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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
1: Η ΤΥΦΛΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ 

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

 

1.1. Οπτική δυνατότητα και σχετικές διαβαθμίσεις 

  Δύο από τους κυριότερους όρους που χρησιμοποιούνται στη διεθνή 

βιβλιογραφία για τη διαβάθμιση της τύφλωσης είναι νομική τύφλωση και πλήρης 

τύφλωση. Υφίστανται ωστόσο αρκετοί άλλοι, αναλόγως προς τις προθέσεις του 

ερευνητή που τους χρησιμοποιεί. Για παράδειγμα, ένας όρος ο οποίος 

χρησιμοποιείται όταν περιλαμβάνονται στη συζήτηση χωρίς διάκριση η πλήρης 

τύφλωση και τα διάφορα προβλήματα όρασης είναι visual impairment (προβλήματα 

όρασης). Η προσπάθεια ακριβούς περιγραφής του περιεχομένου των όρων αυτών 

ισοδυναμεί με τη διαβάθμιση της οπτικής οξύτητας, καθώς και με την αναφορά στη 

λειτουργικότητά της, αξίες που έχουν καταστεί διεθνώς αποδεκτές ως μετρητικές για 

τα προβλήματα μερικής ή ολικής απώλειας της όρασης (Bailey & Hall, 1989).  

Οι όροι που ακολουθούν είναι οι αντιπροσωπευτικότεροι για το υπό εξέταση 

θέμα. Ωστόσο δεν εξαντλούν τον σχετικό κατάλογο, δεδομένου ότι ακόμα και λεξικά 

έχουν παραχθεί για τα περί την τύφλωση, όπως αυτό των Sardegna, Shelly, Rutzen 

και Steidl (2002). 

Νομικός ορισμός της τύφλωσης : ο όρος διακρίνει την κατάσταση της 

μειωμένης όρασης από την πλήρη τύφλωση, χρησιμοποιείται δε από κυβερνητικούς 

οργανισμούς και ιδρύματα αποκατάστασης ώστε να καθορίσει συνθήκες υπό τις 

οποίες τα άτομα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πλεονεκτήματα και υπηρεσίες που 

προορίζονται για τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Η τύφλωση του τύπου 

αυτού είναι γνωστή ως «νομική τύφλωση» και σύμφωνα με την αμερικανική 

διαβάθμιση, που είναι ευρέως αποδεκτή και στην Ευρώπη, όπως αναφέρει ο Goes 

(2013), σημαίνει ότι η όραση στον καλύτερο οφθαλμό δεν ξεπερνά το όριο 20/200, 

δηλαδή δεν μπορεί ο οφθαλμός αυτός να δει σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 πόδια 

(λιγότερο από 7 μέτρα) ακόμα και με τα καλύτερα γυαλιά ή φακούς επαφής, όταν ο 

κανονικός, δηλαδή χωρίς προβλήματα όρασης, βλέπει στα 200. Επίσης ότι το οπτικό 

πεδίο του οφθαλμού είναι μικρότερο των 20 βαθμών. Η πλειοψηφία των ατόμων με 

προβλήματα όρασης έχει υπολειπόμενη όραση και ο όρος Legal Blindness καλύπτει 

όλη την κλίμακα που κυμαίνεται από τη σοβαρή απώλεια όρασης έως την πλήρη 
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τύφλωση (Bailey & Hall, 1989). Το ποσοστό τους ξεπερνά το 75% και η κατάστασή 

τους σημαίνει ότι η εναπομείνασα όραση επιτρέπει την εργασία, το διάβασμα, τα 

ταξίδια, καθώς και την καθημερινή λειτουργικότητα με τη βοήθεια οπτικών 

διορθωτών. Πρέπει να διευκρινισθεί ότι η γεωμετρική περιγραφή της όρασης γίνεται 

γίνεται με τους όρους εστιακή απόσταση, που αφορά στην κεντρική όραση, καθώς 

και διάμετρο, που αφορά στην περιφερειακή όραση. Ένα άτομο μπορεί να έχει 

πρόβλημα και στις δύο περιοχές. Η απώλεια της κεντρικής όρασης μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα την αδυναμία να γίνει αντιληπτό ένα αντικείμενο που βρίσκεται ευθεία 

εμπρός από τους οφθαλμούς. Οι άνθρωποι που βλέπουν από τον έναν οφθαλμό δεν 

εντάσσονται στην κατηγορία αυτή (Sardegna et al., 2002).  

Έχει παρατηρηθεί ότι ο νομικός ορισμός της τύφλωσης, που περιγράφει τους 

ασθενείς με χαμηλή όραση οι οποίοι δικαιούνται επιδόματα και άλλες παροχές, έχει 

οδηγήσει την κοινή γνώμη σε παρερμηνεία της κατάστασής τους καθώς υποδεικνύει 

ότι οι πάσχοντες είναι «βυθισμένοι στο σκοτάδι». Τα κριτήρια για την όραση 

διαφέρουν στο νομικό πλαίσιο κάθε κράτους. Επίσης ο όρος περιγράφει τα κριτήρια 

σύμφωνα με τα οποία επιτυγχάνεται η επιλεξιμότητα για τις κυβερνητικές παροχές 

που αφορούν στις καταστάσεις τύφλωσης, χωρίς οπωσδήποτε να διακρίνουν την 

ικανότητα του ατόμου να λειτουργήσει (Goes, 2013). 

Πλήρης Τύφλωση: Οι ειδικοί χρησιμοποιούν τον όρο «πλήρης τύφλωση» 

ώστε να περιγράψουν την ολοκληρωτική απουσία όρασης (Bailey & Hall, 1989). 

Βρίσκεται δηλαδή στο ένα άκρο της κλίμακας της τύφλωσης, ενώ στο άλλο άκρο 

τοποθετείται ο όρος «Low Vision» (Sardegna et al., 2002). Συχνότερη είναι η 

διάκριση ανάμεσα στην «πλήρη τύφλωση» και στη «λειτουργική τύφλωση (Bailey & 

Hall, 1989), η οποία περιγράφεται αμέσως παρακάτω. 

Λειτουργική Τύφλωση:  Ως «λειτουργική τύφλωση» καλείται η κατάσταση 

κατά την οποία το φως γίνεται αντιληπτό, ωστόσο το σχήμα και η πηγή του φωτός 

δεν διακρίνονται με αξιοπιστία (Bailey & Hall, 1989). Αντίστοιχος είναι ο όρος 

«λειτουργική όραση», η μέτρηση/εκτίμηση της οποίας έχει σκοπό τον καθορισμό της 

ανταπόκρισης στο οπτικό περιβάλλον, τον καθορισμό των παραγόντων που επιδρούν 

στην μειωμένη όραση, ασφαλώς και την εφαρμογή των κατάλληλων 

αντισταθμιστικών τεχνικών. Η ποιότητα της εκτίμησης εξαρτάται στην ακρίβεια των 

μετρήσεων και στην αντιπροσωπευτικότητά τους απέναντι στις δραστηριότητες για 

τις οποίες χρησιμοποιείται η όραση (Erin & Topor, 2010). 
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Χαμηλή Όραση: Ο όρος «χαμηλή όραση» σημαίνει ότι η απώλεια είναι 

σοβαρή ώστε να παρακωλύει τις καθημερινές δράσεις, δεν μπορεί να διορθωθεί με 

κανονικά γυαλιά ή φακούς επαφής, ενώ είναι πιθανόν να αποτελεί το αποτέλεσμα 

ασθένειας του οφθαλμού, τραύματος, ασθενειών που επιδρούν στις οπτικές οδούς του 

εγκεφάλου, ή να διαφοροποιείται με την πάροδο της ηλικίας. Η σύμφυτη ή εκ γενετής 

χαμηλή όραση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ανώμαλη εξέλιξη του οπτικού 

συστήματος εξαιτίας ασθένειας ή τραύματος στη βρεφική ηλικία. Η χαμηλή όραση 

καλύπτει μία κλίμακα από την ήπια έως τη σοβαρή απώλεια, εξαιρώντας την πλήρη 

απώλεια και τη λειτουργική όραση. Τα περισσότερα άτομα που θεωρούνται νομικώς 

τυφλά συγκαταλέγονται στην ομάδα με χαμηλή όραση (Bailey & Hall, 1989). 

Σχετικός είναι ο όρος partially seeing, που έχει αντικαταστήσει τον όρο partial blind, 

και σημαίνει δυνατότητα όρασης από 20/50 έως και 20/200 (Sardegna et al. 2002). 

Προβλήματα όρασης: Στην ουσία περιλαμβάνει όλες τις διαβαθμίσεις 

απώλειας όρασης, ακόμα και την πλήρη τύφλωση, που εμποδίζουν την επιτέλεση των 

καθημερινών δράσεων. Οι μελέτες συχνά εξαιρούν την «πλήρη τύφλωση» καθώς τη 

διακρίνουν αναφέροντάς τη χωριστά ή σε συνδυασμό με τον όρο «προβλήματα 

όρασης» (blindness and visual impairment) (Bailey & Hall, 1989). Αναφέρεται επίσης 

ότι με τον όρο μπορεί να περιγράφεται το αναγνωρίσιμο ελάττωμα ή η δυσλειτουργία 

του οφθαλμού, τα οποία διαπιστώνονται από έναν οφθαλμίατρο. Στην κατηγορία 

μπορούν να συγκαταλέγονται και άτομα που έχουν πρόβλημα μόνο στο ένα μάτι, δεν 

θεωρούνται δηλαδή «νομικώς τυφλά» (Sardegna et al. 2002). Ειδικότερα για τα 

παιδιά και τους εφήβους με «προβλήματα όρασης» παρατηρείται ότι αποτελούν 

ετερογενή ομάδα με μεγάλη διαφοροποίηση αιτιολογίας, ικανοτήτων και 

προσωπικότητας. Η αλήθεια είναι ότι ποσοστιαία καταλαμβάνουν μικρό αριθμό 

έναντι των ενηλίκων με αντίστοιχα προβλήματα. Ωστόσο ακόμα και αυτός ο μικρός 

αριθμός, δηλαδή το 2% των παιδιών και εφήβων από το πρώτο έως το 17
ο
 έτος 

ηλικίας με προβλήματα όρασης, είναι σημαντικός ώστε να απαιτεί στοχευμένες 

παρεμβάσεις. Μάλιστα η επίδραση της μειωμένης όρασης στα παιδιά μπορεί να είναι 

μεγαλύτερη από αυτή των ενηλίκων εξαιτίας της επίδρασής της στην ανάπτυξη και τη 

μάθηση. Εξάλλου, η απώλεια της πλήρους όρασης επηρεάζει άμεσα την οικογένεια 

και την κοινότητα, το κοινωνικό δηλαδή περιβάλλον στο οποίο κινείται το παιδί 

(Kelley, Sanspree & Davidson, 2000). 

Αρκετοί ακόμα διεθνείς όροι αφορούν σε παραμέτρους της τύφλωσης, είναι 

όμως πολύ πιο εξειδικευμένοι και όχι συχνά χρησιμοποιούμενοι. Δεν υπάρχει λόγος 
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να αναφερθούν εδώ. Οι ελληνικοί όροι που αφορούν στο εκπαιδευτικό πλαίσιο 

σχετίζονται με το περιεχόμενο ορισμένων από τους προαναφερθέντες, αν και είναι 

μόλις δύο, όπως τουλάχιστον γίνεται κατανοητό από τον ν. 2817/2000 (Εκπαίδευση 

των Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες), που διακρίνει τους μαθητές με 

προβλήματα όρασης σε τυφλούς και αμβλύωπες. 

Οι τυφλοί είναι όσοι μαθαίνουν μόνο μέσω του συστήματος braille χωρίς τη 

χρήση επικουρικής οπτικής μεθόδου. Οι αμβλύωπες είναι όσοι βλέπουν μερικώς, 

χρειάζονται δε προσαρμογή του φωτισμού η του μεγέθους του τυπωμένου κειμένου 

ώστε να μάθουν μέσω της ανάγνωσης. Αναφέρεται ότι στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα υποστηρίζεται ουσιαστικά ότι οι μαθητές χρησιμοποιούν την υπολειπόμενη 

όρασή τους, επομένως οι αισθητηριακές τους ικανότητες ενισχύονται. Αυτό σημαίνει 

ότι καθυστερήσεις ή απώλεια του προσανατολισμού, της κινητικότητας, της 

επικοινωνίας, της γνωστικής ή/και κοινωνικής ανάπτυξης μπορούν να εμποδίζονται. 

Οι τυφλοί μαθητές στην Ελλάδα παρακολουθούν ειδικά σχολεία στην πρωτοβάθμια 

και γενικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι δεν γίνεται 

διαφοροποίηση ανάμεσα σε τυφλούς και αμβλύωπες μαθητές, ακολουθούν μάλιστα 

όλοι τα γενικά προγράμματα σπουδών. Ωστόσο λαμβάνονται ειδικότερα μέτρα για 

την κάλυψη των αναγκών των τυφλών μαθητών (OECD, 2007). 

O Τσιναρέλης (2005) παρατηρεί ότι στις ημέρες μας η ταξινόμηση της 

οπτικής αναπηρίας προσανατολίζεται σε όρους με αμιγέστερο εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο, και είναι πολύ διαφορετική από την αντίστοιχη νομική, που 

επικεντρώνεται στην αποτελεσματικότητα της όρασης σε σχέση με την απόσταση. Οι 

κατηγορίες της οπτικής αναπηρίας είναι τρεις: α. Μέτρια οπτική αναπηρία, β. Σοβαρή 

οπτική αναπηρία, γ. Βαριά οπτική αναπηρία. Η διαβάθμιση αυτή δεν αποτελεί το 

προϊόν εξετάσεων οπτικής ικανότητας, αλλά για ταξινόμηση που λαμβάνει υπόψη τις 

απαιτούμενες ειδικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε κάθε περίπτωση, ώστε τα παιδιά 

να εκπαιδευτούν κατάλληλα. Προφανώς αναφέρεται στη διεθνή πρακτική και όχι 

στην ελληνική ορολογία, που όπως σημειώθηκε είναι διμερής. Αναφέροντας τις 

περιγραφές της Barraga, όπως αντιστοιχούν στους όρους αυτούς, σημειώνει τα εξής: 

 α. Ένα παιδί έχει μέτρια οπτική αναπηρία όταν μπορεί με τη χρήση των 

κατάλληλων  οπτικών βοηθημάτων και τον απαραίτητο φωτισμό να πετύχει ότι και 

οι άλλοι βλέποντες συμμαθητές του τόσο στη γενική όσο και στην ειδική τάξη.  

β. Ένα παιδί  έχει σοβαρή οπτική αναπηρία ή χαμηλή οπτική ικανότητα, 

όταν μπορεί να βοηθηθεί  σχετικά από τα οπτικά βοηθήματα με αποτέλεσμα να 
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εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την όραση ως δίαυλο άντλησης πληροφοριών από το 

περιβάλλον με σκοπό τη μάθηση. 

γ. Ένα παιδί έχει βαριά οπτική αναπηρία όταν δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει 

την όραση ως μέσο επίτευξης των εκπαιδευτικών του στόχων. Σε μια τέτοια 

περίπτωση η ακοή και η αφή υποκαθιστούν την όραση για την επίτευξη των 

εκπαιδευτικών στόχων (Barraga στο Τσιναρέλης, 2005, σ.5). 

Μπορεί να θεωρηθεί ότι εδώ εντάσσονται, αυτοί που στον ν. 2817/2000 

καλούνται τυφλοί. 

 Οι Οικονόμου, Κουρμπέτης και Βουγιουκλίδης (2005) αναφέρουν ότι 

σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, όλοι δικαιούνται, την πρόσβαση σε όλα τα μέσα εκπαίδευσης, ενώ σύμφωνα 

με τον ν. 2817/2000 η τελευταία πρέπει να λαμβάνει χώρα εκεί όπου εξασφαλίζεται η 

επίτευξη των στόχων κάθε βαθμίδας σε κάθε περίπτωση. Τάση της εφαρμοζόμενης 

πολιτικής είναι να επιτυγχάνεται η ενσωμάτωση όπου είναι δυνατή, επομένως 

μπορούν οι μαθητές αυτοί να παρακολουθούν το γενικό πρόγραμμα, αρκεί να 

υφίσταται η κατάλληλη υλικοτεχνική, συναισθηματική και εκπαιδευτική στήριξη που 

χρειάζονται. Όταν πρόκειται για μαθητές μειωμένης όρασης συστήνεται η αξιοποίηση 

– όπως και στην προηγούμενη ενότητα σημειώθηκε – των υπολειμμάτων της όρασης. 

Σύμφωνα με τους ίδιους ερευνητές στα γενικά σχολεία φοιτούν τυφλοί και 

αμβλύωπες μαθητές, με τους δεύτερους να παρουσιάζουν προβλήματα προσαρμογής 

στην τάξη, διότι οι εκπαιδευτικοί δεν αναγνωρίζουν την ιδιαιτερότητά τους. Όσο για 

τον αριθμό τους, δεν είναι ακριβώς γνωστός, ενώ έρευνα χαρτογράφησης της Ειδικής 

Αγωγής σε όλη την επικράτεια (Παντελιάδου, 2004), που αφορούσε μόνο στις 

Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, κατέγραψε 105 τυφλούς και αμβλύωπες. Το 

γεγονός ότι δεν καταγράφονται οι αριθμοί των φοιτούντων στα γενικά σχολεία, χωρίς 

την παρουσία δασκάλου ειδικής αγωγής, προκαλεί δυσκολίες στον προγραμματισμό 

και στην αποτελεσματική εκπαιδευτική παρέμβαση. 

Ειδικότερα μία συγκριτική έρευνα (Plainis et al., 2009), η οποία είχε ως 

δείγμα της 588 Έλληνες μαθητές και 310 Βούλγαρους, μέσον όρο ηλικίας τα 12.4 έτη 

για τους πρώτους και τα 12.5 για τους δεύτερους, έδειξε ότι το 32,7% των Ελλήνων 

μαθητών παρακολουθεί τα σχολικά μαθήματα με μια ελάχιστη έστω δυσλειτουργία 

οπτικής οξύτητας, ως αποτέλεσμα των μη διορθωμένων ή ανεπαρκώς διορθωμένων 

οπτικών σφαλμάτων ή της περιορισμένης χρήσης φακών στο σπίτι. Επίσης το 23% 

των Ελλήνων μαθητών φορά γυαλιά στο σχολείο χωρίς την κατάλληλη οπτική 
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διόρθωση, με αποτέλεσμα τη μειωμένη οπτική οξύτητα. Ένα ακόμα συμπέρασμα 

είναι ότι τα παιδιά που παρακολουθούν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρουσιάζουν 

μεγαλύτερα ποσοστά μειωμένης οπτικής οξύτητας, ίσως ένα αποτέλεσμα απουσίας 

συχνής εξέτασης. Όσον αφορά στα δύο φύλα, τα κορίτσια εμφανίζουν μυωπία σε 

πολύ μεγαλύτερα ποσοστά, ενώ η σύγκριση των μαθητών των δύο χωρών έδειξε ότι 

οι Έλληνες παρουσιάζουν μεγαλύτερα προβλήματα όρασης. Η διαφορά αυτή 

αποδόθηκε δυνητικά στη φύση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος το οποίο 

πιέζει τα παιδιά για τουλάχιστον τέσσερις έως έξι ώρες επιπρόσθετης 

φροντιστηριακής μελέτης το απόγευμα, δεδομένου μάλιστα του γεγονότος ότι η 

διαδικασία αυτή έχει ως έναρξή της την Α΄ Γυμνασίου. 
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2 : ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ 

   

  Εάν τα πρακτικά προβλήματα ένταξης των παιδιών με προβλήματα όρασης 

στην γενική εκπαίδευση θεωρητικά μπορούν να αντιμετωπισθούν, είναι χρήσιμο να 

διευκρινισθεί σε ποιο βαθμό το επιτρέπει αυτό το γνωστικό τους επίπεδο, όταν αυτά 

βρίσκονται στις ίδιες ηλικίες με τους συμμαθητές τους, επομένως παρακολουθούν τις 

ίδιες σχολικές τάξεις. Στη γνωστική ικανότητα δεν περιλαμβάνονται μόνο όσα , τα 

παιδιά με προβλήματα όρασης, μπορούν να μάθουν από τη διδακτέα ύλη αλλά  ακόμα 

αφορούν στη νοημοσύνη και στον βαθμό των μνημονικών, χωρικών και γλωσσικών 

ικανοτήτων τους. Ακολουθούν έρευνες που αναφέρονται σε δυσλειτουργίες των 

παιδιών με προβλήματα όρασης στην ανάπτυξη των παραπάνω γνωστικών περιοχών 

αλλά και έρευνες που αποδεικνύουν την ομαλή ανάπτυξη των γνωστικών τους 

ικανοτήτων. 

 

2.1. Γνωστικές δυνατότητες 

Η εκτίμηση της σχέσης της νοημοσύνης με τα προβλήματα όρασης είναι μια 

πολύπλοκη διαδικασία που αντιμετωπίζει ορισμένους περιορισμούς. Έχει για 

παράδειγμα παρατηρηθεί ότι τα τεστ νοημοσύνης, τα οποία έχουν καθιερωθεί 

ενδεχομένως να είναι απλοϊκά, παρά τη συχνή τους χρήση, μία δε χαρακτηριστική 

περίπτωση αποτελεί η Wechsler Intelligence Scale for Children. Ειδικά το μέρος της 

κλίμακας που σχετίζεται με τις επιδόσεις των παιδιών αντιμετωπίζει ακριβώς το 

πρόβλημα ότι απαιτείται τυπική όραση για ορισμένες ενέργειες, τις οποίες τα παιδιά 

καλούνται να ολοκληρώσουν. Ορισμένα νεότερα τεστ, όπως τα Stanford-Binet, έχουν 

ως εκ τούτου προσαρμοσθεί στις ανάγκες των παιδιών με προβλήματα όρασης, διότι 

τα παραδοσιακά αναφέρονται σε περιεχόμενο που μπορεί να αποτελέσει μόνο 

αντικείμενο οπτικής εμπειρίας (Warren, 1994). 

Ορισμένες μελέτες, όπως αυτές των Tillman (1967) και των Zweibelson και 

Barg (1967),  ανέφεραν ότι στην πρώιμη παιδική ηλικία τα παιδιά με προβλήματα 

όρασης έδειξαν κάποια προδιάθεση για συγκεκριμένες έννοιες εις βάρος της 

κατανόησης αφηρημένων όρων. Ωστόσο, οι μελέτες που ακολούθησαν τις επόμενες 

δεκαετίες και εξέτασαν διάφορες πτυχές της γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών με 

προβλήματα όρασης δεν φαίνεται να συνηγορούν υπέρ της σημαντικά μειωμένης 

νοητικής λειτουργίας των παιδιών αυτών έναντι των υπολοίπων.  
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Ενθαρρυντικό είναι το συμπέρασμα μελετών σύμφωνα με το οποίο «Παιδιά 

με ποικίλες εκ γενετής οπτικές διαταραχές σε σύγκριση με άλλα παιδιά, παρόμοιας 

ηλικίας και νοημοσύνης με πλήρη όραση,  παρουσίασαν παρόμοια απόδοση στη β΄ 

επιπέδου θεωρία του νου καθώς και στην αντίληψη των μη κυριολεκτικών 

νοημάτων» (Pijnacker, Vervloed & Steenbergen, 2012).  

Ο Kolk (1977) σε μια μεταανάλυση πολλών ερευνών κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι σε γενικές γραμμές ο μέσος όρος του δείκτη νοημοσύνης των 

παιδιών με προβλήματα όρασης,  δεν διαφέρει σημαντικά  σε σύγκριση με τα παιδιά 

με τυπική όραση, ενώ έρευνα των (Pring & Tadić, 2010), έδειξε ότι σε περιπτώσεις 

παιδιών με ρετινοβλάστωμα. εντοπίζεται υψηλότερος δείκτης νοημοσύνης. Ακόμα ο 

Gerhradt (1982) ανέφερε ότι με όρους πρώιμης κατάταξης σε κατηγορίες σύμφωνα με 

τη μορφή και τη λειτουργία, στη διάρκεια ελεύθερου παιχνιδιού βρέφη ηλικίας 14, 16 

και 18 μηνών με προβλήματα όρασης ακολουθούσαν την αναμενόμενη αναπτυξιακή 

πορεία που θα μπορούσε να προβλεφθεί και για βρέφη με τυπική όραση (Pring & 

Tadić, 2010). 

Όσον αφορά στις χωρικές ικανότητες,  ήδη το 1951 ο Worchel, μελετώντας 

την αντίληψη του χώρου και του προσανατολισμού σε 196 τυφλά παιδιά με μέσο όρο 

ηλικίας το 15ο έτος, διακρίνοντάς τα κατά φύλο, ηλικία τύφλωσης και τρέχον 

ηλικιακό στάδιο, διαπίστωσε ότι ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια υπερτερούσαν τα 

πρώτα, σε βαθμό όμως στατιστικά ασήμαντο, ενώ εκείνα των μεγαλύτερων ηλικιών 

είχαν καλύτερες γενικά επιδόσεις από τα μικρότερα. Όσα είχαν τυφλωθεί από 

ατύχημα υπερείχαν των εκ γενετής τυφλών στην αντίληψη δια της αφής, καθώς και 

στην αίσθηση του χώρου. Η ικανότητα μετατροπής της απτικής-κιναισθητικής 

εντύπωσης σε οπτική εικόνα εξασφάλιζε γενικά καλύτερες επιδόσεις, όχι όμως στην 

αναγνώριση και την αντίληψη του χώρου. Ειδικά στην αναγνώριση δια της αφής, 

παιδιά με προβλήματα και παιδιά με πλήρη όραση παρουσίαζαν το ίδιο καλές 

επιδόσεις. Ωστόσο ο χρόνος εκτίμησης ήταν θεμελιώδης στον υπολογισμό της 

απόστασης. Ακόμα τα παιδιά με πλήρη όραση υπερείχαν στην αντίληψη δια της αφής 

στη φανταστική χειραγώγηση του χώρου και στον προσανατολισμό, όπως έδειξαν οι 

δυνατότητές τους στην αναπαραγωγή και την προφορική έκθεση (Begum, 2003). 

Μια σειρά από άλλα τεστ σχετικά με τον προσανατολισμό και τις απτικές-

κιναισθητικές ικανότητες έδειξαν καλύτερες επιδόσεις των παιδιών με προβλήματα 

όρασης από εκείνα που δεν είχαν τυπική όραση Το σύνολο των δοκιμασιών οδήγησε 
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στο συμπέρασμα ότι πιθανώς σε ορισμένες ικανότητες που αποκτώνται νωρίς η 

υστερότερη εκπαίδευση έχει μικρή επίδραση (Begum, 2003). 

Για το θέμα του προσανατολισμού γίνεται λόγος και σε μια πιο πρόσφατη 

μελέτη, αυτή Lahav και Mioduser (2005), ο οποίος φτάνει σε ορισμένες 

ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Σημειώνει ότι ο προσανατολισμός σε άγνωστο χώρο 

ξεκινά από τις εσωτερικές σχέσεις των αντικειμένων και μόνο αφού τις ανιχνεύσει 

προχωρά στην οριοθέτηση των διαστάσεων του δωματίου. Με τη βοήθεια εικονικού 

περιβάλλοντος σε υπολογιστή φάνηκε ότι νέες στρατηγικές εξερεύνησης μπορούν να 

αναδειχθούν, όπως η αντιστοίχηση των ορίων του χώρου με άμεσα σχετιζόμενες 

εσωτερικές περιοχές. Οι παρατηρήσεις αυτές οδηγούν στο ελπιδοφόρο συμπέρασμα 

ότι χρησιμότατες δεξιότητες είναι δυνατόν να αναπτυχθούν με την κατάλληλη 

βοήθεια, οι οποίες σχετίζονται με θέματα προσανατολισμού και ανάπτυξης της 

κριτικής ικανότητας. 

Όσον αφορά στην γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών με προβλήματα όρασης 

κάτι που έχει τονισθεί σχετικά με το σύνολο των γλωσσικών μελετών γύρω από τα 

προβλήματα όρασης είναι ότι παρά τις αναφορές για ταχύτερη ή βραδύτερη 

κατάκτηση του λεξιλογίου, η όποια επιβράδυνση δεν έχει αποδοθεί αποκλειστικά 

στην απουσία όρασης. Υπήρξαν μάλιστα πρώιμες μελέτες, όπως αυτές των Norris και 

συν. (1957), του Keeler (1958), καθώς και του Burlingham (1961 και 1965), που 

συζητώντας διαφορετικές παραμέτρους, αποτέλεσαν τους προκατόχους 

μεταγενέστερων μεθοδολογιών οι οποίες ενέταξαν τη γλωσσική ανάπτυξη σε πλαίσιο 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Warren, 1994). 

Συγκεκριμένα, έρευνες σχετικά με την γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών με 

προβλήματα όρασης, έχουν αποδείξει ότι η γλώσσα αποτελεί για αυτά ένα 

προνομιακό εργαλείο, καθώς σύμφωνα με τους Pérez-Pereira και συν. (1994), τα 

παιδιά με προβλήματα όρασης στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στις γλωσσικές τους 

δυνατότητες, προκειμένου να καλύψουν τα κένα της όρασης τους.  Η λεκτική λογική 

και νοημοσύνη βοηθούν στην ανάπτυξη στρατηγικών αντιμετώπισης των 

αισθητηριακών απωλειών, επιτυγχάνοντας και σημαντικά κοινωνικά αποτελέσματα. 

Δεν έχουν βεβαίως λείψει μελέτες που διαπιστώνουν συγκεκριμένες καθυστερήσεις 

και παρατυπίες στην απόκτηση του πρώιμου λεξιλογίου και των σημασιολογικών 

εννοιών, σε γενικές όμως γραμμές η ανάπτυξη και χρήση της «τακτικής 

(καθημερινής) γλώσσας» ευθυγραμμίζεται σε μεγάλο βαθμό με εκείνη των παιδιών 
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χωρίς προβλήματα όρασης, συμπέρασμα για παράδειγμα των Landau και Gleitman 

(1985) (Pring & Tadić, 2010). 

 

2.2. Γνωστικές αδυναμίες 

Ένα πρόβλημα αποτελεί η ασυμφωνία των ειδικών για τον βαθμό 

αναπλήρωσης των γνωστικών δυνατοτήτων στα παιδιά με προβλήματα όρασης, 

ειδικά όταν ο βαθμός αυτός ισοδυναμεί με τύφλωση. Ψυχολόγοι και ειδικοί που 

υποστηρίζουν ότι υφίστανται εγγενείς αδυναμίες σύλληψης των εννοιών και της 

γνώσης, ειδικά όταν η οπτική μειονεξία είναι σοβαρή και εκ γενετής, θεωρούν ότι τα 

παιδιά στηρίζονται σε σκόπιμη παρουσίαση της πληροφορίας, καθώς και στις 

λεκτικές εξηγήσεις και περιγραφές που παρέχονται – μάλιστα διαφοροποιημένες – 

από γονείς, αδέλφια, δασκάλους, συνομηλίκους και άλλους. Οι υπόλοιπες δε 

αισθήσεις, κυρίως ακοή και αφή, μπορούν να αναπτυχθούν σε χρήσιμες κατευθύνσεις 

της αισθητηριακής πρόσληψης, ωστόσο δεν αντισταθμίζουν εντελώς την απουσία της 

όρασης, ούτε οι πληροφορίες που θα δώσουν θα είναι ακριβείς, πλήρεις, αυθόρμητες 

και συνεχείς, όπως στην περίπτωση των παιδιών που έχουν οπτική επαφή με το 

περιβάλλον τους (Orlansky, 1988). Για να περιγράψουν αποτελεσματικά τους 

περιορισμούς της πρόσληψης της πληροφορίας οι Jan και συν. (1977) έδωσαν το εξής 

παράδειγμα: όταν ένα παιδί συμπληρώνει ένα παζλ και αποφασίζει για τη θέση κάθε 

μεμονωμένου κομματιού επιδρούν στη σκέψη του ταυτοχρόνως συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά όπως το χρώμα, το σχήμα και η σκιά. Πρόκειται για πολύ 

συμπυκνωμένες πληροφορίες, που μόνο η όραση μπορεί να κατακτήσει. Βεβαίως, 

όπως άλλοι ερευνητές έχουν δείξει, οι περιορισμοί δεν επιδρούν υποχρεωτικά στις 

δυνατότητες, ή στην ανάπτυξη της νοημοσύνης, παρά τις παρατηρημένες διαφορές, οι 

οποίες έχουν ερμηνευθεί από τον Tillman (1967) ως αδυναμία ενσωμάτωσης όλων 

των πληροφοριών, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο ερευνητή, κάθε κομμάτι πληροφορίας 

είναι πιθανό ότι συγκρατείται σε χωριστό πλαίσιο αναφοράς από τα υπόλοιπα.  

Ακόμα παρά το ότι τα παιδιά με προβλήματα όρασης δεν αντιμετωπίζουν 

προβλήματα σε ζητήματα όπως το λεξιλόγιο και η αριθμητική, έχει διαπιστωθεί ότι 

δυσκολεύονται στην κατανόηση ή την κατάδειξη των ομοιοτήτων, απαραίτητων 

στοιχείων για τον συσχετισμό των διαφορετικών μερών της πληροφορίας. 

Διαμερισματοποιούν δηλαδή τη γνώση, ενώ η όραση θα παρείχε τις ευκαιρίες 

σύνδεσης των διαφορετικών εμπειριών, βοηθώντας τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν 

αποτελεσματικά αυτές τις εμπειρίες  (Kingsley, 1997). 
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Οι πιθανές διαφορές που υποστηρίζονται από ερευνητές στον τομέα της 

εργαζόμενης μνήμης και η υπεροχή των παιδιών χωρίς προβλήματα όρασης έχει 

εξηγηθεί από τη δυσκολία των παιδιών με προβλήματα όρασης να ενσωματώσουν 

όλα όσα μαθαίνουν, με αποτέλεσμα κάθε πληροφορία να κρατείται σε διαφορετικό 

πλαίσιο αναφοράς από τις υπόλοιπες. Για την ακρίβεια τα τυφλά παιδιά μπορεί να 

μην υστερούν στις κλίμακες που προαναφέρθηκαν, ωστόσο μειονεκτούν κατά τις 

προσπάθειες κατανόησης ή διάκρισης των ομοιοτήτων που απαιτούνται για τον 

συσχετισμό διαφορετικών στοιχείων πληροφορίας. Δηλαδή η όραση επιτρέπει στα 

παιδιά να οδηγηθούν σε συνδέσεις εμπειριών με αποτελεσματικό τρόπο, τομέας στον 

οποίο τα παιδιά με προβλήματα όρασης αντιμετωπίζουν προβλήματα (Mason & 

McCall, 1997). 

Πολύ πρόσφατα διατυπώθηκε από τους Pijnacker, Vervloed και Steenbergen, 

(2012) η άποψη ότι τα παιδιά με συγγενή προβλήματα όρασης παρουσιάζουν, 

σύμφωνα με έρευνες, καθυστέρηση στην εξέλιξη της «θεωρίας του νου». Με τον όρο 

αυτό γίνεται κατανοητή η ικανότητα των παιδιών να αποδίδουν νοητικές καταστάσεις 

όπως οι προθέσεις, οι πεποιθήσεις και οι επιθυμίες για τον εαυτό τους και τους 

άλλους ανθρώπους ως μέσο ερμηνείας και πρόβλεψης της συμπεριφοράς. Συνήθως η 

θεωρία αυτή εξετάζεται στο πλαίσιο της δυνατότητας που επιδεικνύουν τα παιδιά με 

προβλήματα όρασης ως προς την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο θα ενεργήσουν 

οι συνάνθρωποί τους όταν ξεκινούν με μια λανθασμένη αντίληψη της 

πραγματικότητας. Υποστηρίζεται ότι τα παιδιά με προβλήματα όρασης μειονεκτούν 

στον εν λόγω τομέα σε σύγκριση με εκείνα που έχουν τυπική όραση. Αυτό μάλιστα 

ερμηνεύεται ως απουσία πρόσβασης στην οπτική πληροφορία για τις 

αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν στον περίγυρό τους, όπως η κοινή προσοχή, τα 

αμοιβαία βλέμματα, οι εκφράσεις του προσώπου και οι χειρονομίες, πληροφορίες που 

είναι απαραίτητες για την κοινωνική αλληλεπίδραση.  

Όσον αφορά στις γλωσσικές ικανότητες οι ενστάσεις για τη γλωσσική 

επάρκεια των παιδιών με προβλήματα όρασης, επομένως και για την ένταξή τους 

στην κανονική εκπαίδευση, οφείλονται συνήθως στα στάδια ανάπτυξης της γλώσσας 

τους, η οποία παρουσιάζει μεγαλύτερες αποκλίσεις με την πάροδο του χρόνου. Ενώ 

κατά τη βρεφική  ηλικία δεν φαίνεται να υφίσταται σημαντική διαφορά στην 

ανάπτυξη της γλώσσας μεταξύ των παιδιών με απώλεια όρασης  και εκείνων με 

πλήρη όραση, η οποία θα ήταν δυνατόν να αποδοθεί στην ίδια την οπτική αναπηρία, 

στη συνέχεια, κατά την ανάπτυξη του λόγου εντοπίζονται διαφορές. Τα παιδιά με 
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προβλήματα όρασης έχουν συχνότερες δυσκολίες στην ρύθμιση  του τόνου της 

ομιλίας, φτωχότερη φωνητική ομιλία, καθώς και την τάση να μιλούν με μεγαλύτερη 

ένταση και βραδύτερο ρυθμό. Επίσης, όταν μιλούν εκφράζονται λιγότερο μέσω της 

γλώσσας του σώματος (Λιοδάκης, 2000). 

  Ενώ οι δομικές γλωσσικές δεξιότητες, όπως η άρθρωση του λόγου, η χρήση 

της γραμματικής, το επίπεδο λεξιλογίου και εννοιολογική κατανόηση, μπορούν να 

επιτρέψουν σε ένα παιδί με προβλήματα όρασης να συνομιλήσει με ευφράδεια, δεν 

επαρκούν για την επίτευξη μιας επιτυχημένης κοινωνικής αλληλεπίδρασης με άλλα 

πρόσωπα. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να κατέχονται ρεαλιστικές γλωσσικές 

δεξιότητες, δηλαδή η ικανότητα χρήσης της γλώσσας σε δεδομένο πλαίσιο. Η οπτική 

πρόσληψη εμπλέκεται στην ανάπτυξη της γλώσσας ως σημαντικό εργαλείο στην 

άσκηση της ικανότητας αυτής, όπου εκδηλώσεις της κοινωνικότητας, όπως οι 

χειρονομίες, οι εκφράσεις του προσώπου, οι ανταλλαγές βλεμμάτων, παρέχουν 

κρίσιμα μέσα για την κοινωνική αλληλεπίδραση. Η εικόνα της χρήσης της γλώσσας 

για κοινωνικούς και πραγματιστικούς στόχους σε παιδιά με οπτική αναπηρία είναι 

ασαφής και οι μελετητές έχουν εκφράσει συχνά την ανησυχία τους σχετικά με αυτή, 

ιδιαίτερα στους εκ γενετής τυφλούς. Διότι φαίνεται ότι χρησιμοποιούν στερεότυπη 

γλώσσα, δείχνουν φτωχή χρήση χειρονομιών για επικοινωνιακούς σκοπούς και 

κάνουν ερωτήσεις μερικές φορές ακατάλληλες σε μεγαλύτερο βαθμό από όσο τυπικά 

αναπτυσσόμενα παιδιά με πλήρη όραση (Pring και Tadić, 2010). 

Η επικοινωνία μέσω της  γλώσσας του σώματος είναι πολύ σημαντική στις 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των παιδιών, στον χώρο του σχολείου. Τα τυφλά παιδιά 

συγκριτικά με τα βλέποντα μειονεκτούν  στη  μίμηση εξωτερικών εκφραστικών 

κινήσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω, γεγονός που συχνά δυσχεραίνει την εύκολη, 

άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία  με τους συνομηλίκους τους. Τα προβλήματα 

στην επικοινωνία αρχίζουν να γίνονται ακόμα πιο ορατά όταν τα παιδιά με μειωμένη 

όραση εισέρχονται στην εφηβεία,  ιδιαίτερα εάν  η γλώσσα του σώματος τους δεν 

συμπίπτει με αυτή των συμμαθητών τους. Για παράδειγμα, σε μια τάξη του 

Γυμνασίου το παιδί με πρόβλημα όρασης ενδέχεται να εξακολουθεί να σηκώνει το 

χέρι του, προκειμένου να πάρει τον λόγο, έτσι ακριβώς όπως διδάχτηκε να το κάνει, 

όσο φοιτούσε στο δημοτικό, χωρίς να μπορεί να δει ότι οι υπόλοιποι συμμαθητές του 

έχουν εξελίξει την κίνηση αυτή σε ένα πιο διακριτικό και αδιόρατο σήμα, κάτι που το 

ίδιο ενδεχομένως δεν έχει προλάβει να το αντιληφθεί και να το ακολουθήσει. Η 

στάση αυτή είναι πιθανό να προκαλεί στους συμμαθητές του την εντύπωση ότι ο 
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μαθητής αυτός έχει παραμείνει προσκολλημένος σε συνήθειες που ασκούσε στο 

Δημοτικό (Kingsley, 1997). Επίσης, τα τυφλά παιδιά χρησιμοποιούν την γλώσσα 

καθαρά και μόνο για επικοινωνιακούς σκοπούς σε αντίθεση με τα βλέποντα παιδιά 

που την χρησιμοποιούν και ως μέσο ανάπτυξης ιδεών (Κουτάντος, 2005). 
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3 : ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

3. 1. Οι δυνατότητες της ένταξης στη γενική εκπαίδευση 

Τα παιδιά με προβλήματα όρασης που δεν αντιμετωπίζουν άλλες αναπηρίες, 

σε γενικές γραμμές, παρουσιάζουν τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξης με τους συνομηλίκους 

τους χωρίς προβλήματα όρασης Οι διαφορές δεν παραβλέπονται, ωστόσο δεν 

μπορούν όλα τα παιδιά να θεωρούνται εκ των προτέρων το ίδιο ικανά ή μη ικανά, 

ιδίως εάν η τύφλωση δεν αποτελεί εκ γενετής αναπηρία αλλά δυσμενή επίπτωση που 

τα πλήττει μετά το τέταρτο-πέμπτο έτος της ηλικίας, οπότε η ικανότητα διαμόρφωσης 

βασικών εννοιών έχει προηγηθεί και η επίγνωση του περιβάλλοντος και του εαυτού 

προϋπήρξε. Η μεταγενέστερη τύφλωση προκαλεί εκτός από μορφωτικά και 

συναισθηματικά προβλήματα, τα οποία αλληλοεπιδρούν. Χαρακτηριστικά ένα παιδί 

που χάνει σταδιακά την όρασή του είναι πιθανόν να μην αποδέχεται το γεγονός και να 

μην επιδεικνύει την απαραίτητη προθυμία εκμάθησης του συστήματος braille (Singh, 

2004). 

Σαφώς η διαφορετική πρόσληψη των εμπειριών προκαλεί κάποιες διαφορές, 

δεδομένου ότι ορισμένες ικανότητες απαιτούν τη μίμηση για να εξελιχθούν. Όσο για 

την ενσωμάτωση στο γενικό σχολείο, οι υποστηρικτές της θέσης ότι τα τυφλά παιδιά 

πρέπει να παρακολουθούν σχολεία για τυφλούς, δεν οφείλεται σε διαπίστωση 

νοητικών καθυστερήσεων, αλλά στην αμφίβολη δυναμική του σχολείου να δείξει την 

ιδιαίτερη προσοχή που χρειάζονται τα παιδιά, ώστε να εξασφαλιστούν οι βέλτιστες 

συνθήκες μαθησιακής διαδικασίας. Για την επιτυχία της ενσωμάτωσης, στις ΗΠΑ 

έχουν δοκιμασθεί αρκετές μέθοδοι ως προς την ομαλή ένταξη των παιδιών με 

προβλήματα όρασης στα γενικά σχολεία (Singh, 2004). 

Δεν πρέπει, εξάλλου, να αποδίδεται μικρή σημασία στις αντιδράσεις των 

συνομηλίκων, που κρίνονται ως ιδιαίτερα σημαντικές. Αυτές ποικίλουν σε κλίμακα 

και κυμαίνονται από την υπερπροστασία ως το πείραγμα, τον κοινωνικό 

εξοστρακισμό ή και την παρενόχληση. Αποτελεί ένα δύσκολο ζήτημα η κατανόηση 

από τα παιδιά που βλέπουν των τρόπων που χειρίζονται το οπτικό τους πεδίο τα 

παιδιά με προβλήματα όρασης, με αποτέλεσμα να προκαλούνται συγχύσεις από την 

προσπάθεια να ενταχθεί ένα παιδί με μειωμένη όραση σε δραστηριότητες που 

απαιτούν πλήρη οπτική οξύτητα. Το βάρος της προσαρμογής πέφτει και στο παιδί με 

προβλήματα όρασης, που πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσει την κοινωνική 
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συμπεριφορά του περίγυρου, να «διαβάσει» τα κοινωνικά πλαίσια και να 

συμπεριφερθεί κατά τρόπο που θα προωθήσει την αποδοχή του από τους άλλους. 

Συχνά οι ικανότητες αυτές εξαρτώνται από την προσωπική αντίληψη του παιδιού για 

τον εαυτό του, τις λειτουργικές δυνατότητες της κατάστασής του, τις δεξιότητες και 

αδυναμίες του, τις καταστάσεις στις οποίες είναι πιθανόν να παρουσιαστούν 

δυσκολίες και τις στάσεις και αντιλήψεις τους για τον εαυτό τους ως ατόμων 

(Webster & Roe, 2003). 

Η εισαγωγή στη γενική εκπαίδευση πρόσθετων εξειδικευμένων μαθημάτων 

υποστήριξης έχει επιτρέψει σε πολλά παιδιά και νέους με αναπηρίες να 

παρακολουθούν τις τάξεις του γενικού σχολείου. Δάσκαλοι ειδικής αγωγής 

συνδράμουν στο έργο των υπολοίπων εκπαιδευτικών. Παρατηρείται ότι με τη 

βοήθεια των ειδικών οι εκπαιδευτικοί κατανοούν σύντομα τις ιδιαίτερες ανάγκες των 

παιδιών με προβλήματα όρασης, ενώ οι ειδικοί είναι παρόντες ώστε να 

συμβουλεύουν, να δίνουν οδηγίες για το σύστημα braille, την κινητικότητα και τον 

προσανατολισμό, καθώς και για τα μέσα και υλικά που θα διευκολύνουν τους 

μαθητές με προβλήματα όρασης. Από τη δεκαετία του 1960 οι προσπάθειες της 

ενσωμάτωσης των μαθητών αυτών στις τάξεις του γενικού σχολείου έχουν 

πειραματικά στην αρχή και συστηματικά αργότερα καταβληθεί ακόμα και σε 

ασιατικές χώρες όπως οι Φιλιππίνες, με κύριο μέλημα των ειδικών την απόκτηση από 

τα παιδιά ικανοτήτων κινητικότητας και προσανατολισμού, καθώς και γνώσεων 

επαρκούς χρήσης του συστήματος braille (Inciong, Quijano & Capulong, 2007). 

Αναφέροντας συγκεκριμένους αριθμούς, μπορεί να ειπωθεί ότι σε εθνικό επίπεδο στις 

ΗΠΑ το 90% των παιδιών με πλήρη ή μερική τύφλωση φοιτά στο τοπικό σχολείο, το 

μεγαλύτερο μάλιστα ποσοστό σε τάξεις με βλέποντες συμμαθητές. Το επιβεβαιώνουν 

μελέτες όπως αυτή του Erin το 2003, και του Heward το ίδιο έτος. Επίσης ο Habbeler 

(1993) βρήκε ότι το 98% των παιδιών με ανάλογα προβλήματα είχε παρακολουθήσει 

τουλάχιστον για ένα έτος τάξη γενικού σχολείου το 1990, ενώ το 83% ξόδευε 

τουλάχιστον τα 3/4 του καθημερινού του χρόνου εκεί. Περιοδεύοντες δάσκαλοι (στην 

ελληνική βιβλιογραφία απαντούν ως περιπατητικοί) εκπροσωπούσαν το συνηθέστερο 

μοντέλο υποστήριξης, σύμφωνα με τις μελέτες των Erin (2003) και Swenson (2005). 

Ο τελευταίος μελετητής, καθώς και ο Mandell το 2000 εκτίμησαν ότι το 50% 

του χρόνου αυτών των ειδικών δασκάλων αφιερωνόταν στη διδασκαλία, ενώ το 

υπόλοιπο μισό σε ευρεία σειρά υποστηρικτικών άλλων υπηρεσιών σε μαθητές, 

σχολικό προσωπικό και γονείς, σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση. Στους μαθητές 
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παρείχαν γνώσεις χρήσεις του συστήματος γραφής και ανάγνωσης braille, συμβουλές 

για κοινωνικές δεξιότητες και τρόπους καθημερινής επιβίωσης, επίσης γνώσεις 

υπολογιστή και υποστηρικτικής τεχνολογίας, ενώ τους εκπαίδευαν στον 

προσανατολισμό και την κινητικότητα, καθώς και την επιστράτευση της ακοής, και 

δεν παρέλειπαν τη συμβουλευτική καριέρας. Τα τοπικά σχολεία συνεργάζονταν με τα 

περιφερειακά, που θεωρούνταν ως περισσότερο εξειδικευμένου χαρακτήρα, ώστε οι 

διαφοροποιούμενες ανάγκες των μαθητών να εκπληρώνονται επαρκώς, αλλά και να 

εφοδιάζονται οι τοπικές μονάδες με την κατάλληλη μεθοδολογία αξιολόγησης των 

μαθητών, αλλά και να δέχονται τα μέλη τους την κατάλληλη εκπαίδευση σε 

συνεδρίες που συχνά περιελάμβαναν και τους γονείς (Mann, 2006). 

Ο Mani (1998) έχει αναφερθεί στη σημασία της ένταξης των παιδιών με 

προβλήματα όρασης στα κοινά σχολεία, αναγνωρίζοντας σειρά πλεονεκτημάτων. 

Όταν η εκπαίδευση σε τοπικό επίπεδο υποστηρίζεται από καλά προετοιμασμένους 

ειδικούς στην εκπαίδευση των τυφλών, τα παιδιά μπορούν να απολαύσουν 

καθημερινές κοινές εμπειρίες ουσιαστικής σημασίας για την ανάπτυξή τους έως και 

έντονη επίγνωση της πραγματικότητας του περιβάλλοντος κόσμου. Με την 

κατάλληλη τεχνική βοήθεια, τη συμβουλευτική που παρέχεται στους δασκάλους του 

γενικού σχολείου, και το ευρύ εκπαιδευτικό περιβάλλον, τα τυφλά παιδιά είναι σε 

θέση να αποδείξουν την πραγματική αξία τους και στη συνέχεια να γίνουν πιο εύκολα 

αποδεκτά στην κοινωνία των συνομηλίκων τους που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα 

όρασης. Οι στατιστικές, συνεχίζει ο Mani, αποκαλύπτουν ότι η ολοκληρωμένη 

εκπαίδευση στα σχολεία γενικής αγωγής θεωρείται στις ανεπτυγμένες χώρες ως η 

μόνη πρακτική προσέγγιση. Είναι το οικονομικά πιο βιώσιμο, ψυχολογικά ανώτερο 

και κοινωνικά πιο αποδεκτό μοντέλο επαφής των τυφλών παιδιών – ειδικά των 

φτωχότερων – με τον κύριο κορμό της εκπαίδευσης.  

Εξάλλου, για τον Kristiansen (1989), ενταξιακή εκπαίδευση (ή εκπαίδευση υπό 

συνθήκες ενσωμάτωσης) σημαίνει τη μεταφορά από μία διαχωρισμένη και 

απομονωμένη θέση σε ένα κανονικό περιβάλλον, με τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις που το συνοδεύουν. Ο Namgayel (1985) παρατήρησε ότι η εκπαίδευση 

που στοχεύει στην ενσωμάτωση είναι η είσοδος των παιδιών αυτών σε προγράμματα 

γενικής παιδείας, σε οποιαδήποτε έκταση είναι αυτό εφικτό, σε δεδομένες 

περιστάσεις, με τον τελικό σκοπό της βέλτιστης ακαδημαϊκής και κοινωνικής, όπως 

και της προσωπικής μάθησης για κάθε παιδί. 
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Ακόμα και όσοι δέχονται την αξία της στοχευμένης εκπαίδευσης, θέτουν 

όρους: ο Jönsson (1994) τη θεώρησε προτιμητέα, εφόσον λαμβάνει χώρα σε τάξη 

γενικού σχολείου, στο κοντινότερο γενικό σχολείο που έχουν πρόσβαση οι μαθητές. 

Όσο για την απόσυρση από την γενική τάξη, μερική ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

πλήρη, πρέπει να συμβαίνει μόνο όταν υπάρχουν μαρτυρίες για το ότι η εκπαίδευση 

σε τάξη γενικού σχολείου, συνοδευόμενη από συμπληρωματικές υπηρεσίες και 

υποστήριξη, αποτυγχάνει να καλύψει τις μορφωτικές, συναισθηματικές και 

κοινωνικές ανάγκες των μαθητών με προβλήματα όρασης. Ακόμα πιο 

χαρακτηριστικός είναι ο ορισμός για τη στοχευμένη εκπαίδευση: 

Δεν έχουν το δικαίωμα τα εκπαιδευτικά συστήματα να απευθύνονται σε 

 συγκεκριμένους τύπους παιδιών. Είναι το σχολικό σύστημα κάθε χώρας που 

 πρέπει να ρυθμίζεται ώστε να καλύπτει τις ανάγκες όλων των παιδιών (Punani 

 και Rawal, 2000, σ.284). 

Οι ελληνικές προσπάθειες ένταξης χρονολογούνται στα τέλη της δεκαετίας 

του 1980, όταν τον Απρίλιο 1987, επτά χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας του 

Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τυφλών Καλλιθέας, μαθητές της Γ΄ τάξης 

παρακολούθησαν αίθουσα διδασκαλίας γενικού σχολείου. Κατά το σχολικό έτος 

1989-1990 εφαρμόσθηκε πιλοτικό πρόγραμμα ένταξης μαθητών της ΣΤ΄ Τάξης, στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ήλιος». Καθώς τα αποτελέσματα ήταν 

ενθαρρυντικά, δόθηκε στη διαδικασία αυτή συνέχεια με αποτέλεσμα πλέον πολλοί 

μαθητές – κατ’ εκτίμηση πιθανώς οι περισσότεροι – να φοιτούν σε σχολεία γενικής 

αγωγής, με τη διακριτική βοήθεια εντός της αίθουσας του Ειδικού Δασκάλου, εφόσον 

πρόκειται για τη γλώσσα ή άλλες δυσκολίες, ή σε ιδιαίτερη αίθουσα, εάν οι δυσκολίες 

αφορούν στα μαθηματικά (Χιουρέα, 2007α). 

Πρακτικά και ακαδημαϊκά δεν φαίνεται να συνάγεται από τις σχετικές μελέτες 

ότι τα παιδιά με μεγαλύτερα ή μικρότερα προβλήματα όρασης δεν πρέπει να φοιτούν 

σε σχολεία γενικής αγωγής, αντιθέτως μάλιστα, συνίσταται η ενσωμάτωσή τους στη 

γενική εκπαίδευση, τόσο για μαθησιακούς σκοπούς όσο και για κοινωνιολογικούς και 

συναισθηματικούς. Παιδιά τυφλά και παιδιά με μειωμένη όραση φοιτούν και στα 

ελληνικά σχολεία, με την κατάλληλη υποστηρικτική βοήθεια, εκπληρώνοντας ένα 

μοντέλο που δεν φαίνεται να έχει αποτύχει ούτε στη χώρα μας ούτε στο εξωτερικό. Η 

κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη απαιτεί ωστόσο συγκεκριμένη 

διαχείριση, όπως θα συζητηθεί στο επόμενο κεφάλαιο. 
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3. 2. Η σχολική πραγματικότητα 

Η ένταξη στη γενική εκπαίδευση παρέχει στα παιδιά με προβλήματα όρασης 

δυνατότητες επιλογής και αυτοπροσδιορισμού, καθώς η έκφραση τους γίνεται 

σεβαστή, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την κατηγοριοποίηση του (Ζώνιου-Σιδέρη, 

2004). Παραμέτρους ένταξης αποτελούν η κοινωνική ένταξη και αλληλεπίδραση και 

ο ρόλος των συμμαθητών. Ωστόσο, διαπιστώνεται από τη Ζώνιου-Σιδέρη (2004) ότι 

στα σχολεία γενικής αγωγής οι μαθητές δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την ύπαρξη  

μαθητών με προβλήματα όρασης. Η αδιαφορία και η άγνοια για το πρόβλημα των 

μειονεκτούντων οπτικά συμμαθητών τους οδηγεί συχνά σε απερίσκεπτες ενέργειες. 

Για παράδειγμα, παραλείπουν να τοποθετήσουν τις καρέκλες τους κάτω από τα 

θρανία τους μετά το πέρας του μαθήματος, παράλειψη που δυσκολεύει ιδιαίτερα τους 

τυφλούς μαθητές να μετακινηθούν με άνεση και ασφάλεια μέσα στην τάξη. 

Χαρακτηριστικό είναι ακόμα το γεγονός ότι οι συμμαθητές των τυφλών μαθητών, δεν 

γνωρίζουν ή δεν κατανοούν τον σκοπό της χρήσης διαφόρων οπτικών συσκευών και 

βοηθημάτων που είναι απαραίτητα για την προσαρμογή του τυφλού μαθητή στο 

σχολικό περιβάλλον. Δεν λείπουν περιπτώσεις μάλιστα που οι βλέποντες μαθητές  

μεταχειρίζονται τα βοηθήματα κινητικότητας των τυφλών συμμαθητών τους ως 

παιχνίδια (Ζώνιου- Σιδέρη,  2004). 

Τα τυφλά παιδιά σπάνια συμμετέχουν σε ομαδικές αθλητικές δραστηριότητες. 

Αυτό οφείλεται κυρίως στην οπτική αδυναμία τους που συχνά εμποδίζει την ενεργό 

συμμετοχή. Επιβαρυντικό είναι ακόμα το ότι πολλές φορές τα παιδιά με προβλήματα 

όρασης παρουσιάζουν βραδύτερη κινητική ανάπτυξη στους τομείς του βαδίσματος, 

του τρεξίματος  και του παιχνιδιού, ενώ είναι λιγότερο ενεργητικά από τα υπόλοιπα, 

που διαθέτουν πλήρη όραση (Beech & McManus, 2009). Να προστεθεί ότι και οι 

συμμαθητές τους συνήθως δεν τα καλούν να συμμετάσχουν σε ανταγωνιστικά 

παιχνίδια κατά την διάρκεια του μαθήματος της φυσικής αγωγής ή του διαλλείματος, 

εκδηλώνοντας με τον τρόπο αυτό υποτιμητική στάση απέναντί τους (Arter, 2009). 

Συχνά, όπως αναφέρει η Ζώνιου-Σιδέρη (2004), στην αυλή του σχολείου 

προκαλούνται προβλήματα στις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους μαθητές με 

προβλήματα όρασης και τους υπόλοιπους. Για παράδειγμα οι τυχαίες σωματικές 

«συγκρούσεις» που αναμενόμενα προκύπτουν κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, 

αφενός λόγω της απροσεξίας των μαθητών χωρίς προβλήματα όρασης, αφετέρου 

λόγω του κακού  κινητικού συντονισμού των τυφλών μαθητών, συχνά εκλαμβάνονται 

και από τις δύο πλευρές ως δείγματα προκλητικής συμπεριφοράς και οδηγούν σε 
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παρεξηγήσεις. Ακόμα οι μαθητές με προβλήματα όρασης ενοχλούνται όταν οι 

συμμαθητές τους που βλέπουν, προκειμένου να προσφέρουν «βοήθεια», παίρνουν την 

πρωτοβουλία να τους τραβήξουν από το χέρι και να τους οδηγήσουν στην άλλη άκρη 

της αυλής του σχολείου, χωρίς οι ίδιοι να το επιθυμούν (Ζώνιου-Σιδέρη, 2004). 

Η στάση του σώματος, οι εκφράσεις του προσώπου και οι χειρονομίες ενός παιδιού 

με οπτική αναπηρία, ορισμένες φορές αποκλίνουν από τα υπόλοιπα παιδιά, που συχνά 

κοιτάζουν τον συμμαθητή τους με προβλήματα όρασης με περιέργεια, ώστε να 

διαπιστώσουν σε τί διαφέρει (Arter, 2009). Συγκεκριμένα η κατάσταση που 

παρουσιάζουν τα μάτια του παιδιού με προβλήματα όρασης, συχνά, φαίνεται 

αλλόκοτη ή ακόμα  και απωθητική, με αποτέλεσμα να προκαλεί τα περιπαικτικά 

σχόλια των συμμαθητών του (Παπαδόπουλος, 2005). 

Η έλλειψη ή η περιορισμένη οπτική επαφή καθιστά από μόνη της ένα 

παράγοντα που δυσχεραίνει την επικοινωνία με τους συνομηλίκους. Η περιορισμένη 

οπτική αντίληψη,  για παράδειγμα, δυσκολεύει τον μαθητή με προβλήματα όρασης να 

αναγνωρίσει πότε πρέπει να πάρει τον λόγο ή να σταματήσει να μιλά σε μια φιλική 

συζήτηση ή πότε ο συνομιλητής του αισθάνεται την ανάγκη να διακόψει  ή να 

απομακρυνθεί (Kirwood, 2009). Συχνά ο μαθητής αδυνατεί να επικοινωνήσει μη 

λεκτικά με τους συμμαθητές του, μέσα στον χώρο της τάξης. Αρκετές φορές, ο 

μαθητής με προβλήματα όρασης αναγκάζεται να κάθεται μόνος του στο θρανίο, 

προκειμένου να μπορεί να τοποθετήσει τις μεγεθυμένες φωτοτυπίες του, τα 

βοηθήματα και τις συσκευές όρασης, ή και να μοιραστεί το θρανίο με τον ειδικό 

δάσκαλο: όλα αυτά δυσχεραίνουν την άμεση και εύκολη επικοινωνία με τους 

συμμαθητές του. Το γεγονός, εντούτοις, ότι πολλοί μαθητές με προβλήματα όρασης 

μετακινούνται καθημερινά με ταξί ή ιδιωτικό αυτοκίνητο και όχι με τα πόδια ή το 

σχολικό λεωφορείο, περιορίζει τις ευκαιρίες των παιδιών αυτών για επαφή και 

αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους (Arter, 2009). 

Επιπλέον δεν ευνοείται η σύναψη σχέσεων ανάμεσα τους, στις περιπτώσεις 

που οι βλέποντες μαθητές αισθάνονται ότι οι εκπαιδευτικοί μεταχειρίζονται 

ευνοϊκότερα τους μαθητές με προβλήματα όρασης, ειδικά αφού οι τελευταίοι 

βρίσκονται πάντοτε στην προνομιακή θέση να αγγίζουν πρώτοι τα εκπαιδευτικά 

υλικά κατά την διάρκεια του μαθήματος (Kirwood, 2009). Έτσι το κλίμα που 

δημιουργείται είναι ανταγωνιστικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο μαθητής με 

προβλήματα όρασης να νιώθει μοναξιά και κάποιες φορές απομόνωση, να 

δυσκολεύεται να δημιουργήσει και να διατηρήσει φιλικές συναναστροφές και σχέσεις  
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με τους συμμαθητές του, οδεύοντας σε χαμηλή αυτοεκτίμηση και πλήρη έλλειψη 

αυτοπεποίθησης (Arter, 2009). 

Η αρνητική στάση των βλεπόντων προς συνομηλίκους τους με προβλήματα 

όρασης αλλά και η αρνητική αυτοεικόνα των τελευταίων προκαλούν σημαντικά 

προβλήματα στην προσωπικότητα των παιδιών αυτών. Λαμβάνοντας υπόψη τα  

παραπάνω και με δεδομένο ότι οι μαθητές με οπτική αναπηρία επηρεάζονται 

περισσότερο από το κοινωνικό τους περιβάλλον παρά από το οπτικό τους πρόβλημα 

(Κουτάντος, 2005), παρατηρείται ότι τα παιδιά με  προβλήματα όρασης 

παρουσιάζουν, συχνά, κακή κοινωνική συμπεριφορά και προσαρμογή που δεν 

οφείλεται απαραίτητα στους περιορισμούς της οπτικής τους αναπηρίας αλλά στην 

ποιότητα των κοινωνικών τους σχέσεων (Λιοδάκης, 2000). 

 

3.3. Εκπαιδευτικές δυσκολίες και αντιμετώπιση 

Μια σύνοψη των πρακτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τυφλοί 

μαθητές ή εκείνοι με μειωμένη όραση (αμβλύωπες) κατά την ένταξή τους στην 

εκπαίδευση δίνει ο Κουρουπέτρογλου (2004). Ως εμπόδια και περιορισμοί 

θεωρούνται η πρόσβαση στο έντυπο εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και στο βοηθητικό 

(εγκυκλοπαίδειες, περιοδικά, εφημερίδες κ.ά.), η πρόσβαση στον πίνακα της σχολικής 

αίθουσας, η αδυναμία οπτικής παρακολούθησης των προβολών, η αδυναμία να 

κρατηθούν σημειώσεις καθώς και να εκπονηθούν γραπτές εργασίες, άρα και οι 

δυσχέρειες συμμετοχής σε γραπτές δοκιμασίες, τέλος η αδυναμία πρόσβασης σε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή και σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό. Προτείνει ό ίδιος 

μελετητής μια σειρά από Τεχνολογίες Πληροφορικής, που θα μπορούσαν να 

αντιμετωπίσουν ορισμένα από τα προβλήματα αυτά. Ωστόσο επισημαίνει τη σημασία 

της επικουρίας παραγόντων, όπως η νομοθεσία, το κανονιστικό πλαίσιο, οι 

κατευθυντήριες γραμμές, οι οδηγίες συμμόρφωσης, οι κανόνες των γραπτών 

εξετάσεων, η εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών, η γενική κουλτούρα και άλλα 

(Κουρουπέτρογλου, 2004). 

Ωστόσο, οι πρακτικές αυτές δυσκολίες δεν φαίνεται να εμποδίζουν τους 

ερευνητές να υποστηρίξουν ότι τα τυφλά παιδιά πρέπει να μαθαίνουν σε συνθήκες 

αποϊδρυματοποίησης και μάλιστα σε εκπαιδευτικές συνθήκες καλύτερες από του 

Ειδικού Σχολείου. Οι σκοποί της εκπαίδευσης των τυφλών παιδιών δεν 

διαφοροποιούνται από τους σκοπούς όσων βλέπουν, αλλάζουν ωστόσο τα διδακτικά 

μέσα και οι μέθοδοι διδασκαλίας. Οι υπόλοιπες αισθήσεις κάλλιστα μπορούν να 
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οδηγήσουν με την κατάλληλη βοήθεια στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων, 

καθώς και στην ανάπτυξη ικανοτήτων και της προσωπικότητας κατ’ αναλογία με 

τους μαθητές που διατηρούν την όρασή τους σε πλήρη βαθμό. Απαιτείται η 

προσθήκη ορισμένων εξειδικευμένων μαθημάτων στο ωρολόγιο πρόγραμμα, όπως 

της κινητικότητας / προσανατολισμού, της χρήσης ειδικού υπολογιστή, καθώς και 

εργοθεραπεία. Υφίστανται εξάλλου ειδικά διδακτικά/εποπτικά μέσα που 

διευκολύνουν τους μαθητές με προβλήματα όρασης: βιβλία γραμμένα στην ανάγλυφη 

γραφή braille, ειδικές γραφομηχανές braille, ηλεκτρονικοί υπολογιστές με κατάλληλα 

προσαρμοσμένα προγράμματα, γεωμετρικά όργανα με ανάγλυφες ενδείξεις, 

ανάγλυφοι χάρτες, ταριχευμένα ζώα ή πουλιά, διάφορα ανάγλυφα εποπτικά υλικά 

είτε του εμπορίου είτε κατασκευές δασκάλων κ.ά. (Χιουρέα, 2007 Ι). 

Ακόμη όμως και όσοι υποστηρίζουν ότι η αντιμετώπιση των πρακτικών 

προβλημάτων ένταξης των μαθητών με μερική ή ολική τύφλωση στο κοινό σχολείο 

είναι δυνατή, εκφράζουν έναν πολυποίκιλο προβληματισμό, ο οποίος αφορά στο 

περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων που προορίζονται για τα παιδιά αυτά, 

καθώς και στους όρους μερικής απόσυρσής τους από τη σχολική αίθουσα ώστε να 

αποκτήσουν τις ικανότητες με την κατάλληλη ενισχυτική διδασκαλία ως προς δύο 

κατευθύνσεις: α) την κινητικότητα και τον προσανατολισμό και β) τις δεξιότητες 

καθημερινής διαβίωσης. Εγείρεται στο σημείο αυτό το πολύ σημαντικό ερώτημα, αν 

δικαιολογείται η απόσυρση του τυφλού μαθητή από την τάξη, ώστε να 

παρακολουθήσει δραστηριότητες που αφορούν σε αυτές τις δύο κατευθύνσεις. Η 

σύγχρονη τάση που δεν επικροτεί την απόσυρση το κάνει ακριβώς διότι τη θεωρεί ως 

κείμενη γενικά ενάντια στο πνεύμα της ένταξης. Πρόκειται για θέση που αντιμάχεται 

τις απόψεις ειδικών για την ειδική αγωγή ως εξειδικευμένη εργασία. Αρκετοί 

εκπαιδευτικοί τάσσονται κατά της απόσυρσης διότι συνδυάζεται δυνητικά με τον 

στιγματισμό για το πρόβλημα που τα παιδιά αντιμετωπίζουν, και αναφέρεται ότι αν 

και με τον Ν. 2817/2000 καλύπτεται η απόσυρση του μαθητή από την γενική τάξη για 

την παρακολούθηση του τμήματος ένταξης, στην περίπτωση των τυφλών παιδιών θα 

ήταν προτιμότερο «να ελαχιστοποιηθεί στο μέτρο που η εξατομικευμένη διδασκαλία 

συνδυάζεται με την προώθηση μιας παιδαγωγικής της ένταξης» (Λαμπροπούλου και 

Ζώνιου-Σιδέρη, 2004). 

Η τάση της εκπαίδευσης μαθητών με ειδικές ανάγκες μαζί με μαθητές που δεν 

αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα έχει αποκτήσει γενικευμένο χαρακτήρα στις 

ημέρες μας και υποστηρίζεται από πολλούς ερευνητές και ειδικούς σε ζητήματα 
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εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μάλιστα αφορά σε προβλήματα που είναι πολύ 

σοβαρότερα από τα προβλήματα όρασης, όπως η νοητική αναπηρία. Μάλιστα η 

Ημέλλου (2011) θεωρεί την παροχή ισότιμης εκπαίδευσης ως δέσμευση της 

πολιτείας, του εκπαιδευτικού συστήματος και όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 

σε αυτό να παρέχουν στο κάθε παιδί με δυσκολίες μάθησης ειδική εκπαίδευση στις 

τάξεις του κοινού σχολείου – σε όσο μεγαλύτερη έκταση είναι αυτό δυνατό – με την 

παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών. Παρόλα αυτά επισημαίνει ότι η υλοποίηση του 

συστήματος στην Ελλάδα έχει δεχθεί έντονη κριτική. Η Χιουρέα (2007 ΙΙ) 

αποσαφηνίζει ότι η κοινή εκπαίδευση των μαθητών με προβλήματα όρασης στο 

γενικό σχολείο είναι δυνατή, τόσο για τους τυφλούς όσο και για τους αμβλύωπες, 

αρκεί να μην αντιμετωπίζουν νοητική υστέρηση ή άλλης μορφής εκπαιδευτικές 

ανάγκες, που θα απαιτούσαν την εφαρμογή του ΑΠΣ που ακολουθείται στην ειδική 

εκπαίδευση. 

Παραμένοντας στο θέμα της πρακτικής αντιμετώπισης των προβλημάτων 

παρακολούθησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές, 

μπορεί να σημειωθεί ότι τα παιδιά με προβλήματα όρασης μπορούν να φέρουν στην 

τάξη κατάλληλα εργαλεία προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους, ή να χρησιμοποιούν 

άλλα που βρίσκονται εκεί. Αναλόγια βιβλίων ειδικά σχεδιασμένα βελτιώνουν τη 

στάση και την απόσταση ανάγνωσης, μαρκαδόροι τονίζουν τα γράμματα, λάμπες με 

διακόπτες αυξομειώνουν την ένταση του φωτός, βιβλία με μεγεθυμένα γράμματα 

διευκολύνουν την ανάγνωση, πολλά δε ακόμη αντικείμενα και μέσα τονώνουν την 

οπτική, ακόμα και την ακουστική λειτουργικότητα και εξυπηρετούν – όπου είναι 

έστω στοιχειωδώς δυνατή – την αξιοποίηση του έντυπου υλικού. Να προστεθούν εδώ 

τα κατάλληλα διαμορφωμένα ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και οι προοριζόμενες για 

τυφλούς ομιλούσες υπολογιστικές αριθμομηχανές, τα συστήματα μεγέθυνσης του 

έντυπου υλικού σε κατάλληλη οθόνη κλπ. (Torres και Corn, 1990). 

Συζητώντας το θέμα της πρακτικής αντιμετώπισης των προβλημάτων 

παρακολούθησης και συμμετοχής των παιδιών με προβλήματα όρασης στη σχολική 

αίθουσα, οι Masoodi και Ban (1980) παρατηρούν ότι τα παιδιά με προβλήματα 

όρασης, που για μεγάλο χρονικό διάστημα αποκλείονταν από τα κοινά σχολεία, ενώ 

από τη δεκαετία του 1980 εισήχθησαν σε αυτά με δημόσια έξοδα και μάλιστα στο 

ίδιο περιβάλλον με τους υπόλοιπους μαθητές, δεν είναι απαραίτητο και κυρίως δεν 

πρέπει να διακόπτουν τη ρουτίνα της τάξης. Πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μέλη της 

ίδιας οικογένειας, που έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν και να αποκτήσουν την ίδια 
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γνώση με τους συνομηλίκους τους. Οι δύο μελετητές δίνουν στη συνέχεια ορισμένες 

πρακτικές συμβουλές για τη διευκόλυνση των μαθητών με προβλήματα όρασης 

(σωστή απόσταση από τον πίνακα, κιμωλίες έντονου χρώματος, πρόσθετη επιφάνεια 

εργασίας για τα βοηθήματα που κουβαλούν μαζί τους, εξοικείωση με τον 

περιβάλλοντα χώρο, μεγαλύτερη χρήση της λεκτικής επικοινωνίας κ.ά.). Απαριθμούν 

και περιγράφουν επίσης υλικά και αντικείμενα που προορίζονται για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων όρασης. Το άρθρο τους είναι μία ακόμη συμβολή – 

και μάλιστα νωρίς χρονολογικά – στην αποδοχή των μαθητών με προβλήματα όρασης 

στο κοινό σχολείο με εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων υπέρβασης των πρακτικών 

δυσκολιών που εκείνα αντιμετωπίζουν. 

Πολύ πιο πρόσφατα, οι Presley & D’ Andrea (2008) παρατηρούν ότι τα 

εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τους μαθητές διαφοροποιούνται πλέον 

σημαντικά και η πολυπλοκότητά τους αυξάνεται, ενώ πλάι στα υλικά του 

παρελθόντος, όπως τα σχολικά βιβλία, τα μολύβια και το χαρτί, γίνεται ευρεία χρήση 

μέσων υψηλής τεχνολογίας. Οι μαθητές χρησιμοποιούν πλέον την τεχνολογία ώστε 

να ενισχύσουν την κατάρτισή τους και να αναπτύξουν την εξέλιξη των δεξιοτήτων 

τους στην ανάγνωση, τη γραφή και τα μαθηματικά. Χρήση πραγματοποιούν και για 

να ανακτήσουν πληροφορίες από τυπωμένες και ηλεκτρονικές πηγές, καθώς και 

ηχητικές και οπτικές πληροφορίες. Το αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών είναι ότι οι 

μαθητές και οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν τώρα μια εργαλειοθήκη γεμάτη με μια 

ευρύτερη ποικιλία και έναν μεγαλύτερο αριθμό πόρων, ώστε να ενισχυθεί η 

αποτελεσματικότητά τους στον ρόλο που τους αναλογεί. 

Η υποστηρικτική τεχνολογία, η οποία αναφέρεται παραπάνω δεν πρέπει, 

ωστόσο, να αντιμετωπίζεται ως σειρά μεμονωμένων μέσων, τα οποία εξυπηρετούν 

συγκεκριμένες ανάγκες, αλλά, όπως υποστηρίζουν οι Hersh και Johnson (2008), είναι 

καλύτερα να γίνεται αντιληπτή ολιστικά και γενικευμένα, σύμφωνα με ένα μοντέλο 

που θα στοχεύει στην ποιότητα ζωής, ένα μοντέλο που θα παρέχει ένα ενοποιημένο 

και συνεπές πλαίσιο για την ανάλυση των υπαρχουσών εφαρμογών και την περαιτέρω 

δημιουργία ή σύνθεση νεότερων βοηθητικών τεχνολογικών συστημάτων. Αρκετά 

μάλιστα εγχειρίδια αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό πρακτικά, πραγματεύονται δηλαδή 

τις νέες τεχνολογίες και τους τρόπους αξιοποίησής τους. Για παράδειγμα, η Robitaille 

(2010) αναφερόμενη στην επικουρική τεχνολογία των ατόμων με προβλήματα 

όρασης, αναφέρεται σε τρόπους χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των 

ηλεκτρονικών αριθμομηχανών, καθώς και σε μια σειρά άλλων συσκευών όπως οι 
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μεγεθυντές κειμένων κ.ά., έχοντας ως βάση για τις «οδηγίες» της τη διαπίστωση ότι η 

σημαντικότερη τεχνολογία εργασίας στον 21
ο
 αι. αφορά στους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, η επαφή με τους οποίους δεν πρέπει να αποκλείεται εξαιτίας των 

προβλημάτων όρασης. 

Είναι θετικό ότι οι μαθητές διακρίνονται ανάλογα προς τον βαθμό των 

προβλημάτων όρασης που αντιμετωπίζουν, ώστε να εξειδικεύσουν τις εκάστοτε 

ανάγκες και να δώσουν συγκεκριμένες συμβουλές για την κάθε ομάδα. Οι Carney, 

Engbretson, Scammell και Shepard (2003) αναφέρονται σε διδασκαλία μαθητών με 

χαμηλή όραση, μαθητών με τύφλωση και  μαθητών με οπτική και άλλες αναπηρίες. 

Ακόμη όμως και για τους μαθητές με τύφλωση προτείνουν τη συμμετοχή σε γενικό 

σχολείο, με τις κατάλληλες προσαρμογές, εφόσον απαιτούνται. Η ένταξή τους δεν 

γίνεται όμως αντιληπτή ανεξάρτητα από κατάλληλες υποστηρικτικές ομάδες, με τις 

οποίες οι δάσκαλοι οφείλουν να βρίσκονται σε τακτική επαφή ώστε να εξοικειωθούν 

με κατάλληλα προγράμματα και λεξιλόγιο αλλά και να συζητήσουν τις προτεινόμενες 

τροποποιήσεις. Επιφυλάξεις για τη λειτουργικότητα της ένταξης των μαθητών με 

προβλήματα όρασης στη γενική εκπαίδευση, ακόμα και όταν προβλέπεται η χρήση 

όλων των δυνατών υποστηρικτικών μέσων, μπορούν να στηριχτούν στην έρευνα των 

Efstathiou και Polichronopoulou (2015), οι οποίες παρατηρούν ότι τα περισσότερα 

υλικά έχουν εξειδικευτεί για χρήση από μαθητές με προβλήματα όρασης, ωστόσο δεν 

είναι διαθέσιμα στα ελληνικά σχολεία, οι δάσκαλοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη 

χρήση τους και παρατηρείται επιπλέον γενική αποτυχία των αρμόδιων οργανισμών να 

επιμορφώσουν τους εκπαιδευτικούς ώστε να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες 

διδασκαλίας που αντιμετωπίζουν. 
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4 : ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

4. 1. Κοινωνικές και συναισθηματικές ανάγκες των ατόμων με μερική ή ολική 

τύφλωση 

  Έχει παρατηρηθεί από τον Morse (2004) ότι τα άτομα με προβλήματα όρασης 

παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις στην εκδήλωση και διαχείριση του προβλήματός 

τους, εξαρτώμενες από τον βαθμό, τον τύπο και την ποιότητα της οπτικής τους 

δυνατότητας, αλλά και από παράγοντες όπως το χρονικό σημείο εμφάνισης της 

μερικής ή ολικής τύφλωσης, το μορφωτικό επίπεδο, η διαθεσιμότητα των 

υποστηρικτικών υπηρεσιών κ.ά. Δεδομένων των συνθηκών αυτών παρουσιάζουν 

διαφοροποίηση και οι προσαρμοστικές τους δυνατότητες, σε συνδυασμό μάλιστα και 

με την αντίληψη για τον εαυτό τους. Για παράδειγμα, ένα άτομο με μειωμένη όραση, 

είναι δυνατόν να συνεχίσει να εκλαμβάνει τον εαυτό του και να λειτουργεί σαν 

πλήρως βλέπων, παρόλο που έχει υποστεί σημαντική απώλεια όρασης . Ή, ορισμένοι 

με μερική όραση ενδεχομένως δείχνουν μεγαλύτερη δυσκολία διαχείρισης της 

εναπομείνασας όρασης σε σύγκριση με εκείνους που δεν έχουν ελπίδα να 

ανακάμψουν από την πλήρη τύφλωση, που επήλθε σε κάποιο σημείο της ζωής τους, ή 

από τους εκ γενετής τυφλούς. Και ενώ οι «βλέποντες» και οι «τυφλοί» 

αντιπροσωπεύουν ομάδες με καθιερωμένα στερεότυπα και πολιτισμικά 

αναμενόμενους κανόνες συμπεριφοράς, με τους μερικώς βλέποντες τα πράγματα δεν 

είναι ιδιαίτερα σαφή, με δεδομένο ότι  η κοινωνία τους αντιμετωπίζει ως έχοντες 

όραση, επομένως αναμένει από αυτούς μια τέτοια λειτουργία (Morse, 2004). 

Οι διαφορές αυτές προκαλούν διακύμανση των προκλήσεων που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές με προβλήματα όρασης, και θεωρείται ότι εφόσον σε 

πολλές περιπτώσεις αυτό συμβαίνει για ολόκληρη τη ζωή τους, οι ειδικοί πρέπει να 

στραφούν με περισσότερη ευαισθησία στις ψυχολογικές τους ανάγκες παράλληλα με 

την μέριμνα που δείχνουν για τη διδασκαλία πρακτικών στρατηγικών επίτευξης μιας 

παραγωγικής και ικανοποιητικής πορείας (Sacks, 2010). Δεν πρέπει να λησμονείται 

ότι ακόμα και η αυτοεκτίμηση των παιδιών με προβλήματα όρασης εξαρτάται άμεσα 

από την αδυναμία να αποκομίσουν άμεση εντύπωση για την εικόνα τους, ένα 

πρόβλημα που δεν αντιμετωπίζουν τα παιδιά που βλέπουν. Τα παιδιά με προβλήματα 

όρασης ανατροφοδοτούν την εικόνα τους σύμφωνα με την αντιμετώπιση του 

περίγυρου, ο οποίος επιβάλει κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές. Η θετική εικόνα 

του εαυτού δεν αποκτάται μέσω της υπερπροστασίας απέναντι σε ένα παιδί με 
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προβλήματα όρασης, αλλά με τη συνειδητοποίηση από αυτό ότι οι πράξεις έχουν 

συνέπειες (Bishop, 2004). 

Τα συνήθη κοινωνικά και συναισθηματικά προβλήματα, επομένως και οι  

ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με προβλήματα όρασης επηρεάζονται, 

σύμφωνα με τον Sacks (2010), από παράγοντες, όπως η ηλικία τους και το χρονικό 

σημείο απώλειας της όρασης, οι παραδοχές της κοινωνίας, οι αξίες και το πολιτισμικό 

επίπεδο της οικογένειας, οι εμπειρίες με τους συνομηλίκους, καθώς και οι εμπειρίες 

στο πλαίσιο της κοινότητας. Μπορούν να συνοψισθούν ως εξής, χωρίς να είναι ο 

κατάλογος που ακολουθεί πλήρης, ή να εξαντλεί κάθε παράμετρο του ζητήματος: 

 

4.1.1. Κοινωνική κατανόηση της χαμηλής όρασης 

Ο περίγυρος συνήθως δεν έχει σαφή επίγνωση του τι σημαίνει χαμηλή όραση. 

Αυτό αφορά τόσο την οικογένεια όσο και τους φίλους, που συχνά θεωρούν ότι το 

παιδί με χαμηλή όραση δεν έχει ανάγκη υποστήριξης. Συνήθως όσοι 

συναναστρέφονται με το παιδί με προβλήματα όρασης, εφόσον αυτό δεν είναι τυφλό, 

το αντιμετωπίζουν ως ικανό να δει και αναμένουν να επιδείξει ανάλογη συμπεριφορά 

(Sacks, 2010). Ακόμη όμως και αν δεν αναμένουν συμπεριφορά ατόμου με πλήρη 

όραση, και δείχνουν ευαισθησία απέναντι στο πρόβλημά του, είναι πιθανόν να μην 

γνωρίζουν πώς θα το προσεγγίσουν. Τα ευρήματα της Celeste (2007) περιγράφουν 

την κατάσταση αυτή αναφέροντας τα πορίσματά τους μετά από παρέμβαση η οποία 

αφορούσε σε εξατομικευμένο πρόγραμμα προσαρμοσμένο σε τυφλό παιδί 

προσχολικής ηλικίας. Στόχος υπήρξε η κοινωνικοποίησή του, που για να ελεγχθεί 

συμμετείχαν στο πείραμα δεκαοκτώ παιδιά τυπικής ανάπτυξης, ήτοι η ομάδα 

«συμμαθητών» του. Συμμετείχαν επίσης οι δύο δασκάλες της προσχολικής τάξης και 

οι γονείς του παιδιού. Η παρέμβαση είχε διάρκεια ενός έτους και έλαβε χώρα τόσο 

στο σχολείο όσο και στο σπίτι. Οι δασκάλες δούλεψαν με παιχνίδια ρόλων ώστε το 

παιδί να μάθει πώς να συμπεριφέρεται σε διαφορετικές κοινωνικές καταστάσεις. 

Σχημάτιζαν μάλιστα μικρές ομάδες, όπου το παιδί καλούνταν, σε συνεργασία με άλλα 

παιδιά να εκπονήσει  κοινές εργασίες, ενώ οργάνωναν και εξωσχολικές ομαδικές 

δραστηριότητες με την συνεργασία των γονέων. Ενώ αρχικά το παιδί επικοινωνούσε 

με προθυμία με τα παιδιά της τάξης, δεν φάνηκε να συμμετέχει ενεργά στις ομαδικές 

δραστηριότητες. Απέφευγε να μοιραστεί τις ιδέες του αλλά και να δεχτεί τις 

πληροφορίες ή την βοήθεια των άλλων παιδιών. Παρατηρήθηκε ότι συχνά οι 

συμμαθητές δυσκολεύονταν στην επικοινωνία τους μαζί του, καθώς ενώ του 
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απεύθυναν τον λόγο, παρέλειπαν να το φωνάζουν με το όνομα του πριν ξεκινήσουν 

διάλογο μαζί του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το ίδιο να μην ανταποκρίνεται αφού δεν 

αντιλαμβανόταν ότι κάποιος του απευθύνει προσωπικά τον λόγο. Με την 

ολοκλήρωση της παρέμβασης και λίγο πριν το τέλος της χρονιάς, το παιδί ήδη είχε 

αρχίσει να σημειώνει αλλαγές στην συμπεριφορά του στο παιχνίδι, αλλά και να 

βελτιώνει, σημαντικά, τις κοινωνικές του αλληλεπιδράσεις με τα υπόλοιπα παιδιά της 

τάξης. 

 

4.1.2. Οικογενειακές προκαταλήψεις για τα προβλήματα όρασης 

Έχει διαπιστωθεί ότι αρκετές οικογένειες βλέπουν την τύφλωση ή τη χαμηλή 

όραση ως τιμωρία ή και κατάρα. Άλλες υιοθετούν την αντίληψη ότι πρόκειται για 

θέλημα του Θεού. Δεν λείπουν ωστόσο και οι περιπτώσεις οικογενειών που 

αντιμετωπίζουν – όπως ήδη σημειώθηκε παραπάνω – τα μέλη τους με προβλήματα 

όρασης ως ικανά να συνεισφέρουν ποικιλοτρόπως. Η οικογενειακή αλληλεπίδραση 

εξαρτάται σημαντικά από παραδοχές και αξίες, ενώ δεν αποκλείεται η μερική 

τύφλωση να προκαλεί ανορθόδοξες αντιδράσεις, σε σύγκριση τουλάχιστον με την 

αποδοχή της ολικής (Sacks, 2010). 

 

4.1.3. Η κοινωνική και προσωπική κατανόηση της διάγνωσης 

Πρόβλημα κατανόησης παρουσιάζουν συχνά τα παιδιά με προβλήματα 

όρασης αλλά και οι υπεύθυνοι για αυτά στο σχολείο και την οικογένεια, ως προς τη 

φύση της οπτικής αναπηρίας. Συχνά η ορολογία που παρέχεται από τους 

οφθαλμίατρους και οπτομέτρες κατά την αιτιολόγηση δεν συνοδεύεται από 

κατάλληλες εξηγήσεις για την εξέλιξη του προβλήματος ή τις ενδεδειγμένες 

καθημερινές δράσεις (Sacks, 2010). 

 

4.1.4. Ασάφεια θέσης και προβλήματα αυτοεκτίμησης 

Η πρόσληψη των προσδοκιών του περίγυρου για τα άτομα με προβλήματα 

όρασης δεν είναι σαφής, προκαλώντας πιθανή σύγχυση ταυτότητας, αυτοεκτίμησης 

και θέσης στην ομάδα. Ταυτοχρόνως, όταν δεν πρόκειται για πλήρη τύφλωση, η 

τοποθέτηση των ατόμων με μερική όραση μεταξύ τυφλών και βλεπόντων επιφέρει 

προβληματισμό και παρερμηνεία για τις ικανότητες των παιδιών με προβλήματα 

όρασης (Sacks, 2010). Η έρευνα των Gillies και Ashhman (2000), έδειξε ότι η 

συνεργατική διδασκαλία σε ομάδες παιδιών με και χωρίς προβλήματα όρασης 
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συμβάλλει σημαντικά τόσο στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και στην 

κοινωνικοποίηση των παιδιών με οπτική αναπηρία όσο και στην ανάπτυξη θετικών 

αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στους βλέποντες και μη βλέποντες μαθητές. Για την 

ακρίβεια, μελετήθηκαν οι επιδράσεις που είχε η εφαρμογή ενός συνεργατικού 

μοντέλου διδασκαλίας σε παιδιά με και χωρίς προβλήματα όρασης. Το δείγμα της 

έρευνας αποτελούσαν 13 παιδιά που ήταν χωρισμένα σε δύο ομάδες: την ομάδα 

στόχου (4 παιδιά που έβλεπαν και 4 που δεν έβλεπαν) και την ομάδα ελέγχου (5 

παιδιά που δεν έβλεπαν). Οι δύο ομάδες τοποθετήθηκαν σε ξεχωριστές τάξεις ειδικά 

διαμορφωμένες ώστε να παρέχουν τα ίδια ακριβώς ερεθίσματα στα παιδιά και να μην 

διαφέρουν σε τίποτα ή μια από την άλλη. Η ερευνητική διαδικασία είχε διάρκεια ενός 

μηνός, με 30λεπτη καθημερινή εφαρμογή και βιντεοσκόπησή της. Τα αποτελέσματα 

της έρευνας έδειξαν ότι τα τυφλά παιδιά που συμμετείχαν στο μοντέλο της 

συνεργατικής διδασκαλίας μαζί με τα βλέποντα αύξησαν τις κοινωνικές τους 

αλληλεπιδράσεις συγκριτικά με τα τυφλά παιδιά που δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα 

και δεν παρουσίασαν καμία αλλαγή στις κοινωνικές τους συμπεριφορές. 

 

4.1.5. Φόβος πλήρους απώλειας της όρασης 

Το πρόβλημα της όρασης μπορεί να εμφανίζει προοδευτική επιδείνωση με 

αποτέλεσμα η οπτική αντίληψη να μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Η 

συνύπαρξη παραγόντων όπως η προσωπικότητα, οι δεξιότητες αντιμετώπισης των 

προβλημάτων όρασης καθώς και η υποστήριξη της οικογένειας, διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο για τον εξελισσόμενο φόβο πλήρους απώλειας της όρασης (Sacks, 

2010). 

 

4.1.6. Άρνηση συμβιβασμού με το πρόβλημα 

Σύμφωνα με τη Sacks (2010) παρατηρείται ότι άτομα με χαμηλή όραση είναι 

δυνατόν να αντιλαμβάνονται την έννοια του εαυτού τους πολύ πιο αρνητικά από όσο 

τα εντελώς τυφλά, με αποτέλεσμα την άρνηση να δεχθούν κατάλληλη βοήθεια. Ένα 

παράδειγμα είναι η έρευνα των Freeman, Goetz, Richards και Groenveld (1991) οι 

οποίοι έδειξαν ότι ορισμένα άτομα με προβλήματα όρασης δεν αποδέχονταν τη 

βοήθεια των ειδικών διότι εξέφραζαν τον φόβο ότι θα εκληφθούν ως εντελώς τυφλά. 
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4.1.7 Κοινωνική απομόνωση 

Παιδιά με χαμηλή όραση έχουν δείξει σημαντικές δυσκολίες ως προς την 

ανακοίνωση των συναισθημάτων τους με αποτέλεσμα να θεωρούνται ως ομάδα 

υψηλού κινδύνου για απομονωτισμό, ή να εκτιμούν ότι πράττουν με λανθασμένο 

τρόπο, αφού οι ενέργειές τους παρερμηνεύονται. Αυτά είναι ευρήματα των Kekelis 

και Sacks (1992) και του MacCuspie (1996), ενώ οι Sacks, Wolfe και Tierney (1998) 

διαπίστωσαν ότι έφηβοι με χαμηλή όραση τελούσαν σε υψηλότερα επίπεδα 

κοινωνικής απομόνωσης από όσο συνομήλικοί τους με πλήρη τύφλωση ή πλήρη 

όραση. Σχετική είναι η διαπίστωση ότι μαθητές με χαμηλή όραση κοιμούνται τη 

νύχτα τέσσερις ώρες περισσότερες από εκείνους των δύο άλλων προαναφερθεισών 

ομάδων, δηλαδή δώδεκα έναντι οκτώ (Sacks, 2010).  

Ακόμα και όταν η κοινωνική αλληλεπίδραση υφίσταται, φαίνεται ότι αποτελεί 

μονοσήμαντη διαδικασία. Οι Crocker και Orr (1996) διαπίστωσαν ότι τα παιδιά με 

προβλήματα όρασης έτειναν να είναι κατά κύριο λόγο οι αποδέκτες παρά αυτοί που 

θα ξεκινήσουν μια κοινωνική συναναστροφή με τους συνομηλίκους τους, ένα εύρημα 

που επιβεβαιώνεται και από την έρευνα των Mcgaha και Farran (2001). Στην έρευνα 

αυτή με δείγμα δέκα παιδιά, εννέα με προβλήματα όρασης και ένα με πλήρη όραση, 

παρατηρήθηκαν οι  αλληλεπιδράσεις των παιδιών κατά την διάρκεια του ελεύθερου 

παιχνιδιού τους, σε μια τάξη γενικού σχολείου. Σημειώθηκε ότι τα παιδιά με 

προβλήματα όρασης, συγκριτικά με το παιδί που έβλεπε δεν ξεκινούσαν το ίδιο 

συχνά αλληλεπιδράσεις. Το συμπέρασμα που προέκυψε ήταν ότι η απλή ένταξη 

παιδιών με και χωρίς προβλήματα όρασης σε ένα κοινό πλαίσιο δεν αρκεί ώστε να 

εξασφαλισθούν οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Με άλλα λόγια, το πλαίσιο της 

γενικής εκπαίδευσης εξασφαλίζει το περιβάλλον στο οποίο η ένταξη των παιδιών με 

προβλήματα όρασης είναι δυνατόν να οδηγήσει σε θετική κοινωνική συναναστροφή, 

εξαρτάται όμως το αποτέλεσμα από τη συμπεριφορά και την υποστήριξη των 

συμμαθητών χωρίς προβλήματα όρασης. 

Άλλη έρευνα έδειξε ότι, ακόμα και σε ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον τα 

παιδιά με προβλήματα όρασης επέλεγαν να περάσουν τον περισσότερο χρόνο τους 

παίζοντας μόνα τους (Ervin, 1993). Η συμφωνία των μελετών ως προς την κοινωνική 

δυσκολία σύναψης φιλικών σχέσεων των παιδιών με προβλήματα όρασης είναι 

γενική. Η Kef (2002) αναφέρει ότι σύμφωνα με διάφορες μελέτες (Sacks & Wolfe, 

1998 Rosenblum, 1997, 1998) έφηβοι με ελλειμματική όραση παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη δυσκολία να κάνουν φίλους, έχουν λίγους φίλους συνήθως και σε 



 

32 
 

σύγκριση με τα παιδιά που βλέπουν, πολύ λιγότερες εμπειρίες από ραντεβού. Οι 

Sacks και Wolfe (1998) διαπιστώνουν ότι οι νέοι με προβλήματα όρασης περνούν 

περισσότερο καιρό μόνοι τους από τα άλλα παιδιά και κοπιάζουν περισσότερο ως 

προς τη σύναψη φιλικών σχέσεων. 

 

4.1.8. Συμπτώματα κατάθλιψης 

Έχει συσχετισθεί έντονα από τους Horowitz και Reinhardt (2000) η χαμηλή 

όραση με την καταθλιπτική συμπτωματολογία, ειδικά όταν η λειτουργικότητα των 

ατόμων επηρεάζεται (εργασία και κίνηση/ταξίδι). Παρομοίως, οι Tolman και συν. 

(2005) βρήκαν ότι σε πιο ηλικιωμένα άτομα που παρουσίασαν εκφύλιση της ωχράς 

κηλίδας οφειλόμενη στην ηλικία, η αντίληψη για τον έλεγχο (αποδοχή της απώλειας 

όρασης, επίδραση στις σχέσεις, ενέργειες με σκοπό την επιβράβευση) σχετιζόταν με 

επίπεδα κατάθλιψης (Sacks, 2010). 

 

4.2. Η αναγκαιότητα και οι μορφές της κοινωνικής στήριξης 

Είναι κοινή διαπίστωση ότι τα άτομα, ως μέλη του κοινωνικού συνόλου, 

αναπτύσσουν σχέσεις με τους άλλους στο πλαίσιο ενός προσωπικού κοινωνικού 

δικτύου με σημαντική επίδραση σε ευρεία σειρά πτυχών της καθημερινότητας. 

Μεταξύ άλλων το κοινωνικό αυτό δίκτυο ορίζεται ως το διαθέσιμο ανθρώπινο 

δυναμικό στο οποίο κάποιος μπορεί να στηριχτεί, καθώς αισθάνεται ότι γίνεται 

αγαπητός, προσελκύει την πρόθεση της φροντίδας εκ μέρους των μελών που το 

συναποτελούν και του αποδίδεται αξία. Επίσης, στο πλαίσιο του κοινωνικού δικτύου 

αναγνωρίζεται ένα επίπεδο ποιοτικής ανταλλαγής, κοινωνικής και συναισθηματικής, 

λειτουργικής και πληροφοριακής (Agneessens, Waege & Lievens, 2006). 

Η υποστήριξη αυτή του κοινωνικού δικτύου μπορεί να είναι άμεση η έμμεση 

και θα μπορούσαν να αντιστοιχούν σε αυτούς τους δύο τρόπους η υποστήριξη που 

έχει χαρακτηριστεί ως «παροχή βοήθειας» και εκείνη που θεωρείται ως «εκδήλωση 

αναγνώρισης» αντίστοιχα. Η λήψη βοήθειας και η φροντίδα των άλλων αφορά 

ασφαλώς στην πρώτη μορφή, ενώ η αναγνώριση από τους άλλους ως επαρκής πηγή 

επαναβεβαίωσης της προσωπικής αξίας στη δεύτερη. Οι Gençöz και Özlale (2004) 

διαπίστωσαν σε έρευνα με δείγμα 342 φοιτητών ότι η κοινωνική στήριξη της πρώτης 

μορφής και η ψυχική ευεξία, δηλαδή η ανακούφιση των συμπτωμάτων κατάθλιψης,  

επηρεάζονταν από την ποσότητα του καθημερινού άγχους. Για τη δεύτερη μορφή, 

που είχε άμεση επίδραση στην ψυχική ευεξία, οι ίδιοι μελετητές υποστήριξαν ότι η 
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επίδρασή της δεν μειωνόταν με τον έλεγχο του καθημερινού άγχους (Gençöz και 

Özlale, 2004). 

Εκδηλώνοντας παρόμοια το ενδιαφέρον τους για την επίδραση της κοινωνικής 

στήριξης σε εφήβους με προβλήματα όρασης, οι Kef και Deković (2004) καταλήγουν 

σε ένα συμπέρασμα για την κοινωνική στήριξη που έχει προφανή εφαρμογή και στις 

νεαρότερες ηλικίες: η κοινωνική στήριξη μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική στην 

περίοδο της εφηβείας, οπότε μια σειρά πολλών αλλαγών λαμβάνει χώρα, εντός του 

ατόμου αλλά και στον περίγυρό του. Οι νέοι επιθυμούν να ενσωματωθούν και όχι να 

είναι ιδιαίτεροι ή διαφορετικοί, π.χ. λόγω της μειωμένης όρασής τους. Οι έφηβοι με 

μεγαλύτερα ή μικρότερα προβλήματα όρασης ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν 

προβλήματα στη σχέση τους με τον κόσμο, γεγονός που μπορεί να επηρεάζει τα 

αισθήματα ευτυχίας και την ψυχολογική ρύθμιση. 

Επίσης, οι Kef, Hox και Habekothé (2000) πραγματοποίησαν μια έρευνα με 

δείγμα εφήβους τυφλούς ή με προβλήματα όρασης, ώστε να καταδείξουν τη σημασία 

της κοινωνικής στήριξης, συνεξετάζοντας παράγοντες όπως το μέγεθος και η δομή 

του κοινωνικού δικτύου, η ευτυχία και η μοναξιά, καθώς και ατομικά 

χαρακτηριστικά. Τα αποτελέσματά τους συγκρίθηκαν με εκείνα μελετών που είχαν 

ως δείγμα τους νέους χωρίς αναπηρίες. Διαπίστωσαν ότι η επίδραση του κοινωνικού 

δικτύου στην προσωπική ευτυχία ήταν ισχυρότερη από τη σημασία των ατομικών 

χαρακτηριστικών. Την κοινωνική στήριξη θεώρησαν οι εν λόγω ερευνητές τόσο 

συναισθηματική όσο και πρακτική, ενώ διέκριναν το περιεχόμενό της σε δύο μορφές: 

στην «αντιλαμβανόμενη» (perceived) και την «προσλαμβανόμενη» (received). Η 

πρώτη αφορά στην εκτίμηση ενός ατόμου για την κοινωνική στήριξη που έλαβε, με 

βάση την υποκειμενική ερμηνεία των υποστηρικτικών διαπροσωπικών συναλλαγών 

και των προσωπικών νοημάτων που αποδίδει σε αυτές το άτομο. Η δεύτερη 

αντιστοιχεί στην πραγματική ποσότητα στήριξης που προέρχεται από συγκεκριμένα 

πρόσωπα σε δεδομένο χρονικό διάστημα, π.χ. η στήριξη των γονέων κατά τους 

τελευταίους έξι μήνες. Στις παραμέτρους αυτές προστίθεται αυτή της 

«ικανοποίησης», δηλαδή της γενικής αξιολόγησης των δύο προαναφερθεισών 

μορφών υποστήριξης που έλαβε το άτομο. 

Ανάλογες μελέτες υποστηρίζουν συστηματικά τη σημασία της κοινωνικής 

στήριξης, μένει ωστόσο να εξειδικευτεί η αναφορά σε ορισμένα συγκεκριμένα 

αποτελέσματά της στις περιπτώσεις των παιδιών με πλήρη ή μερική απώλεια όρασης. 

Οι Chien-Huey Chang και Schaller (2000) αναφέρουν ότι έφηβοι με προβλήματα 
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όρασης που δέχτηκαν ποικίλους τύπους συναισθηματικής, πληροφοριακής και 

απτικής στήριξης από τους γονείς τους φάνηκαν στην πλειοψηφία τους 

ικανοποιημένοι, παρά τα προβλήματα που παρουσίασαν ορισμένοι απέναντι σε κάθε 

άλλη μορφή πλην της πληροφοριακής, με σαφή επίδραση στην ψυχολογική τους 

εξέλιξη. Όσο για τους φίλους, η Kef (2002) παρατηρεί ότι σύμφωνα με τις μελέτες 

του Rosenblum (1997, 1998), οι Αμερικανοί έφηβοι με προβλήματα όρασης που 

είχαν αυτό που εννοείται ως «καλύτερος φίλος», έδειξαν επιτυχία στην εγκαθίδρυση 

και διατήρηση της αμοιβαιότητας. Υπήρξε εδώ και η παράμετρος του φύλου. Τα 

κορίτσια είχαν συχνότερα «καλύτερους/ες φίλους/ες από τα αγόρια, είτε παρουσίαζαν 

είτε δεν παρουσίαζαν προβλήματα όρασης. Όσο για τη δική της μελέτη, η Kef (2002) 

διαπίστωσε ότι οι Ολλανδοί έφηβοι με προβλήματα όρασης δεν είχαν ιδιαίτερες 

διαφορές κοινωνικού και ψυχολογικού χαρακτήρα από τους βλέποντες συνομηλίκους 

τους, προφανώς επειδή είχαν λάβει κατ’ εκτίμησή τους σημαντική υποστήριξη από 

γονείς και φίλους. Ήταν επίσης σε μεγάλο βαθμό συμβιβασμένοι με το πρόβλημά 

τους. Οι λειτουργικές πτυχές (βοήθεια σε πρακτικές πτυχές της καθημερινότητας) των 

κοινωνικών δικτύων φάνηκαν σημαντικές για την ευζωία των εφήβων με προβλήματα 

όρασης, ενώ τα γενικότερα αποτελέσματα έδειξαν μεγαλύτερη σημασία της στήριξης 

από φίλους σε σύγκριση με τους γονείς. Για το συγκεκριμένο τους δε πρόβλημα, η 

αυτοεκτίμηση και η παραδοχή αποδείχτηκαν ουσιωδέστερες από άλλα ψυχολογικά 

χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν. 

Οι Kef και Deković (2004) διακρίνουν τις δύο μορφές κοινωνικής στήριξης, 

δηλαδή της οικογένειας και των φίλων, ως ανεξάρτητα συστήματα υποστήριξης, 

παρά τη θετική επίδρασή τους στην ευζωία των παιδιών με προβλήματα όρασης. Το 

συμπέρασμα προέρχεται από τη μελέτη των Helsen, Vollebergh, και Meeus (2000), 

που θεώρησαν ότι οι γονείς αποτελούν την ισχυρότερη πηγή προέλευσης πιθανών 

συναισθηματικών προβλημάτων. Οι ανωτέρω ερευνητές αναφέρουν διάφορες άλλες 

μελέτες (Meeus, Raaijmakers, & Vollebergh, 1991. Meeus, 1994) οι οποίες έδειξαν 

ότι ενώ από ένα σημείο και πέρα η υποστήριξη γονέων και φίλων έχει την ίδια 

σημασία για την ευζωία των εφήβων, πριν από το 16ο έτος της ηλικίας τους η 

υποστήριξη των γονέων επιδρά περισσότερο. Το αρνητικό για τους νέους με 

προβλήματα όρασης είναι ότι η κοινωνική στήριξη που δέχονται – κατά την έρευνα 

των Kef και Deković (2004: 463) – είναι μικρότερη από εκείνη των νέων με κανονική 

όραση, συμπέρασμα το οποίο επιβεβαιώνεται από το ερευνητικό μέρος της μελέτης 

τους. Στην ίδια έρευνα φάνηκε ότι στην περίπτωση των νέων με προβλήματα όρασης 



 

35 
 

η σύνδεση του γονικού με το φιλικό δίκτυο είχε θετικά αποτελέσματα εφόσον οι δύο 

ομάδες κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση, ωστόσο η συμβολή των φίλων υπήρξε 

σημαντικότερη. 

Σε συμφωνία με τα προαναφερθέντα οι Cimarolli και Boerner (2005) 

παρατηρούν ότι, τόσο η αντιλαμβανόμενη, όσο και η παρεχόμενη βοήθεια σε 

συναισθηματικό και λειτουργικό πεδίο επιφέρουν πλεονεκτήματα στην ευζωία των 

ατόμων και προωθούν την επιτυχή προσαρμογή τους σε αγχογόνες καταστάσεις, 

όπως η χρόνια οπτική μειονεξία. 

Ορισμένες μελέτες αναφέρονται σε αυτή την παράμετρο, αναγνωρίζοντας τη 

σημασία της κοινωνικής στήριξης, αλλά διακρίνοντάς τη σε θετική και αρνητική 

(Papakonstantinou & Papadopoulos, 2009; 2010). Οι Papakonstantinou και 

Papadopoulos (2009) διαπιστώνουν ότι πλάι στα θετικά αποτελέσματα της 

κοινωνικής στήριξης έχουν αναγνωρισθεί ορισμένα αρνητικά, ενώ η κοινωνική 

στήριξη στην αρνητική της μορφή μπορεί να βλάψει σημαντικά την ψυχική υγεία. 

Επίσης σχετίζεται σημαντικά με την προςρμογή στη μειωμένη όραση που οφείλεται 

στην πάροδο της ηλικίας, οξύνοντας την ένταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι με 

προβλήματα όρασης. Ως αρνητική κοινωνική στήριξη περιγράφουν τη μορφή 

βοήθειας που είναι ακατάλληλη, ανεπιθύμητη ή περιττή. Τη διέκριναν σε πρακτική 

και συναισθηματική, όπως ακριβώς έκαναν και με τη θετική υποστήριξη. Τα 

αποτελέσματα της έρευνάς τους δημοσιεύονται και το 2010 (βλ. Papakonstantinou & 

Papadoloulos, 2010). 

Ως αρνητική πρακτική στήριξη ορίστηκαν: η μη παροχή κατάλληλου 

υποστηρικτικού εξοπλισμού ή κακής ποιότητας υλικών που οξύνουν το πρόβλημα, η 

έλλειψη πληροφόρησης σε ζητήματα που ενδιαφέρουν τους ανθρώπους με 

προβλήματα όρασης, υπερπροστασία σε πρακτικούς τομείς, υπερεκτίμηση και 

υποτίμηση της οπτικής δυνατότητας, με πιθανή αδιαφορία για το τι μπορούν να δουν 

και τι όχι και με παρερμηνεία των προσωπικών ικανοτήτων, αδυναμία επίγνωσης του 

σημείου από το οποίο και εξής είναι απαραίτητη η βοήθεια, ανάθεση υποχρεώσεων 

αδύνατων να αναληφθούν, καθώς και μη παροχή βοήθειας όταν οι αδυναμίες 

ξεπερνούν την αιτούμενη αποδοτικότητα, μη παροχή βοήθειας για την προσαρμογή 

στο εργασιακό περιβάλλον, ή για πρακτικές πτυχές της εργασίας, διαφορετική 

αντιμετώπιση από τη διεύθυνση, στασιμότητα χωρίς προαγωγή και έλλειψη ευελιξίας 

για εργασία σε άλλο τομέα, απουσία ευελιξίας και κατανόησης ζητημάτων ζωής, 
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παραγνώριση του βαθμού επιφόρτισης με συγκεκριμένη εργασία (Papakonstantinou 

& Papadopoulos, 2010). 

Ως αρνητική συναισθηματική στήριξη ορίστηκαν: η αδιαφορία για τα 

συναισθήματα των ατόμων με προβλήματα όρασης, η αποστασιοποίηση και αποφυγή 

τους, η τυπικότητα και ψυχρότητα των σχέσεων, οι υπερβολές σε επαίνους, ευγένειες 

και ανυπομονησία για παροχή βοήθειας, ακόμα και όταν δεν υπάρχει λόγος, η 

ασέβεια και προσβολή, η μεταχείριση όχι με όρους ισοτιμίας αλλά διαφορετικότητας, 

η παραγνώριση της συμβολής, η αδιαφορία για την οπτική μειονεξία, η ασυμφωνία 

και φιλονικία με συναδέλφους και διεύθυνση, η εχθρική συμπεριφορά, η έλλειψη 

ώθησης για σκληρότερη εργασία, ο εξαναγκασμό σε εγκατάλειψη η προσπάθειας με 

βάση την πεποίθηση ότι οι τυφλοί πρέπει να δουλεύουν με τους τυφλούς μόνο, η 

καχυποψία και επιφύλαξη σε συμφωνίες, η ώθηση στο να αισθάνονται οι άνθρωποι 

με προβλήματα όρασης σαν να είναι παράξενοι και εξωπραγματικοί 

(Papakonstantinou & Papadopoulos, 2010). 

Αντιθέτως, οι Cimarolli και Boerner (2005) σημειώνουν  ότι η λήψη 

λειτουργικής βοήθειας μπορεί να παρουσιάζει αρνητικό συσχετισμό με την ευζωία 

και την ικανότητα αντιμετώπισης συνθηκών που προκαλούν άγχος, διότι είναι πιθανό 

να οδηγήσει σε απουσία αμοιβαιότητας και μη ισορροπημένη ανταλλαγή ανάμεσε σε 

παρόχους και δέκτες. Κρίνουν, ως εκ τούτου, εξαιρετικής σημασίας τη μελέτη της 

αρνητικής υποστήριξης, όταν πρόκειται για δύσκολες καταστάσεις, όπως η χρόνια 

οπτική μειονεξία, κατά την οποία το άτομο είναι υποχρεωμένο να στηρίζεται στην 

κοινωνική στήριξη ώστε να αντεπεξέλθει στις βασικές ανάγκες της καθημερινότητας. 

Σύμφωνα με μελέτες οι αρνητικές κοινωνικές ανταλλαγές μπορούν να επηρεάσουν 

την ψυχική υγεία και να εντείνουν την αρνητική επίδραση των παραγόντων άγχους. 

Οι Ruehlman και Karoly (1991) αναφέρουν την κριτική και την εχθρότητα ως τέτοιες 

ανταλλαγές, ενώ οι Cimarolli, Reinhardt, και Horowitz (2006) την υπερπροστασία, 

που έχει συσχετισθεί με υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης σε ασθενείς με προβλήματα 

όπως ο καρκίνος κ.ά. Συχνά η υπερπροστασία των ατόμων με μειωμένη όραση 

οφείλεται σε φροντίδα για την ασφάλειά τους, αλλά και σε άγνοια του ορθού τρόπου 

παροχής βοήθειας σε όσους την έχουν ανάγκη. 

Επιπλέον, οι Cimarolli και Wang (2006) ταξινομούν συνοπτικά την αρνητική 

κοινωνική στήριξη σε επίκριση, θυμό, εχθρότητα και υπερπροστασία, με όλες τις 

μορφές να επιδρούν αρνητικά στην ψυχική υγεία και τον υπερτονισμό των αρνητικών 

καταστάσεων που βιώνουν τα άτομα με προβλήματα όρασης στη γεμάτη άγχος 
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καθημερινότητά τους. Η υπερπροστασία επιδρά αρνητικά και στην προσαρμογή στην 

αυξανόμενη λόγω της ηλικίας έλλειψη επαρκούς όρασης, ενώ τόσο στους νέους όσο 

και στους μεσήλικες έχει συνδεθεί με υψηλότερα επίπεδα ανησυχίας ή κατάθλιψης. 

 

4. 3. Υποστηρικτικές δράσεις και ενέργειες από τους συμμαθητές των 

παιδιών με προβλήματα όρασης 

Ακολουθούν ορισμένες ενδεικτικές ενέργειες και δράσεις τις οποίες μπορούν 

να αναλάβουν οι συμμαθητές των παιδιών με προβλήματα όρασης ώστε να είναι 

δυνατή η ευζωία τους στο σχολικό περιβάλλον και η επακόλουθη κοινωνική, 

συναισθηματική και ψυχολογική τους ανάπτυξη. Πρόκειται για επιλογή δράσεων που 

προσανατολίζεται κυρίως στον κοινωνικό τομέα, δηλαδή αυτόν της συναναστροφής, 

με απαραίτητες προϋποθέσεις και συνθήκες την κατανόηση, αποδοχή, συνδρομή προς 

την ανάπτυξη της κοινωνικότητας, προστασία από ανεπιθύμητες καταστάσεις και 

ισορροπημένη πρακτική/λειτουργική βοήθεια. Είναι ένα ζήτημα αν οι μαθητές 

μπορούν να οδηγηθούν σε αυτές τις δράσεις χωρίς ενίσχυση από γονείς και 

δασκάλους, επομένως η συμβουλευτική από τους ενήλικες αποτελεί απαραίτητο 

προστάδιο, το οποίο δεν έχει σημασία για όσα προτείνονται στη συνέχεια, παρά μόνο 

για την πρώτη υποενότητα με τον τίτλο Η «επιμόρφωση» των συμμαθητών, που 

προφανώς εξαρτάται εν πολλοίς από τους υπευθύνους για το σπίτι και το σχολείο. Οι 

προτεινόμενες ενέργειες θεωρητικά αφορούν στις πρωτοβουλίες των συμμαθητών 

από την ώρα που θα συνειδητοποιήσουν ότι έχουν κοινωνικό χρέος απέναντι στους 

συμμαθητές τους με προβλήματα όρασης και εξής. 

 

4.3.1. Επιμόρφωση» των συμμαθητών 

Σύμφωνα με τη Sacks (2006) η διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων των 

μαθητών με προβλήματα όρασης στο σχολικό περιβάλλον προϋποθέτει την 

εκπαίδευση του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και την εμπλοκή των γονέων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, απαιτεί ωστόσο και την παροχή στους συνομηλίκους 

πληροφόρησης για τα παιδιά με προβλήματα όρασης, ώστε να δοθεί έτσι ώθηση στην 

αυτονομία των μαθητών με προβλήματα και στην ανάπτυξη φιλικών σχέσεων. Από 

την προσχολική ακόμη ηλικία, σύμφωνα με την ίδια ερευνήτρια, οι κοινωνικές 

δεξιότητες μπορούν να εξελιχθούν κατάλληλα στο πλαίσιο συναναστροφής των 

συνομηλίκων, με ενέργειες όπως το κοινό παιχνίδι και η γενικότερη ενσωμάτωση των 

άγραφων κανόνων της κουλτούρας των συνομηλίκων. Η «επιμόρφωση» αυτή 
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περιλαμβάνει και την ενθάρρυνση στους μαθητές για υποβολή ερωτήσεων σχετικά με 

τα προβλήματα όρασης των συμμαθητών τους, με την παροχή των ορθών 

απαντήσεων να αποδεικνύεται ως σημαντική πηγή ανατροφοδότησης και προώθησης 

της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 

 

4.3.2.
 
Αποδοχή από τους συμμαθητές  

Είτε πρόκειται για αποτέλεσμα επιμόρφωσης είτε όχι, η αποδοχή από τους 

συμμαθητές έχει καίρια σημασία. Η κύρια στάση των συμμαθητών απέναντι στα 

παιδιά με προβλήματα όρασης πρέπει να είναι η δυνατότερη θετική και δεκτική. Το 

περιβάλλον επίσης να είναι κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να παρέχει τις μέγιστες 

δυνατότητες κοινωνικής συναναστροφής με συμμαθητές στην τάξη και στο διάλειμμα 

(Westwood, 2011). 

 

4.3.3. Παιχνίδι και κοινωνική αλληλεπίδραση 

Το παιδί με προβλήματα όρασης συνίσταται να ωθείται στη συμμετοχή σε 

χώρους όπου λαμβάνει χώρα το παιχνίδι και η κοινωνική αλληλεπίδραση. Η 

εκμάθηση του εξοπλισμού που σχετίζεται με το παιχνίδι είναι ουσιώδης καθώς και η 

ενθάρρυνση άσκησης του παιχνιδιού σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Μία μέθοδος 

ενθάρρυνσης μπορεί να συμπεριλάβει την πρωτοβουλία του παιδιού με προβλήματα 

όρασης να προσκαλεί το ίδιο τους συμμαθητές του στο παιχνίδι, είτε πρόκειται για 

δραστηριότητα που περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέσα και υλικά, είτε για φανταστική 

προσομοίωση καταστάσεων, όπως η αναπαράσταση ενός παραμυθιού. Οι εκ μέρους 

του παιδιού με πρόβλημα προσκλήσεις περιλαμβάνουν αιτήματα του τύπου «θέλεις 

να παίξουμε με το φορτηγό μου» ή δηλώσεις του τύπου «σε ακολουθώ» (Sacks, 

2006). Οι συμμαθητές, όπως και όλοι όσοι συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι πρέπει να 

συστήνουν τους εαυτούς τους, όπως και να δηλώνουν ότι εγκαταλείπουν την κοινή 

δραστηριότητα. Είτε πρόκειται για παιχνίδι είτε για άλλη δραστηριότητα, οι 

συμμαθητές οφείλουν να είναι δεκτικοί στην επιλογή τους από ένα παιδί με 

προβλήματα όρασης ως «κολλητών φίλων» με τους οποίους θα παίξουν, θα φάνε μαζί 

κλπ. (Sacks, 2006). Τα παιχνίδια ρόλων βοηθούν στη συναναστροφή των μαθητών 

και την παροχή ευκαιριών στα παιδιά με προβλήματα όρασης να ανοίξουν μια 

συζήτηση (Russotti, Shaw & Spungin, 2004). 
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4.3.4. Δεκτικότητα στις συζητήσεις ενδιαφερόντων 

Οι συμμαθητές μπορούν να ανοίγουν συζητήσεις για κοινά ενδιαφέροντα 

πέραν του παιχνιδιού, ή να δέχονται ανάλογες πρωτοβουλίες εκ μέρους των παιδιών 

με προβλήματα όρασης. Οι διάλογοι αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν ως θέματα τη 

μουσική, τις ταινίες, τον αθλητισμό, τα στυλ ένδυσης κ.ά. (Russotti, Shaw & 

Spungin, 2004). Μία ενδιαφέρουσα δραστηριότητα η οποία έχει προταθεί από τη 

Lewis (1999) για τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου είναι ορισμένοι μαθητές να 

«παριστάνουν» τους δημοσιογράφους και να συγκεντρώνουν πληροφορίες για όλους 

τους συμμαθητές τους, ειδικότερα για τα προσωπικά ενδιαφέροντα και συνήθειες. 

Προφανώς αυτή μπορεί να είναι μια βάση για τις επακόλουθες διαλογικές 

συζητήσεις. 

 

4.3.5. Σεβασμός και παραδειγματισμός και τήρηση της σειράς 

Οι δραστηριότητες είναι απαραίτητο να οδηγούν σε αποτελεσματική 

κατανόηση της έννοιας της σειράς με την οποία ο καθένας θα συμμετάσχει σε μια 

συγκεκριμένη δράση τους. Η ομιλία στο τηλέφωνο, τα παιχνίδια και άλλες ενέργειες 

πρέπει να ακολουθούν μια σειρά που περιλαμβάνει τους πάντες και αυτό να εξηγείται 

στα παιδιά με προβλήματα όρασης. Σχετική με αυτή τη διαδικασία είναι η χρήση 

εκφράσεων που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση (βλ. για το θέμα και παρακάτω), όπως 

το να ζητά κανείς συγνώμη, να παρακαλεί για κάτι ή να ευχαριστεί κάποιον (Russotti, 

Shaw & Spungin, 2004). 

 

4.3.6. Συνεργασία σε ομάδες 

Οι συμμαθητές πρέπει να γίνουν δεκτικοί στον σχηματισμό ομάδων που 

περιλαμβάνουν παιδιά με προβλήματα όρασης, καθώς διάφορες μελέτες 

υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα του μέτρου αυτού. Έχει, για παράδειγμα, 

αναφερθεί ότι καθώς οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν τη συμμετοχή συνομηλίκων 

τυπικά καλύπτουν σειρά παραμέτρων και επηρεάζουν διαφορετικές πτυχές της 

κοινωνικότητας των παιδιών με προβλήματα, η κοινωνική αλληλεπίδραση φαίνεται 

να παρουσιάζεται αυξημένη σε παιδιά μέσης και ανώτερης χολικής ηλικίας όταν τους 

συνδράμουν περισσότεροι του ενός συμμαθητές. Επίσης, ο σχηματισμός μικρών 

ομάδων μάθησης με κοινούς μαθησιακούς στόχους και τη διαμοίραση συγκεκριμένων 

ρόλων στα μέλη τους, έχει προκαλέσει σημαντικές μυήσεις και ανταποκρίσεις των 

μαθητών με προβλήματα. Οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μπορούν με τον τρόπο 
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αυτό να ενισχυθούν σε περιβάλλοντα όπου η δράση του εκπαιδευτικού προσωπικού 

πιθανώς θα τις αποθάρρυνε (Carter & Hughes, 2007). Οι ομάδες αυτές δεν πρέπει να 

παραμένουν σταθερές, ώστε τα παιδιά με προβλήματα όρασης να είναι σε θέση να 

συνεργαστούν με όλους τους συμμαθητές τους στην τάξη (Russotti, Shaw & Spungin, 

2004). Επίσης να παρουσιάζουν τακτική μορφή, ώστε τα παιδιά με προβλήματα να 

μαθαίνουν τις δεξιότητες και ρουτίνες που σε αποσπασματική βάση θα απαιτούσαν 

πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ώστε να εμπεδωθούν. Πρέπει όμως και να 

προσεχθεί η πιθανότητα να αποβεί η ομαδική εργασία χαοτική εάν οι δράσεις δεν 

καθοριστούν σαφώς ή παρουσιάζουν αυξημένη πολυπλοκότητα (Westwood, 2011). 

 

4.3.7. Συμβουλευτική για σωστή στάση του σώματος και εκφράσεις 

Τα παιδιά με προβλήματα όρασης δεν χρησιμοποιούν πάντοτε τις κατάλληλες 

εκφράσεις ούτε και χειρονομίες, ενώ είναι πιθανόν να μην συνδυάζουν λεκτική και 

σωματική επικοινωνία με τον κατάλληλο τρόπο. Παρατηρείται ότι υπάρχουν 

περιστάσεις κατά τις οποίες ένα τέτοιο παιδί μπορεί να γελάει την ώρα που η 

κατάστασή του υποδεικνύει ότι θα έπρεπε να είναι συνοφρυωμένο, αφού εκφράζει 

δυσαρέσκεια ή άλλη ανάλογη διάθεση. Οι δάσκαλοι, αλλά και οι συμμαθητές θα 

μπορούσαν να συμβουλεύουν σε αυτόν τον τομέα, δείχνοντας την κατάλληλη 

υπομονή, ειδικά όταν ένα παιδί με προβλήματα όρασης εκφράζει τον θυμό του 

(Sacks, 2006). Η γλώσσα του σώματος συγκαταλέγεται ανάμεσα στις τυπικές 

κοινωνικές δεξιότητες τις οποίες συνίσταται να αποκτήσουν οι μαθητές με 

προβλήματα όρασης, ανάμεσά τους η κατάλληλη στάση και καθιστική θέση, η 

προσπάθεια επαφής με τα μάτια (όταν είναι δυνατή), η χρήση κατάλληλων 

εκφράσεων και χειρονομιών. Ακόμα και τα τυφλά παιδιά θα μπορούσαν να μάθουν 

να στρέφουν την προσοχή τους προς την κατεύθυνση από την οποία έρχεται η ομιλία 

που ακούνε. Επίσης είναι θετικό να κατανοήσουν πώς πρέπει να στέκονται ή να 

κινούνται, σε συνδυασμό με το σεβασμό που πρέπει να δείχνουν στον φυσικό χώρο 

των συμμαθητών τους (Russotti, Shaw & Spungin, 2004), καθώς και πότε πρέπει να 

ψιθυρίσουν ή να μιλήσουν δυνατά, κάτι στο οποίο βοηθά και το παιχνίδι ρόλων 

(Russotti, Shaw & Spungin, 2004). 

 

4.3.8. Προστασία εναντίον του εκφοβισμού (bullying) 

Έχει διαπιστωθεί ότι ο πρώτος στόχος των «νταήδων» στο σχολείο είναι τα 

παιδιά με γυαλιά. Μια έρευνα του Πανεπιστημίου του Bristol έδειξε το 2005 ότι τα 
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παιδιά αυτά εκφοβίζονται σε ποσοστό 30-40% περισσότερο από εκείνα με κανονική 

όραση (Horwood et al., 2005). Οι λόγοι για αυτό είναι πολλοί: η απομόνωση λόγω 

της χρήσης απαιτητικού σε χώρο εξοπλισμού, η χρήση μεγάλων γυαλιών ή 

αντικειμένων όπως οι μεγεθυντικοί φακοί, ο αναγκαίος χρόνος για πρόσθετα 

μαθήματα απόκτησης δεξιοτήτων, η υποχρεωτικά μπροστινή θέση στην αίθουσα, οι 

ασυνήθιστες στάσεις της κεφαλής και του σώματος, το υπερβολικό πλησίασμα του 

συνομιλητή ώστε να διακριθούν καθαρότερα οι εκφράσεις του σε βάρος του 

προσωπικού του χώρου, η ελλιπής γνώση χρήσης της επικοινωνίας μέσω της οπτικής 

επαφής και της ακοής κ.ά. Οι συμμαθητές πρέπει να δημιουργούν ομαδικά πλαίσια 

προστασίας των παιδιών αυτών, στα οποία τα τελευταία θα αισθάνονται ασφάλεια, 

κυρίως όταν κινούνται εκτός αίθουσας και διαφεύγουν της προσοχής του δασκάλου 

(Advisory Teaching Service, 2011). 
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5 : ΣΥΝΟΨΗ - ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

5.1. Σύνοψη 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η κοινωνική στήριξη των μαθητών με προβλήματα 

όρασης από τους συμμαθητές τους, κρίνεται απολύτως απαραίτητη, τόσο για να 

καλυφθούν κοινωνικές και συναισθηματικές ανάγκες αλλά και να επιτευχθεί η 

κοινωνική ενσωμάτωση. Τα συνήθη κοινωνικά και συναισθηματικά προβλήματα 

επομένως και οι ανάγκες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με προβλήματα όρασης 

φάνηκε να επηρεάζονται από την ηλικία απώλειας της όρασης, τις αξίες και το 

πολιτισμικό επίπεδο της οικογένειας, τις παραδοχές της κοινωνίας και την σχέση με 

τους συνομηλίκους, Για την κοινωνική ενσωμάτωση δε, φάνηκε ότι διαδραματίζει 

καθοριστικό ρόλο τόσο η συμβολή της οικογένειας όσο και αυτή του φιλικού 

δικτύου. 

Τέλος η σωστή παροχή της λειτουργικής και συναισθηματικής υποστήριξης 

μπορεί να καταστεί ιδιαίτερα ευεργετική για την αυτοεικόνα, την προσαρμογή και 

την συναισθηματική ισορροπία των ατόμων με προβλήματα όρασης. Φάνηκε όμως 

ότι χρειάζεται ένα μέτρο στην υποστηρικτική δράση, κυρίως στη λειτουργική, ώστε 

τα άτομα με προβλήματα όρασης να μην αισθάνονται μειονεκτικά αλλά  ούτε όμως 

και να εγκαταλείπονται στην τύχη τους εξαιτίας υποτίμησης των πραγματικών τους 

προβλημάτων. 

 

5.2. Σκοπός της παρούσας έρευνας 

 Το θέμα της εργασίας που πρόκειται να παρουσιαστεί και να αναλυθεί στα 

κεφάλαια που ακολουθούν είναι η: «Διερεύνηση μορφών κοινωνικής και 

συναισθηματικής στήριξης παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με προβλήματα 

όρασης, από τους συμμαθητές τους». 

Ο σκ της έρευνας αυτής ήταν να διερευνήσει, σε ποιο βαθμό υποστηρίζονται 

οι μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με  προβλήματα όρασης, από τους 

συμμαθητές τους, στα πλαίσια της φοίτησής τους στην τυπική εκπαίδευση. Έπειτα 

σκοπός ήταν να ακολουθήσει μια σύγκριση των δεδομένων που θα προκύψουν από 

τις απαντήσεις των συμμαθητών, με αυτές των ίδιων των μαθητών με προβλήματα 

όρασης, αναφορικά με τον βαθμό υποστήριξης τους στα ελληνικά σχολεία. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω ορίστηκαν και διατυπώθηκαν τα δυο ερευνητικά 

ερωτήματα που είναι τα εξής: 
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α) Σε ποιον βαθμό υποστηρίζονται οι μαθητές με προβλήματα όρασης από τους 

συμμαθητές τους. 

β) Οι απαντήσεις των παιδιών με προβλήματα όρασης συγκλίνουν ή αποκλίνουν από 

τις απαντήσεις των συμμαθητών τους.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΜΕΘΟΔΟΣ 

 

2.1. Δείγμα 

Το πεδίο της έρευνας αποτέλεσαν  δημοτικά σχολεία, στα οποία φοιτούν 

μαθητές με και χωρίς προβλήματα όρασης στις περιοχές της Θεσσαλονίκης 

(Ανατολική και Δυτική), Κοζάνης Νάουσας και Ηρακλείου Κρήτης. 

Για την διεξαγωγή της έρευνας εξασφαλίστηκε ειδική γραπτή άδεια από το 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αλλά και η σύμφωνη γνώμη των 

Διευθυντών, του Συλλόγου Διδασκόντων και των γονέων των μαθητών, των 

επιλεγόμενων σχολικών μονάδων.  Ακόμα διασφαλίστηκε η ανωνυμία, η προαιρετική 

και εθελοντική συμμετοχή των μελών του δείγματος,  ενώ δεν παρεμποδίστηκε το 

ωρολόγιο πρόγραμμα. 

  Το δείγμα της έρευνας ήταν μαθητές  με προβλήματα όρασης και το σύνολο 

των συμμαθητών της τάξης  τους, χωρίς προβλήματα όρασης, που φοιτούσαν σε 

γενικά δημοτικά σχολεία της Ελλάδας. 

Το δείγμα  που συμμετείχε στην έρευνα επιλέχθηκε με κάποια συγκεκριμένα 

κριτήρια, καθώς οι συμμετέχοντες έπρεπε να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις 

που αναφέρονται παρακάτω.  Προκειμένου να  συγκροτηθεί ο τελικός αριθμός του 

δείγματος, χρειάστηκε να συλλεχθούν πληροφορίες από τους Πανελλήνιους 

συνδέσμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης, από την Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης, από 

τις Πρωτοβάθμιες Διευθύνσεις και τα ΚΕΔΔΥ των επιλεγομένων περιφερειών. 

Συγκεκριμένα τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν 170 (75 κορίτσια 

και 85 αγόρια) μαθητές που φοιτούσαν στις παρακάτω σχολικές μονάδες: Δημοτικό 

σχολείο Παλαιοκάστρου, Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου Λαγκαδά, 22
ο
 Δημοτικό 

Εύοσμου (Δυτική Θεσσαλονίκη), 3
ο
 Δημοτικό σχολείο Επανομής Θεσσαλονίκης, 7

ο
  

Δημοτικό σχολείο Κοζάνης, 19
ο
  Δημοτικό σχολείο Νάουσας  και Δημοτικό σχολείο 

Βουτών Ηρακλείου Κρήτης. 

Αναλυτικότερα το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν: 

α) 10 (3 κορίτσια και 7 αγόρια)  μαθητές με σοβαρά προβλήματα όρασης, σύμφωνα 

με τις σχετικές διαγνώσεις που τους χορηγήθηκαν από τα  Κέντρα Διάγνωσης, 

διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ..Δ.Δ.Υ.). Πρόκειται για μαθητές ηλικίας 

έντεκα και δώδεκα ετών που φοιτούσαν στην Πέμπτη και έκτη τάξη του δημοτικού. 

β) 160 (72 κορίτσια και 78 αγόρια) μαθητές τυπικής ανάπτυξης, οι οποίοι δεν  είχαν 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από τους 
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εκπαιδευτικούς της τάξης. Πρόκειται για μαθητές ηλικίας έντεκα και δώδεκα ετών 

που φοιτούσαν στην Πέμπτη και Έκτη τάξη του δημοτικού. 

Όλοι οι συμμετέχοντες της έρευνας είχαν μητρική γλώσσα την ελληνική και είχαν 

διαφορετικό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, όπως προέκυψε μετά από μια σύντομη 

συζήτηση με τους διδάσκοντες των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων. 

Η πλειοψηφία των μαθητών προέρχεται από τη ΣΤ΄ Δημοτικού, στην οποία 

αναλογούν οι 129 μαθητές του δείγματος, δηλαδή ποσοστό 75,9%, ενώ ένα αρκετά 

μικρότερο ποσοστό  (24,1%,) αντιστοιχεί στην Ε΄ Δημοτικού, από την οποία 

προέρχονται 41 μαθητές και μαθήτριες ( Βλ. Γράφημα 1). 

 

 

Γράφημα 1: Τάξεις φοίτησης του δείγματος. 

 

  Οι συμμετέχοντες της έρευνας προέρχονται από δύο γεωγραφικά 

διαμερίσματα, συγκεκριμένα της Μακεδονίας και της Κρήτης. Στη Μακεδονία 

κατοικούν 119 μαθητές, δηλαδή το 71,2% του δείγματος, ενώ στην Κρήτη 49 

μαθητές, οι οποίοι αποτελούν το 28,8% του δείγματος. Όλοι οι μαθητές της Κρήτης 

προέρχονται από το Ηράκλειο της Κρήτης. Αντιθέτως, οι μαθητές και μαθήτριες του 

γεωγραφικού διαμερίσματος της Μακεδονίας προέρχονται από τους νομούς 

Θεσσαλονίκης και Κοζάνης, συγκεκριμένα από έξι διαφορετικές περιοχές των δύο 

αυτών νομών. Κατοικούν στο Παλαίκαστρο Θεσσαλονίκης (18 = 10,6%), τον 

Λαγκαδά Θεσσαλονίκης (14 = 8.2%), τον Εύοσμο Θεσσαλονίκης (21 = 12,4%), την 

Επανομή (44 = 25,9%), την Κοζάνη (9 = 5,3%) και τη Νάουσα (15 = 8,8%)  

(Βλ. Γράφημα 2) 
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Γράφημα 2: Ερώτηση Πόλεις καταγωγής των συμμαθητών. 

 

Ανάμεσα στους 170 συμμετέχοντες της έρευνας οι 10 ήταν οι μαθητές με 

σοβαρά προβλήματα όρασης δηλαδή το 5,6% του συνολικού δείγματος, από τους 

οποίους οι 7  ήταν αγόρια και οι 3 κορίτσια ηλικίας 11 και 12 ετών. 

Όσον αφορά στην κατάσταση όρασης, από τους 10 μαθητές με προβλήματα 

όρασης οι 5 είχαν πλήρη απώλεια όρασης και οι υπόλοιποι 5 είχαν χαμηλή όραση 

(Βλ. Πίνακα 1). 

 

Πίνακας 1 : Κατάσταση όρασης μαθητών με προβλήματα όρασης 

Κατάσταση όρασης Συχνότητα Συχνότητα % 

Παιδιά με προβλήματα όρασης   

Πλήρης τύφλωση 5 2.8 

Χαμηλή όραση 5 2.8 

Σύνολο 10 100.0 

 

  Όσον αφορά στην αυτονομία κίνησης, από τους 10 μαθητές με προβλήματα 

όρασης, οι  3 κινούνται πάντα αυτόνομα, οι 3 τις περισσότερες φορές, ακόμα 3 

μερικές φορές ενώ μόνο 1 δεν κινείται καθόλου αυτόνομα (Βλ. Πίνακα 2). 
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Πίνακας 2 : Αυτόνομη κίνηση μαθητών με προβλήματα όρασης 

Αυτόνομη κίνηση Συχνότητα Συχνότητα % 

Παιδιά με προβλήματα όρασης   

Πάντα 3 1.7 

Τις περισσότερες φορές 3 1.7 

Μερικές φορές 3 1.7 

Καθόλου 1 0.5 

Σύνολο 10 100.0 

 

Όσον αφορά στο μέσο ανάγνωσης των μαθητών με προβλήματα όρασης οι 5 

μαθητές χρησιμοποιούν μέθοδο braille (2,8%), ενώ οι άλλοι 5 διάφορα βοηθήματα 

χαμηλής όρασης (2,8%). Οπτικοακουστικά μέσα και ηλεκτρονικοί υπολογιστές δεν 

προτιμήθηκαν από κανένα παιδί (Βλ. Πίνακα 3). 

 

Πίνακας 3 : Μέσο ανάγνωσης μαθητών με προβλήματα όρασης 

Μέσο ανάγνωσης Συχνότητα Συχνότητα % 

Παιδιά με προβλήματα όρασης   

Braille 5 2.8 

Λογισμικό ανάγνωση οθόνης 0 0 

Κασέτες 0 0 

Βοηθήματα χαμηλής όρασης 5 2.8 

Σύνολο 10 100.0 

 

2.3. Ερευνητικό εργαλείο. 

Το ερευνητικό εργαλείο είναι ένα  ερωτηματολόγιο 42 ερωτήσεων κλειστού τύπου  

που κατασκευάστηκε από τον Καθηγητή Παπαδόπουλο Κωνσταντίνου του Τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το 

εργαλείο αυτό δέχτηκε κάποιες μικρές τροποποιήσεις σε επίπεδο λέξεων, 

προκειμένου, το περιεχόμενό του να γίνει πιο εύληπτο σε παιδιά μικρότερης ηλικίας. 

Συγκεκριμένα έγινε αντικατάσταση κάποιων λέξεων με άλλες που αντανακλούν το 

ίδιο ή παρόμοιο νόημα ή χρησιμοποιήθηκε απλούστερη μορφή διατύπωσης 

ερωτήσεων που σημασιολογικά δεν θα ήταν απολύτως κατανοητές από μαθητές 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ακολουθούν δύο ενδεικτικά παραδείγματα για το 
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δεύτερο και τρίτο τμήμα του ερωτηματολογίου αντίστοιχα. . Ειδικότερα στο δεύτερο 

τμήμα του ερωτηματολογίου, σχετικά με την πρακτική στήριξη των μαθητών με 

προβλήματα όρασης, π.χ. η ερώτηση: «Του παρέχω συμβουλές, πληροφορίες και 

βοήθεια για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος (όχι θέματα που σχετίζονται με την 

εκπαίδευσή του)», (Παπαδόπουλος Κ.), τροποποιείται και διατυπώνεται ως εξής: 

«Του δίνω συμβουλές και ιδέες, για εξωσχολικά θέματα, όπως για παιχνίδια που 

μπορεί να παίξει στον ελεύθερο του χρόνο» και η ερώτηση π.χ. «Τον υπερασπίζομαι 

στις διενέξεις/διαπληκτισμούς με άλλους μαθητές στο χώρο του σχολείου, στην 

περίπτωση που έχει δίκιο», (Παπαδόπουλος Κ.), τροποποιείται ως εξής: «Πηγαίνω με 

το μέρος του, σε καβγάδες που μπορεί να έχει με άλλους συμμαθητές, εφ όσον έχει 

δίκιο». Ακόμα στο τρίτο τμήμα του ερωτηματολογίου σχετικά με την 

συναισθηματική στήριξη, η ερώτηση π.χ. «Δεν τον κάνω να νιώθει άσχημα, 

παρέχοντάς του υπερπροστασία και υπερβολική προθυμία για βοήθεια», 

(Παπαδόπουλος Κ.), τροποποιείται ως εξής: «Δεν τον κάνω να νιώθει άσχημα με το 

να τον προσέχω και να τον βοηθώ συνεχώς» και η ερώτηση π.χ. «Τον επαινώ θετικά 

για τα επιτεύγματά του» (Παπαδόπουλος Κ.), τροποποιείται ως εξής: «Του λέω 

«Μπράβο» για αυτά στα οποία τα καταφέρνει πολύ καλά».  Τ ο εργαλείο αυτό μετρά 

τον βαθμό κοινωνικής και συναισθηματικής στήριξης που παρέχετε σε μαθητές με 

προβλήματα όρασης. Οι ερωτήσεις του εργαλείου επικεντρώνονται στις έννοιες της 

βοήθειας, της προσφοράς, της ενσυναίσθησης,  κατανόησης, προστασίας, 

υποστήριξης, εκτίμησης και αποδοχής. Αποτελείται από τρία τμήματα»,  

α) 6 δημογραφικές ερωτήσεις, αναφορικά με τον μαθητή με προβλήματα όρασης, 

σχετικά με το φύλλο, ηλικία), αυτονομία κίνησης, μέσο ανάγνωσης που 

απευθύνονται αποκλειστικά στον ειδικό παιδαγωγό ή τον δάσκαλο της τάξης. 

β) 15 ερωτήσεις που αφορούν στην πρακτική στήριξη που δέχονται οι μαθητές με 

προβλήματα όρασης από τους συμμαθητές της τάξης  τους, π.χ. «Τον βοηθώ στην 

κίνησή του, τον συνοδεύω όπου χρειάζεται» που απευθύνονται στους μαθητές με και 

χωρίς προβλήματα όρασης  και 

γ) 21 ερωτήσεις που αφορούν στην συναισθηματική στήριξη που δέχονται οι 

μαθητές με προβλήματα όρασης από τους συμμαθητές της τάξης τους, π.χ. « Τον 

ενθαρρύνω και τον ηρεμώ σε διάφορες καταστάσεις, που απευθύνονται σους 

μαθητές με και χωρίς προβλήματα όρασης, (Βλ. Παράρτημα).Το δεύτερο και το 

τρίτο τμήμα αποτελούν το κύριο σώμα του ερωτηματολογίου, 36 ερωτήσεων με 

τριάβαθμη κλίμακα likert, όπου το 1 αντιστοιχεί στην απάντηση «Καθόλου», το 2 
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στην απάντηση «Μερικές φορές» και το 3 στην απάντηση «Πάντα». Το ίδιο 

ερωτηματολόγιο δόθηκε και στις δύο ομάδες του δείγματος, τόσο στους μαθητές με 

προβλήματα όρασης όσο και στους συμμαθητές τους. 

 

2.4. Διαδικασία 

  Η  ερευνητική διαδικασία ολοκληρώθηκε σε διάστημα  έξι μηνών (2014-

2015). Ο χώρος διεξαγωγής της έρευνας ορίστηκε από τον διευθυντή/ια της κάθε 

σχολικής μονάδας, και ήταν άλλοτε η τάξη ένταξης , άλλοτε το γραφείο των 

δασκάλων ή  ο χώρος του γυμναστηρίου. 

Στην πρώτη φάση της έρευνας χορηγήθηκε το πρώτο τμήμα του ερωτηματολογίου 

στους εκπαιδευτικούς της τάξης όπου συλλέχθηκαν οι απαιτούμενες πληροφορίες για 

τον μαθητή με προβλήματα όρασης. Έπειτα  χορηγήθηκε το κύριο ερωτηματολόγιο 

σε όλους τους συμμετέχοντες της έρευνας (β και γ τμήμα), μέσα από μια 

συγκεκριμένη διαδικασία. 

Αναλυτικά, η διαδικασία ξεκίνησε με μια σύντομη ανακοίνωση της  

ερευνήτριας προς όλους τους συμμετέχοντες της έρευνας, σχετικά με τον σκοπό της 

επίσκεψής της, μέσα από ένα παιγνιώδη τρόπο: «Θα παίξουμε το παιχνίδι του 

δημοσιογράφου», «Κερδίζουν  αυτοί που θα είναι ειλικρινείς, αυτοί που  θα δίνουν 

αληθινές απαντήσεις». Η ενημέρωση αυτή, έγινε μετά από συνεννόηση με τον/ην 

δασκάλα της τάξης και έλαβε χώρα μέσα στην αίθουσα της τάξης, όπου ήταν 

συγκεντρωμένοι όλοι οι μαθητές του τμήματος, συμπεριλαμβανομένου και του 

μαθητή με προβλήματα όρασης. 

Στη συνέχεια έγινε η διεξαγωγή του ερωτηματολογίου, σε έναν ξεχωριστό 

χώρο,  εξατομικευμένα για κάθε μαθητή του δείγματος. Η διαδικασία αυτή πρώτα 

ολοκληρώθηκε με τους μαθητές με προβλήματα όρασης και συνεχίστηκε με την 

συμμετοχή των συμμαθητών του τμήματος. 

Οι ερωτήσεις απευθύνονταν αυτούσιες στους μαθητές με και χωρίς 

προβλήματα όρασης, με την μόνη διαφορά ότι άλλαζε το «πρόσωπο». Για 

παράδειγμα η πρώτη ερώτηση του κριτηρίου: « Τον βοηθώ στην κίνησή του, τον 

συνοδεύω όπου χρειάζεται;», όταν απευθυνόταν στον μαθητή με προβλήματα 

όρασης  διατυπωνόταν  ως εξής: «Σε βοηθούν στην κίνηση σου, σε συνοδεύουν όπου 

χρειάζεσαι;», ενώ όταν απευθυνόταν στον συμμαθητή του παιδιού με προβλήματα 

όρασης, διατυπωνόταν ως εξής : «Τον βοηθάς στην κίνησή του, τον συνοδεύεις όπου 

χρειάζεται;». 
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Ακόμα υπήρχε διαφορά στον τρόπο που χορηγήθηκε το ερωτηματολόγιο. 

Στους μαθητές χωρίς προβλήματα όρασης έγινε με την χρήση οπτικού υλικού. 

Συγκεκριμένα, στον  κάθε μαθητή χωρίς προβλήματα όρασης, δίνονται τρεις 

πλαστικοποιημένες κάρτες Α4, στις οποίες αναγράφονταν οι απαντήσεις, «καθόλου», 

«μερικές φορές» και «πάντα». Οι μαθητές καλούνταν να επιλέξουν και να σηκώσουν 

ψηλά την κάρτα - απάντηση που τους αντιπροσωπεύει κάθε φορά, δίνοντας 

προφορικά την απάντησή τους. 

Αντίθετα στην περίπτωση των μαθητών με προβλήματα όρασης η διαδικασία 

των ερωτήσεων και των απαντήσεων έγινε καθαρά προφορικά, χωρίς την χρήση 

κάποιου υλικού. Συγκεκριμένα η ερευνήτρια απηύθυνε μία μία τις ερωτήσεις στον 

μαθητή με προβλήματα όρασης, υπενθυμίζοντας διαρκώς τις τρεις απαντήσεις, 

ανάμεσα στις οποίες καλούνταν να επιλέξει εκείνη που τον αντιπροσωπεύει κάθε 

φορά. Η διάρκεια χορήγησης του ερωτηματολογίου για κάθε μαθητή ξεχωριστά, 

ήταν περίπου 15 με 20 λεπτά. Οι απαντήσεις των μαθητών με και χωρίς προβλήματα 

όρασης ηχογραφήθηκαν, κατά τη διάρκεια χορήγησης του ερωτηματολογίου  σε 

ψηφιακό μαγνητόφωνο.  
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
 

3.1. Συχνότητες και μέσοι όροι απαντήσεων. 

Μια σειρά από 15 ερωτήματα διατυπώθηκαν και απαντήθηκαν ώστε να 

εκτιμηθεί η πρακτική στήριξη που δέχονται οι μαθητές και μαθήτριες με προβλήματα 

όρασης από τους συμμαθητές τους, άμεσα ή έμμεσα. Η άμεση βοήθεια παρέχεται 

προς το ίδιο το παιδί με προβλήματα όρασης από τον συμμαθητή του, ενώ η έμμεση 

αφορά σε τακτοποίηση των συνθηκών που το περιβάλλουν, ώστε να καλύπτονται οι 

ανάγκες του και τουλάχιστον να μην αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια στη 

διεκπεραίωση των λειτουργιών του. Ακολουθούν τα δεδομένα που προέκυψαν από το 

δεύτερο τμήμα του ερωτηματολογίου. 

Θα παρουσιάζονται πρώτα  τα ποσοστά των απαντήσεων που έδωσαν οι 

συμμμαθητές των μαθητών με προβλήματα όρασης και θα ακολουθούν οι απαντήσεις 

των ίδιων των μαθητών με προβλήματα όρασης. 

Στην 1η ερώτηση «Τον βοηθώ στην κίνηση του, τον συνοδεύω όπου 

χρειάζεται», η πλειοψηφία των συμμαθητών, δηλαδή 104 συμμαθητές (65%) 

δήλωσαν ότι βοηθούν τα παιδιά με προβλήματα όρασης στην κίνησή τους στο χώρο 

«Μερικές φορές», οι 35 συμμαθητές (21,9%) δήλωσαν ότι τους συνοδεύουν «Πάντα» 

και οι 21 (13,1%) συμμαθητές δήλωσαν ότι δεν το κάνουν «Καθόλου», (Γράφημα 3). 

 

 

Γράφημα 3: Ερώτηση Β1 για συμμαθητές. 
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Σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών με προβλήματα όρασης οι 7 στους 10 

δήλωσαν ότι οι συμμαθητές τους, τους παρέχουν «Μερικές φορές» βοήθεια για την 

μετακίνηση τους στους χώρους του σχολείου, οι 2 στους 10 δήλωσαν ότι δέχονται 

«Πάντα» βοήθεια στην κίνηση, ενώ μόνο 1 στους 10 δήλωσε ότι αυτό δεν συμβαίνει 

«Καθόλου», (Γράφημα 4). 

 

 

Γράφημα 4: Ερώτηση Β1 για μαθητές με προβλήματα όρασης. 

 

Στην 2η ερώτηση «Φροντίζω να είναι τακτοποιημένος ο χώρος της τάξης, έτσι 

ώστε να μην σκοντάψει ή να τραυματιστεί», είναι ενθαρρυντικό ότι οι 76 συμμαθητές 

(47,5%) δήλωσαν ότι φροντίζουν «Πάντα» την τακτοποίηση του χώρου της τάξης. 

Ακολουθούν 68 συμμαθητές (42,5%) που δήλωσαν ότι συμβάλουν «Μερικές φορές», 

ενώ οι υπόλοιποι 16 συμμαθητές (10%) δήλωσαν ότι δεν φροντίζουν «Καθόλου» τον 

χώρο, (Γράφημα 5). 
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Γράφημα 5: Ερώτηση Β2 για συμμαθητές. 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών με προβλήματα όρασης οι 6 στους 10 

δήλωσαν ότι οι συμμαθητές τους μεριμνούν «Πάντα» για την τακτοποίηση του χώρου 

της τάξης και οι υπόλοιποι 4 στους 10 δήλωσαν ότι αυτό συμβαίνει «Μερικές φορές», 

(Γράφημα 6). 

 

 

Γράφημα 6: Ερώτηση Β2 για μαθητές με προβλήματα όρασης. 

 

Στην 3η  ερώτηση «Τον βοηθώ να βρει αντικείμενα ή πράγματα που ψάχνει», 

84 συμμαθητές (52,5%) απάντησαν ότι «Πάντα» παρέχουν βοήθεια, στους μαθητές 

με προβλήματα όρασης για την αναζήτηση αντικειμένων, ενώ άλλοι 54 συμμαθητές 

(33,8%) απάντησαν «Μερικές φορές». Τέλος 22 ήταν οι συμμαθητές (13,8%) που 

έδωσαν την απάντηση καθόλου αναφορικά με την βοήθεια στην εύρεση 

αντικειμένων, (Γράφημα 7). 

 

 

Γράφημα 7: Ερώτηση Β3 για συμμαθητές. 
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Σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών με προβλήματα όρασης, οι 5 στους 

10 δήλωσαν ότι οι συμμαθητές τους, τους βοηθούν «Μερικές φορές» στην εύρεση 

αντικειμένων, οι 3 στους 10 δήλωσαν ότι είναι «Πάντα» αποδέκτες μιας τέτοιας 

βοήθειας. Ενώ μόνο 2 στους 10 δήλωσαν ότι αυτό δεν συμβαίνει «Καθόλου», 

(Γράφημα 8). 

 

 

Γράφημα 8: Ερώτηση Β3 για μαθητές με προβλήματα όρασης. 

 

Με δεδομένο ότι από τις επτά σχολικές μονάδες που υλοποιήθηκε η έρευνα, 

μόνο το σχολείο του Ηρακλείου Κρήτης είχε χώρο κυλικείου, στην 4η ερώτηση  «Τον 

βοηθώ σε ψώνια/αγορές από το κυλικείο», η συντριπτική πλειοψηφία δηλαδή 152 

συμμαθητές (95%) απάντησαν «Καθόλου», οι 4 συμμαθητές (2,5%) απάντησαν 

«Μερικές φορές» και οι υπόλοιποι 4 συμμαθητές (2,5%) έδωσαν την απάντηση 

«Πάντα», ποσοστό που προερχόταν από το δείγμα της σχολικής μονάδας του 

Ηρακλείου Κρήτης, (Γράφημα 9). 
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Γράφημα 9: Ερώτηση Β4 για συμμαθητές. 

 

Από την άλλη πλευρά δέκα στους δέκα μαθητές με προβλήματα όρασης 

(100%) έδωσαν την απάντηση «Καθόλου», ισχυριζόμενοι ότι εκ των πραγμάτων δεν 

έχουν ανάγκη της δεδομένης βοήθειας καθώς παίρνουν φαγητό από το σπίτι τους, 

(Γράφημα 10). 

 

 
Γράφημα 10: Ερώτηση Β4 για μαθητές με προβλήματα όρασης. 

 

Στην ερώτηση 5 «Του διαβάζω κάτι όταν χρειάζεται ή όταν το ζητήσει» οι 62 

συμμαθητές (38,8%) δήλωσαν ότι παρέχουν «Μερικές φορές» αυτήν την βοήθεια στα 

παιδιά με προβλήματα όρασης, οι 60 συμμαθητές (37,5%) δήλωσαν ότι το κάνουν  

«Πάντα» και οι υπόλοιποι 38 συμμαθητές (23,8%) παραδέχτηκαν ότι δεν το κάνουν 

«Καθόλου», (Γράφημα 11).  

Ενδεχομένως οι συμμαθητές δεν έχουν  πάντοτε τον χρόνο να  βοηθήσουν τα 

παιδιά με προβλήματα όρασης, εξαιτίας του γρήγορου ρυθμού και της περιορισμένης 

ευελιξίας που παρέχει το αναλυτικό πρόγραμμα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τις 

περισσότερες φορές όμως δεν έχουν  και την πρακτική δυνατότητα να το κάνουν, 

ακόμα και αν το θέλουν καθώς είτε δεν έχουν πρόσβαση στον μαθητή με προβλήματα 

όρασης λόγω της απόστασης των θρανίων, είτε δεν χρειάζεται επειδή τη βοήθεια 

αυτή την παρέχει η εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης που κάθεται  δίπλα στον 

εν λόγω μαθητή. 
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Γράφημα 11: Ερώτηση Β5 για συμμαθητές. 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των μαθητών με προβλήματα όρασης οι 5 στους 

10 δήλωσαν ότι οι συμμαθητές τους, τους βοηθούν «Πάντα» σε ζητήματα 

ανάγνωσης, οι 4 στους 10 δήλωσαν ότι τους βοηθούν «Μερικές φορές , ενώ  μόνο 1 

στους 10 δήλωσε ότι κάτι τέτοιο δε συμβαίνει «Καθόλου», (Γράφημα 12). 

 

 

Γράφημα 12: Ερώτηση Β5 για μαθητές με προβλήματα όρασης. 

 

Στην 6η ερώτηση  «Καταλαβαίνω τα όρια των δυνατοτήτων του, του ζητάω 

να κάνει πράγματα στα οποία μπορεί να τα καταφέρει καλά», η πλειοψηφία των 

συμμαθητών, δηλαδή οι 76 (47,5%) απάντησαν «Μερικές φορές», οι 68 συμμαθητές 

(42,5%), απάντησαν «Πάντα», ενώ οι υπόλοιποι 16 συμμαθητές (10%) απάντησαν 

«Καθόλου», (Γράφημα 13). 
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Γράφημα 13: Ερώτηση Β6 για συμμαθητές. 

 

Οι απαντήσεις των παιδιών με προβλήματα όρασης εδώ, παρουσιάζουν μια 

από τις  στατιστικά μεγαλύτερες αποκλίσεις. Συγκεκριμένα οι 6 στους 10 δήλωσαν 

ότι οι δυνατότητες τους γίνονται «Μερικές φορές» απόλυτα αντιληπτές από τους 

συμμαθητές τους, ενώ οι υπόλοιποι 4 στους 10 δήλωσαν ότι αυτό δεν συμβαίνει 

«Καθόλου», (Γράφημα 14). 

 

 

Γράφημα 14: Ερώτηση Β6 για μαθητές με προβλήματα όρασης. 

 

Στην 7η  ερώτηση «Είμαι πρόθυμος να αναλάβω δικά του καθήκοντα, στα 

οποία ο ίδιος δεν μπορεί να τα καταφέρει καλά, χωρίς να διαμαρτύρομαι και να 

θυμώνω μαζί του», η πλειοψηφία, δηλαδή 73 συμμαθητές (45,6%) δήλωσαν ότι 

«Πάντα» παίρνουν την πρωτοβουλία να αναλάβουν καθήκοντα των παιδιών με 

προβλήματα όρασης, οι 66 συμμαθητές (41,3%) δήλωσαν ότι εκδηλώνουν «Μερικές 

φορές» προθυμία  και οι υπόλοιποι 21 συμμαθητές (13,1%) δήλωσαν ότι δεν είναι 

«Καθόλου» διατεθειμένοι για κάτι τέτοιο», (Γράφημα 15). 



 

58 
 

 

 

Γράφημα 15: Ερώτηση Β7 για συμμαθητές. 

 

Οι απαντήσεις των παιδιών με προβλήματα όρασης, από την άλλη πλευρά 

θεωρήθηκαν ισάριθμες καθώς οι 4 απάντησαν «Καθόλου», οι 3 απάντησαν 

«Μερικές φορές» και οι υπόλοιποι  3 στους 10 απάντησαν «Πάντα», (Γράφημα 16). 

 

 

Γράφημα 16: Ερώτηση Β7 για μαθητές με προβλήματα όρασης. 

 

Στην 8η  ερώτηση «Δεν υποτιμώ τις ικανότητες που έχει με την όραση του, 

καταλαβαίνω τι μπορεί να κάνει και μόνος του», οι 96 συμμαθητές (60%) δήλωσαν 

ότι «Πάντα» κατανοούν τις δυνατότητες αυτές κατά τρόπο ώστε να μην τις υποτιμούν 

και με επίγνωση του τι μπορεί πράγματι να κάνει ένα παιδί με μειωμένη όραση ή 

τύφλωση, οι 46 συμμαθητές (28,7%) δήλωσαν ότι τις κατανοούν «Μερικές φορές» 

και μόνο 18 συμμαθητές (11,3%) δήλωσαν ότι δεν τις κατανοούν «Καθόλου», 

(Γράφημα 17). 

 



 

59 
 

 

Γράφημα 17: Ερώτηση Β8 για συμμαθητές. 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών με προβλήματα όρασης, οι 5 στους 

10 δήλωσαν ότι αυτά που μπορούν να κάνουν χωρίς  βοήθεια είναι «Πάντα» 

αντιληπτά από τους συμμαθητές τους, ενώ οι υπόλοιποι 5 στους 10 δήλωσαν ότι αυτό 

ισχύει «Μερικές φορές», (Γράφημα 18). 

 

 

Γράφημα 18: Ερώτηση Β8 για μαθητές με προβλήματα όρασης. 

 

Στην 9η ερώτηση «Δεν υπερτιμώ τις ικανότητες που έχει με την όραση του, 

Καταλαβαίνω από ποιο σημείο και μετά χρειάζεται βοήθεια», η συντριπτική 

πλειοψηφία, δηλαδή 131 συμμαθητές (81,9%) δήλωσαν ότι κατανοούν «Πάντα» 

μέχρι ποιο σημείο μπορεί το παιδί με προβλήματα όρασης να τα καταφέρει με τρόπο 

που να μην υπερτιμούν τις ικανότητες του. Οι 24 συμμαθητές (15%) απάντησαν 

«Μερικές φορές» και μόνο οι πέντε (3,1%) δήλωσαν ότι δεν αναγνωρίζουν 

«Καθόλου» το πότε χρειάζεται βοήθεια, (Γράφημα 19). 
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Γράφημα 19: Ερώτηση Β9 για συμμαθητές. 

 

Στο ερώτημα αυτό, δέκα στους δέκα μαθητές με προβλήματα όρασης (100%) 

δήλωσαν ότι «Πάντα» δεν υπερεκτιμούνται οι ικανότητες τους από τους συμμαθητές 

τους και είναι σαφές πότε χρειάζονται βοήθεια, (Γράφημα 20). 

 

 

Γράφημα 20: Ερώτηση Β9 για μαθητές με προβλήματα όρασης. 

 

Στην 10η ερώτηση «Του δίνω συμβουλές για τα μαθήματα του σχολείου», οι  

68 συμμαθητές (42,5%) δήλωσαν ότι δεν παρέχει «Καθόλου» συμβουλές για τα 

μαθήματα στα παιδιά με προβλήματα όρασης, οι 49 συμμαθητές (30,6%) δήλωσαν 

ότι το κάνουν «Πάντα», ενώ οι 43 (26,9%)  δήλωσαν ότι το κάνουν «Μερικές φορές», 

(Γράφημα 21). 
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Γράφημα 21: Ερώτηση Β10 για συμμαθητές. 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών με προβλήματα όρασης, οι 6 στους 

10 δήλωσαν ότι οι συμμαθητές τους δεν τους παρέχουν «Καθόλου» συμβουλές για τα 

μαθήματα του σχολείου, οι 3 στους 10 δήλωσαν ότι αυτό συμβαίνει «Μερικές 

φορές», ενώ μόνο 1 στους 10 δήλωσε ότι τον συμβουλεύουν «Πάντα», 

(Γράφημα 22). 

 

 

Γράφημα 22: Ερώτηση Β10 για μαθητές με προβλήματα όρασης. 

 

Στην 11η ερώτηση «δίνω συμβουλές και ιδέες, για εξωσχολικά θέματα, όπως 

για παιχνίδια που μπορεί να παίξει στον ελεύθερο του χρόνο», η συντριπτική 

πλειοψηφία, 85 συμμαθητές (53,1%) δήλωσαν ότι δεν παρέχουν «Καθόλου» τέτοιου 

τύπου συμβουλές στα παιδιά με προβλήματα όρασης, ακολουθούν 39 συμμαθητές 

(24,4%) που δήλωσαν ότι «Πάντα» δίνουν ιδέες για παιχνίδια στα παιδιά με 

προβλήματα όρασης, ενώ οι υπόλοιποι 36 συμμαθητές (22,5%) δήλωσαν ότι το 

κάνουν «Μερικές φορές», (Γράφημα 23). 
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Γράφημα 23: Ερώτηση Β11 για συμμαθητές. 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών με προβλήματα όρασης, οι 7 στους 

10 δήλωσαν ότι οι συμμαθητές τους, δεν τους δίνουν «Καθόλου» συμβουλές και ιδέες 

για  παιχνίδια που μπορούν να παίξουν στον ελεύθερο τους χρόνο, οι 2 στους 10 

δήλωσαν ότι αυτό συμβαίνει «Μερικές φορές», ενώ μόνο 1 στους 10 δήλωσε ότι τον 

συμβουλεύουν «Πάντα», (Γράφημα 24). 

 

 

Γράφημα 24: Ερώτηση Β11 για μαθητές με προβλήματα όρασης. 

 

Στην 12η ερώτηση «Υποστηρίζω τα δικαιώματα του και πηγαίνω στον 

διευθυντή/ια, όταν χρειάζεται κάτι» η συντριπτική πλειοψηφία, 88 συμμαθητές (55%) 

δήλωσαν ότι υπερασπίζονται «Πάντα» τα δικαιώματα των παιδιών με προβλήματα 

όρασης, ακολουθούν 57 συμμαθητές (35,6%) που δήλωσαν ότι το κάνουν «Μερικές 

φορές», ενώ μόνο 15 συμμαθητές (9,4%) δήλωσαν ότι δεν το κάνουν «Καθόλου», 

(Γράφημα 25). 
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Γράφημα 25: Ερώτηση Β12 για συμμαθητές. 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών με προβλήματα όρασης, οι 5 στους 

10 δήλωσαν ότι οι συμμαθητές τους, υποστηρίζουν «Πάντα» τα δικαιώματα τους,  οι 

2 στους 10 δήλωσαν ότι αυτό συμβαίνει «Μερικές φορές», ενώ οι υπόλοιποι 3 στους 

10 δήλωσαν ότι αυτό δεν συμβαίνει «Καθόλου», (Γράφημα 26). 

 

 

Γράφημα 26: Ερώτηση Β12 για μαθητές με προβλήματα όρασης. 

 

Στην 13η ερώτηση «Πηγαίνω με το μέρος του, σε καβγάδες που μπορεί να 

έχει με άλλους συμμαθητές, στο σχολείο, εφ όσον έχει δίκιο», η συντριπτική 

πλειοψηφία, 95 συμμαθητές (59,4%) δήλωσαν ότι «Πάντα» υπερασπίζονται τα παιδιά 

με προβλήματα όρασης όταν αυτά εμπλέκονται σε διαπληκτισμούς, ακολουθούν 57 

συμμαθητές (35,6%) που δήλωσαν ότι το κάνουν «Μερικές φορές», ενώ μόνο 8 

συμμαθητές (5%) δήλωσαν ότι δεν το κάνουν «Καθόλου»,  (Γράφημα 27). 
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Γράφημα 27: Ερώτηση Β13 για συμμαθητές. 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών με προβλήματα όρασης, οι 7 στους 

10 δήλωσαν ότι οι συμμαθητές τους «Μερικές φορές»  μόνο, παίρνουν το μέρος τους 

όταν οι πρώτοι εμπλακούν σε διαμάχες με άλλα παιδιά, ενώ οι 3 στους 10 δήλωσαν 

ότι οι συμμαθητές τους, τους στηρίζουν «Πάντα» σε τέτοιες καταστάσεις,  

(Γράφημα 28). 

 

 

Γράφημα 28: Ερώτηση Β13 για μαθητές με προβλήματα όρασης. 

 

Στην 14η ερώτηση «Δείχνω υπομονή όταν καθυστερεί ή δεν μπορεί να ολοκληρώσει 

κάτι», η πλειοψηφία 110 συμμαθητές 68,8% δήλωσαν ότι «Πάντα» δείχνουν 

υπομονή, ακολουθούν 42 συμμαθητές (26,3%) που δήλωσαν ότι το κάνουν «Μερικές 

φορές» και μόνο 8 συμμαθητές (5%) δήλωσαν ότι δεν το κάνουν «Καθόλου», 

(Γράφημα 29). 
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Γράφημα 29: Ερώτηση Β14 για συμμαθητές. 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών με προβλήματα όρασης, οι 7 στους 

10 δήλωσαν ότι οι συμμαθητές τους δείχνουν «Μερικές φορές» την απαραίτητη 

υπομονή όταν οι πρώτοι καθυστερούν να ολοκληρώσουν ένα έργο, οι 2 στους 10 

δήλωσαν ότι οι συμμαθητές τους είναι «Πάντα» υπομονετικοί, ενώ μόνο 1 στους 10 

δήλωσε ότι αυτό δεν ισχύει «Καθόλου», (Γράφημα 30) 

 

 

Γράφημα 30: Ερώτηση Β14 για μαθητές με προβλήματα όρασης. 

 

Στην 15η ερώτηση «Τον βάζω σε ομαδικές δραστηριότητες, κατά την 

διάρκεια του σχολείου» οι περισσότεροι συμμαθητές 68 (42,5%) δήλωσαν ότι 

«Μερικές φορές» εμπλέκουν τα παιδιά με προβλήματα όρασης σε ομαδικές 

δραστηριότητες, ακολουθούν 49 συμμαθητές (30,6%) που δήλωσαν ότι δεν το 

κάνουν «Καθόλου» και οι υπόλοιποι 43 συμμαθητές (26,9%) δήλωσαν ότι το κάνουν 

«Πάντα», (Γράφημα 31). 
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Γράφημα 31 Ερώτηση Β15 για συμμαθητές. 

 

Τα παιδιά με προβλήματα όρασης επιβεβαίωσαν την περιορισμένη συμμετοχή 

τους σε ομαδικές δραστηριότητες καθώς οι 7 στους 10 δήλωσαν ότι οι συμμαθητές 

τους,  τους εμπλέκουν «Μερικές φορές», ενώ οι 3 δήλωσαν ότι αυτό δεν συμβαίνει 

«Καθόλου», (Γράφημα 32). 

 

 

Γράφημα 32: Ερώτηση Β15 για μαθητές με προβλήματα όρασης. 

 

Μια σειρά από 21 ερωτήματα διατυπώθηκαν και απαντήθηκαν ώστε να 

εκτιμηθεί η συναισθηματική στήριξη που παρέχεται στα παιδιά με προβλήματα 

όρασης..Ακολουθούν τα δεδομένα που προέκυψαν από το τρίτο τμήμα του 

ερωτηματολογίου. 

Στην 1η ερώτηση  «Αναγνωρίζω και εμπιστεύομαι τις ικανότητες του, δεν τον 

υποτιμώ», η συντριπτική πλειοψηφία  δηλαδή 111 συμμαθητές  (69,4%)  δήλωσαν ότι 

«Πάντα» αναγνωρίζουν και εμπιστεύονται τις δυνατότητες των παιδιών με 
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προβλήματα όρασης, οι 48 συμμαθητές (30%) δήλωσαν ότι αισθάνονται έτσι 

«Μερικές φορές», ενώ μόνο 1 συμμαθητής (0,6%) δήλωσαν ότι δεν τις αναγνωρίζουν 

«Καθόλου», (Γράφημα 33). 

 

 

Γράφημα 33: Ερώτηση Γ1 για συμμαθητές. 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών με προβλήματα όρασης, οι 7 στους 

10 δήλωσαν ότι οι δυνατότητες τους αναγνωρίζονται «Μερικές φορές» από τους 

συμμαθητές  τους, οι 2 στους 10 δήλωσαν ότι αναγνωρίζονται «Πάντα», ενώ μόνο 1 

στους 10 δήλωσε ότι αυτό δεν συμβαίνει «Καθόλου», (Γράφημα 34). 

 

 

Γράφημα 34: Ερώτηση Γ1 για μαθητές με προβλήματα όρασης. 

 

Στην 2η ερώτηση «Τον αντιμετωπίζω ισότιμα, φροντίζω να νιώθει 

ευπρόσδεκτος, να μην νιώθει απόρριψη, αρνητισμό, διάκριση λόγω του προβλήματος 

όρασης». Οι περισσότεροι 77 συμμαθητές (48,1%) δήλωσαν ότι «Πάντα» τους 

αντιμετωπίζουν ισότιμα, ακολουθούν 65 συμμαθητές (40,6%) που δήλωσαν ότι 
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«Μερικές φορές» διατηρούν αυτήν την στάση, ενώ οι υπόλοιποι 18 συμμαθητές 

(11,3%)  δήλωσαν ότι δεν αντιμετωπίζουν «Καθόλου» ισότιμα τους μαθητές με 

προβλήματα όρασης, (Γράφημα 35). 

 

 

Γράφημα 35: Ερώτηση Γ2 για συμμαθητές. 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών με προβλήματα όρασης, οι 7 στους 

10 δήλωσαν ότι οι συμμαθητές τους, τους αντιμετωπίζουν «Μερικές φορές» ισότιμα, 

μόνο 1 στους 10 δήλωσε ότι αυτό ισχύει «Πάντα», οι υπόλοιποι 2 στους 10 δήλωσαν 

ότι δεν αντιμετωπίζονται «Καθόλου» ισότιμα, (Γράφημα 36). 

 

 

Γράφημα 36: Ερώτηση Γ2 για μαθητές με προβλήματα όρασης. 

 

Στην 3η ερώτηση «Δεν του συμπεριφέρομαι εχθρικά ή ειρωνικά», η 

συντριπτική πλειοψηφία, 120 συμμαθητές (75%) δήλωσαν ότι «Πάντα» αποφεύγουν 

να συμπεριφέρονται εχθρικά ή ειρωνικά απέναντι στους μαθητές με προβλήματα 

όρασης, ακολουθούν 23 συμμαθητές (14,4%) που δήλωσαν ότι  δεν αποφεύγουν 
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«Καθόλου» να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο και οι υπόλοιποι 17 συμμαθητές 

(10,6%) δήλωσαν  ότι αυτό συμβαίνει «Μερικές φορές», (Γράφημα 37). 

 

 

Γράφημα 37: Ερώτηση Γ3 για συμμαθητές. 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών με προβλήματα όρασης, οι 5 στους 

10 δήλωσαν ότι η συμπεριφορά των συμμαθητών απέναντί τους είναι «Πάντα» 

απαλλαγμένη από οποιαδήποτε εχθρική ή ειρωνική διάθεση, και οι υπόλοιποι 5 στους 

10 δήλωσαν ότι αυτό ισχύει «Μερικές φορές», (Γράφημα 38). 

 

 

Γράφημα 38: Ερώτηση Γ3 για μαθητές με προβλήματα όρασης. 

 

Στην 4η ερώτηση «Δεν τον κοιτώ περίεργα, κάνοντας τον να νιώθει άβολα», 

91 συμμαθητές (56,9%) δήλωσαν ότι προσέχουν «Πάντα» να μην έχουν περίεργο 

βλέμμα το οποίο θα έκανε τα παιδιά αυτά να νιώθουν άσχημα. Οι 36 συμμαθητές 

(22,5%) δήλωσαν ότι το καταφέρνουν «Μερικές φορές», ενώ 33 συμμαθητές (20,6%) 

δήλωσαν ότι δεν το καταφέρνουν «Καθόλου», 
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(Γράφημα 39). 

  

 

Γράφημα 39: Ερώτηση Γ4 για συμμαθητές. 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών με προβλήματα όρασης, οι 7 στους 

10 δήλωσαν ότι «Μερικές φορές», αντιλαμβάνονται ότι  οι συμμαθητές τους, τους 

κοιτάζουν περίεργα, οι 2 στους 10 δήλωσαν ότι αυτό συμβαίνει «Πάντα» ενώ μόνο 1 

στους 10 δήλωσε ότι  δε συμβαίνει «Καθόλου», (Γράφημα 40). 

 

 

Γράφημα 40: Ερώτηση Γ4 για μαθητές με προβλήματα όρασης. 

 

Στην 5η  ερώτηση «Δεν τον κοιτώ με λύπηση» οι 60 συμμαθητές (37,5%)  

δήλωσαν ότι «Πάντα» αποφεύγουν να κοιτάζουν με οίκτο τα παιδιά με προβλήματα 

όρασης. Ακολουθούν 56 συμμαθητές (35%) που δήλωσαν ότι αυτό συμβαίνει 

«Μερικές φορές». Τέλος, 44 συμμαθητές, δηλαδή ποσοστό (27,5%), παραδέχτηκαν 

ότι δεν καταφέρνουν «καθόλου» να αποφύγουν τα βλέμματα λύπησης, (Γράφημα 

41).  
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Γράφημα 41: Ερώτηση Γ5 για συμμαθητές. 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών με προβλήματα όρασης, οι 5 στους 

10 δήλωσαν ότι δεν εκλαμβάνουν «Καθόλου» βλέμματα οίκτου από τους συμμαθητές 

τους, οι 4 στους 10 δήλωσαν ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει «Μερικές φορές», ενώ μόνο 1 

στους 10 δήλωσε ότι αυτό συμβαίνει «Πάντα», (Γράφημα 42). 

 

 

Γράφημα 42: Ερώτηση Γ5 για μαθητές με προβλήματα όρασης. 

 

Στην 6η  ερώτηση «Δεν τον κάνω να νιώθει αμήχανα, ξέρω με ποιον τρόπο να 

τον πλησιάσω και πώς να του συμπεριφερθώ» οι περισσότεροι από τους μισούς 84 

συμμαθητές (52,5%), δήλωσαν ότι δεν μπορούν παρά «Μερικές φορές» να 

αποφύγουν την πρόκληση αμηχανίας, οι 67 συμμαθητές (41,9%) δήλωσαν ότι το 

καταφέρνουν «Πάντα», ενώ 9 συμμαθητές (5,6%) αδιαφορούν ή αδυνατούν να το 

καταφέρουν, (Γράφημα 43). 
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Γράφημα 43: Ερώτηση Γ6 για συμμαθητές. 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών με προβλήματα όρασης, οι 7 στους 

10 δήλωσαν ότι οι συμμαθητές τους φροντίζουν «Μερικές φορές» να μην τους 

κάνουν να νιώθουν αμηχανία, οι 2 στους 10 δήλωσαν ότι υπάρχει «Πάντα» αυτή η 

μέριμνα, ενώ μόνο 1 στους 10 δήλωσε ότι δεν υφίσταται «Καθόλου», (Γράφημα 44). 

 

 

Γράφημα 44: Ερώτηση Γ6 για μαθητές με προβλήματα όρασης. 

. 

Στην 7η  ερώτηση «Δεν τον κάνω να νιώθει άσχημα, με το να του λέω 

συνεχώς «Μπράβο», όλοι οι συμμαθητές δήλωσαν ότι «Πάντα» αποφεύγουν να 

παρέχουν υπερβολική επιβράβευση στους μαθητές με προβλήματα όρασης, 

(Γράφημα 45). 
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Γράφημα 45: Ερώτηση Γ7 για συμμαθητές. 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών με προβλήματα όρασης , δέκα στους 

δέκα δήλωσαν ότι οι συμμαθητές τους  φροντίζουν «Πάντα» να μην τους κάνουν να 

νιώθουν άσχημα με το να τους παρέχουν υπερβολική επιβράβευση, (Γράφημα 46). 

 

Γράφημα 46: Ερώτηση Γ7 για μαθητές με προβλήματα όρασης. 

 

Στην 8η ερώτηση «Δεν τον κάνω να νιώθει άσχημα με το να τον προσέχω και 

να τον βοηθώ συνεχώς», ο συνολικός αριθμός των συμμαθητών δήλωσε ότι «Πάντα»  

αποφεύγει να παρέχει υπερπροστασία στους μαθητές με προβλήματα όρασης, 

(Γράφημα 47). 
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Γράφημα 47: Ερώτηση Γ8 για συμμαθητές. 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών με προβλήματα όρασης, δέκα στους 

δέκα δήλωσαν ότι ποτέ δεν έχουν εκλάβει την συγκεκριμένη συμπεριφορά από τους 

συμμαθητές τους, (Γράφημα 48). 

 

 

Γράφημα 48: Ερώτηση Γ8 για μαθητές με προβλήματα όρασης. 

 

Στην 9η  ερώτηση «Του λέω «Μπράβο» για αυτά στα οποία τα καταφέρνει 

πολύ καλά», οι 121 συμμαθητές (75,6%) δήλωσαν ότι «Πάντα» επιβραβεύουν τα 

παιδιά με προβλήματα όρασης όταν το κρίνουν απαραίτητο. Ακολουθούν 38 

συμμαθητές (23,8%) που δήλωσαν ότι το κάνουν «Μερικές φορές», ενώ ένας μόνο 

δήλωσε ότι δεν επιβραβεύουν την επιτυχή προσπάθεια (0,6%), (Γράφημα 49). 
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Γράφημα 49: Ερώτηση Γ9 για συμμαθητές. 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών με προβλήματα όρασης, 9 σους 10 

δήλωσαν ότι όλοι οι συμμαθητές τους, τους επιβραβεύουν όταν κάνουν κάτι σωστό, 

ενώ μόνο 1 στους 10  δήλωσε ότι αυτό δεν συμβαίνει καθόλου, (Γράφημα 50). 

 

 

Γράφημα 50: Ερώτηση Γ9 για μαθητές με προβλήματα όρασης. 

 

Στην 10η  ερώτηση «Αναγνωρίζω το πόσο μπορεί να προσφέρει (και να είναι 

χρήσιμος), σε διάφορες ομαδικές δραστηριότητες» περισσότεροι από τους μισούς, 

δηλαδή 86 συμμαθητές (53,8%) δήλωσαν ότι «Μερικές φορές» αναγνωρίζουν την 

προσφορά των παιδιών μα προβλήματα όρασης στις ομαδικές δραστηριότητες. 

Ακολουθούν 63 συμμαθητές (39,4%) που δήλωσαν ότι πιστεύουν απόλυτα στην 

προσφορά των παιδιών με προβλήματα όρασης στην ομάδα. Μόνο 11 συμμαθητές 

(6,9%) δήλωσαν ότι δεν πιστεύουν καθόλου στην προσφορά των παιδιών αυτών σε 

ομαδικές δραστηριότητες, (Γράφημα 51). 
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Γράφημα 51: Ερώτηση Γ10 για συμμαθητές. 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών με προβλήματα όρασης, οι έξι στους 

δέκα δήλωσαν ότι οι συμμαθητές τους αναγνωρίζουν «Μερικές φορές» την 

προσφορά τους σε ομαδικές δραστηριότητες, οι 2 στους 10 δήλωσαν ότι αυτό 

συμβαίνει «Πάντα» και οι άλλοι 2 δήλωσαν ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει 

«Καθόλου», (Γράφημα 52). 

 

 

Γράφημα 52: Ερώτηση Γ10 για μαθητές με προβλήματα όρασης. 

 

Στην 11η ερώτηση «Τον ενθαρρύνω για να τα πηγαίνει καλύτερα σταο 

σχολείο», οι 64 συμμαθητές (40%) δήλωσαν ότι «Μερικές φορές» παρέχουν κίνητρα 

στα παιδιά με προβλήματα όρασης με στόχο την καλύτερη σχολική επίδοση. 

Ακολουθούν 55 συμμαθητές (34,4%)που παραδέχτηκαν ότι δεν μπήκαν ποτέ σε μια 

τέτοια διαδικασία, ενώ οι υπόλοιποι 41 συμμαθητές (25,6%) δήλωσαν ότι το κάνουν 

«Πάντα», (Γράφημα 53). 
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Γράφημα 53: Ερώτηση Γ11 για συμμαθητές. 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών με προβλήματα όρασης, οι πέντε 

δήλωσαν ότι δεν δέχονται καμία ενθάρρυνση από τους συμμαθητές τους με σκοπό να 

επιτύχουν υψηλότερη επίδοση στα μαθήματα του σχολείου. Δύο δήλωσαν ότι κάτι 

τέτοιο συμβαίνει «Μερικές φορές», ενώ τρείς δήλωσαν ότι αυτό συμβαίνει «Πάντα», 

(Γράφημα 54). 

 

 

Γράφημα 54: Ερώτηση Γ11 για μαθητές με προβλήματα όρασης. 

 

Στην 12η  ερώτηση «Τον κάνω να νιώθει ότι υπάρχει κάποιος που νοιάζεται 

γι’ αυτόν, που τον καταλαβαίνει,  που μπορεί να στηριχτεί πάνω του για οποιοδήποτε 

πρόβλημα» οι 78 συμμαθητές (48,8%) δήλωσαν ότι φροντίζουν «Πάντα» να 

διατηρούν αυτή την στάση απέναντι στα παιδιά με προβλήματα όρασης. Ακολουθούν 

73 συμμαθητές (45,6%) που  δήλωσαν ότι το κάνουν «Μερικές φορές», ενώ μόνο 9 

συμμαθητές (5,6%) δήλωσαν ότι δεν το κάνουν «Καθόλου», (Γράφημα 55). 
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Γράφημα 55: Ερώτηση Γ12 για συμμαθητές. 

 

  Σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών με προβλήματα όρασης, οι 7 στους 

10 δήλωσαν ότι οι συμμαθητές τους εκδηλώνουν «Μερικές φορές το ενδιαφέρον τους 

και 3 στους 10 δήλωσαν ότι το εκδηλώνουν «Πάντα», (Γράφημα 56). 

 

 

Γράφημα 56: Ερώτηση Γ12 για μαθητές με προβλήματα όρασης. 

 

Στην 13η  ερώτηση «Ενδιαφέρομαι γι’ αυτόν, φροντίζω να αισθάνεται καλά» 

οι 77 συμμαθητές (48,1%) δήλωσαν ότι «Μερικές φορές» εκδηλώνουν το ενδιαφέρον 

τους προς τα παιδιά με προβλήματα όρασης. Ακολουθούν 76 συμμαθητές (47,5%) 

που δήλωσαν ότι «Πάντα» εκφράζουν το ενδιαφέρον τους, ενώ μόνο 7 συμμαθητές 

(4,4%) δήλωσαν ότι δεν το κάνουν «Καθόλου», (Γράφημα 57). 
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Γράφημα 57: Ερώτηση Γ13 για συμμαθητές. 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών με προβλήματα όρασης , οι 6 στους 

10 δήλωσαν ότι οι συμμαθητές φροντίζουν «Μερικές φορές» ώστε να τους κάνουν να 

νιώθουν καλά και οι υπόλοιποι 4 στους 10 δήλωσαν ότι η μέριμνα αυτή υπάρχει 

«Πάντα», (Γράφημα 58). 

 

 

Γράφημα 58: Ερώτηση Γ13 για μαθητές με προβλήματα όρασης. 

 

Στην 14η ερώτηση «Τον ενθαρρύνω και τον ηρεμώ σε διάφορες καταστάσεις» 

περισσότεροι από τους μισούς δηλαδή 86 συμμαθητές (53,8%) δήλωσαν ότι «Πάντα» 

φροντίζουν να ενθαρρύνουν και να ηρεμούν τα παιδιά με προβλήματα όρασης. 

Ακολουθούν 58 συμμαθητές με ποσοστό (36,3%) που δήλωσαν ότι «Μερικές φορές» 

διατηρούν αυτή τη στάση, ενώ μόνο 16 συμμαθητές (10%) δήλωσαν ότι δεν το 

κάνουν «Καθόλου», (Γράφημα 59). 
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Γράφημα 59: Ερώτηση Γ14 για συμμαθητές. 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών με προβλήματα όρασης οι 5 στους 10 

δήλωσαν ότι οι συμμαθητές φροντίζουν «Πάντα» να τους ηρεμούν σε δύσκολες 

καταστάσεις, οι 4 στους 10 δήλωσαν ότι αυτό συμβαίνει «Μερικές φορές», ενώ μόνο 

1 στους 10 δήλωσε ότι δεν συμβαίνει «Καθόλου». (Γράφημα 60). 

 

 

Γράφημα 60: Ερώτηση Γ14 για μαθητές με προβλήματα όρασης. 

 

Στην 15η ερώτηση «τον σέβομαι και τον εμπιστεύομαι ως άτομο», η 

πλειοψηφία δηλαδή 120 συμμαθητές (75%) δήλωσαν ότι «Πάντα» διακατέχονται από 

αισθήματα εκτίμησης και εμπιστοσύνης για τα παιδιά με προβλήματα όρασης, 

Ακολουθούν 39 συμμαθητές  (24,4%) που δήλωσαν ότι «Μερικές φορές» τρέφουν τα 

αντίστοιχα συναισθήματα για τους μαθητές με προβλήματα όρασης, ενώ μόνο 1 

συμμαθητής (0,6%) δήλωσε ότι δεν τρέφει καμία εκτίμηση ή εμπιστοσύνη στο 

πρόσωπό τους, (Γράφημα 61).  
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Γράφημα 61: Ερώτηση Γ15 για συμμαθητές. 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών με προβλήματα όρασης, οι 6 στους 

10 δήλωσαν ότι οι συμμαθητές,  τους σέβονται και τους εμπιστεύονται «Πάντα» ως 

άτομα και οι υπόλοιποι 4 στους 10 δήλωσαν αυτό ισχύει «Μερικές φορές», 

(Γράφημα 62). 

 

 

Γράφημα 62: Ερώτηση Γ15 για μαθητές με προβλήματα όρασης. 

 

Στην 16η ερώτηση «Καταλαβαίνω την δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται σε 

διάφορες καταστάσεις και φροντίζω να μην νιώθει άβολα γι’ αυτά που δεν μπορεί 

να κάνει», οι μισοί περίπου 79 συμμαθητές  (49,4%)  δήλωσαν  ότι προσπαθούν ή 

καταφέρνουν «Μερικές φορές»  να παρέχουν αυτή τη φροντίδα ώστε οι  μαθητές με 

προβλήματα όρασης να μην αισθάνονται άβολα. Ακολουθούν 65 συμμαθητές 

(40,6%) που δήλωσαν ότι το κάνουν «Πάντα», ενώ μόνο 16 συμμαθητές (10%) 

δήλωσαν ότι δεν το κάνουν «Καθόλου», (Γράφημα 63). 
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Γράφημα 63: Ερώτηση Γ16 για συμμαθητές. 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών με προβλήματα όρασης, οι 8 

στους 10 δήλωσαν ότι σε περιστάσεις που αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία, 

«Μερικές φορές» μόνο,  οι συμμαθητές τους φροντίζουν να τους κάνουν να 

νιώσουν άνετα, ενώ μόνο 2 στους 10 δήλωσαν ότι αυτό συμβαίνει «Πάντα», 

(Γράφημα 64). 

 

 

Γράφημα 64: Ερώτηση Γ16 για μαθητές με προβλήματα όρασης. 

 

Στην 17η ερώτηση «Τον καλώ σε διάφορες δραστηριότητες εκτός του 

σχολείου» περισσότεροι από τους μισούς δηλαδή 94 συμμαθητές  (58,8%) δήλωσαν 

ότι δεν προσκαλούν ποτέ τους μαθητές με προβλήματα όρασης. Ακολουθούν 39  

συμμαθητές (24,4%) που δήλωσαν ότι το κάνουν «Μερικές φορές», ενώ μόνο 27 από 

τους συμμαθητές (16,9%) δήλωσαν ότι το κάνουν «Πάντα», (Γράφημα 65). 
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Γράφημα 65: Ερώτηση Γ17 για συμμαθητές. 

 

Σύμφωνα  με τους μαθητές με προβλήματα όρασης, οι 6 στους 10 δήλωσαν 

ότι οι συμμαθητές, τους καλούν «Μερικές φορές» σε εξωσχολικές δραστηριότητες, 

ενώ οι υπόλοιποι 4 στους 10 δήλωσαν ότι αυτό δεν συμβαίνει «Καθόλου», 

(Γράφημα 66). 

 

 

Γράφημα 66: Ερώτηση Γ17 για μαθητές με προβλήματα όρασης. 

 

Στην 18η ερώτηση «Του συμπεριφέρομαι φιλικά είναι μέρος της παρέας μου, 

είναι φίλος μου» οι 66 συμμαθητές (41,3%) δήλωσαν ότι «Μερικές φορές» 

υπολογίζουν τα παιδιά με προβλήματα όρασης σαν μέλη της παρέας τους. 

Ακολουθούν οι 56 συμμαθητές (35%) που δήλωσαν ότι θεωρούν «Πάντα» φίλους 

τους μαθητές με προβλήματα όρασης, ενώ 38 συμμαθητές (23,8%) δήλωσαν ότι δεν 

έχουν «Καθόλου» φιλικές σχέσεις μαζί τους, (Γράφημα 67). 
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Γράφημα 67: Ερώτηση Γ18 για συμμαθητές. 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών με προβλήματα όρασης οι 9 στους  

10 δήλωσαν ότι «Μερικές φορές» οι συμμαθητές τους, τους θεωρούν μέλη της 

παρέας τους, ενώ μόνο 1 στους 10 δήλωσε ότι αυτό δεν συμβαίνει «Καθόλου». 

(Γράφημα 68). 

 

 

Γράφημα 68: Ερώτηση Γ18 για μαθητές με προβλήματα όρασης. 

 

Στην 19η ερώτηση «Συμμετέχει σε συζητήσεις - του λέω τη γνώμη μου για 

διάφορα θέματα και ζητάω τη δική του», οι 73 συμμαθητές (45,6%) δήλωσαν ότι 

δεν μπαίνουν «Καθόλου» στην διαδικασία ενός εποικοδομητικού διαλόγου με τα 

παιδιά με προβλήματα όρασης. Ακολουθούν 59 συμμαθητές (36,9%) που δήλωσαν 

ότι το κάνουν  «Μερικές φορές», ενώ 28 συμμαθητές (17,5%) δήλωσαν ότι συζητούν 

«Πάντα» με τους μαθητές με προβλήματα όρασης για διάφορα θέματα, (Γράφημα 

69). 
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Γράφημα 69: Ερώτηση Γ19 για συμμαθητές. 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών με προβλήματα όρασης οι 7 στους 10 

δήλωσαν ότι «Μερικές φορές» μόνο, οι συμμαθητές τους, ανοίγουν συζητήσεις και 

ρωτούν την γνώμη τους, ενώ οι 3 στους 10 δήλωσαν ότι αυτό δεν συμβαίνει 

«Καθόλου». (Γράφημα 70). 

 

 

Γράφημα 70: Ερώτηση Γ19 για μαθητές με προβλήματα όρασης. 

 

Στην 20η ερώτηση «Δεν είμαι απόμακρος, δεν τον αποφεύγω – από την πρώτη 

στιγμή ήθελα να συναναστραφώ μαζί του και να τον γνωρίσω», οι 69 συμμαθητές 

(43,1%) δήλωσαν ότι από την πρώτη στιγμή θέλησαν να πλησιάσουν τα παιδιά με 

προβλήματα όρασης με την πρόθεση να γνωριστούν..Ακολουθούν 47 συμμαθητές 

(29,4%) που δήλωσαν ότι αυτό τους συνέβη «Μερικές φορές», ενώ 44 συμμαθητές 

(27,5%) παραδέχτηκαν ότι δεν τους συνέβη «Καθόλου», (Γράφημα 71). 
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Γράφημα 71: Ερώτηση Γ20 για συμμαθητές. 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών με προβλήματα όρασης, 10 στους 10 

δήλωσαν ότι «Μερικές φορές» μόνο ένιωσαν ότι οι συμμαθητές τους είχαν την 

ανάγκη να τους προσεγγίσουν και να τους γνωρίσουν καλύτερα.  

(Γράφημα 72). 

 

 

Γράφημα 72: Ερώτηση Γ20 για μαθητές με προβλήματα όρασης. 

 

Στην 21η ερώτηση «Φρόντισα ή φροντίζω να τον γνωρίσω σε άλλους 

συμμαθητές», οι 71 συμμαθητές (44,4%) δήλωσαν ότι δεν έχουν μπει «Καθόλου» 

στην διαδικασία να συστήσουν τα παιδιά με προβλήματα όρασης σε άλλα παιδιά. 

Ακολουθούν 56 συμμαθητές (35%) που δήλωσαν ότι το έχουν κάνει «Μερικές 

φορές», ενώ 33 συμμαθητές (20,6%) δήλωσαν ότι «Πάντα φροντίζουν να 

συστήνουν τους μαθητές με προβλήματα όρασης σε άλλα παιδιά του σχολείου,  

(Γράφημα 73). 
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Γράφημα 73: Ερώτηση Γ21 για συμμαθητές. 

 

  Σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών με προβλήματα όρασης, οι 9 σους 

10 δήλωσαν ότι «Μερικές φορές» μόνο, οι συμμαθητές τους μπαίνουν στην 

διαδικασία να τους γνωρίσουν σε άλλα παιδιά, ενώ μόνο 1 στους 10 δήλωσε ότι 

αυτό συμβαίνει «Πάντα», (Γράφημα 74). 

 

 

Γράφημα 74: Ερώτηση Γ21 για μαθητές με προβλήματα όρασης. 
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Μέσοι όροι απαντήσεων 

Στο σημείο αυτό παρατίθενται οι μέσοι όροι του ερωτηματολογίου του 

συνολικού δείγματος για το πρακτικό και συναισθηματικό τομέα και ακολουθούν οι 

μέσοι όροι του ερωτηματολογίου των μαθητών με προβλήματα όρασης και έπειτα 

των συμμαθητών τους χωρίς προβλήματα όρασης. 

 Ο ακόλουθος Πίνακας  (Πίνακας 8: Μέσοι όροι ερωτηματολογίου για όλο το 

δείγμα) παρουσιάζει τη μέση τιμή της υπο-κλίμακας Πρακτική Στήριξη της τάξης των 

2,2004 μονάδων και την τυπική απόκλισή της, της τάξης των 0,31633 μονάδων. 

Επίσης παρουσιάζει τη μέση τιμή της υπο-κλίμακας Συναισθηματική Στήριξη της 

τάξης των 2,3307 μονάδων και την τυπική απόκλισή της, της τάξης των 0,31508 

μονάδων. Τέλος παρουσιάζει τη μέση τιμή της  συνολικής κλίμακας  της τάξης των 

2,2788 μονάδων και την τυπική απόκλισή της, της τάξης των 0,28733 μονάδων. 

Πίνακας 8:Μέσοι όροι ερωτηματολογίου για όλο το δείγμα 

 
N 

Minimu

m 

Maximu

m Mean 

Std. 

Deviation 

Πρακτική 

Στήριξη 

170 1,47 2,87 2,2004 ,31633 

Συναισθηματικ

ή Στήριξη 

170 1,57 2,90 2,3347 ,31508 

Όλες οι 

ερωτήσεις 

170 1,56 2,83 2,2788 ,28733 

Valid N 

(listwise) 

170 
    

 
Ο ακόλουθος Πίνακας  (Πίνακας 9: Μέσοι όροι ερωτηματολογίου για μαθητές 

με προβλήματα όρασης) παρουσιάζει τη μέση τιμή της υπο-κλίμακας Πρακτική 

Στήριξη της τάξης των 2,0133 μονάδων και την τυπική απόκλισή της, της τάξης των 

0,22619 μονάδων. Επίσης παρουσιάζει τη μέση τιμή της υπο-κλίμακας 

Συναισθηματική Στήριξη της τάξης των 2,2381 μονάδων και την τυπική απόκλισή 

της, της τάξης των 0,18237 μονάδων. 

 

Τέλος παρουσιάζει τη μέση τιμή της  συνολικής κλίμακας  της τάξης των 2,1444 

μονάδων και την τυπική απόκλισή της, της τάξης των 0,09333 μονάδων. 
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Πίνακας 9:Μέσοι όροι ερωτηματολογίου για μαθητές με προβλήματα όρασης 

 
N 

Minimu

m 

Maximu

m Mean 

Std. 

Deviation 

Πρακτική 

Στήριξη 

10 1,67 2,40 2,0133 ,22619 

Συναισθηματικ

ή Στήριξη 

10 1,90 2,43 2,2381 ,18237 

Όλες οι 

ερωτήσεις 

10 1,97 2,31 2,1444 ,09333 

Valid N 

(listwise) 

10 
    

 
Ο ακόλουθος Πίνακας  (Πίνακας 10: Μέσοι όροι ερωτηματολογίου για 

συμμαθητές) παρουσιάζει τη μέση τιμή της υπο-κλίμακας Πρακτική Στήριξη της 

τάξης των 2,2121 μονάδων και την τυπική απόκλισή της, της τάξης των 0,31800 

μονάδων. 

Επίσης παρουσιάζει τη μέση τιμή της υπο-κλίμακας Συναισθηματική Στήριξη της 

τάξης των 2,3408 μονάδων και την τυπική απόκλισή της, της τάξης των 0,32095 

μονάδων. 

Τέλος παρουσιάζει τη μέση τιμή της  συνολικής κλίμακας  της τάξης των 2,2872 

μονάδων και την τυπική απόκλισή της, της τάξης των 0,29334 μονάδων. 

 

Πίνακας 10:Μέσοι όροι ερωτηματολογίου για συμμαθητές 

 
N 

Minimu

m 

Maximu

m Mean 

Std. 

Deviation 

Πρακτική 

Στήριξη 

160 1,47 2,87 2,2121 ,31800 

Συναισθηματικ

ή Στήριξη 

160 1,57 2,90 2,3408 ,32095 

Όλες οι 

ερωτήσεις 

160 1,56 2,83 2,2872 ,29334 

Valid N 

(listwise) 

160 
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Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι: 

α) Τόσο οι μαθητές με προβλήματα όρασης όσο και οι συμμαθητές τους, χωρίς 

προβλήματα όρασης, τις περισσότερες φορές τείνουν να επιλέγουν την απάντηση  

Μερικές φορές». 

β) Τόσο οι μαθητές με προβλήματα όρασης, όσο και οι συμμαθητές τους χωρίς 

προβλήματα όρασης, στην υποκλίμακα της Συναισθηματικής τήριξης τείνουν να 

απαντούν περισσότερες φορές «Πάντα» και λιγότερες φορές «Καθόλου», συγκριτικά 

με την υποκλίμακα της Πρακτικής στήριξης. 

 

3.2. Συσχέτιση ερωτηματολογίου με φύλο και ηλικία μαθητών . 

 

Σε μία προσπάθεια περαιτέρω ανάλυσης των αποτελεσμάτων, 

χρησιμοποιήθηκε η Person προκειμένου:  

α) Να ελεγχθούν οι συσχετίσεις μεταξύ της συνολικής κλίμακας με το φύλλο 

και την ηλικία των μαθητών με και χωρίς προβλήματα όρασης, (Πίνακας 11). 

β) Να ελεγχθούν οι συσχετίσεις μεταξύ της υποκλίμακας Πρακτική στήριξη 

με το φύλλο και την ηλικία των μαθητών με και χωρίς προβλήματα όρασης, (Πίνακας 

12). 

γ) Να ελεγχθούν συσχετίσεις μεταξύ της υποκλίμακας Συναισθηματική 

στήριξη με το φύλλο και την ηλικία των μαθητών με και χωρίς προβλήματα όρασης, 

(Πίνακας 13). 

Από όλες τις παραπάνω συσχετίσεις δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές 

σχέσεις. 

 

Πίνακας 11:Συνολική κλίμακα με φύλλο και ηλικία μαθητών με και χωρίς π.ο 

  Συνολική κλίμακα 

  Φύλο Ηλικία 

  p R p r 

Μαθητές με Π.Ο. 0,763>0,05 0,110 0,274>0,05 0,383 

Συμμαθητές 0,582>0,05 0,044 0,0818>0,05 0,018 

 

Πίνακας 12:Πρακτική στήριξη με φύλο και ηλικία μαθητών με και χωρίς π.ο 

  Υποκλίμακα Πρακτική Στήριξη 
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  Φύλο Ηλικία 

  p r p r 

Μαθητές με Π.Ο. 0,195>0,05 0,110 0,765>0,05). 0,108 

Συμμαθητές 0,458>0,05 -0,447 0,354>0,05 0,074 

Πίνακας 13:Συναισθηματική στήριξη με φύλο και ηλικία μαθητών με και χωρίς π.ο 

  Υποκλίμακα Συναισθηματική Στήριξη 

  Φύλο Ηλικία 

  p r p r 

Μαθητές με Π.Ο. 0,399>0,05 -0,300 0,504 >0,05 -0,24 

Συμμαθητές 0,164>0,05 0,111 0,308 >0,05 -0,081 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

   Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας οδήγησε στα ακόλουθα 

συμπεράσματα. 

  Όσον αφορά στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα, σχετικά με τον βαθμό 

κοινωνικής και συναισθηματικής  υποστήριξης των μαθητών με προβλήματα όρασης 

από τους συμμαθητές τους,  το εύρημα είναι θετικό καθώς φάνηκε ότι η υποστήριξη 

υφίσταται και παρέχετε σε έναν σχετικά ικανοποιητικό βαθμό, όπως προκύπτει από 

τον συνολικό μέσο όρο του δείγματος, τόσο για το πρακτικό όσο και για τον 

συναισθηματικό τομέα υποστήριξης (Βλ Πίνακας 8).  

Το συγκεκριμένο εύρημα έρχεται σε διάσταση με σχετική αναφορά της 

βιβλιογραφίας, σύμφωνα με την οποία η Ζώνιου Σιδέρη (2004) αναφέρει ότι οι 

μαθητές χωρίς προβλήματα όρασης δεν ενδιαφέρονται για την παρουσία μαθητών με 

προβλήματα όρασης στα γενικά σχολεία ή ότι αμελούν να τακτοποιούν τον χώρο της 

τάξης, προκειμένου να διευκολύνουν την καλύτερη λειτουργία των  παιδιών με 

προβλήματα όρασης. 

Ακόμα παρουσιάζεται διαφωνία με την αναφορά των Horwood και των 

συνεργατών (2005) σχετικά με τα αυξημένα επίπεδα εκφοβισμού των μαθητών με 

προβλήματα όρασης στα σχολεία, σύμφωνα με την οποία , έρευνα του 

Πανεπιστημίου του Bristol, έδειξε ότι τα παιδιά με προβλήματα όρασης εκφοβίζονται 

σε ποσοστό 30-40% περισσότερο από εκείνα με τυπική  όραση.  Κάτι τέτοιο δεν 

επιβεβαιώνεται στην περιγραφόμενη έρευνα, καθώς σε σχετική ερώτηση αναφορικά 

με την εκδήλωση εχθρικής συμπεριφοράς προς τα παιδιά με προβλήματα όρασης, οι 

απαντήσεις των δύο πλευρών συγκέντρωσαν αρκετά χαμηλές τιμές (Βλ. παράρτημα 

Ερ. Γ3).  

  Όσον αφορά στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, αναφορικά με το αν οι 

απαντήσεις των δύο πλευρών παρουσιάζουν συμφωνία ή διάσταση, φάνηκε ότι σε 

γενικές γραμμές, οι απαντήσεις των δύο ομάδων συγκλίνουν, κάτι που προκύπτει από 

την σύγκριση των μέσων όρων που συγκέντρωσε η κάθε ομάδα.  

Σύμφωνα λοιπόν με τους όρους της αντιλαμβανόμενης και της προσλαμβανόμενης 

στήριξης που  εισήγαγαν οι Kef και Deković (2004) για τον προσδιορισμό της 

κοινωνικής στήριξης, θα μπορούσαμε εδώ να πούμε ότι παρουσιάζεται μια σχετική 

συμφωνία της αντιλαμβανόμενης με την προσλαμβανόμενη στήριξη. Αυτό σημαίνει 
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ότι η προσωπική εκτίμηση των παιδιών με προβλήματα όρασης για την ποσότητα της 

υποστήριξης που λαμβάνουν, σε πρακτικό και συναισθηματικό επίπεδο, σε αρκετές 

περιπτώσεις συνάδει με την εκτίμηση των ίδιων των συμμαθητών για την υποστήριξη 

που δηλώνουν ότι παρέχουν στους μαθητές με προβλήματα όρασης. 

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη παρουσιάστηκε η ταύτιση των δύο πλευρών σχετικά με την 

αποφυγή παροχής αρνητικής κοινωνικής στήριξης, που εκφράστηκε μέσα από τις 

ερωτήσεις σχετικά με την υπερπροστασία και την υπερβολική επιβράβευση των 

μαθητών με προβλήματα όρασης , από τους συμμαθητές τους (Βλ. παράρτημα Ερ. Γ7 

και Γ8).  

Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται από τους Cimarolli & Boerner ( 2005),  σύμφωνα 

με τους οποίους, οι αρνητικές κοινωνικές ανταλλαγές, ανάμεσα τους η 

υπερπροστασία, μπορούν να επηρεάσουν την ψυχική υγεία και να αυξήσουν το άγχος 

των ατόμων με προβλήματα όρασης. Ακόμα σημειώνουν  ότι η λήψη λειτουργικής 

βοήθειας μπορεί να παρουσιάζει αρνητικό συσχετισμό με την ευζωία και την 

ικανότητα αντιμετώπισης συνθηκών που προκαλούν άγχος, διότι είναι πιθανό να 

οδηγήσει σε απουσία αμοιβαιότητας και μη ισορροπημένη ανταλλαγή ανάμεσε σε 

παρόχους και δέκτες Επιπρόσθετα, οι Papakonstantinou & Papadopoulos (2009), 

υπογραμμίζουν ότι οι υπερβολές στην υποστήριξη μπορούν να καταστήσουν το 

υποστηρικτικό πλαίσιο ανεπιθύμητο, ή ακατάλληλο. 

 Κατόπιν όλων των παραπάνω συμπεραίνεται ότι οι συμμαθητές, σε αρκετές 

περιπτώσεις, βοηθούν τα παιδιά με προβλήματα όρασης σε πρακτικό επίπεδο, ότι 

τους κατανοούν, φροντίζουν, συμπονούν και υποστηρίζουν αλλά δεν τους 

αντιμετωπίζουν απολύτως ισότιμα με τους υπόλοιπους μαθητές που δεν έχουν 

προβλήματα όρασης, καθώς ως επί το πλείστο δεν ζητούν την γνώμη τους και δεν 

τους καλούν σε εξωσχολικές δραστηριότητες (Βλ. παράρτημα).  

Συνάγεται δηλαδή η εικόνα ότι οι συμμαθητές, συχνά αντιμετωπίζουν τους μαθητές  

με προβλήματα όρασης και τους συμπεριφέρονται σαν να έχουν απέναντί τους παιδιά 

μικρότερης ηλικίας. Ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελεί η αναφορά της 

Ζώνου Σιδέρη (2004), σύμφωνα με την οποία οι μαθητές με πλήρη όραση, συχνά, 

προκειμένου να βοηθήσουν τον μαθητή με προβλήματα όρασης, αναλαμβάνουν την 

πρωτοβουλία να τον τραβήξουν από το χέρι και να τον οδηγήσουν, μέχρι την άλλη 

άκρη της αυλής του σχολείου, χωρίς ο τελευταίος να το επιθυμεί. 
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4.1. Προτάσεις 

Με γνώμονα όλα όσα παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν παραπάνω, 

συστήνεται η διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις  για 

την ουσιαστικότερη αποδοχή της διαφορετικότητας, με τρόπο που να μην 

υπερτονίζεται η μειονεξία αλλά η προβολή των ικανοτήτων και των ταλέντων των 

μαθητών με προβλήματα όρασης. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται να γίνουν οι 

κατάλληλες παρεμβάσεις και να δοθούν ίσες ευκαιρίες στα παιδιά με προβλήματα 

όρασης για μια γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη που θα συμβαδίζει όσο το 

δυνατό περισσότερο με αυτή των συνομηλίκων συμμαθητών τους. 

Παρατίθενται κάποιες συγκεκριμένες παιδαγωγικές προτάσεις για την 

ενίσχυση της αποδοχής και της κοινωνικοποίησης των παιδιών με προβλήματα 

όρασης στα ελληνικά σχολεία. 

 Ευαισθητοποίηση γονέων και μαθητών σχετικά με ζητήματα 

διαφορετικότητας και αναπηρίας μέσα από την δημιουργία συμβουλευτικών 

ομάδων με βιωματικό χαρακτήρα. 

 Συνεργασίες γενικών και ειδικών σχολείων με στόχο την γνωριμία παιδιών με 

και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και την διοργάνωση κοινών 

ενδοσχολικών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων.  

 Οργάνωση ετήσιου  project από όλη την τάξη, στα πλαίσια της ευέλικτης 

ζώνης, με θέμα την αναπηρία και την διαπολιτισμικότητα, μέσα από 

κοινωνικές ιστορίες, θεατρικό παιχνίδι, και δημιουργία υλικού και δράσεων 

με στόχο την παρουσίαση του στην τοπική κοινότητα, στο τέλος της χρονιάς.. 

 Προτροπή των γονέων μαθητών με και χωρίς προβλήματα όρασης για 

εμπλοκή των παιδιών τους σε από κοινού εξωσχολικές δραστηριότητες, με 

αθλητικό περιεχόμενο (κολυμβητήριο), καλλιτεχνικό (Ωδείο, θεατρικές 

ομάδες, χορός) αλλά και ψυχαγωγικό(παιχνίδι στο πάρκο, οργάνωση πάρτι). 

 Οργάνωση ενδοσχολικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς και μαθητές χωρίς 

προβλήματα όρασης σχετικά με το ποιός είναι ο σωστός και κατάλληλος 

τρόπος να προσεγγίζουν να επικοινωνούν και να βοηθούν τα παιδιά με 

προβλήματα όρασης. Για παράδειγμα: οργάνωση βιωματικών σεμιναρίων από 
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δασκάλους κινητικότητας και προσανατολισμού με στόχο την εκμάθηση 

τεχνικών συνοδείας. 

 Οργάνωση προγραμμάτων συναισθηματικής νοημοσύνης που θα 

απευθύνονται στους μαθητές χωρίς προβλήματα όρασης. 

 Προαιρετική εκμάθηση της γραφής  Brail  και της χρήσης των μηχανών για 

την γραπτή απόδοσή της που θα απευθύνεται στους συμμαθητές των παιδιών 

με προβλήματα όρασης. 

 Δημιουργία επιτραπέζιων παιχνιδιών με ανάγλυφα σημεία και συνδυασμό 

γραμματικών χαρακτήρων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μαθητών με 

και χωρίς προβλήματα όρασης. 

 Δημιουργία και οργάνωση ομαδικών παιχνιδιών, στον προαύλιο χώρο του 

σχολείου με την χρήση της ειδικά προσαρμοσμένης μπάλας για τυφλούς 

 Οργάνωση παιχνιδιών Goalball(αθλητικό παιχνίδι για άτομα με τύφλωση)   

,στην αίθουσα του γυμναστηρίου ανάμεσα στους μαθητές με και χωρίς 

προβλήματα όρασης με συντονιστές τα παιδιά με προβλήματα όρασης. 

 Οργάνωση ομαδικών παιχνιδιών με κλειστά μάτια. 

 Σταθερή διαμόρφωση των θρανίων της τάξης, σύμφωνα με το μοντέλο της 

συνεργατικής μάθησης και αλλαγές των ομάδων, ανά δύο εβδομάδες, με 

στόχο ο μαθητής με προβλήματα όρασης να συναναστραφεί και να 

συνεργαστεί με όλα τα παιδιά της τάξης. 

 Εφαρμογή του ομαδοσυνεργατικού μοντέλου εκπαίδευσης, προκειμένου ο 

μαθητής με προβλήματα όρασης , να αναδείξει τις δυνατότητες του και να 

καλύψει τις αδυναμίες του, μέσα από την συνεργασία του με την ομάδα. 

 Οργάνωση από τον εκπαιδευτικό της τάξης, ομάδων εργασίας με περιεχόμενο 

δραστηριότητες που αξιοποιούν και αναδεικνύουν τις ακουστικές, μνημονικές 

απτικές και άλλες δεξιότητες των μαθητών με προβλήματα όρασης. 

 Οργάνωση του καθημερινού μαθήματος με χρήση των ΤΠΕ (Τεχνολογιών της 

πληροφορίας και της εκπαίδευσης),μέσα από την ύπαρξη διαδραστικού 

πίνακα και την χρήση προσωπικού λάπτοπ από τον μαθητή με προβλήματα 

όρασης για την άμεση και ισότιμη πρόσβαση στην μαθησιακή διαδικασία. 

 Συστηματική διδασκαλία του μαθητή με προβλήματα όρασης, από την 

δασκάλα κινητικότητας των διαφόρων μεθόδων για την αυτόνομη κίνηση και 

λειτουργία του μέσα στον χώρο του σχολείου. 
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 Διδασκαλία των μαθητών με προβλήματα όρασης για το πώς να 

αναγνωρίζουν απτικά τα χρήματα, και το πώς να συναλλάσονται με αυτά με 

ευχέρεια.  

 Συστηματική διδασκαλία των μαθητών με προβλήματα όρασης, από την 

ειδική παιδαγωγό, για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται σε διάφορες 

κοινωνικές περιστάσεις, για παράδειγμα μέσα από οργανωμένα παιχνίδια 

ρόλων. 

  Στο σημείο αυτό παρατίθενται ορισμένες προτάσεις για μελλοντικές έρευνες, 

ως επέκταση της παρούσας έρευνας που παρουσιάστηκε και αναλύθηκε στην 

δεδομένη μελέτη. 

 Προτείνεται η επαναληπτική εκπόνηση της έρευνας σε διαφορετικά 

γεωγραφικά διαμερίσματα όλης της Ελλάδας, προκειμένου να φανεί αν οι 

στάσεις των μαθητών  επηρεάζονται ανάλογα με τον τόπο καταγωγής τους. 

 Προτείνεται η εκπόνηση έρευνας με χορήγηση του παρόντος 

ερωτηματολογίου σε μαθητές με και χωρίς προβλήματα όρασης στις τάξεις 

του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου στον Νομό Θεσσαλονίκης, 

προκειμένου να φανεί αν οι στάσεις των μαθητών επηρεάζονται ανα΄λογα με 

την ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσής τους.. 

 Προτείνεται η εκπόνηση έρευνας μέσα από την διεξαγωγή ημιδομημένης 

συνέντευξης σύμφωνα με τους ερευνητικούς άξονες που διενεργήθηκε η 

παρούσα έρευνα, η οποία θα απευθύνεται σε μαθητές με και χωρίς 

προβλήματα όρασης, σε γονείς και εκπαιδευτικούς για μια πιο ολοκληρωμένη 

διερεύνηση του θέματος. 

 Προτείνεται η η εκπόνηση έρευνας σε μια συγκεκριμένη σχολική μονάδα , 

όπου φοιτούν μαθητές με και χωρίς προβλήματα όρασης,μέσα από μελέτη 

περίπτωσης. Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας θα είναι η μελέτη της 

αποδοχής των παιδιών με προβλήματα όρασης από τους συμμαθητές τους που 

θα ελεγχθεί, μέσα από δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο θα υπάρξει παρατήρηση,  

διεξαγωγή ενός κοινωνιογράμματος της τάξης αλλά και συνέντευξης σε 

συγκεκριμένο δείγμα, προκειμένου να προκύψει μια πρώτη εικόνα αναφορικά 

με τις σχέσεις αποδοχής των μαθητών με προβλήματα όρασης από τους 
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συμμαθητές τους. Στο δεύτερο στάδιο θα γίνει μια παιδαγωγική παρέμβαση 

από την ερευνήτρια με χρήση τεχνικών της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης , 

ενώ θα ακολουθήσει πάλι διεξαγωγή συνέντευξης, προκειμένου να 

προκύψουν τα τελικά συμπεράσματα. 

 

4. 2. Περιορισμοί έρευνας 

Μετά από μια λεπτομερή ανασκόπηση της έρευνας που διενεργήθηκε, 

αναφορικά με την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και των αποτελεσμάτων που 

προέκυψαν, παρατίθενται κάποιοι από τους σημαντικότερους περιορισμούς που θα 

έπρεπε να ληφθούν σοβαρά υπόψη, σε περίπτωση επανάληψης της δεδομένης 

έρευνας. 

Ως περιορισμοί της έρευνας ορίστηκαν οι ακόλουθοι: 

α) Ο μικρός αριθμός παιδιών με προβλήματα όρασης τα οποία έλαβαν μέρος στην 

έρευνα, μόλις δέκα, έναντι πολλών περισσότερων τα οποία φοιτούν στα γενικά 

σχολεία της χώρας και μάλλον αριθμούν αρκετές εκατοντάδες. Η διερεύνηση των 

απόψεών τους θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη ώστε να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα της 

περιγραφόμενης έρευνας. 

Για τους Cohen, Manion και Morrison (2008) το ελάχιστο δείγμα, ανά 

κατηγορία, για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραμετρικές στατιστικές μέθοδοι, 

είναι 30 άτομα ενώ για τους Ανδρεαδάκη και Βάμβουκα (2009) είναι 15-20. 

Εξ αιτίας λοιπόν του ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων της έρευνας δεν είναι 

αντιπροσωπευτικός, τα αποτελέσματα που προέκυψαν δεν έχουν την εγκυρότητα μιας 

δημοσκοπικής έρευνας αλλά αντανακλούν την εικόνα που παρουσιάζει το 

συγκεκριμένο δείγμα. 

β)  Ο δεύτερος μεγάλος περιορισμός της έρευνας κρίθηκε η επιλογή της τρίβαθμης 

ποιοτικής μεταβλητής. Σε αντικατάσταση αυτής θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί,  

πεντάβαθμη. Για παράδειγμα η επιλογή της απάντησης «Μερικές φορές» δεν δίνει 

ξεκάθαρη εικόνα των στάσεων των μαθητών καθώς δεν είναι σαφές αν κλείνει προς 

την αρνητικότερη απάντηση «Καθόλου» ή την θετικότερη απάντηση «Πάντα». Με 

αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να διεξαχθούν βέβαια συμπεράσματα για την 

πραγματική κοινωνική και συναισθηματική στήριξη που λαμβάνεται από τους 

μαθητές με προβλήματα όρασης και παρέχεται. από τους συμμαθητές τους. 
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γ) Έναν άλλο μεγάλο περιορισμό της έρευνας αποτέλεσε η χρήση ερωτηματολογίου 

καθώς η χορήγησή του, απλώς αποτύπωσε τις δηλώσεις των μαθητών σχετικά με τα 

ερευνητικά ερωτήματα και όχι τι πραγματικά ισχύει. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 

προκύψει μέσα από την συστηματική παρατήρηση των συμπεριφορών των μαθητών 

αλλά και την ακόλουθη διεξαγωγή συνέντευξης που θα απευθύνεται σε γονείς 

εκπαιδευτικούς και μαθητές. 

δ)  Η αδυναμία διερεύνησης της εγγύτητας της σχέσης των συμμαθητών και των 

μαθητών με προβλήματα όρασης, η οποία είναι πιθανό να διαμορφώνει τις 

απαντήσεις που δίνονται. Είναι πιθανό ότι δεν ασχολούνται όλα τα παιδιά με τους 

μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης και καθώς μια σχολική αίθουσα 

αποτελείται από σειρές θρανίων άλλα παιδιά βρίσκονται κοντά στους μαθητές με 

προβλήματα και άλλα όχι. Απαντήσεις όπως αυτές για τη διευκόλυνση της κίνησης, 

είτε με κατάλληλη διευθέτηση του χώρου, είτε με συνοδεία, ενδεχομένως να δέχονται 

θετικότερες απαντήσεις από τους μαθητές που κάθονται πιο κοντά στα παιδιά με 

προβλήματα όρασης. 
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Α.  Δημογραφικά Στοιχεία 

 

Περιγράψτε τον κάθε μαθητή με πρόβλημα όρασης 

 

Ονοματεπώνυμο: 

 

Ηλικία: 

 

Φύλλο: 

 

Α1. Κατάσταση όρασης! 

 

Α2. Κινείται αυτόνομα στους χώρους του σχολείου 

1. Πάντα 

2. Τις περισσότερες φορές 

3. Μερικές φορές 

4. Καθόλου 

 

Α3. Ποιο είναι το βασικό μέσο ανάγνωσης 

1. Braill 

2. Λογισμικό ανάγνωσης οθόνης 

3. Κασέτες 

4. Κείμενο βλεπόντων με τη χρήση βοηθημάτων χαμηλής όρασης ( π.χ.  φακοί, 

μεγεθυμένες εκτυπώσεις κ.τ.λ.) 
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Β. Πρακτική  στήριξη 

Β1. Τον βοηθώ στην κίνηση του, τον συνοδεύω όπου χρειάζεται. 

α)Καθόλου  β) Μερικές φορές  γ)Πάντα 

 

Β2. Φροντίζω να είναι τακτοποιημένος ο χώρος της τάξης, έτσι ώστε να μην 

σκοντάψει ή να τραυματιστεί . 

α)Καθόλου  β) Μερικές φορές  γ)Πάντα 

 

β3. Τον βοηθώ να βρει αντικείμενα ή πράγματα που ψάχνει. 

α)Καθόλου  β) Μερικές φορές  γ)Πάντα 

 

Β4. Τον βοηθώ σε ψώνια/αγορές από το κυλικείο . 

α)Καθόλου  β) Μερικές φορές  γ)Πάντα 

 

Β5. Του διαβάζω κάτι όταν χρειάζεται ή όταν το ζητήσει. 

α)Καθόλου  β) Μερικές φορές  γ)Πάντα 

 

Β6. Καταλαβαίνω τα όρια των δυνατοτήτων του, του ζητάω να κάνει πράγματα στα 

οποία μπορεί να τα καταφέρει καλά. 

α)Καθόλου  β) Μερικές φορές  γ)Πάντα 

 

Β7. Είμαι πρόθυμος να αναλάβω δικά του καθήκοντα, στα οποία ο ίδιος δεν μπορεί 

να τα καταφέρει καλά, χωρίς να διαμαρτύρομαι και να θυμώνω μαζί του. 

α)Καθόλου  β) Μερικές φορές  γ)Πάντα 

 

Β8. Δεν υποτιμώ τις ικανότητες που έχει με την όραση του, καταλαβαίνω τι μπορεί να 

κάνει και μόνος του. 

α)Καθόλου  β) Μερικές φορές  γ)Πάντα 

 

Β9. Δεν υπερτιμώ τις ικανότητες που έχει με την όραση του, καταλαβαίνω από ποιο 

σημείο και μετά χρειάζεται βοήθεια. 

α)Καθόλου  β) Μερικές φορές  γ)Πάντα 
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Β10. Του δίνω συμβουλές για τα μαθήματα του σχολείου. 

α)Καθόλου  β) Μερικές φορές  γ)Πάντα 

 

Β11. Του δίνω συμβουλές και ιδέες, για εξωσχολικά θέματα, όπως για παιχνίδια που 

μπορεί να παίξει στον ελεύθερο του χρόνο. 

α)Καθόλου  β) Μερικές φορές  γ)Πάντα 

 

Β12. Υποστηρίζω τα δικαιώματα του και πηγαίνω στον διευθυντή/ια, όταν χρειάζεται 

κάτι. 

α)Καθόλου  β) Μερικές φορές  γ)Πάντα 

 

Β13. Πηγαίνω με το μέρος του, σε καβγάδες που μπορεί να έχει με άλλους 

συμμαθητές, στον χώρο του σχολείου,  εφ όσον έχει δίκιο. 

α)Καθόλου  β) Μερικές φορές  γ)Πάντα 

 

Β14. Δείχνω υπομονή όταν καθυστερεί ή δεν μπορεί να ολοκληρώσει κάτι. 

α)Καθόλου  β) Μερικές φορές  γ)Πάντα 

 

Β15. Τον βάζω σε ομαδικές δραστηριότητες, κατά την διάρκεια του σχολείου. 

α)Καθόλου  β) Μερικές φορές  γ)Πάντα 

 

Γ. Συναισθηματική στήριξη 

 

Γ1. Αναγνωρίζω και εμπιστεύομαι τις ικανότητες του, δεν τον υποτιμώ. 

α)Καθόλου  β) Μερικές φορές  γ)Πάντα 

 

Γ2. Τον αντιμετωπίζω ισότιμα, φροντίζω να νιώθει ευπρόσδεκτος, να μην νιώθει 

απόρριψη, αρνητισμό, διάκριση λόγω του προβλήματος όρασης. 

α)Καθόλου  β) Μερικές φορές  γ)Πάντα 

 

Γ3. Δεν του συμπεριφέρομαι εχθρικά ή ειρωνικά. 

α)Καθόλου  β) Μερικές φορές  γ)Πάντα 

 

Γ4. Δεν τον κοιτώ περίεργα, κάνοντας τον να νιώθει άβολα. 
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α)Καθόλου  β) Μερικές φορές  γ)Πάντα  

 

 

Γ5. Δεν τον κοιτώ με λύπηση. 

α)Καθόλου  β) Μερικές φορές  γ)Πάντα 

 

Γ6. Δεν τον κάνω να νιώθει αμήχανα, ξέρω με ποιον τρόπο να τον πλησιάσω και πώς 

να του συμπεριφερθώ. 

α)Καθόλου  β) Μερικές φορές  γ)Πάντα 

 

Γ7. Δεν τον κάνω να νιώθει άσχημα, με το να του λέω συνεχώς «Μπράβο». 

α)Καθόλου  β) Μερικές φορές  γ)Πάντα 

 

Γ8. Δεν τον κάνω να νιώθει άσχημα με το να τον προσέχω και να τον βοηθώ 

συνεχώς. 

α)Καθόλου  β) Μερικές φορές  γ)Πάντα 

 

Γ9. Του λέω «Μπράβο» για αυτά στα οποία τα καταφέρνει πολύ καλά. 

α)Καθόλου  β) Μερικές φορές  γ)Πάντα 

 

Γ10. Αναγνωρίζω το πόσο μπορεί να προσφέρει(και να είναι χρήσιμος), σε διάφορες 

ομαδικές δραστηριότητες. 

α)Καθόλου  β) Μερικές φορές  γ)Πάντα 

 

Γ11. Τον ενθαρρύνω για να τα πηγαίνει καλύτερα στο σχολείο 

α)Καθόλου  β) Μερικές φορές  γ)Πάντα 

 

Γ12.Τον κάνω να νιώθει ότι υπάρχει κάποιος που νοιάζεται γι’ αυτόν, που τον 

καταλαβαίνει,  που μπορεί να στηριχτεί πάνω του για οποιοδήποτε πρόβλημα. 

α)Καθόλου  β) Μερικές φορές  γ)Πάντα 

 

Γ13. Ενδιαφέρομαι γι’ αυτόν, φροντίζω να αισθάνεται καλά. 

α)Καθόλου  β) Μερικές φορές  γ)Πάντα 
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Γ14. Τον ενθαρρύνω και τον ηρεμώ σε διάφορες καταστάσεις. 

α)Καθόλου  β) Μερικές φορές  γ)Πάντα 

 

Γ 15. Τον σέβομαι και τον εμπιστεύομαι ως άτομο. 

α)Καθόλου  β) Μερικές φορές  γ)Πάντα 

 

Γ16. Καταλαβαίνω την δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται σε διάφορες καταστάσεις 

και φροντίζω να μην νιώθει άβολα γι’ αυτά που δεν μπορεί να κάνει.  

α)Καθόλου  β) Μερικές φορές  γ)Πάντα 

 

Γ17. Τον καλώ σε διάφορες δραστηριότητες εκτός του σχολείου. 

α)Καθόλου  β) Μερικές φορές  γ)Πάντα 

 

 Γ18. Του συμπεριφέρομαι φιλικά, είναι μέρος της παρέας μου, είναι φίλος μου; 

α)Καθόλου  β) Μερικές φορές  γ)Πάντα 

 

Γ19. Συμμετέχει σε συζητήσεις - του λέω τη γνώμη μου για διάφορα θέματα και 

ζητάω τη δική του. 

α)Καθόλου  β) Μερικές φορές  γ)Πάντα 

 

Γ20. Δεν είμαι απόμακρος, δεν τον αποφεύγω – από την πρώτη στιγμή ήθελα να 

συναναστραφώ μαζί του και να τον γνωρίσω. 

α)Καθόλου  β) Μερικές φορές  γ)Πάντα 

 

Γ21. Φρόντισα ή φροντίζω να τον γνωρίσω σε άλλους συμμαθητές. 

α)Καθόλου  β) Μερικές φορές  γ)Πάντα 
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