτων σωστά: 

Περισσότερα 

Τα ίδια 

 

 

………………. 

……………….. 

 

 

…………….. 

……………… 

 

 

………….. 

………….. 

 

 

………………… 

…………………. 

Εικόνα 1: «Συµβόλαιο αυτοπροσδιορισµού»(Martin, Mithaug, Cox, Peterson, VanDycke & Cash, 

2003, 437-438) 

Σηµ: Τα ρολόγια που εικονίζονται κανονικά είναι κενά και ο µαθητής διδάσκεται να συµπληρώνει 

τους δείχτες πάνω τους σηµειώνοντας την ώρα της έναρξης και της λήξης της εργασίας του. 

 Η γενικότερη ιδέα που βρίσκεται πίσω από τέτοιου τύπου παρεµβάσεις 

συνοψίζεται από τον Mithaug (2002) ως εξής: 

«Την ηµέρα που οι µαθητές θα αφήσουν το σχολείο θα πρέπει να είναι ικανοί 
να θέτουν στόχους και να κάνουν επιλογές συνεπείς µε τις ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντα τους, διότι τέτοιες ενέργειες θα δοµήσουν και την ικανότητα 
τους να είναι αυτοπροσδιοριζόµενοι όταν θα είναι µόνοι τους» (Mithaug, 
2002, 22). 

Ο ίδιος ερευνητής περιγράφει µια παρόµοια µε την παραπάνω διαδικασία 

αυτορρύθµισης κατά τη µαθησιακή διαδικασία, η οποία απευθύνεται και σε 

σοβαρότερες µορφές νοητικής αναπηρίας καθώς είναι πιο απλουστευµένη από την 

προηγούµενη. Η τεχνική του αφορά τόσο στη δόµηση του φυσικού περιβάλλοντος 

εργασίας του µαθητή µε τη δηµιουργία «κέντρων εργασίας», «φακέλων εργασίας» 
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για το κάθε αντικείµενο ξεχωριστά και «κουτί του θησαυρού» για αυτοενίσχυση» των 

µαθητών, όσο και στη χρήση οργανωτικών αντικειµένων-χρονόµετρο και «κάρτα 

επιλογής» για την ευκολότερη ρύθµιση του χρόνου και της εργασίας. Το κεντρικό 

οργανωτικό αντικείµενο είναι η «κάρτα επιλογής», ένα δείγµα της οποίας 

παρουσιάζεται παρακάτω µεταφρασµένο: 

Όνοµα:_________________________________________ 

Ηµεροµηνία:____________________________________ 

Έθεσα στόχο; 

 

(Στοχοθέτηση) 

Ανέθεσα 

εργασία; 

(Στοχοθέτηση) 

Ολοκλήρωσα την 

εργασία; 

(Αυτοκαταγραφή) 

Πέτυχα το στόχο; 

 

(Αυτοαξιολόγηση)

 
Τι θα κάνω; 

#_________ 

Τι έκανα; 

#__________ 

Ταυτίζονται; 

Ναι/Όχι 

 
Τι θα κάνω; 

#_________ 

Τι έκανα; 

#__________ 

Ταυτίζονται; 

Ναι/Όχι 

 
Τι θα κάνω; 

#_________ 

Τι έκανα; 

#__________ 

Ταυτίζονται; 

Ναι/Όχι 

 
Τι θα κάνω; 

#_________ 

Τι έκανα; 

#__________ 

Ταυτίζονται; 

Ναι/Όχι 

 
Τι θα κάνω; 

#_________ 

Τι έκανα; 

#__________ 

Ταυτίζονται; 

Ναι/Όχι 

Αριθµός των «Ναι» που κυκλώθηκαν;_____________

Βαθµοί που Αποκτήθηκαν;_____________
Εικόνα 2: «Κάρτα Επιλογής» (Mithaug,2002, 25). 

 Η αυτοπαρακολούθηση αποτελεί µια πολύ χρήσιµη στρατηγική και στην 

παρέµβαση για τα προβλήµατα συµπεριφοράς στα πλαίσια της αυτοδιαχείρισης. Οι 

Dally και Ranalli περιγράφουν µια απλή και ενδιαφέρουσα τεχνική 

αυτοπαρακολούθησης και αυτοκαταγραφής της συµπεριφοράς η οποία µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί από µαθητές µε ήπιες αλλά και µε σοβαρές νοητικές αναπηρίες σε 

διάφορες εκδοχές της. Η τεχνική τους ονοµάζεται «countoons». Πρόκειται για µια 

σειρά από σκίτσα όπου το πρώτο δείχνει την επιθυµητή συµπεριφορά, το δεύτερο την 

ανεπιθύµητη, το τρίτο και πάλι την επιθυµητή και το τέταρτο σκίτσο την ανταµοιβή 

του µαθητή εάν εµφανίσει την επιθυµητή συµπεριφορά και εάν δεν έχει εµφανίσει 

την ανεπιθύµητη στο βαθµό που έχει προκαθοριστεί από τον εκπαιδευτικό του σε 

συµφωνία µαζί του. Πάνω από το δεύτερο και το τρίτο σκίτσο βρίσκονται δύο 
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πλαίσια για τις µετρήσεις που θα καταγράψει ο ίδιος µαθητής. Ανάλογα µε το επίπεδο 

κατανόησης του µαθητή µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε αριθµοί, είτε προσωπάκια 

γελαστά ή λυπηµένα που αντιστοιχούν στην επιθυµητή και στην ανεπιθύµητη 

συµπεριφορά αντίστοιχα. Ο µαθητής κυκλώνει στα πλαίσια αυτά ένα αριθµό ή ένα 

προσωπάκι (countoon) κάθε φορά που εµφανίζει αυτή τη συµπεριφορά. Παρακάτω 

παρουσιάζεται ένα παράδειγµα αυτής της τεχνικής. Η κατάσταση-στόχος είναι η 

παραµονή στο έργο κατά τα µαθηµατικά. Η ανεπιθύµητη συµπεριφορά είναι η 

συζήτηση µε τους συµµαθητές αντί της εργασίας και η επιθυµητή η παραµονή στο 

έργο. Η ανταµοιβή του µαθητή είναι η ενασχόληση µε τον Η/Υ για ένα συγκεκριµένο 

χρονικό διάστηµα. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν απλά χειρόγραφα σκίτσα ή ακόµα 

και φωτογραφίες ανάλογα µε το επίπεδο κατανόησης του µαθητή. Στην παρακάτω 

περίπτωση ο µαθητής κυκλώνει αριθµό των συµπεριφορών που εµφανίζει: 

 
Εικόνα 3: Ένα «Countoon» µε στόχο να ολοκληρώνει την επίλυση µαθηµατικών προβληµάτων αντί να 

µιλάει µε τους συµµαθητές του (Dally & Ranalli, 2003, 32). 

 Οι παραπάνω τεχνικές δεν αποτελούν φυσικά ολοκληρωµένα προγράµµατα 

εκπαίδευσης στον αυτοπροσδιορισµό αλλά απλές τεχνικές κατευθυνόµενες από τον 

ίδιο το µαθητή που υποστηρίζουν την εκπαίδευση δεξιοτήτων του 

αυτοπροσδιορισµού. Σχολικές µονάδες στις Η.Π.Α. που εφαρµόζουν µε επιτυχία εδώ 

και αρκετά χρόνια προγράµµατα εκπαίδευσης του αυτοπροσδιορισµού έχουν 

ενσωµατώσει τη διδασκαλία του αυτοπροσδιορισµού στο επίσηµο πρόγραµµα τους 

ως ξεχωριστό διδακτικό αντικείµενο αλλά χρησιµοποιούν και υποστηρικτικές προς 

τον αυτοπροσδιορισµό των µαθητών τους τεχνικές και συµπεριφορές καθ’ όλη τη 

 109



διάρκεια της σχολικής ηµέρας. Συνήθως η ακολουθία που χρησιµοποιείται για τη 

διδασκαλία δεξιοτήτων αυτοπροσδιορισµού είναι η εξής: παρέχονται πληροφορίες 

στους µαθητές, έπειτα χρησιµοποιείται η παροχή προτύπου και το παιχνίδι ρόλων και 

τελικά γενικεύονται οι αποκτηµένες δεξιότητες και σε άλλες συνθήκες και άτοµα. Οι 

διαδικασία αυτή ακολουθείται συνήθως για να βοηθήσει τους µαθητές να ζητούν 

προσαρµογές, να εξασκούνται στην διερεύνηση για εργασία και στις δεξιότητες της 

συνέντευξης και για να συµµετέχουν στον εκπαιδευτικό σχεδιασµό (Karvonen, Test, 

Wood, Browder & Algozzine, 2004). Η εκπαίδευση σε δεξιότητες 

αυτοπροσδιορισµού ακολουθεί συνήθως συστηµική προσέγγιση µε την έννοια ότι για 

να είναι αποτελεσµατική εµπλέκει όλα τα πρόσωπα που επηρεάζουν την 

καθηµερινότητα του ατόµου µε αναπηρία καθώς και φορείς της κοινότητας στην 

οποία ζει. Πολύ έντονο είναι αυτό το στοιχείο στην διδακτική προσέγγιση των Abery 

και συνεργατών του (1995) για όλες τις δεξιότητες που αποτελούν συστατικά του 

αυτοπροσδιορισµού. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα σχέδιο µαθήµατος που βασίζεται 

στη διδακτική του πρόταση όπου διαφαίνεται η έντονη εµπλοκή των κοντινών 

προσώπων του ατόµου µε αναπηρία στην όλη διαδικασία: 

 

Σχέδιο µαθήµατος 

Στόχος: Να διδαχθούν οι δεξιότητες-συστατικά του αυτοπροσδιορισµού. 

Χώρος και υλικά: Οι συνεδρίες λαµβάνουν χώρα µέσα στην τάξη σε µικρο-οµάδες 

των 3-8 µαθητών. Καθοδηγούνται από κοινού από δύο εκπαιδευτικούς που 

σχετίζονται µε το πρόγραµµα και από έναν ενήλικα «µέντορα» µε αναπηρία. Η 

υποστήριξη και η εκπαίδευση της οικογένειας λαµβάνει χώρα στο σπίτι της 

οικογένειας, σε ώρες που είναι βολικές για τα µέλη της οικογένειας. 

Περιεχόµενο διδασκαλίας 

Πρόγραµµα για τη δόµηση της ικανότητας στα πλαίσια της τάξης: 

Σκοπός του είναι να παρέχει στους µαθητές την ευκαιρία να µάθουν, να εξασκήσουν 

και να βελτιώσουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις στάσεις που έχουν 

προσδιοριστεί ως αναγκαίες για τον αυτοπροσδιορισµό. Παρέχονται ευκαιρίες στους 

µαθητές να προσδιορίσουν αυτά τα προσωπικά χαρακτηριστικά που θα µπορέσουν αν 

τους βοηθήσουν να πάρουν περισσότερο τον έλεγχο στη ζωή τους, να δηµιουργήσουν 

ένα προσωπικό όραµα για το µέλλον, να ενισχύσουν τις δεξιότητες 

αυτοπροσδιορισµού τους, να µάθουν περισσότερα για τα συστήµατα που τους 
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προσφέρουν υπηρεσίες και να κατανοήσουν καλύτερα τα δικαιώµατα και τις ευθύνες 

τους. 

Το πρόγραµµα αποτελείται από 10 ενότητες: 

1. Αυτογνωσία: να αποκτήσουν µια εικόνα για το ποιοι είναι ως άτοµα. 

2. Αυτοεκτίµηση: να µελετήσουν την δική τους εκτίµηση για τον εαυτό τους και να 

εντοπίσουν τρόπους να διατηρούν µια θετική αυτοεκτίµηση. 

3. Αντιλήψεις για τον προσωπικό έλεγχο: να εντοπίσουν τοµείς της ζωής τους στους 

οποίους θα ήθελαν ν έχουν µεγαλύτερο έλεγχο και να αναπτύξουν στρατηγικές 

για να αποκτήσουν περισσότερο έλεγχο. 

4. Προσωπικές αξίες: να προσδιορίσουν πηγές αξιών µέσα στην κοινότητα, αξίες 

που η οικογένεια τους προσδιορίζει ως σηµαντικές και αξίες που διατηρούν για 

τους εαυτούς τους. 

5. Στοχοθέτηση: να κατανοήσουν τους βραχυπρόθεσµους και τους 

µακροπρόθεσµους στόχους και να εξασκηθούν στο να προσδιορίζουν και να 

θέτουν στόχους. 

6. Θετική επικοινωνία: να εξασκήσουν τη λεκτική και µη-λεκτική επικοινωνία και 

τις δεξιότητες ακρόασης. Αφορά σε καταστάσεις όπου µέσα από παιχνίδι ρόλων 

δοκιµάζεται το παθητικό, το επιθετικό και το θετικό στυλ επικοινωνίας. 

7. Επιλογή: απόκτηση των βηµάτων που είναι απαραίτητα για τη διαδικασία 

επιλογής: να αναγνωρίζει τις ευκαιρίες να κάνει επιλογές, να παράγει 

εναλλακτικές, να εκτιµά τις εναλλακτικές και να διαλέγει µια από τις 

εναλλακτικές λύσεις. 

8. Αυτορρύθµιση: να βοηθηθούν στο να γίνουν ικανοί να ρυθµίζουν τη δική τους 

συµπεριφορά έτσι ώστε να πετύχουν ένα στόχο. 

9. Επίλυση προβλήµατος: διδάσκονται τα βήµατα για να επιλύουν προβλήµατα και 

τους δίνονται ευκαιρίες για να συζητούν προηγούµενες εµπειρίες επίλυσης 

προβληµάτων. 

10. Προσωπική αυτοσυνηγορία: προάγεται η συζήτηση για τα δικαιώµατα, τις 

υποχρεώσεις και τους τρόπους για να γίνουν συνήγοροι του εαυτού τους. 

Επισκέπτες οµιλητές από τοπικές οργανώσεις συνηγορίας προβλέπεται να 

συµπεριληφθούν στην ενότητα. 

 

 

Πρόγραµµα εκπαίδευσης και υποστήριξης της οικογένειας: 
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 Το συστατικό του προγράµµατος που αφορά στην εκπαίδευση και υποστήριξη 

τη ογένειας θα εφαρµοστεί ατοµικά µε τις οικογένειες ταυτόχρονα µε τις ς οικ

συνεδρίες για τη δόµηση της ικανότητας. Σκοπός του είναι να εκπαιδεύσει τις 

οικογένειες στο θεωρητικό κατασκεύασµα του αυτοπροσδιορισµού, να χορηγήσει 

πληροφορίες σχετικά µε τη σπουδαιότητα του και να τους παρέχει τις πρακτικές 

στρατηγικές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη 

και την άσκηση του αυτοπροσδιορισµού. Τα θέµατα υποβοηθούν αλλά και 

συµπληρώνουν το πρόγραµµα της τάξης. 

 

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει 8 ενότητες: 

1. Τα προσωπικά µελλοντικά σχέδια: παρέχει µια φόρµα καταγραφής για την 

οικογένεια έτσι ώστε να µοιραστούν οι πληροφορίες για το άτοµο-στόχο µε τον 

διευκολυντή αλλά και µεταξύ τους. Οι µαθητές, µε τη βοήθεια της οικογένειας 

τους, περιγράφουν το υπόβαθρο τους και το ιστορικό τους, τις σχέσεις τους, τα 

µέρη της κοινότητας στα οποία πηγαίνουν και τις προτιµήσεις τους, τις επιλογές 

τους και το ενδιαφέρον στο οποίο εστιάζουν για το µέλλον. 

2. ∆ιενέργεια οικογενειακών συναντήσεων: να βοηθήσει την οικογένεια να 

προσδιορίσει επιτυχηµένες στρατηγικές για επικοινωνία, ήψη απόφασης αι λ  κ

συζήτηση θεµάτων ως οµάδα. Τα µέλη της οικογένειας αξιολογούν τον τρόπο µε 

τον οποίο παίρνουν τις οικογενειακές αποφάσεις και εφαρµόζουν νέες 

στρατηγικές που µπορούν να ενσωµατώσουν στις συναντήσεις τους.    

3. Ισορρόπηση των οικογενειακών αξιών και του αυτοπροσδιορισµού: να βοηθήσει 

τις οικογένειες να προσδιορίσουν τι ήταν σηµαντικό για αυτούς ως άτοµα και ως 

οµάδα και να διευκολύνει το να κατανοήσουν πως οι αξίες αυτές έχουν κάποια 

επίδραση στον αυτοπροσδιορισµό των οικογενειακών τους µελών. 

4. Υποστήριξη της επιλογής: να βοηθήσει τις οικογένειες να προσδιορίσουν το πώς 

κάνουν επιλογές και πώς θα βελτιώσουν τη λήψη αποφάσεων, καθώς και να 

αυξήσουν τις ευκαιρίες και την υποστήριξη του ατόµου-στόχου σε αυτούς τους 

τοµείς. 

5. η της επίλυσης προβληµάτων: Ενίσχυσ να εξετάσουν την σπουδαιότητα της 

επίλυσης προβληµάτων και τη σχέση της µε τον αυτοπροσδιορισµό, καθώς και να 

διερευνήσουν τους τύπους επίλυσης προβληµάτων που χρησιµοποιούν τα µέλη 

της οικογένειας. Στις οικογένειες παρουσιάζονται πληροφορίες σε σχέση µε τα 
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βήµατα για αποτελεσµατική επίλυση διαπροσωπικών προβληµάτων και 

συζητιέται το ώς θα µπορούσαν να υποστηριχθούν µεταξύ τους τα µέλη σ’ αυτόν π  

τον τοµέα. 

6. οίηση του οράµατος σου:Συνειδητοπ  να βοηθήσει τις οικογένειες και το άτοµο-

στόχο να παράγουν τα προσωπικά και τα οικογενειακά τους σχέδια και στόχους 

για το µέλλον καθώς και να προσδιορίσουν τις συµπεριφορές, τις ενέργειες ή τα 

βήµατα για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. 

7. ς:Ενίσχυση της προσωπικής αυτοσυνηγορία  να βοηθήσει τις οικογένειες να 

κατανοήσουν καλύτερα την προσωπική αυτοσυνηγορία και να προσδιορίσουν 

πως θα υποστηρίξουν ο ένας τον άλλον όταν συνηγορούν για τον εαυτό τους. 

8. ∆ηµιουργία συνδέσµων µέσα στην κοινότητα: να καθοδηγηθεί η οικογένεια να 

αποκτήσει µια ευρύτερη προοπτική των πόρων της κοινότητας τους και πως θα 

έχουν αποτελεσµατικότερη πρόσβαση σε αυτούς ως υποστηρικτικά µέσα. 

 

∆ιδακτική διαδικασία 

Πρόγραµµα για τη δόµηση τη ια της τάξης: ς ικανότητας στα πλαίσ

• Οι συνεδρίες αυτές θα λάβουν χώρα για µια 7µηνη περίοδο σε 24 εβδοµαδιαίες 

συναντήσεις διάρκειας περίπου 90 λεπτών. 

• α µπορούσαν να τους βοηθήσουν να Παρέχετε στους µαθητές πληροφορίες που θ

κατανοήσουν καλύτερα µια συγκεκριµένη δεξιότητα σχετική µε τον 

αυτοπροσδιορισµό. 

• ην εµπειρική µάθηση για να ενθαρρυνθεί η ενεργητική Αφιερώστε χρόνο στ

µάθηση. 

1.  µέσα στην τάξη. Ασκήσεις

2. Παιχνίδι ρόλων. 

3. Προσοµοιώσεις σε δυάδες ή µικρές οµάδες. 

• Κάθε διδακτική συνεδρία ξεκινά µε µια σύνοψη της προηγούµενης συνάντησης, 

συµπεριλαµβανοµένης µια επανάληψης των κυριότερων όρων και ιδεών και µιας 

συζήτησης για τις «εργασίες του σπιτιού» (εφαρµογή των δεξιοτήτων/εννοιών 

στην κοινότητα) της προηγούµενης συνεδρίας. 

•  την παρουσίαση των κεντρικών Το υπόλοιπο της διδακτικής ώρας περιλαµβάνει

ιδεών και δεξιοτήτων, ατοµικές και οµαδικές εµπειρικές δραστηριότητες µάθησης 
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και συζήτηση και µια σύντοµη επανάληψη των διδαχθέντων ως επίλογος της 

συνεδρίας. 

• Παρέχονται, επίσης, δραστηριότητες για εξάσκηση των δεξιοτήτων εκτός των 

συνεδριών σε άλλα πλαίσια. 

 

Πρόγραµµα εκπαίδευσης και υποστήριξης της οικογένειας: 

• Κάθε ενότητα χρειάζεται από µία έως 4 συνεδρίες για να παρουσιαστεί, και κάθε 

συνεδρία διαρκεί περίπου 2 ώρες. 

• Η εφαρµογή του προγράµµατος γίνεται στο σπίτι της οικογένειας σε ώρες που 

είναι βολικές για τα µέλη της οικογένειας. 

• Οι διευκολυντές είναι υπεύθυνοι για να επικοινωνήσουν τους σκοπούς και τους 

στόχους κάθε ενότητας, να εισάγουν και να εξηγήσουν τις δραστηριότητες στα 

µέλη και να διευκολύνουν τη συζήτηση. 

• Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, οι διευκολυντές παρατηρούν και ακούν 

τα µέλη της οικογένειας, κάνουν ερωτήσεις για να παράγουν συζήτηση, 

καταγράφουν τις απαντήσεις εάν είναι απαραίτητο και όταν χρειάζεται, 

µοιράζονται τις δικές τους εµπειρίες. 

 

Μέθοδος αξιολόγησης 

Στη συγκεκριµένη έρευνα προτείνεται ως µέθοδος αξιολόγησης η συλλογή 

δεδοµένων µε δύο αξιολογικά εργαλεία: 

1. “The Self-Determination Skills Evaluation Scale (SDSES) των Abery και 

Eggebeen: Είναι µια 5βάθµια κλίµακα µέτρησης της συµπεριφοράς µε 75 σηµεία 

σχεδιασµένη να αξιολογεί το βαθµό στον οποίο οι αξιολογητές έχουν 

παρατηρήσεις διάφορες δεξιότητες/συµπεριφορές αυτοπροσδιορισµού για ένα 

3µηνο διάστηµα. 

2. Ο βαθµός στον οποίο οι συµµετέχοντες άσκησαν τον αυτοπροσδιορισµό τους 

αξιολογήθηκε µε τη χρήση της κλίµακας των Abery και Eggebeen “Opportunity 

and Exercise of Self-Determination Scale” (OESDS). 

(Abery, Rudrud, Arndt, Schauben & Eggebeen, 1995) 

 Οι έρευνες που εξετάζουν κάποιο πρόγραµµα εκπαίδευσης δεξιοτήτων 

αυτοπροσδιορισµού χρησιµοποιούν συνήθως ένα συγκεκριµένο επίσηµο και 

ολοκληρωµένο πρόγραµµα το οποίο κυκλοφορεί και στο εµπόριο. Τα προγράµµατα 
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αυτά έχουν συνήθως ως κοινά χαρακτηριστικά την εµπλοκή της οικογένειας στο 

πρόγραµµα εκπαίδευσης του αυτοπροσδιορισµού, τη συµµετοχή και υποστήριξη από 

ενήλικους µέντορες και την εφαρµογή αυτών που διδάσκονται στην τάξη σε άλλα 

ευρύτερα πλαίσια και µε άλλα πρόσωπα (Fox, Faw, Taylor, Davis & Fulia, 1993, 

Abery, Rudrud, Arndt, Schauben & Eggebeen, 1995, Wehmeyer, & Lawrence, 1995, 

Powers & Turner, 2001). 

 Για την κρίσιµη περίοδο της µετάβασης στην ενήλικη ζωή οι Wehmeyer και 

Lawrence ανέπτυξαν ένα ενδιαφέρον πρόγραµµα εκπαίδευσης των µαθητών σε 

δεξιότητες αυτοπροσδιορισµού που θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν έναν 

ουσιαστικότερο ρόλο στη διαδικασία σχεδιασµού της µετάβασης. Το πρόγραµµα 

ονοµάζεται “Whose future is it anyway?”. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα σχέδιο 

µαθήµατος που βασίζεται σ’ αυτό το πρόγραµµα: 

 

Σχέδιο µαθήµατος 

Στόχος: Να καταστήσει ικανούς τους µαθητές να αποκτήσουν έναν πιο 

ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία µετάβασης. 

Χώρος και υλικά: Χρησιµοποιείται το “Whose future is it anyway”, το βιβλίο 

εργασιών που είναι µαθητο-κατευθυνόµενο στο ότι τα υλικά είναι γραµµένα για τους 

µαθητές ως τελικούς χρήστες. Υπάρχει και ο οδηγός για τον εκπαιδευτικό που βοηθά 

τους εκπαιδευτικούς να παρέχουν επαρκή υποστήριξη αλλά ο καθορισµός του 

ανθρώπου που θα επιτελέσει το έργο του εκπαιδευτή αφήνεται στο µαθητή. Ο βαθµός 

υποστήριξης που θα χρειαστεί στους µαθητές για να ολοκληρώσουν τις 

δραστηριότητες ποικίλει αρκετά ανάλογα µε το βαθµό που οι µαθητές έχουν και 

πιστεύουν ότι έχουν, έλεγχο όλης της διαδικασίας. Η διδασκαλία λαµβάνει χώρα 

µέσα στην τάξη του µαθητή. 

∆ιδακτικό περιεχόµενο 

“Whose future is it anyway” Ένα µαθητο-κατευθυνόµενο πρόγραµµα σχεδιασµού της 

µετάβασης (διατίθεται από την Arc των Ηνωµένων Πολιτειών). Το πρόγραµµα 

αποτελείται από 36 συνεδρίες που εισάγουν τους µαθητές στην έννοια της µετάβασης 

και στο σχεδιασµό της µετάβασης και τους διευκολύνουν στην αυτοκατευθυνόµενη 

διδασκαλία που σχετίζεται µε:  

• τη γνώση για τον εαυτό και για την αναπηρία, 

• τη λήψη απόφασης για τις επιδιώξεις σχετικά µε τη µετάβαση, 
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• τον καθορισµό και την επιβεβαίωση των κοινοτικών πόρων για την υποστήριξη 

των υπηρεσιών µετάβασης, 

• το γράψιµο και την αξιολόγηση των σκοπών και των στόχων της µετάβασης, 

• την αποτελεσµατική επικοινωνία µέσα σε µικρές οµάδες και  

• την ανάπτυξη δεξιοτήτων ώστε να γίνουν αποτελεσµατικά µέλη οµάδας, 

καθοδηγητές ή αυτοσυνήγοροι. 

 

∆ιδακτική διαδικασία 

Η πρώτη ενότητα λέγεται «Γνωρίζοντας σε». Εισάγει την έννοια της µετάβασης και 

του εκπαιδευτικού σχεδιασµού, παρέχει πληροφορίες για ρυθµίσεις του νοµοθετικού 

πλαισίου IDEA σχετικά µε τη µετάβαση και διευκολύνει τους µαθητές να 

προσδιορίσουν ποιος συµµετείχε στις προηγούµενες συναντήσεις σχεδιασµού, ποιος 

πρέπει να είναι παρών σ’ αυτές τις συναντήσεις και ποιους θέλουν οι µαθητές στην 

διαδικασία σχεδιασµού. 

• Οι µαθητές εισάγονται σε 4 κύρια πεδία της µετάβασης (επαγγελµατική 

απασχόληση, διαβίωση µέσα στην κοινότητα, µετα-δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

και ψυχαγωγία-ελεύθερος χρόνος). 

• Οι δραστηριότητες σε όλο το πρόγραµµα εστιάζονται σ’ αυτά τα πεδία. 

 

Η δεύτερη ενότητα (που ονοµάζεται Λήψη Απόφασης )εισάγει µια διαδικασία λήψης 

απόφασης, την οποία οι µαθητές έπειτα εφαρµόζουν όταν λαµβάνουν αποφάσεις για 

τα 4 πεδία της µετάβασης.  

• Αυτή η διαδικασία αφορά στην εφαρµογή µιας απλής διαδικασίας επίλυσης 

προβλήµατος που παρουσιάζεται µε το ακρωνύµιο “DO IT!” το οποίο σηµαίνει 1. 

Όρισε το πρόβληµα σου (Define), 2. Περίγραψε τις επιλογές σου (Outline), 3. 

Προσδιόρισε τις συνέπειες τις κάθε επιλογής (Identify), 4. Ανάλαβε δράση (Take 

action) και 5. Ενθουσιάσου! 

• Οι µαθητές µαθαίνουν τη διαδικασία µε τα 5 βήµατα περνώντας µέσα από κάθε 

στάδιο-βήµα για να λάβουν αποφάσεις για µια πιθανή µορφή κατοικίας και έπειτα 

εφαρµόζουν την ίδια διαδικασία για να λάβουν αποφάσεις για τους τρεις άλλους 

τοµείς µετάβασης.  

• Στην τελευταία συνεδρία αυτής της ενότητας, οι µαθητές µαθαίνουν να 

χρησιµοποιούν την διαδικασία DO IT! για να δίνουν έγκυρα τη συγκατάθεση τους 

 116



και να το εφαρµόζουν αυτό συγκεκριµένα στη συνάντηση για το σχεδιασµό της 

µετάβασης τους. 

 

Η Τρίτη ενότητα (λέγεται Πως θα πάρεις αυτό που θέλεις) καθιστά τους µαθητές 

ικανούς να εντοπίζουν κοινοτικούς πόρους που έχουν καθοριστεί σε προηγούµενες 

συναντήσεις σχεδιασµού και που πρόκειται να παρέχουν υποστήριξη σε κάθε ένα από 

τα πεδία µετάβασης. 

• Οι µαθητές προσδιορίζουν τέτοιου είδους υποστήριξη, εάν είναι διαθέσιµη, και 

έπειτα συλλέγουν πληροφορίες για τον κάθε κοινοτικό πόρο. 

• Ενθαρρύνονται να σκεφτούν εναλλακτικές κοινοτικές υπηρεσίες υποστήριξης, 

συµπεριλαµβανοµένων αυτών που απευθύνονται σε όλους τους πολίτες και αυτών 

που απευθύνονται µόνο σε άτοµα µε αναπηρίες (π.χ. επαγγελµατική 

αποκατάσταση, προστατευόµενη απασχόληση, κ.τ.λ.) 

 

Η τέταρτη ενότητα (που ονοµάζεται Σκοποί, Στόχοι και το Μέλλον) καθιστά τους 

µαθητές ικανούς να εφαρµόζουν µια σειρά από κανόνες που ονοµάζονται κανόνες 

WIGOUT (Writing Instructional Goals and Objectives for Use in Transition) έτσι 

ώστε να προσδιορίζουν τους στόχους τους σχετικούς µε τη µετάβαση που βρίσκονται 

προς το παρόν στα Ε.Ε.Π. τους ή στη φόρµα σχεδιασµού της µετάβασης τους, να 

αξιολογούν αυτούς τους στόχους µε βάση τα δικά τους ενδιαφέροντα και ικανότητες 

σχετικά µε τη µετάβαση και να αναπτύσσουν πρόσθετους στόχους που θα φέρουν 

στην επόµενη συνάντηση σχεδιασµού. 

• Οι µαθητές µαθαίνουν τι είναι οι σκοποί και οι στόχοι, πώς πρέπει να γράφονται 

καθώς και τρόπους µε τους οποίους παρακολουθούν την πρόοδο τους σε σχέση µε 

τους σκοπούς και στόχους. 

 

Η πέµπτη ενότητα (Επικοινωνώντας) εισάγει αποτελεσµατικές επικοινωνιακές 

στρατηγικές σε καταστάσεις µε µικρές οµάδες, όπως είναι οι συναντήσεις 

σχεδιασµού της µετάβασης. 

• Οι µαθητές εξασκούνται µέσα από τις συνεδρίες σε διαφορετικούς τύπους 

επικοινωνίας (λεκτική, γλώσσα του σώµατος κ.τ.λ.) καθώς και στο πώς να 

ερµηνεύουν αυτές τις επικοινωνιακές συµπεριφορές. Εισάγονται, επίσης, στις 

διαφορές ανάµεσα στην επιθετική και τη θετική επικοινωνία, πώς να 
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διαπραγµατεύονται και να συµβιβάζονται αποτελεσµατικά, πότε να 

χρησιµοποιούν την πειθώ και άλλες δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να είναι 

πιο αποτελεσµατικοί φορείς επικοινωνίας κατά τις συναντήσεις σχεδιασµού της 

µετάβασης τους. 

 

Η τελευταία ενότητα (που ονοµάζεται Σας ευχαριστώ, Αξιότιµε Πρόεδρε) καθιστά 

ικανούς τους µαθητές να µάθουν τους τύπους και τους στόχους των συναντήσεων, τα 

βήµατα για να γίνονται αποτελεσµατικές οι συναντήσεις και τους ρόλους του 

προέδρου και των µελών της οµάδας της συνάντησης. 

• Οι µαθητές ενθαρρύνονται να δουλεύουν µε το προσωπικό της περιφέρειας του 

σχολείου για να αποκτήσουν ένα ουσιαστικό ρόλο στο σχεδιασµό και στη 

συµµετοχή τους στις συναντήσεις, µε τελικό στόχο να προεδρεύουν στις 

συναντήσεις. 

• Οι µαθητές ενθαρρύνονται να παρακολουθούν και να δουλεύουν σε µια συνεδρία 

κάθε βδοµάδα κατά τη διάρκεια των εβδοµάδων µεταξύ της προηγούµενης 

συνάντησης τους και της επόµενης. 

• Οι δύο τελευταίες συνεδρίες ανασκοπούν τις προηγούµενες συνεδρίες και 

παρέχουν µια ανανεωτική εκπαίδευση στους µαθητές καθώς οδεύουν προς τη 

συνάντηση τους. 

 

Μέθοδος αξιολόγησης 

Χρησιµοποιείται η κλίµακα που αποτέλεσε και το εργαλείο συλλογής δεδοµένων της 

παρούσας πιλοτικής έρευνας “The Arcs Self-Determination Scale”. 

(Wehmeyer & Lawrence, 1995) 

 Η µετάβαση από τη σχολική στην ενήλικη ζωή είναι µια πολύπλοκη 

διαδικασία πολύ κρίσιµη τόσο για τα άτοµα µε αναπηρίες όσο και για τα άτοµα χωρίς 

αναπηρίες. Είναι λυπηρό το γεγονός οτι στη χώρα µας δεν υπάρχει δοµηµένο πλαίσιο 

ρύθµισης των διαδικασιών µετάβασης για τα άτοµα µε αναπηρίες. Η διαδικασία 

εναπόκειται στην καλή διάθεση της µονάδας ειδικής ή κοινής αγωγής η οποία άτυπα 

µπορεί να οργανώσει συναντήσεις σχεδιασµού της µετάβασης µε τους γονείς και 

όσους άλλους κρίνει ότι είναι απαραίτητο να συµµετέχουν στη διαδικασία. Η 

αποτυχία των ατόµων µε αναπηρία να επιτύχουν τους στόχους τους για το µέλλον 

τους κατά την αποφοίτηση τους από το σχολείο οφείλεται κατά πολύ στην έλλειψη 
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αυτών των συστηµατικών διαδικασιών. ∆εν είναι, όµως, ο µόνος τοµέας στον οποίο 

εντοπίζονται σηµαντικές ελλείψεις στην Ελλάδα. Η αυτοσυνηγορία είναι µια 

δεξιότητα αυτοπροσδιορισµού η οποία συνεχίζει να παραµελείται συστηµατικά από 

όλα τα Α.Π.Σ. ειδικής αγωγής. Ειδικά για τα άτοµα µε νοητική αναπηρία, θεωρείται, 

συνήθως, δεδοµένο ότι δεν µπορούν να µάθουν τα δικαιώµατα τους όπως 

προβλέπονται από τη νοµοθεσία της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και 

από Παγκόσµιες ∆ιακηρύξεις και ότι οπωσδήποτε θα χρειαστούν κάποιον άλλον στη 

θέση τους για να καταγγείλουν παραβίαση των δικαιωµάτων τους και να τα 

προασπιστούν. Η αυτοσυνηγορία, όπως άλλωστε όλες οι δεξιότητες του 

αυτοπροσδιορισµού, µπορεί και πρέπει να διδάσκεται στα άτοµα µε νοητική 

αναπηρία. Στο εξωτερικό, ήδη πριν από δύο δεκαετίες, η έρευνα είχε ασχοληθεί µε 

αυτό το θέµα και αναπτύχθηκαν προγράµµατα παρέµβασης που εστιάζουν σε αυτόν 

τον στόχο (Sievert, Cuvo & Davis,1988). Παρακάτω παρουσιάζεται ένα σχέδιο 

µαθήµατος που στοχεύει στην κατανόηση από τους µαθητές των δικαιωµάτων τους 

καθώς και στη διδασκαλία του πως θα χειρίζονται καταστάσεις παραβίασης των 

δικαιωµάτων τους: 

 

Σχέδιο µαθήµατος 

Στόχος: Να διδάξει τους µαθητές µε ήπιες αναπηρίες α) να προσδιορίζουν εάν τα 

δικαιώµατα τους έχουν παραβιαστεί σε διαπροσωπικές καταστάσεις και β) τη 

γενικότερη διαδικασία διαµαρτυρίας για αποκατάσταση της παραβίασης των 

δικαιωµάτων. 

Χώρος και υλικά: Μπορούν αν χρησιµοποιηθούν η τάξη ή χώροι της κοινότητας. 

Πιθανοί χώροι της κοινότητας µπορεί να είναι µια µονάδα διαβίωσης σε ένα 

διαµέρισµα για άτοµα µε αναπηρίες, το δωµάτιο ψυχαγωγίας στο διαµέρισµα 

διαβίωσης και ένα µαγαζί. Μια συσκευή προβολής διαφανειών, µια οθόνη, 

διαφάνειες, ένα κασετόφωνο εγγραφής, ένα τηλέφωνο και ένας τηλεφωνικός οδηγός 

µε υπηρεσίες που συνήθως χρησιµοποιούν τα άτοµα µε αναπηρίες. 
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∆ιδακτικό περιεχόµενο 

Α. Συγκεκριµένα δικαιώµατα 

1. Προσωπικά δικαιώµατα: ∆ικαιώµατα τα οποία κατέχει ως µέλος της κοινωνίας. 

• ∆ικαίωµα στο γάµο. 
• ∆ικαίωµα να δείξεις σωµατική 

στοργή σε κάποιο άτοµο του 
αντίθετου φύλου. 

• ∆ικαίωµα να κάνεις αντισύλληψη. 

• ∆ικαίωµα να έχεις και να 
αναθρέψεις παιδιά. 

• ∆ικαίωµα να ψηφίζεις. 
• ∆ικαίωµα να ζητήσεις βοήθεια 

όταν ψηφίζεις. 
• ∆ικαίωµα να αποκτήσεις δίπλωµα 

οδήγησης. 
 

2. ∆ικαιώµατα της Κοινότητας.: ∆ικαιώµατα που κατέχει κανείς όταν ζει στην 
κοινότητα.

• ∆ικαίωµα να έχεις δουλειά. 
• ∆ικαίωµα του βασικού µισθού. 
• ∆ικαίωµα να ειδοποιηθείς 

κατάλληλα όταν απολύεσαι. 
• ∆ικαίωµα σε ασφαλείς εργασιακές 

συνθήκες. 
• ∆ικαίωµα να ληφθείς ισότιµα 

υπόψη για προαγωγή και άλλα 
προνόµια. 

• ∆ικαίωµα να έχεις κατοικία. 
• ∆ικαίωµα στην ιδιωτική ζωή. 
• ∆ικαίωµα για επισκευές εάν 

νοικιάζεις. 
• ∆ικαίωµα να έχεις επισκέπτες της 

επιλογής σου όταν νοικιάζεις. 
• ∆ικαίωµα να χρησιµοποιείς τα 

κοινά κτίρια υπηρεσιών.

3. ∆ικαιώµατα ανθρώπινων υπηρεσιών: ∆ικαιώµατα που έχει κανείς ως καταναλωτής 
ανθρωπίνων υπηρεσιών. 

• ∆ικαίωµα στις υπηρεσίες. 
• ∆ικαίωµα για ειδοποίηση 

οποιασδήποτε αλλαγής στη 
βοήθεια. 

• ∆ικαίωµα να µην επιδεικνύονται οι 
φάκελοι σου στον οποιονδήποτε. 

• ∆ικαίωµα να βλέπεις τους 
φακέλους σου. 

• ∆ικαίωµα να πηγαίνεις σε 
συναντήσεις προσωπικού. 

• ∆ικαίωµα να αρνηθείς να 
συµµετέχεις ή να αποσυρθείς από 
κάποια έρευνα οποιαδήποτε 
στιγµή. 

• ∆ικαίωµα να εγκαταλείψεις τις 
υπηρεσίες οποιαδήποτε στιγµή.

4. ∆ικαιώµατα Καταναλωτή: ∆ικαιώµατα που κατέχει κανείς ως αγοραστής 
προϊόντων.

• ∆ικαίωµα να σου λένε την αλήθεια 
για τα προϊόντα. 

• επιλέγεις τι θα ∆ικαίωµα να 
αγοράσεις. 

• ∆ικαίωµα να αγοράζεις ασφαλή 
προϊόντα. 

• να ακολουθήσουν ∆ικαίωµα 
κάποιες ενέργειες µετά τη 
διαµαρτυρία σου.
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Β. Αποκατάσταση των δικαιωµάτων. 

1. Η δήλωση των δικαιωµάτων (π.χ. «∆εν έχεις το δικαίωµα να…».) 

2. Η αιτιολογία για την παραβίαση των δικαιωµάτων κάποιου, συµπεριλαµβανοµένης µιας αναφοράς των όρων που τηρήθηκαν (π.χ. «Πλήρωσα τα 

δίδακτρα, πέρασα τα τεστ και συµπλήρωσα όλα τα απαραίτητα έντυπα».) 

3. Όταν διαµαρτύρεσαι στον υπεύθυνο ή στο προσωπικό της υπηρεσίας συνηγορίας, µια περιγραφή του τι έχει γίνει ήδη για να λυθεί το πρόβληµα 

(π.χ. «Μίλησα µε τον υπάλληλο των πωλήσεων και τον προϊστάµενο του, και κανένας από αυτούς δε µε βοήθησε»). 

 

∆ιδακτική διαδικασία 

Α. ∆ιακριτές εκπαιδευτικές διαδικασίες για τις 4 κατηγορίες νόµιµων δικαιωµάτων 

1. Ορίστε την πρώτη κατηγορία γενικών δικαιωµάτων (προσωπικά δικαιώµατα). 

2. Παρουσιάστε το πρώτο συγκεκριµένο δικαίωµα (δικαίωµα στο γάµο). 

3. Παρουσιάστε τους όρους για το πρώτο συγκεκριµένο δικαίωµα (άδεια γάµου, αιµατολογική εξέταση, λεφτά για να πληρώσεις τα τέλη, 

συµπλήρωµα των απαραίτητων εντύπων). 

4. Παρουσιάστε σενάρια παραβίασης και µη παραβίασης του πρώτου συγκεκριµένου δικαιώµατος. 

5. Παρουσιάστε το δεύτερο συγκεκριµένο δικαίωµα µε επανάληψη των βηµάτων 2-4 µέχρι να παρουσιαστούν όλα τα συγκεκριµένα δικαιώµατα της 

κατηγορίας γενικών δικαιωµάτων. 

6. ∆ίνονται, επίσης, σενάρια σε τυχαία σειρά για όλα τα συγκεκριµένα δικαιώµατα στην πρώτη κατηγορία γενικών δικαιωµάτων. 

Ακολούθως τα υπόλοιπα δικαιώµατα µπορούν να παρουσιαστούν µε την ίδια σειρά. Το τελευταίο βήµα είναι να παρουσιαστούν σενάρια για τα 

συγκεκριµένα δικαιώµατα στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη κατηγορία γενικών δικαιωµάτων. 

Β. Αποκαθιστώντας τις παραβιάσεις των νόµιµων δικαιωµάτων. 

 

1. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει γραπτές οδηγίες σχετικά µε το πώς αποκαθίστανται οι παραβιάσεις δικαιωµάτων πάνω σε διαφάνειες και τις διαβάζει 

φωναχτά. 
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α. Στην πρώτη διαφάνεια δηλώνεται η ακολουθία των ανθρώπων στους οποίους πρέπει να µιλήσουν οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα όταν 

βρίσκονται αντιµέτωποι µε µια παραβίαση δικαιωµάτων τους. 

β. Στη δεύτερη διαφάνεια δηλώνονται τα λεκτικά συστατικά που πρέπει να συµπεριήφθούν στην περιγραφή του προβλήµατος στο προαναφερθέν 

προσωπικό. 

γ. Στην τρίτη διαφάνεια παρουσιάζεται µια λίστα των συµπεριφορών για την αποκατάσταση της παραβίασης που συνδέει τις αντιδράσεις από τις 

πρώτες δύο διαφάνειες. 

δ. Αφού ο εκπαιδευτικός αποσύρει και την Τρίτη διαφάνεια, κάνει στους συµµετέχοντες ερωτήσεις σχετικά µε το πώς αποκαθίσταται µια παραβίαση 

δικαιωµάτων. 

 

2. Παρουσιάζεται µια βιντεοταινία που παρουσιάζει ένα παιχνίδι ρόλων του προσωπικού σχετικό µε το πώς αποκαθίσταται η παραβίαση 

δικαιωµάτων για ένα σενάριο για κάθε µια από τις 4 κατηγορίες γενικών δικαιωµάτων. Στους µαθητές δίνεται µια λίστα αποκατάστασης των 

παραβιάσεων δικαιωµάτων (βασισµένη στη διαδικασία µε τα τρία βήµατα παρουσιάστηκε παραπάνω) για κάθε ένα από τα βιντεοσκοπηµένα 

σενάρια και τους ζητείται να σηµειώσουν κάθε αντίδραση στην λίστα που συµβαίνει στην βιντεοταινία  

3. Μετά από το βιντεοσκοπηµένο παιχνίδι ρόλων, οι µαθητές εµπλέκονται σε πρόβα συµπεριφοράς. Ο εκπαιδευτικός διαλέγει τους συµµετέχοντες µε 

τους οποίους θα γίνει παιχνίδι ρόλων και παρουσιάζει σενάρια και παίζονται οι ρόλοι σαν δοκιµασία. Αυτοί που δεν συµµετέχουν ενεργά 

παρακολουθούν το παιχνίδι ρόλων ενώ συµπληρώνουν την λίστα αποκατάστασης παραβίασης δικαιωµάτων. Στους µαθητές δίνεται συγκεκριµένη 

λεκτική ανατροφοδότηση για τα λάθη που κάνουν κατά το παίξιµο των ρόλων. Μετά από την ανατροφοδότηση, οι συµµετέχοντες κάνουν ξανά τα 

βήµατα µέσα από παιχνίδι ρόλων. Εάν οι µαθητές και πάλι δεν αποδίδουν σωστά, ο εκπαιδευτικός επιδεικνύει ως µοντέλο τη συµπεριφορά και οι 

µαθητές τον µιµούνται. 

 

Μέθοδος Αξιολόγησης 

Στους µαθητές δίνονται σενάρια και τους ζητείται να διακρίνουν εάν τα δικαιώµατα έχουν παραβιαστεί ή όχι και εάν ναι, να ακολουθήσουν την 

αλυσίδα των συµπεριφορών για την αποκατάσταση των δικαιωµάτων. 

 

(Sievert, Cuvo & Davis, 1988) 



 Θα µπορούσαν να ειπωθούν ακόµα δεκάδες στρατηγικές για τη διδασκαλία και την άσκηση του αυτοπροσδιορισµού των µικρών αλλά και 

µεγαλύτερων µαθητών µε νοητικές και όχι µόνο αναπηρίες. Μια καλή αρχή για τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και όλα τα άλλα εµπλεκόµενα 

πρόσωπα µε το άτοµο µε αναπηρία είναι η αποδοχή της ύπαρξης του αυτοπροσδιορισµού και στα άτοµα µε νοητική αναπηρία όπως και σε 

οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο και σαν δεύτερο βήµα η κατανόηση της αλήθειας ότι όσες περισσότερες ευκαιρίες παρέχονται στο άτοµο µε την 

αναπηρία από το περιβάλλον του για άσκηση του αυτοπροσδιορισµού του, τόσο περισσότερο ενισχύεται η ικανότητα του να αυτοπροσδιορίζεται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Η Ελληνική Εκδοχή της Κλίµακας “The Arc’ s Self-Determination Scale” (Adolescent Version). 
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Όνοµα µαθητή: _____________________________________________________________ 
Ηµεροµηνία: ________________________________________________________________ 

Σχολείο: ____________________________________________________________________ 

Όνοµα εκπαιδευτικού: _________________________________________________________ 
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Οδηγίες:  

 

Σηµείωσε σε κάθε ερώτηση την απάντηση που λέει µε τον καλύτερο τρόπο το πώς ενεργείς σ’ εκείνη την 

κατάσταση. ∆εν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Σηµείωσε µόνο µια απάντηση σε κάθε ερώτηση (Αν η 

αναπηρία σου σε περιορίζει από το να εκτελέσεις τη δραστηριότητα, αλλά έχεις έλεγχο πάνω στη δραστηριότητα 

(όπως για παράδειγµα έναν συνοδό για την προσωπική σου φροντίδα), απάντησε σαν να εκτελούσες/έκανες τη 

δραστηριότητα). 
 
1Α. Ανεξαρτησία: Ρουτίνα προσωπικής φροντίδας και λειτουργίες προσανατολισµένες προς την οικογένεια. 1A. Σύνολο ενότητας_________ 

 
1. Φτιάχνω τα δικά µου 
γεύµατα ή το κολατσιό µου. 

 ∆εν το κάνω ακόµα κι 

αν έχω την ευκαιρία.  

 Το κάνω µερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά 

που έχω την ευκαιρία. 

2. Φροντίζω για τα δικά µου 
ρούχα. 

 ∆εν το κάνω ακόµα κι 

αν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω µερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά 

που έχω την ευκαιρία. 

3. Κάνω µικροδουλειές στο 
δικό µου σπίτι. 

 ∆εν το κάνω ακόµα κι 

αν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω µερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά 

που έχω την ευκαιρία.. 

4. Έχω/ κρατώ τα δικά µου 
προσωπικά αντικείµενα µαζί. 

 ∆εν το κάνω ακόµα κι 

αν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω µερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά 

που έχω την ευκαιρία. 

 

5. Παρέχω απλές πρώτες 
βοήθειες και ιατρική 
φροντίδα στον εαυτό µου. 

 ∆εν το κάνω ακόµα κι 

αν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω µερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά 

που έχω την ευκαιρία. 

6. ∆ιατηρώ καλή προσωπική 
φροντίδα και καλλωπισµό. 

 ∆εν το κάνω ακόµα κι 

αν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω µερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά 

που έχω την ευκαιρία. 
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1Β. Ανεξαρτησία: Αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον.                                             1Β. Σύνολο ενότητας_______________________ 
 
7. Κάνω φιλίες µε άλλα 
παιδιά της ηλικίας µου. 

 ∆εν το κάνω ακόµα κι 

αν έχω την ευκαιρία.  

 Το κάνω µερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά 

που έχω την ευκαιρία. 

8. Χρησιµοποιώ το 
ταχυδροµείο. 

 ∆εν το κάνω ακόµα κι 

αν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω µερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά 

που έχω την ευκαιρία. 

9. Κρατώ τα ραντεβού µου 
και τις συναντήσεις µου. 

 ∆εν το κάνω ακόµα κι 

αν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω µερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά 

που έχω την ευκαιρία. 

10. Συναλλάσσοµαι  µε 
πωλητές σε καταστήµατα και 
εστιατόρια. 

 ∆εν το κάνω ακόµα κι 

αν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω µερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά 

που έχω την ευκαιρία. 

 
1Γ. ∆ρώντας µε βάση τις προτιµήσεις, τις πεποιθήσεις, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες: Ψυχαγωγικός και ελεύθερος χρόνος.                                          

1Γ. Σύνολο ενότητας ________________ 
11. Ασχολούµαι µε 
δραστηριότητες ελεύθερου 
χρόνου βασισµένες στα 
ενδιαφέροντα µου. 

 ∆εν το κάνω ακόµα κι 

αν έχω την ευκαιρία.  

 Το κάνω µερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά που 

έχω την ευκαιρία. 

12. Σχεδιάζω δραστηριότητες 
για το Σαββατοκύριακο που 
µου αρέσουν να κάνω. 

 ∆εν το κάνω ακόµα κι 

αν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω µερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά που 

έχω την ευκαιρία. 

13. Εµπλέκοµαι σε 
δραστηριότητες που 
σχετίζονται µε το σχολείο. 

 ∆εν το κάνω ακόµα κι 

αν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω µερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά που 

έχω την ευκαιρία. 
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14. Οι φίλοι µου κι εγώ 
επιλέγουµε δραστηριότητες 
που θέλουµε να κάνουµε. 

 ∆εν το κάνω ακόµα κι 

αν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω µερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά που 

έχω την ευκαιρία. 

15. Γράφω γράµµατα, 
σηµειώµατα ή µιλώ στο 
τηλέφωνο σε φίλους και στην 
οικογένεια µου. 

 ∆εν το κάνω ακόµα κι 

αν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω µερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά που 

έχω την ευκαιρία. 

16. Ακούω τη µουσική που 
µου αρέσει. 

 ∆εν το κάνω ακόµα κι 

αν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω µερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά που 

έχω την ευκαιρία. 

 

 
1∆. ∆ρώντας µε βάση τις προτιµήσεις, τις πεποιθήσεις, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες: Εµπλοκή και αλληλεπίδραση στην κοινότητα.                            

1∆. Σύνολο ενότητας __________________________ 
17. Προσφέροµαι εθελοντικά 
σε πράγµατα που µε 
ενδιαφέρουν. 

 ∆εν το κάνω ακόµα κι 

αν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω µερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά που 

έχω την ευκαιρία. 

18. Πηγαίνω σε εστιατόρια 
που µου αρέσουν. 

 ∆εν το κάνω ακόµα κι 

αν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω µερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά που 

έχω την ευκαιρία. 

19. Πηγαίνω στον 
κινηµατογράφο, σε 
συναυλίες και σε χορούς. 

 ∆εν το κάνω ακόµα κι 

αν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω µερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά που 

έχω την ευκαιρία. 

20. Πηγαίνω για ψώνια ή 
αφιερώνω χρόνο σε 
εµπορικά κέντρα. 
 

 ∆εν το κάνω ακόµα κι 

αν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω µερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά που 

έχω την ευκαιρία. 
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21. Συµµετέχω σε οµάδες 
νεότητας (όπως κατηχητικό, 
προσκοπισµός, 
πολιτιστικούς συλλόγους) 

 ∆εν το κάνω ακόµα κι 

αν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω µερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά που 

έχω την ευκαιρία. 

 

 
1Ε. ∆ρώντας µε βάση τις προτιµήσεις, τις πεποιθήσεις, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες: Μετασχολικές κατευθύνσεις. 
1Ε. Σύνολο ενότητας ________________________ 
22. Ασχολούµαι µε σχολικές 
δραστηριότητες και 
δραστηριότητες ελεύθερου 
χρόνου που βασίζονται στα 
επαγγελµατικά µου 
ενδιαφέροντα. 

 ∆εν το κάνω ακόµα κι 

αν έχω την ευκαιρία.  

 Το κάνω µερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες φορές 

που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά 

που έχω την ευκαιρία. 

23. Εργάζοµαι σε σχολικές 
εργασίες που θα βελτιώσουν 
τις ευκαιρίες µου για 
σταδιοδροµία. 

 ∆εν το κάνω ακόµα κι 

αν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω µερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες φορές 

που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά 

που έχω την ευκαιρία. 

24. Κάνω µακροπρόθεσµα 
σχέδια σταδιοδροµίας. 

 ∆εν το κάνω ακόµα κι 

αν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω µερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες φορές 

που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά 

που έχω την ευκαιρία. 

25. ∆ουλεύω ή έχω δουλέψει 
για να κερδίσω λεφτά. 
 
 
 
 

 ∆εν το κάνω ακόµα κι 

αν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω µερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες φορές 

που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά 

που έχω την ευκαιρία. 
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26. Είµαι ή ήµουν σε τάξεις 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης 
ή κατάρτισης. 

 ∆εν το κάνω ακόµα κι 

αν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω µερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες φορές 

που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά 

που έχω την ευκαιρία. 

27. Έχω διερευνήσει τα 
επαγγελµατικά ου 
ενδιαφέροντα κάνοντας 
επισκέψεις σε 
επαγγελµατικούς χώρους ή 
µιλώντας µε άτοµα σ’ αυτό το 
επάγγελµα. 

µ
 ∆εν το κάνω ακόµα κι 

αν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω µερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες φορές 

που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά 

που έχω την ευκαιρία. 

 
 
1ΣΤ. ∆ρώντας µε βάση τις προτιµήσεις, τις πεποιθήσεις, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες: Προσωπική έκφραση. 

1ΣΤ. Σύνολο ενότητας ____________________ 
28. Επιλέγω τα ρούχα µου και 
τα προσωπικά αντικείµενα 
που χρησιµοποιώ κάθε µέρα. 

 ∆εν το κάνω ακόµα κι 

αν έχω την ευκαιρία.  

 Το κάνω µερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά 

που έχω την ευκαιρία. 

29. ∆ιαλέγω το δικό µου στυλ 
µαλλιών. 

 ∆εν το κάνω ακόµα κι 

αν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω µερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά 

που έχω την ευκαιρία. 

30. Επιλέγω τα δώρα που θα 
δώσω στην οικογένεια και 
στους φίλους. 
 

 ∆εν το κάνω ακόµα κι 

αν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω µερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά 

που έχω την ευκαιρία. 

31. ∆ιακοσµώ το δωµάτιο µου.  ∆εν το κάνω ακόµα κι 

αν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω µερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά 

που έχω την ευκαιρία. 
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32. Επιλέγω πως θα ξοδέψω 
τα προσωπικά µου χρήµατα. 

 ∆εν το κάνω ακόµα κι 

αν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω µερικές φορές 

όταν έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω τις περισσότερες 

φορές που έχω την ευκαιρία. 

 Το κάνω κάθε φορά 

που έχω την ευκαιρία. 

 

Παρακαλώ, ελέγξτε την 1η Ενότητα, από το Α µέχρι το ΣΤ, για να διαπιστωθεί ότι υπάρχει µία µόνο απάντηση για κάθε 
ερώτηση. 
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Οδηγίες: Κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις διηγούνται την αρχή µιας ιστορίας και πως τελειώνει η ιστορία. Η 

δουλειά σου είναι να διηγηθείς τι συνέβη στη µέση της ιστορίας, να συνδέσεις/ενώσεις την αρχή µε το τέλος. 

∆ιάβασε την αρχή και το τέλος για κάθε ερώτηση, έπειτα συµπλήρωσε µε την πιο καλή απάντηση για τη µέση της 

ιστορίας. ∆εν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Να θυµάσαι, συµπλήρωσε µε τη µία απάντηση που νοµίζεις 

ότι ολοκληρώνει µε τον καλύτερο τρόπο την ιστορία. 

 
2Α. Επίλυση διαπροσωπικών γνωστικών προβληµάτων. 
33. Αρχή: Κάθεσαι σε µια συνάντηση προγραµµατισµού µε τους 
γονείς και τους δασκάλους σου. Θέλεις να πάρεις ένα µάθηµα 
όπου µπορείς να µάθεις να δουλεύεις σαν ταµίας σε ένα 
κατάστηµα. Οι γονείς σου θέλουν να πάρεις το µάθηµα της 
«Οικογένειας και της Φροντίδας Παιδιών». Μπορείς να πάρεις 
µόνο ένα από τα µαθήµατα. 
Μέση:______________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
Τέλος: Η ιστορία τελειώνει µε σένα να παίρνεις ένα 
επαγγελµατικό µάθηµα όπου θα µάθεις να είσαι ταµίας. 

Βαθµολογία ιστορίας__________________ 
 

 

 

 

 

 
34. Αρχή: Ακούς έναν φίλο να µιλάει για µια νέα θέση εργασίας 
που ανοίγει στο τοπικό βιβλιοπωλείο. Αγαπάς τα βιβλία και 
θέλεις µια δουλειά. Αποφασίζεις ότι θα σου άρεσε να δουλέψεις 
στο βιβλιοπωλείο. 
Μέση:______________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
Τέλος: Η ιστορία τελειώνει µε σένα να δουλεύεις στο 
βιβλιοπωλείο. 

Βαθµολογία ιστορίας ______________ 
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35. Αρχή: Οι φίλοι σου συµπεριφέρονται σαν να είναι θυµωµένοι 
µαζί σου. Είσαι αναστατωµένος γι’ αυτό. 
Μέση:______________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
Τέλος: Η ιστορία τελειώνει µε σένα και τους φίλους σου να τα 
πηγαίνετε µια χαρά.  
           

Βαθµολογία ιστορίας______________ 
 

 
36. Αρχή: Πηγαίνεις στο µάθηµα της Γλώσσας ένα πρωί και 
ανακαλύπτεις ότι το βιβλίο της Γλώσσας σου δεν είναι µέσα στη 
τσάντα σου. Αναστατώνεσαι γιατί χρειάζεσαι αυτό το βιβλίο για 
να κάνεις την εργασία σου. 
Μέση:______________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
Τέλος: Η ιστορία τελειώνει µε σένα να χρησιµοποιείς το βιβλίο 
της Γλώσσας σου για την εργασία. 

Βαθµολογία ιστορίας____________ 
 

 

 
37. Αρχή: Είσαι σε ένα σύλλογο στο σχολείο. Ο σύµβουλος του 
συλλόγου ανακοινώνει ότι τα µέλη του συλλόγου θα χρειαστεί να 
εκλέξουν καινούριους διοικητικούς  στην επόµενη συνάντηση. 
Θέλεις να είσαι ο πρόεδρος του συλλόγου. 
Μέση:______________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
Τέλος: Η ιστορία τελειώνει µε σένα να έχεις εκλεγεί πρόεδρος 
του συλλόγου. 

Βαθµολογία ιστορίας____________ 
 

 
38. Αρχή: Είσαι σε ένα καινούριο σχολείο και δεν ξέρεις 
κανέναν. Θέλεις να έχεις φίλους/ -ες.  
Μέση:______________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
Τέλος: Η ιστορία τελειώνει µε σένα να έχεις πολλούς φίλους/ -ες 
στο καινούριο σχολείο. 

Βαθµολογία ιστορίας__________________ 
 

2A. Σύνολο ενότητας __________________ 
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40. Που θέλεις να δουλέψεις αφού αποφοιτήσεις; 2Β. Στοχοθέτηση και απόδοση στην επίτευξη του στόχου. 
Οδηγίες: Οι επόµενες τρεις ερωτήσεις ρωτούν για τα σχέδια σου για το 

µέλλον. Και πάλι, δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Για κάθε 

ερώτηση πες εάν έχεις κάνει σχέδια για αυτό το αποτέλεσµα και, εάν ναι, ποια 

είναι αυτά τα σχέδια και πώς θα τα πραγµατοποιήσεις. 

 ∆εν έχω σχεδιάσει για αυτό ακόµα. 

 Θέλω να δουλέψω_________________________________ 

Να καταγράψεις τέσσερα πράγµατα που θα πρέπει να κάνεις για 

να επιτύχεις αυτό το στόχο:  

1. _________________________________________ 39. Που θέλεις να ζήσεις αφού αποφοιτήσεις; 

2. _________________________________________  ∆εν έχω σχεδιάσει για αυτό ακόµα. 
3. _________________________________________  Θέλω να ζήσω____________________________________ 
4. _________________________________________ _________________________________________________ 

Να καταγράψεις τέσσερα πράγµατα που θα πρέπει να κάνεις για 

να επιτύχεις αυτό το στόχο: 

1.  ___________________________________________ 

2.  ___________________________________________ 

3.  ___________________________________________ 

4. ____________________________________________ 

 

 

_________________________________________________ 
41. Τι µεταφορικό µέσο σχεδιάζεις να χρησιµοποιήσεις µετά την 

αποφοίτηση; 

 ∆εν έχω σχεδιάσει για αυτό ακόµα. 

 Σχεδιάζω να χρησιµοποιήσω________________________ 

Να καταγράψεις τέσσερα πράγµατα που πρέπει να κάνεις για να 

επιτύχεις αυτόν τον στόχο: 

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

3. ______________________________________________ 

4. ______________________________________________ 

2Β Σύνολο ενότητας _______________________ 
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Οδηγίες: 

 

Σηµειώστε την απάντηση που σας περιγράφει καλύτερα. 

Επιλέξτε µία µόνο απάντηση για κάθε ερώτηση. 

∆εν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις.

42.  Συνήθως κάνω αυτό που θέλουν οι φίλοι µου…ή 

       Λέω στους φίλους µου αν κάνουν κάτι που δε θέλω να το κάνω. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

43.  Λέω στους άλλους όταν έχω καινούριες ή διαφορετικές ιδέες ή απόψεις…ή 

       Συνήθως συµφωνώ µε τις απόψεις ή τις ιδέες άλλων ανθρώπων. 

44.  Συνήθως συµφωνώ µε τους ανθρώπους όταν µου λένε ότι δεν µπορώ να κάνω κάτι…ή 

       Λέω στους ανθρώπους όταν νοµίζω ότι µπορώ να κάνω κάτι το οποίο µου λένε ότι δεν µπορώ να κάνω. 

45.  Λέω στους ανθρώπους όταν έχουν πληγώσει τα αισθήµατα µου…ή 

       Φοβάµαι να το πω στους ανθρώπους όταν έχουν πληγώσει τα αισθήµατα µου. 

46.  Μπορώ να παίρνω τις δικές µου αποφάσεις…ή 

       Άλλοι άνθρωποι παίρνουν αποφάσεις για µένα. 

47.  Το να προσπαθώ σκληρά στο σχολείο δεν µου κάνει πολύ καλό…ή 

       Το να προσπαθώ πολύ στο σχολείο θα µε βοηθήσει να πιάσω µια καλή δουλειά. 

48.  Μπορώ να πάρω αυτό που θέλω δουλεύοντας σκληρά…ή 

       Χρειάζοµαι καλή τύχη για να πάρω αυτό που θέλω. 

49.  ∆εν ωφελεί να συνεχίσω να προσπαθώ γιατί αυτό δεν θα αλλάξει τα πράγµατα…ή 

       Συνεχίζω να προσπαθώ ακόµα και αφού κάνω κάτι λάθος. 

 142 



50.  Έχω την ικανότητα να κάνω τη δουλειά που θέλω…ή 

       ∆εν µπορώ να κάνω αυτό που χρειάζεται για να κάνω τη δουλειά που θέλω. 

51.  ∆εν ξέρω πώς να κάνω φίλους…ή 

       Ξέρω πώς να κάνω φίλους. 

52.  Είµαι ικανός/ή να δουλέψω µε άλλους…ή 

       ∆εν µπορώ να δουλέψω καλά µε άλλους. 

53.  ∆εν κάνω καλές επιλογές…ή 

       Μπορώ να κάνω καλές επιλογές. 

54.  Εάν έχω την ικανότητα, θα µπορέσω να πιάσω τη δουλειά που θέλω…ή 

       Πιθανόν να µην πιάσω τη δουλειά που θέλω ακόµα και αν έχω την ικανότητα. 

55.  Θα δυσκολευτώ να κάνω καινούριους φίλους…ή 

       Θα µπορέσω να κάνω φίλους σε νέες καταστάσεις. 

56.  Θα µπορέσω να δουλέψω µε άλλους εάν πρέπει…ή 

       ∆ε θα µπορέσω να δουλέψω µε άλλους εάν πρέπει. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

57.  Οι επιλογές µου δεν θα εκτιµώνται…ή 

       Θα µπορέσω να κάνω επιλογές που είναι σηµαντικές για µένα. 

Ενότητα 3: Σύνολο ενότητας ____________________ 
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Οδηγίες: 

Πες αν νοµίζεις ότι κάθε µια από αυτές τις δηλώσεις περιγράφει το πώς νιώθεις για τον εαυτό σου ή όχι. ∆εν υπάρχουν 

σωστές ή λάθος απαντήσεις. ∆ιάλεξε µόνο εκείνη την απάντηση που σου ταιριάζει καλύτερα.

 

 

 

 

Ενότητα 4: Σύνολο ενότητας ______________

58. ∆εν αισθάνοµαι ντροπή για κανένα 

από τα συναισθήµατα µου. Συµφωνώ ∆ε συµφωνώ 
66. ∆εν δέχοµαι τους  

περιορισµούς/ τις αδυναµίες µου. Συµφωνώ 
 

∆ε συµφωνώ 

59. Νιώθω ελεύθερος/η να θυµώνω µε 

ανθρώπους για τους οποίους 

νοιάζοµαι. 

 
Συµφωνώ 

 
∆ε συµφωνώ 

67. Νιώθω ότι δεν µπορώ 

 να κάνω πολλά πράγµατα. 

 
Συµφωνώ 

 
∆ε συµφωνώ 

60. Μπορώ να δείξω τα αισθήµατα µου  

ακόµα κι όταν υπάρχει περίπτωση ο 

κόσµος να µε δει. 

 
Συµφωνώ 

 
∆ε συµφωνώ 

68. Μου αρέσει ο εαυτός µου.  
Συµφωνώ 

 
∆ε συµφωνώ 

61. Μπορώ να συµπαθώ ανθρώπους 

 ακόµα κι όταν δε συµφωνώ µαζί τους. 

 
Συµφωνώ 

 
∆ε συµφωνώ 

69. ∆εν είµαι ένας σηµαντικός 

άνθρωπος. 

 
Συµφωνώ 

 
∆ε συµφωνώ 

62. Φοβάµαι µην κάνω λάθος 

πράγµατα. 

 
Συµφωνώ 

 
∆ε συµφωνώ 

70. Ξέρω πώς να αντισταθµίζω τους 

περιορισµούς/ τις αδυναµίες µου. 

 
Συµφωνώ 

 
∆ε συµφωνώ 

63. Είναι καλύτερο να είσαι ο εαυτός 

 σου από το να είσαι δηµοφιλής. 

 
Συµφωνώ 

 
∆ε συµφωνώ 

71. Αρέσω στους άλλους 

ανθρώπους. 

 
Συµφωνώ 

 
∆ε συµφωνώ 

64. Αγαπιέµαι γιατί δίνω αγάπη.  
Συµφωνώ 

 
∆ε συµφωνώ 

72. Έχω εµπιστοσύνη  

στις ικανότητες µου. 

 
Συµφωνώ 

 
∆ε συµφωνώ 

65. Ξέρω τι κάνω πάρα πολύ καλά.  
Συµφωνώ 

 
∆ε συµφωνώ 
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