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Περίληψη 

 

Η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα επιτάσσει την ανάδειξη και μελέτη 

θεμάτων που αφορούν στην πρόσβαση των κωφών και βαρήκοων φοιτητών στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των 

απόψεων κωφών και βαρήκοων φοιτητών σχετικά με την ένταξή τους στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό διενεργήθηκαν συνεντεύξεις είκοσι (20) 

κωφών και βαρήκοων φοιτητών σχετικά με τις εμπειρίες τους σε ιδρύματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μέσα από τη διεξαγωγή συνεντεύξεων μελετήθηκε ο 

ρόλος διαφόρων εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν την 

αποτελεσματική ένταξη των κωφών και βαρήκοων φοιτητών στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Προσωπικοί και κοινωνικοί παράγοντες, η προετοιμασία των 

κωφών/βαρήκοων ατόμων κατά τα σχολικά τους χρόνια, η ύπαρξη διερμηνέα, η 

παροχή σημειώσεων που λαμβάνουν οι κωφοί/βαρήκοοι φοιτητές από τους 

καθηγητές και τους συμφοιτητές τους, η χρήση φροντιστηριακής υποστήριξης μετά 

το πέρας των μαθημάτων, ο βαθμός επικοινωνίας των κωφών/βαρήκοων ατόμων 

εντός και εκτός τάξης με τους καθηγητές και τους συμφοιτητές τους, καθώς και η 

χρήση εποπτικού υλικού επηρεάζουν την ακαδημαϊκή πρόσβαση και επιτυχία τους. Η 

σημερινή κατάσταση καταμαρτυρεί την ποικιλία εμποδίων του συναντούν οι κωφοί 

και βαρήκοοι φοιτητές στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, ωστόσο οι προσδοκίες 

των ίδιων των φοιτητών για το μέλλον της εκπαιδευτικής ενταξιακής πολιτικής των 

κωφών και βαρήκοων φοιτητών μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις δίνουν μια 

θετική πνοή στη συνολικά υπάρχουσα αρνητική εικόνα. 

 

Λέξεις-κλειδιά: κωφοί-βαρήκοοι φοιτητές, τριτοβάθμια εκπαίδευση, πρόσβαση, 

ένταξη, εμπόδια 
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Εισαγωγή 

 

Τα τελευταία χρόνια ο χώρος της εκπαίδευσης των κωφών και βαρήκοων 

ατόμων (ΚΒ) έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές. Βέβαια, η βαθμίδα η οποία 

κυρίως ερευνήθηκε και ερευνάται είναι αυτή της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονείται η αναφορά στον παραμελημένο 

σχετικά – τουλάχιστον στην ελληνική επικράτεια – τομέα της ανώτερης εκπαίδευσης 

των ΚΒ ατόμων. Αν και έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την πρόσβαση των ΚΒ 

ατόμων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπάρχουν ακόμη και σήμερα εμπόδια που 

αναχαιτίζουν την ισότιμη παροχή εκπαιδευτικών, επαγγελματικών και κοινωνικών 

ευκαιριών προς τους ΚΒ φοιτητές σε σύγκριση με τους ακούοντες συμφοιτητές τους. 

Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η διερεύνηση αυτών των εμποδίων, 

μελετώντας τις απόψεις των ίδιων των ΚΒ σπουδαστών. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει και να αποτυπώσει τις 

απόψεις ΚΒ φοιτητών σχετικά με την ένταξή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, να 

ερευνήσει και να αναλύσει τα εμπόδια που οι φοιτητές αυτοί συναντούν κατά τη 

διάρκεια των σπουδών τους, αλλά και να φέρει στο προσκήνιο τις πολυάριθμες 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Μέσα από την έρευνα των παραπάνω 

ζητημάτων, στόχος είναι να αποτυπωθεί η σύγχρονη πραγματικότητα, δίνοντας βήμα 

στους ίδιους τους ΚΒ φοιτητές. 

Για τους σκοπούς της εργασίας σχεδιάστηκε ημιδομημένη συνέντευξη με 

ερωτήματα ανοικτού τύπου. Οι συνεντεύξεις δομήθηκαν γύρω από τους παρακάτω 

θεματικούς άξονες: α) τα προσωπικά στοιχεία των φοιτητών (φύλο, ηλικία, βαθμό 

απώλειας ακοής, σχολή φοίτησης κτλ), β) τους παράγοντες που επηρέασαν την 

ένταξη των φοιτητών στο πανεπιστήμιο πριν την είσοδό τους σε αυτό, γ) τους 

παράγοντες που επηρέασαν την ένταξη των φοιτητών στο πανεπιστήμιο μετά την 

είσοδό τους σε αυτό, δ) τις απόψεις τους και τις προσδοκίες των φοιτητών για το 

μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Οι συμμετέχοντες ήταν 20 Κ/Β φοιτητές ηλικίας 18-28 χρόνων από τη 

Θεσσαλονίκη, ενώ τα δεδομένα συλλέχθηκαν από την ίδια την ερευνήτρια σε 

συνεργασία με μια έμπειρη διερμηνέα της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Για την 

εύρεση του δείγματος η ερευνήτρια απευθύνθηκε στην Επιτροπή Κοινωνικής 

Πολιτικής του ΑΠΘ  
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Η εργασία διαρθρώνεται σε εννέα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται οι εννοιολογικοί ορισμοί των όρων «κώφωση» και «βαρηκοΐα». 

Συγκεκριμένα, γίνεται διάκριση μεταξύ της «προγλωσσικής κωφότητας» και της 

«μεταγλωσσικής κωφότητας», ενώ γίνεται αναφορά και στους όρους που 

χρησιμοποιούνται από την ιατρική κοινότητα: α) ελάχιστη (16-25 dB), ήπια (26-40 

dB), μέτρια (41-55 dB), μέτρια προς σοβαρή (56-70 dB), σοβαρή (71-90 dB) και 

πλήρης (91+ dB) ακουστική απώλεια, ως προς το βαθμό της απώλειας ακοής, β) 

«νευροαισθητήρια βαρηκοΐα», «βαρηκοΐα αγωγιμότητας» και «βαρηκοΐα μεικτού 

τύπου», ως προς τη φύση της παθολογίας του αυτιού και γ) «αμφοτερόπλευρη 

βαρηκοΐα» και «μονόπλευρη βαρηκοΐα», ως προς το όργανο που παρουσιάζει την 

παθολογία. Τέλος, προσδιορίζεται η έννοια του «κωφού και βαρήκοου ατόμου» στο 

χώρο της εκπαίδευσης. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται λόγος για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση των 

ΚΒ φοιτητών. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθμός των ΚΒ φοιτητών, 

ιδιαίτερα στο εξωτερικό, δημιουργώντας την ανάγκη ανάπτυξης και εφαρμογής 

εκπαιδευτικών πολιτικών συμπερίληψης. Ωστόσο, πολλά είναι τα εμπόδια που 

συναντούν οι φοιτητές αυτοί στην πρόσβασή τους στα ιδρύματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, τα οποία και υποβαθμίζουν την ποιότητα της εκπαίδευσής τους. 

Το τρίτο κεφάλαιο εστιάζει στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΚΒ φοιτητές. 

Τα εμπόδια αυτά σχετίζονται με τις δυσκολίες κοινωνικής προσαρμογής και 

ενσωμάτωσης που έχουν οι ΚΒ φοιτητές, τις επικοινωνιακές τους προκλήσεις, το 

βαθμό πρόσβασής τους στο περιεχόμενο των πανεπιστημιακών διαλέξεων, την 

ανεπάρκεια των υποστηρικτικών υπηρεσιών και των τεχνολογικών μέσων, το 

διδακτικό στιλ των καθηγητών. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις αναγνωστικές δυσκολίες 

των ΚΒ φοιτητών και σε στρατηγικές ενίσχυσης της αναγνωστικής τους κατανόησης. 

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στο σκοπό της εργασίας, ως απότοκο της 

ανυπαρξίας αντίστοιχων ερευνών στον ελλαδικό χώρο. Αυτός, όπως αναφέρθηκε, 

είναι η αποτύπωση των απόψεων ΚΒ φοιτητών σχετικά με την ένταξή τους στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Επιπλέον, αναδεικνύεται η σημασία της παρούσας 

εργασίας, αλλά και οι περιορισμοί της. Στη συνέχεια παραθέτονται τα ερευνητικά 

ερωτήματα της παρούσας εργασίας, τα οποία αφορούν α) στους παράγοντες που 

επηρεάζουν την ένταξη των ΚΒ φοιτητών πριν την είσοδό τους στο πανεπιστήμιο, β) 

τους παράγοντες που επηρεάζουν την ένταξη των ΚΒ φοιτητών μετά την είσοδό τους 

στο πανεπιστήμιο, γ) τις απόψεις-προσδοκίες των ΚΒ φοιτητών για την Τριτοβάθμια 
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εκπαίδευση στη χώρα μας και δ) τις απόψεις των ΚΒ φοιτητών για την πρόσβασή 

τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας. 

Το έκτο κεφάλαιο αναφέρεται στη μέθοδο, με αναφορά στους συμμετέχοντες, 

το ερευνητικό εργαλείο, τη διαδικασία συλλογής δεδομένων καθώς και την ανάλυση. 

Τα δεδομένα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις, μετά την ακριβή 

αποβιντεοσκόπησή τους, κωδικοποιήθηκαν και αναλύθηκαν βάση της μεθόδου 

ανάλυσης ποιοτικού περιεχομένου των Miles και Huberman (1994). 

Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων 

των φοιτητών, βάσει του τρόπου με τον οποίο χωρίστηκαν και οι ίδιες οι 

συνεντεύξεις. Ειδικότερα, αποτελείται από τρία υποκεφάλαια, καθένα από τα οποία 

σχολιάζει αντίστοιχα τους παράγοντες επιρροής ένταξης των φοιτητών πριν την 

είσοδό τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τους παράγοντες επιρροής ένταξης των 

φοιτητών μετά την είσοδό τους στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τις απόψεις-

προσδοκίες των φοιτητών για το πανεπιστήμιο. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν τη 

σημασία προσωπικών και κοινωνικών παραγόντων στην ακαδημαϊκή πρόσβαση και 

επιτυχία των ΚΒ φοιτητών, όπως η προετοιμασία τους κατά τα σχολικά τους χρόνια, 

η ύπαρξη διερμηνέα, η παροχή σημειώσεων που λαμβάνουν οι ΚΒ φοιτητές από τους 

καθηγητές και τους συμφοιτητές τους, η χρήση φροντιστηριακής υποστήριξης μετά 

το πέρας των μαθημάτων, ο βαθμός επικοινωνίας τους εντός και εκτός τάξης με τους 

καθηγητές και τους συμφοιτητές τους, καθώς και η χρήση εποπτικού υλικού. 

Στο όγδοο κεφάλαιο συζητώνται τα αποτελέσματα της εργασίας και οι 

παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπερίληψη των ΚΒ ατόμων στην ανώτατη 

εκπαίδευση τόσο πριν όσο και μετά την είσοδό τους στο πανεπιστήμιο. Οι 

παράγοντες αυτοί είναι τόσο εξωτερικοί όσο και εσωτερικοί. Οι εξωτερικοί 

παράγοντες σχετίζονται με την ανυπαρξία ή ανεπάρκεια υποστηρικτικών υπηρεσιών 

και τεχνολογικών μέσων, αλλά και τη γενικότερη αδιαφορία των καθηγητών της 

ανώτερης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών των ΚΒ φοιτητών τους. Οι 

εσωτερικοί παράγοντες σχετίζονται με ατομικά χαρακτηριστικά του ίδιου του 

φοιτητή, όπως η ακαδημαϊκή του ετοιμότητα, η ωριμότητά του, η 

αυτοαποτελεσματικότητά του, η αυτογνωσία του, η επιμονή του, η ανεξαρτησία του, 

η αναγνωστική του ικανότητα. 

Τέλος, προτείνεται διεύρυνση της εργασίας με προτάσεις για μελλοντική 

έρευνα, για διερεύνηση σε θέματα εκπαιδευτικών τεχνικών των διδασκόντων των ΚΒ 

φοιτητών, στον τρόπο διδασκαλίας τους, στη συμπεριφορά τους απέναντι στους ΚΒ 
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φοιτητές, καθώς και στο βαθμό που εφαρμόζουν διαφοροποιήσεις προκειμένου να 

βοηθήσουν τους ΚΒ φοιτητές. 

 



 8 

1. Εννοιολογία Κώφωσης/Βαρηκοΐας 

 

Αναφορικά με τους όρους «κώφωση» και «κωφότητα» μπορεί να λεχθεί πως 

πολλές φορές χρησιμοποιούνται για την περιγραφή οποιουδήποτε είδους ακουστικής 

απώλειας. Γενικά υπάρχουν ποικίλες κατηγοριοποιήσεις της ακουστικής απώλειας, 

γι’ αυτό και θεωρείται απαραίτητο να επισημανθούν οι σημαντικότερες από αυτές. 

Μία διάκριση μπορεί να γίνει μεταξύ των παιδιών που είναι εκ γενετής κωφά 

ή που χάνουν την ακοή τους πριν την απόκτηση της γλώσσας (προγλωσσική 

κωφότητα) και μεταξύ των παιδιών που έχουν χάσει την ακοή τους μετά την 

απόκτηση της ομιλούμενης γλώσσας (μεταγλωσσική κωφότητα). Τα παιδιά με 

προγλωσσική κωφότητα έχουν φτωχές γλωσσικές δεξιότητες και περιορισμένες 

ευκαιρίες να επικοινωνήσουν επαρκώς με τα άτομα γύρω τους. Σε αντίθεση, τα 

παιδιά με μεταγλωσσική κωφότητα έχουν ήδη γλώσσα και επικοινωνιακές ικανότητες 

και μπορούν να τις χρησιμοποιούν σε εκπαιδευτικά και κοινωνικά περιβάλλοντα. Αν 

και ο λόγος των παιδιών με μεταγλωσσική κωφότητα τυπικά χειροτερεύει με την 

απώλεια ακουστικής ανατροφοδότησης, η γλωσσική ικανότητα διατηρείται (Liben, 

1978). 

Οι όροι που χρησιμοποιούνται από την ιατρική κοινότητα είναι οι εξής: 

Ως προς το βαθμό της απώλειας ακοής, η ακοή μετριέται σε ντεσιμπέλ (dB) ή 

μονάδες ήχου και πολλοί ειδικοί καθορίζουν το βαθμό ή το εύρος ακουστικής 

απώλειας ως ελάχιστη (16-25 dB), ήπια (26-40 dB), μέτρια (41-55 dB), μέτρια προς 

σοβαρή (56-70 dB), σοβαρή (71-90 dB) και πλήρη (91+ dB) (Easterbrooks & Estes, 

2007). 

Ως προς τη φύση της παθολογίας του αυτιού χρησιμοποιούνται οι όροι 

«νευροαισθητήρια βαρηκοΐα», «βαρηκοΐα αγωγιμότητας» και «βαρηκοΐα μεικτού 

τύπου». Στη «νευροαισθητήρια βαρηκοΐα», το νευροαισθητήριο σύστημα αντίληψης 

του ήχου παρουσιάζει τη βλάβη και, συγκεκριμένα, το εσωτερικό αυτί, το κοχλιακό 

νεύρο, η κεντρική ακουστική οδός και ο ακουστικός φλοιός. Στη «βαρηκοΐα 

αγωγιμότητας», το σύστημα αγωγής του ήχου παρουσιάζει τη βλάβη και, ειδικότερα, 

το έξω ή το μέσα αυτί. Τέλος, στη «βαρηκοΐα μεικτού τύπου», στο ίδιο αυτί 

συνυπάρχουν «νευροαισθητήρια βαρηκοΐα» και «βαρηκοΐα αγωγιμότητας» (Martin & 

Clark, όπως αναφέρεται στους Κουρμπέτη & Χατζοπούλου, 2010). 



 9 

Ως προς το όργανο που παρουσιάζει την παθολογία, χρησιμοποιούνται οι όροι 

«αμφοτερόπλευρη βαρηκοΐα» (η βαρηκοΐα εντοπίζεται και στα δύο αυτιά του 

ατόμου) και «μονόπλευρη βαρηκοΐα» (η βαρηκοΐα εντοπίζεται μόνο στο ένα αυτί του 

ατόμου). 

Στο χώρο της εκπαίδευσης και σύμφωνα με τη δυνατότητα του ατόμου να 

προσλαμβάνει και να κατανοεί την ομιλούμενη γλώσσα, κωφό είναι το άτομο το 

οποίο, λόγω της ακουστικής του απώλειας – αυτή είναι συνήθως μεγαλύτερη από 70 

dB σε όλες τις συχνότητες –, συναντά εμπόδια στην κατανόηση της ομιλίας μέσω του 

ακουστικού καναλιού, είτε χρησιμοποιεί είτε όχι ακουστικά βαρηκοΐας ή άλλα 

τεχνικά βοηθήματα. Αντίστοιχα, βαρήκοο είναι το άτομο το οποίο λόγω της 

ακουστικής του απώλειας – αυτή είναι συνήθως μεταξύ 25-69 dB σε όλες τις 

συχνότητες –, συναντά δυσκολίες, αλλά δεν παρεμποδίζεται στην κατανόηση της 

ομιλίας μέσω του ακουστικού καναλιού, είτε χρησιμοποιεί είτε όχι ακουστικά 

βαρηκοΐας ή άλλα τεχνικά βοηθήματα. Για να γίνει πιο σαφής η παραπάνω διάκριση, 

μπορεί να ειπωθεί πως οι κωφοί μόνο μέσω της όρασης προσλαμβάνουν τις διάφορες 

πληροφορίες και επικοινωνούν, ενώ οι βαρήκοοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν και 

την ακοή τους προκειμένου να επικοινωνήσουν και να προσλάβουν πληροφορίες 

(Κουρμπέτης & Χατζοπούλου, 2010). 
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2. Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση ΚΒ Φοιτητών 

 

Ο αριθμός των ΚΒ μαθητών που φοιτούν σε πανεπιστημιακά τμήματα έχει 

αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 

υπάρχουν ορισμένα μεγάλα προγράμματα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και 

ορισμένα μικρότερα με εγγραφές κωφών φοιτητών. Το National Technical Institute 

for the Deaf στο Rochester Institute of Technology, στο Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης, 

αναφέρει ότι υπάρχουν περίπου 1.100 εγγεγραμμένοι κωφοί φοιτητές. Το 

πανεπιστήμιο Gallaudet της Ουάσιγκτον αναφέρει την ύπαρξη περίπου 1.300 

προπτυχιακών και περίπου 600 αποφοίτων (Lang, 2002). 

Τα τελευταία χρόνια πολλές χώρες έχουν σχεδιάσει και αναπτύξει 

εκπαιδευτικές πολιτικές συμπερίληψης με στόχο την πρόσβαση στην εκπαίδευση 

μαθητών με ειδικές ανάγκες (Avramidis & Norwich, 2002· Mooij & Smeets, 2006). Η 

ιδέα της συμπερίληψης και η πολυπαραγοντική της δομή έχει οδηγήσει τις χώρες 

αυτές σε πολλές εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις (Argyropoulos & Nikolaraizi, 2009). 

Αυτή η συμπεριληπτική πολιτική έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία τάξεων 

αποτελούμενων από ετερογενείς πληθυσμούς. Ειδικότερα, όσον αφορά την ομάδα 

των ΚΒ ατόμων, η συμπερίληψή τους συχνά επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ορισμένων 

υποστηρικτικών υπηρεσιών. 

Προγράμματα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης προσφέρουν στους κωφούς 

φοιτητές ευκαιρίες μόρφωσης και επαγγελματικής εξέλιξης, σε χώρες όπως η 

Αυστραλία (Spradbrow & Power, 2000), η Κίνα (Bao, 2001), η Γερμανία (Cremer, 

1991), το Ισραήλ (Miller & Mizrahi, 2000), η Ιαπωνία (Obata, Okiyoshi, Ohnuma, 

Nemoto, & Hasegawa, 1999) και το Ηνωμένο Βασίλειο (Harrington, 2000). Καθόλου 

ή ελάχιστοι φοιτητές με σοβαρά προβλήματα κώφωσης εγγράφονται σε προγράμματα 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σε χώρες όπως η Αίγυπτος, το Ελ Σαλβαδόρ, ο 

Λίβανος, το Νεπάλ, η Ελλάδα, η Ινδία, το Πουέρτο Ρίκο, η Σαουδική Αραβία και η 

Ταϊλάνδη (Lang, 2002). 

Ορισμένοι παράγοντες που επηρεάζουν την ακαδημαϊκή επιτυχία των ΚΒ 

φοιτητών, σχετίζονται με την προετοιμασία τους στο σχολικό πλαίσιο, τις προκλήσεις 

που συναντούν κατά τη γενικότερη πρόσκτηση της γνώσης, το μεγάλο μήκος των 

τριτοβάθμιων προγραμμάτων σπουδών, τις δυσκολίες στην εκπλήρωση των 

γενικότερων καθηκόντων τους ως φοιτητές λόγω του αυξημένου εργασιακού φόρτου, 
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τη δυσαρέσκεια με την κοινωνική τους ζωή και τις αλλαγές στα επαγγελματικά τους 

ενδιαφέροντα (Stinson & Walter, 1992). Επιπλέον, κοινωνικά και προσωπικά 

χαρακτηριστικά των ΚΒ φοιτητών συμβάλλουν στην ένταξή τους στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Μερικά από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η αυτογνωσία και η σχέση 

της με τη σωστή επιλογή ενός επαγγέλματος, η επιμονή, η αυτοαποτελεσματικότητα, 

η ικανότητα προσαρμογής σε ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον και η γενικότερη 

ωριμότητά τους (Lang, 2002). 

Ωστόσο, πολλοί ΚΒ φοιτητές κατά την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση βιώνουν ένα «πολιτιστικό σοκ», όπως έχουν χαρακτηριστικά επισημάνει 

οι Foster (1989) και Foster και DeCaro (1990). Με τα ευρήματα των Foster και 

DeCaro συνάδουν και τα αποτελέσματα της έρευνας της Kersting (1997). Η Kersting 

(1997), μετά από συνεντεύξεις που διεξήγαγε σε κωφούς πρωτοετείς φοιτητές, τονίζει 

τα συναισθήματα μοναξιάς, απομόνωσης, δυσφορίας και αποξένωσης που αυτοί 

ένιωθαν κατά το πρώτο τουλάχιστον έτος της φοίτησής τους. Τα συναισθήματα αυτά 

άλλαξαν μόνο κατά τα επόμενα έτη των σπουδών τους, εν μέρει ως αποτέλεσμα της 

βελτιωμένης επικοινωνίας τους με τους συμφοιτητές τους και της αυξημένης 

συμμετοχής τους σε δραστηριότητες εξωπανεπιστημιακές. 

Αδιαμφισβήτητες όμως είναι και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΚΒ 

φοιτητές στην αναγνωστική κατανόηση σε σύγκριση με τους ακούοντες 

συνομηλίκους τους (Gallaudet Research Institute, 2005· Holt, 1993· Traxler, 2000· 

Wauters, Van Bon, & Telling, 2006). Οι δυσκολίες αυτές εντοπίζονται σε επίπεδο 

λεξιλογικό, συντακτικό, γραμματικό, μορφολογικό, πραγματολογικό. Ειδικότερα, το 

λεξιλογικό τους επίπεδο είναι φτωχό και περιορισμένο, με δυσκολίες στη γενίκευση 

του νοήματος (Fabretti, Volterra, & Pontecorvo, 1998). Πολλές φορές μάλιστα, οι ΚΒ 

φοιτητές αποτυγχάνουν να ανιχνεύσουν το νόημα ιδιωματικών εκφράσεων, 

μεταφορών και αλληγοριών (Rittenhouse & Stearns, 1982). 

Συνεπώς, παρ’ όλη την αναντίρρητη διανοητική, πνευματική, 

συναισθηματική, ηθική, πολιτική και κοινωνικοπολιτιστική σημασία της 

εκπαίδευσης, οι ΚΒ φοιτητές συναντούν εμπόδια κατά την πρόσβασή τους σε αυτήν. 

Τα εμπόδια αυτά είναι είτε εξωτερικά, δηλαδή συνδέονται με παράγοντες που δεν 

σχετίζονται με τους ίδιους τους ΚΒ φοιτητές, είτε εσωτερικά, που σχετίζονται με 

χαρακτηριστικά των ίδιων των ΚΒ φοιτητών. Συγκεκριμένα, στην παρούσα 

μεταπτυχιακή εργασία, θα γίνει αναφορά στις απόψεις ΚΒ φοιτητών σχετικά με την 

ένταξή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα γίνει μια προσπάθεια διερεύνησης των 
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απόψεων αυτών, με σκοπό να διαλευκανθούν ζητήματα που θέτουν τροχοπέδη στην 

ισότιμη πρόσβασή τους. Θα επισημανθεί πως οι απόψεις αυτές συχνά σχετίζονται με 

εμπόδια που συναντούν τα ΚΒ άτομα σε ποικίλους τομείς κατά την πρόσβασή τους 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
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3. Εμπόδια στην Πρόσβαση των ΚΒ φοιτητών 

 

Όπως προαναφέρθηκε και παραπάνω, μικρός είναι ο αριθμός των ΚΒ ατόμων 

που εισάγονται σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας. Παρά τις 

οποιεσδήποτε προσπάθειες βελτίωσης και προόδου, τα προβλήματα παραμένουν και 

πολλές φορές οδηγούν σε ένα υψηλό ποσοστό αποτυχίας και εγκατάλειψης των 

σπουδών (Moores, 2011). Το πανεπιστημιακό περιβάλλον δημιουργεί αναμφισβήτητα 

πολλές προκλήσεις στους ΚΒ φοιτητές. Η ενσωμάτωσή τους απαιτεί όχι μόνο την 

ικανότητα ολοκλήρωσης ακαδημαϊκών εργασιών και δραστηριοτήτων, αλλά και την 

ικανότητα εμπλοκής τους με τους συνομηλίκους τους και τους καθηγητές τους, 

στοιχεία απαραίτητα κατά τα πρώτα χρόνια της πανεπιστημιακής τους ζωής για την 

αύξηση και επίτευξη της ακαδημαϊκής τους επιτυχίας. 

Οι Foster, Long και Snell (1999) αναφέρουν πως οι κωφοί φοιτητές νιώθουν 

λιγότερο ενσωματωμένοι στην πανεπιστημιακή πραγματικότητα σε σύγκριση με τους 

ακούοντες συμφοιτητές τους, ενώ πολλοί καθηγητές τους δεν προχωρούν στις 

απαραίτητες προσαρμογές, οι οποίες θα ευνοήσουν τους κωφούς φοιτητές και θα 

συνδράμουν στην αποτελεσματικότερη κατανόηση της ύλης. Επιπλέον, υποστηρίζουν 

πως συχνά οι πανεπιστημιακοί καθηγητές διακόπτουν την οπτική επαφή με τους 

κωφούς φοιτητές τους καθώς γράφουν στον πίνακα, περπατούν στην αίθουσα ή 

διαβάζουν ένα έγγραφο, γεγονός το οποίο εμποδίζει τη χειλεανάγνωση. Συνεπώς, οι 

κωφοί φοιτητές χάνουν πολύτιμο όγκο πληροφοριών κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας. 

Άλλοι πάλι ερευνητές επισημαίνουν πως τα σημαντικότερα προβλήματα των 

κωφών φοιτητών αφορούν σε επικοινωνιακές δυσκολίες και όχι στις διανοητικές 

απαιτήσεις των ποικίλων πανεπιστημιακών μαθημάτων (Moores, 1987). Οι 

Richardson, MacLeod-Gallinger, McKee και Long (2000) σχολιάζουν πως οι κωφοί 

φοιτητές παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα άγχους σχετικά με το φόρτο της 

ακαδημαϊκής τους εργασίας και, επιπλέον, αντιμετωπίζουν δυσκολία να συσχετίσουν 

ιδέες πάνω σε διάφορα θέματα. Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε συνήθως σε 

εκείνους τους φοιτητές, οι οποίοι επικοινωνούσαν με τη νοηματική γλώσσα. Σε 

γενικές γραμμές όμως, στην έρευνα που διεξήγαγαν σε 149 και 121 ακούοντες 

φοιτητές, παρατηρούν πως οι κωφοί φοιτητές κρίνονται εξίσου ικανοί με τους 

ακούοντες στην κατανόηση του βασικού νοήματος των επιμέρους μαθημάτων. 
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Επιπλέον επισημαίνουν πως οι κωφοί φοιτητές πιο συχνά υιοθετούν μία κριτική 

προσέγγιση και αναλύουν την εσωτερική δομή των μελετώμενων θεμάτων σε σχέση 

με τους ακούοντες συμφοιτητές τους. 

Οι Stinson και Walter (1997) συσχετίζουν την ακαδημαϊκή επιτυχία και 

ικανοποίηση των κωφών φοιτητών με την επιμονή και την κοινωνική ολοκλήρωση. 

Θεωρούν πρωτίστης σημασίας για την ολοκλήρωση των σπουδών των κωφών 

φοιτητών την απόκτηση ανεξαρτησίας, τη διαμόρφωση ταυτότητας και την ανάπτυξη 

κοινωνικών δεξιοτήτων εκ μέρους τους. Ο Yoshinga-Itano (2003) επισημαίνει πως τα 

παιδιά που διαγνώστηκαν πριν την ηλικία των έξι μηνών με κώφωση έχουν καλύτερα 

γλωσσικά αποτελέσματα και μπορούν να επικοινωνήσουν πιο αποτελεσματικά με το 

περιβάλλον τους, γεγονός που οδηγεί σε βελτίωση της κοινωνικοσυναισθηματικής 

τους κατάστασης και ιδιαίτερα της αυτοαντίληψής τους. Άλλες πάλι έρευνες 

προτείνουν πως οι εκ γενετής ή προγλωσσικά κωφοί έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες 

έλλειψης επικοινωνιακών δεξιοτήτων, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στις 

περιορισμένες διαπροσωπικές συναλλαγές (Remine, Care, & Grbic, 2009). 

Η Chute (2012) αναφέρεται στις αυξημένες εκπαιδευτικές ευκαιρίες των 

φοιτητών με ακουστική απώλεια τη σύγχρονη εποχή. Θεωρεί πως στην αλλαγή αυτή 

συνέβαλε η τεχνολογία των κοχλιακών εμφυτευμάτων σε συνδυασμό με τις 

επιπρόσθετες εκπαιδευτικές τεχνολογίες, όπως τα μαθήματα σύγχρονης εκπαίδευσης 

και, γενικώς, διάφορα συστήματα που στηρίζονται στο διαδίκτυο. Οι τάξεις όμως στις 

οποίες το υλικό παρουσιάζεται κατά κύριο λόγο προφορικά και χωρίς υποστηρικτική 

τεχνολογία ή χωρίς προσαρμογές εντός της αίθουσας διδασκαλίας, παρατείνουν τα 

εμπόδια των ΚΒ φοιτητών. Βέβαια, η προηγούμενη γνώση των σπουδαστών 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μετέπειτα ακαδημαϊκή τους πορεία, καθώς 

συμβάλλει στη δημιουργία μιας καλής ακαδημαϊκής βάσης. Επιπλέον περιοριστικοί 

παράγοντες στην ακαδημαϊκή εμπλοκή του ΚΒ φοιτητή, αποτελούν οι φτωχές 

προφορικές δεξιότητες, η περιορισμένη άποψη για τον κόσμο, η μη ικανοποιητική 

διαχείριση προσωπικού χρόνου και οι ανεπαρκείς δεξιότητες εγγραμματισμού. Για 

όλους τους παραπάνω λόγους, ο κωφός σπουδαστής οφείλει από τα σχολικά του ήδη 

χρόνια να μάθει να χρησιμοποιεί τη γλώσσα, να αναπτύσσει κριτική ικανότητα και να 

οργανώνει το χρόνο του, με σκοπό να εκπληρώνει εγκαίρως όλες του τις εργασίες. 

Οι Marschark, Sapere, Convertino και Seewagen (2005) εξετάζουν τις 

επιδράσεις ορισμένων μεταβλητών στη μάθηση κωφών σπουδαστών σε περιβάλλοντα 

ενσωμάτωσης. Μελετούν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων 
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χαρακτηριστικών των φοιτητών, των χαρακτηριστικών των διερμηνέων και ποικίλες 

πλευρές ενός περιβάλλοντος διερμηνείας. Έμφαση δίνουν στην εξοικείωση μεταξύ 

φοιτητών και διερμηνέων, στην εμπειρία των διερμηνέων, στις προτιμήσεις 

διερμηνείας των φοιτητών και στην αλληλεπίδραση όλων των παραπάνω 

παραγόντων. Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους καταδεικνύουν το γεγονός πως 

μικρότερο ποσοστό κωφών φοιτητών κατανόησε τη διάλεξη σε σύγκριση με τους 

ακούοντες φοιτητές. Κατά μέσο όρο, ακόμα και όταν η διερμηνεία έγινε από 

διερμηνείς που έχουν μεγάλη εμπειρία, που γνωρίζουν τους φοιτητές και που τείνουν 

να προσαρμόζουν τις επικοινωνιακές τους προτιμήσεις σε αυτές των κωφών 

σπουδαστών, η πρόσκτηση πληροφοριών εκ μέρους των κωφών φοιτητών ήταν 

μικρότερη σε σχέση με αυτή των ακουόντων. Η έρευνα των Marschark και των 

συνεργατών του (2005) τονίζει πως ακόμη και οι κωφοί φοιτητές που έχουν κωφούς 

γονείς και λαμβάνουν διερμηνεία από διερμηνείς υψηλών προσόντων, δεν βρίσκονται 

σε ισότιμο επίπεδο με τους ακούοντες συνομηλίκους τους στις πανεπιστημιακές 

τάξεις. Για την κατάσταση αυτή δεν οφείλεται η ακουστική απώλεια των φοιτητών, 

αλλά ο τρόπος που διδάσκονται. Για να βελτιωθούν οι εκπαιδευτικές τους ευκαιρίες 

πρέπει να γίνει κατανοητός ο τρόπος που οι ίδιοι μαθαίνουν και τι καταλαβαίνουν 

μέσα από τα διάφορα επικοινωνιακά στυλ. 

Οι Napier και Barker (2004) καταγράφουν τις απόψεις τεσσάρων κωφών 

Αυστραλών φοιτητών από ποικίλα γλωσσολογικά και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 

σχετικά με την πρόβλεψη παροχής διερμηνείας στις πανεπιστημιακές διαλέξεις. Τα 

αποτελέσματα της έρευνάς τους αποδεικνύουν πως οι κωφοί φοιτητές προτιμούν τους 

διερμηνείς που συνδυάζουν και τα δύο στυλ διερμηνείας, πραγματοποιώντας 

εναλλαγές μεταξύ της ελεύθερης προσέγγισης και μιας πιο κυριολεκτικής-

λογοτεχνικής προσέγγισης. Επιπλέον, οι φοιτητές που συμμετείχαν στην έρευνα 

επισημαίνουν την ανάγκη να κατέχουν οι διερμηνείς πτυχίο πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης, ειδικότερα όταν εργάζονται σε πανεπιστημιακά περιβάλλοντα. Ωστόσο, 

οι φοιτητές προχωρώντας σε μια σφαιρική αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

διερμηνείας στο πανεπιστήμιο, αναγνωρίζουν πως η διερμηνεία δεν τους παρέχει 

πλήρη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

Η Kersting (1997), όπως προαναφέρθηκε, σε έρευνά της αποτυπώνει τα 

προβλήματα κοινωνικής προσαρμογής που αντιμετώπισαν πρωτοετείς κωφοί 

φοιτητές, οι οποίοι δεν γνώριζαν νοηματική γλώσσα και δεν ήταν εξοικειωμένοι με 

την κουλτούρα των Κωφών. Τα προβλήματα αυτά σχετίζονταν με τις διαπροσωπικές 
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τους σχέσεις τόσο με τους κωφούς συμφοιτητές τους όσο και με τους ακούοντες. 

Μηνύματα απομόνωσης και αποξένωσης δέχονταν και από τις δύο ομάδες 

συνομηλίκων τους. Τα συναισθήματα αυτά της μοναξιάς και της περιθωριοποίησης 

ήταν εμφανή κυρίως κατά το πρώτο έτος των σπουδών τους. Ειδικότερα, οι κωφοί 

συμφοιτητές τους τούς αντιμετώπιζαν με εχθρότητα λόγω της έλλειψης γνώσης 

νοηματικής γλώσσας εκ μέρους τους, αλλά και των αξιών της κουλτούρας των 

Κωφών. Από την άλλη πλευρά, οι ακούοντες συμφοιτητές τους τούς αντιμετώπιζαν 

με προκατάληψη λόγω των φυσικών εμποδίων που είχαν στην επικοινωνία. Η 

Kersting (1997) τονίζει πως οι επιστήμονες που ασχολούνται με την οργάνωση 

μεταδευτεροβάθμιων προγραμμάτων για κωφούς φοιτητές, οφείλουν να λαμβάνουν 

υπόψη τους τις εμπειρίες των κωφών φοιτητών και να σχεδιάζουν τα εκάστοτε 

προγράμματα και υπηρεσίες βάσει των αναγκών τους. 

Οι Richardson, Marschark, Sarchet και Sapere (2010) ερευνούν την 

ακαδημαϊκή επιτυχία μεταξύ ΚΒ φοιτητών σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια. 

Συγκεκριμένα, μελετούν τις εμπειρίες ΚΒ σπουδαστών που ήταν εγγεγραμμένοι σε 

τυπικά προγράμματα με ακούοντες φοιτητές και τις εμπειρίες ΚΒ σπουδαστών που 

παρακολουθούσαν ξεχωριστά προγράμματα, στο ίδιο ίδρυμα, χωρίς όμως ακούοντες 

φοιτητές. Καταγράφουν αναλυτικά τις αντιλήψεις τους, το ποσοστό συμμετοχής τους 

μέσα στην τάξη και τη γενικότερη πρόσβαση που είχαν στις πληροφορίες. Και οι δύο 

ομάδες φοιτητών εξέφρασαν την ανησυχία τους για το επίπεδο καλής διδασκαλίας 

και την απόκτηση γενικών δεξιοτήτων εκ μέρους τους, ενώ αποτύπωσαν και το 

σημαντικό ρόλο της αξιολόγησης και του φόβου της αποτυχίας ως παράγοντα 

εμπλοκής τους στη μαθησιακή διαδικασία. Οι φοιτητές που παρακολουθούσαν σε 

τυπικές τάξεις ήταν πιο θετικοί σχετικά με την απόκτηση αναλυτικών δεξιοτήτων και 

το ενδιαφέρον που έδειχναν οι καθηγητές τους στους ίδιους, συμπεριλαμβανομένης 

και της ευελιξίας. Οι φοιτητές που παρακολουθούσαν σε ξεχωριστές τάξεις από τους 

ακούοντες συμφοιτητές τους ήταν πιο θετικοί σχετικά με τις προσδοκίες του φόρτου 

εργασίας τους, την ανατροφοδότηση των καθηγητών και τις επιλογές που είχαν στην 

επιλογή των διαφόρων μαθημάτων. 

Οι Porter, Camerlengo, DePuye και Sommer (1998) θεωρούν υψίστης 

σημασίας τον εκπαιδευτικό αντίκτυπο και την αξία της ζωής μέσα στην 

πανεπιστημιούπολη. Οι φοιτητές, άλλοι λιγότερο άλλοι περισσότερο, εμπλέκονται με 

διάφορες δραστηριότητες στο χώρο του πανεπιστημίου και αλληλεπιδρούν με μέλη 

του πανεπιστημίου, του προσωπικού και με συνομηλίκους τους. Η σημασία της ζωής 
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στην πανεπιστημιούπολη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο τόσο για τους ακούοντες 

όσο και για τους κωφούς φοιτητές. Ο βαθμός στον οποίο είναι ικανοί οι σπουδαστές 

να εμπλέκονται αποτελεσματικά σε διάφορα προγράμματα και δραστηριότητες του 

πανεπιστημίου, επηρεάζει θεμελιωδώς τις εκπαιδευτικές τους εμπειρίες. Σημαντικές 

προκλήσεις όλων των σπουδαστών αποτελούν η διανοητική, διαπροσωπική και ηθική 

ανάπτυξη, καθώς και η δημιουργία ταυτότητας. Ωστόσο, τα προσωπικά μαθησιακά 

χαρακτηριστικά, οι παρελθοντικές εμπειρίες, οι γλωσσικές και επικοινωνιακές 

δυνατότητες και οι προσωπικές φιλοδοξίες των ΚΒ φοιτητών καθορίζουν σε μεγάλο 

βαθμό την ανάπτυξη των παραπάνω διαστάσεων. Ο Porter και οι συνεργάτες του 

(1998) επισημαίνουν πως τα ΚΒ άτομα συχνά αντιμετωπίζουν εμπόδια και 

προβλήματα κατά τη διάρκεια της πανεπιστημιακής τους ζωής λόγω της έλλειψης 

των απαραίτητων εργαλείων και ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος. 

Οι Stinson, Liu, Saur και Long (1996) ερευνούν τις απόψεις 50 ΚΒ φοιτητών 

που παρακολουθούσαν τυπικές τάξεις μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου. Ειδικότερα, 

διερευνούν την ευκολία τους κατά την επικοινωνία μέσα στην τάξη με τους 

ακούοντες καθηγητές, καθώς και την ποιότητα της επικοινωνίας τους με τους 

ακούοντες και τους κωφούς συνομηλίκους τους. Μία υποομάδα φοιτητών σε μια εις 

βάθος συνέντευξη διατύπωσε τις αντιλήψεις της για το βαθμό επικοινωνιακής 

ευκολίας μέσα στην αίθουσα, την ύπαρξη υποστηρικτικών υπηρεσιών και τις 

συμπεριφορές των καθηγητών και των φοιτητών απέναντι στους κωφούς συμφοιτητές 

τους. Οι ΚΒ φοιτητές που είχαν μεγαλύτερη άνεση στη χρήση της ομιλούμενης 

γλώσσας, ανέφεραν πως προσλάμβαναν μεγαλύτερο αριθμό και καλύτερης ποιότητας 

πληροφορίες από ότι οι ΚΒ συμφοιτητές τους που είχαν μικρότερη άνεση στη χρήση 

της ομιλούμενης γλώσσας. Πάντως τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν πως η 

επικοινωνία των ΚΒ φοιτητών με τους ακούοντες συσπουδαστές τους και τους 

καθηγητές τους διαφέρει σημαντικά, όπως και οι σχέσεις τους με τους κωφούς 

συνομηλίκους και οι ανησυχίες τους σε θέματα πρόσβασης. 

Επιπλέον, αρκετά συχνά οι διδάσκοντες αδιαφορούν για τις ανάγκες των ΚΒ 

φοιτητών τους, μπορεί να μιλούν πολύ γρήγορα ή να μην διατηρούν επαφή με τους 

ΚΒ φοιτητές, εμποδίζοντας έτσι τη δυνατότητα να κάνουν τα ΚΒ άτομα 

χειλεανάγνωση. Πολλοί από αυτούς δεν προβαίνουν στις απαραίτητες τροποποιήσεις 

και διαφοροποιήσεις στη διδασκαλία τους, και δεν θεωρούν τους εαυτούς τους 

υπεύθυνους για την επιτυχία ή αποτυχία αυτών των φοιτητών (Foster et al., 1999). 

Αντίθετα, χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού καθηγητή αποτελούν η γνώση και 
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χρήση εκ μέρους του της νοηματικής γλώσσας, η παροχή ξεκάθαρων διαλέξεων, η 

ευελιξία του, η χρήση οπτικού υλικού, η γνώση του αντικειμένου του. Ακόμη, η 

προσπάθειά του να εμπλέκει ενεργά τους φοιτητές στις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες, να δίνει έμφαση στα βασικά σημεία του μαθήματος, να μιλάει 

καθαρά, να είναι οργανωμένος, να παρέχει ανατροφοδότηση στους φοιτητές του, να 

είναι φιλικός, να αντιλαμβάνεται την κώφωση ως μία εκπαιδευτική και όχι ιατρική 

κατάσταση και να συνδέει τα μαθήματα με τον πραγματικό κόσμο (Lang, Dowaliby, 

& Anderson, 1994· Lang, McKee, & Conner, 1993). 

Η Foster και οι συνεργάτες της (1999), όπως προαναφέρθηκε, διερευνούν τις 

εμπειρίες κωφών φοιτητών και των καθηγητών τους σε τυπικές τάξεις πανεπιστημίου. 

Στην έρευνά τους χρησιμοποιούν τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές μεθόδους 

διερεύνησης. Από τη μια πλευρά εξετάζουν το βαθμό πρόσβασης των κωφών 

φοιτητών στην πληροφορία και το βαθμό εμπλοκής τους στη μαθησιακή διαδικασία. 

Από την άλλη πλευρά ζητείται από τους καθηγητές να σχολιάσουν την εκπαιδευτική 

τους προσέγγιση και τις οποιεσδήποτε εκπαιδευτικές τροποποιήσεις που εφαρμόζουν 

μέσα στην αίθουσα, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες των κωφών 

φοιτητών τους. Παρόλο που οι κωφοί φοιτητές αντιμετωπίζουν την επικοινωνία μέσα 

στην τάξη και την εμπλοκή τους με παρόμοιο τρόπο με τους ακούοντες συνομηλίκους 

τους, ωστόσο διατυπώνουν περισσότερες ανησυχίες σχετικά με το ρυθμό της 

διδασκαλίας σε σύγκριση με τους ακούοντες συμφοιτητές τους και εκφράζουν την 

άποψη πως νοιώθουν λιγότερο ενσωματωμένοι στην πανεπιστημιακή ζωή. Σε γενικές 

γραμμές οι τροποποιήσεις που γίνονταν για τους κωφούς φοιτητές στο πλαίσιο του 

πανεπιστημίου και οι εκάστοτε υποστηρικτικές υπηρεσίες κρίνονται ανεπαρκείς, 

γεγονός που αποτελεί εμπόδιο στην ισότιμη πρόσβαση των κωφών φοιτητών στην 

εκπαίδευση. 

Στη βιβλιογραφική ανασκόπηση του Lang (2002) επισημαίνονται τα εμπόδια 

που συναντούν οι κωφοί φοιτητές κατά την πρόσκτηση γνώσης, οι πιο συνηθισμένες 

υπάρχουσες υποστηρικτικές υπηρεσίες για τους κωφούς φοιτητές και προτείνονται 

λύσεις για τη βελτίωση της ακαδημαϊκής τους επιτυχίας. Ως πιο συνηθισμένες 

υποστηρικτικές υπηρεσίες κατονομάζει την ενισχυτική διδασκαλία του κωφού 

φοιτητή (tutoring), τη διερμηνεία (interpreting), τη σύγχρονη καταγραφή των 

πανεπιστημιακών διαλέξεων σε μια οθόνη υπολογιστή/υπηρεσία υποτιτλισμού (real 

time captioning) και την παροχή ακαδημαϊκών συμβουλών από εξειδικευμένο 

προσωπικό. Επιπλέον, ο Lang (2002) αναφέρεται στη σημασία της χρήσης 
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σημειώσεων εκ μέρους των κωφών σπουδαστών, στην αξία της συμμετοχής τους 

στην τάξη, στη διαδικασία της ενεργούς μάθησης και στους παράγοντες που 

συμβάλλουν σε μια αποτελεσματική διδασκαλία. Σχετικά με τις λύσεις που προτείνει 

για την ενίσχυση της πρόσβασης των κωφών φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

έμφαση δίνει στην προετοιμασία των σπουδαστών πριν την είσοδό τους στο 

πανεπιστήμιο, στον εκσυγχρονισμό των υποστηρικτικών υπηρεσιών, σε μη 

ακαδημαϊκούς παράγοντες όπως η αυτοαποτελεσματικότητα, θέματα ταυτότητας και 

οι κοινωνικές διαστάσεις της εμπλοκής σε ένα πανεπιστημιακό περιβάλλον, στην 

επαγγελματική επάρκεια του ακαδημαϊκού προσωπικού, στο μέγεθος της τάξης, στο 

ρόλο της τεχνολογίας και στους τρόπους διασποράς των ερευνητικών δεδομένων σε 

διεθνές επίπεδο. 

Ο Brelje (1999) γράφει ότι σε, γενικές γραμμές, οι βαρήκοοι φοιτητές έχουν 

καλύτερες ευκαιρίες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης απ’ ότι οι φοιτητές με πιο σοβαρή 

ακουστική απώλεια. Τα σημαντικά προβλήματα, σύμφωνα με τον Brelje (1999: 418), 

είναι «η αέναη συμπεριφορά μεταξύ των πολιτών ορισμένων χωρών ότι τα κωφά 

άτομα δεν είναι ικανά να ολοκληρώσουν με επιτυχία ένα κολέγιο ή την 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση» και η έλλειψη ποιοτικών προγραμμάτων στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Στη Γερμανία (Cremer, 1991), σε μία μελέτη 125 φοιτητών πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης καταδεικνύεται πως το 99,2% των φοιτητών θεωρεί αναγκαίες τις 

υποστηρικτικές υπηρεσίες. Το 69,5% των συμμετεχόντων αναγνωρίζει την ύπαρξη 

ατόμων που κρατούν σημειώσεις ως πάρα πολύ σημαντική στην επιτυχία τους, το 

59% την ύπαρξη δασκάλων και το 34,3% την ύπαρξη διερμηνέων. Οι Γερμανοί 

φοιτητές ευνοούν ξεκάθαρα την ύπαρξη εξειδικευμένων δασκάλων (71,4%) παρά 

ανειδίκευτων. Αντίθετα, ο Obata και οι συνεργάτες του (1999) επισημαίνουν ότι το 

25,6% από ένα δείγμα 144 φοιτητών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ιαπωνίας, 

πιστεύει πως τα μεταδευτεροβάθμια ιδρύματα δεν είναι ελκυστικά, γιατί δεν 

υπάρχουν ειδικές υποστηρικτικές υπηρεσίες. 

Οι Freebody και Power (2001) παρουσιάζουν τις συνεντεύξεις ΚΒ 

Αυστραλών φοιτητών. Οι συμμετέχοντες στην έρευνά τους περιγράφουν τη φύση της 

ακουστικής τους απώλειας και τις συνέπειές της στις προηγούμενες, αλλά και 

τρέχουσες κοινωνικές και εκπαιδευτικές εμπειρίες τους. Μέσα από τις συνεντεύξεις 

αυτές αναδύονται τρεις στάσεις απέναντι στην κώφωση: αυτή της αναπηρίας, μιας 

πραγματικής πολυπλοκότητας και ενός πολιτισμού. Οι συνεντευξιαζόμενοι αναλύουν 
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διάφορες πλευρές του χαρακτήρα τους και ιστορίες σχετικά με τις ποικίλες 

ταυτότητές τους. Εκθέτουν διάφορα περιστατικά σχετικά με την οικογενειακή, 

σχολική, εργασιακή και διαπροσωπική τους ζωή. Ουσιαστικά κάνουν μία 

αυτοβιογραφία του εαυτού τους, εστιάζοντας στην ιστορία των εκπαιδευτικών τους 

ευκαιριών και προβλημάτων. 

Οι Schick, Williams και Kupermintz (2005) ερευνούν τις δυνατότητες 

πρόσβασης ΚΒ φοιτητών μέσω της χρήσης των υπηρεσιών των εκπαιδευτικών 

διερμηνέων. Ακόμη και αν ο διερμηνέας έχει πολύ εξειδικευμένες γνώσεις, η πλήρης 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των πανεπιστημιακών διαλέξεων και στην κοινωνική ζωή 

σε μια «ακούουσα» τάξη παρουσιάζει πολλές προκλήσεις. Οι ερευνητές εστιάζουν 

στις δεξιότητες και τις γνώσεις των διερμηνέων και συμπεραίνουν πως το 60% των 

διερμηνέων έχει ανεπαρκείς δεξιότητες διερμηνείας, με αποτέλεσμα να 

παρεμποδίζεται η πλήρης πρόσβαση των ΚΒ φοιτητών στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα 

και την κοινωνική αλληλεπίδραση. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 2091 

εκπαιδευτικοί διερμηνείς, οι οποίοι συμπλήρωσαν μια αξιολόγηση για την επίδοσή 

τους (Educational Interpreters Performance Assessment – EIPA). Οι συγγραφείς 

καταλήγουν στην ανάγκη εύρεσης ενός κατάλληλου μοντέλου διερμηνείας για κάθε 

παιδί, έτσι ώστε να μη μένει πίσω σε σχέση με τους ακούοντες συμφοιτητές του. 

Ο Boutin (2008) αναφέρεται στο φαινόμενο διαρροής των ΚΒ φοιτητών από 

το πανεπιστήμιο. Το φαινόμενο διαρροής αφορά βέβαια όλα τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες, αλλά κυρίως τα άτομα με ακουστική απώλεια. Συγκεκριμένα, επισημαίνει 

πως το 75% των ΚΒ φοιτητών αποτυγχάνουν να ολοκληρώσουν το πανεπιστήμιο. Οι 

εν λόγω φοιτητές παρουσιάζουν διαφορετικές ανάγκες από αυτές των ακουόντων 

συμφοιτητών τους, οι οποίες σχετίζονται με τις τεχνολογικές υπηρεσίες που 

χρησιμοποιούν για να έχουν ακαδημαϊκή πρόσβαση, με τη γλωσσική ανάπτυξη, τις 

επικοινωνιακές μεθόδους και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Ένα σύνολο 

επαγγελματιών οφείλει να συμπαραστέκεται στους φοιτητές αυτούς και να συνδράμει 

στην επίτευξη των ακαδημαϊκών τους στόχων, χωρίς ταυτόχρονα να τους στερεί την 

αυτονομία και την πολιτιστική τους ταυτότητα. 

Οι Convertino, Marschark, Sapere, Sarchet και Zupan (2009) προσπαθούν να 

καθορίσουν και να προβλέψουν τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ακαδημαϊκή 

επιτυχία των κωφών και βαρήκοων φοιτητών. Παρελθοντικές έρευνες σε ΚΒ 

φοιτητές εστιάζουν κυρίως στο βαθμό της ακουστικής απώλειας, τη χρήση κοχλιακών 

εμφυτευμάτων, το εκπαιδευτικό πλαίσιο και τους επικοινωνιακούς παράγοντες. Η 
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έρευνα των Convertino και των συνεργατών του (2009) χρησιμοποιεί δεδομένα από 

δέκα προηγούμενα πειράματα, με σκοπό να διακρίνει τους παράγοντες 

πανεπιστημιακής ετοιμότητας των ΚΒ σπουδαστών και μεθόδους ενίσχυσης της 

μάθησής τους μέσα στην τάξη. Ένας σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας της 

ακαδημαϊκής τους επιτυχίας αποτελεί η ακαδημαϊκή προετοιμασία, αλλά όχι η 

ακουολογική κατάσταση και η επικοινωνιακή μέθοδος των φοιτητών. Αυτό που έχει 

σημασία σε κάθε περίπτωση είναι η έλευση κωφών φοιτητών, οι οποίοι θα έχουν 

επαρκείς γνώσεις κατά την είσοδό τους στο πανεπιστήμιο, μαθησιακές δεξιότητες και 

επικοινωνιακή ευελιξία. 

Ο Hyde και οι συνεργάτες του (2009) ερευνούν τις εμπειρίες ΚΒ φοιτητών 

του πανεπιστημίου Griffith στην πολιτεία Queensland της Αυστραλίας σε μια 

ανασκόπηση που πραγματοποιούν ανάμεσα στην εικοσαετία 1985-2005. Εξετάζουν 

τις εμπειρίες, τις προκλήσεις, τη χρήση διαφόρων επικοινωνιακών εργαλείων και 

υποστηρικτικών υπηρεσιών στο πανεπιστήμιο 72 σπουδαστών, αλλά και αποφοίτων 

της εν λόγω εικοσαετίας. Οι φοιτητές βρήκαν αρκετά ικανοποιητικές και 

εξειδικευμένες τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που λάμβαναν, αν και πολλοί από 

αυτούς συνάντησαν εμπόδια στην πρόσβαση του ακαδημαϊκού προγράμματος. Όσον 

αφορά στον κοινωνικό τομέα, πολλοί φοιτητές υποστήριξαν ότι απέκτησαν 

ικανοποιητικές φιλίες, ενώ άλλοι επεσήμαναν συναισθήματα κοινωνικού 

αποκλεισμού μεταξύ των ακουόντων συνομηλίκων τους. 

 

3.1. Δυσκολίες στην Ανάγνωση 

 

Η πρόσβαση όμως στη γνώση και η ακαδημαϊκή επιτυχία των ΚΒ ατόμων 

επηρεάζεται και σχετίζεται άμεσα και με το επίπεδο της αναγνωστικής τους 

κατανόησης. Είναι γεγονός πως η πλειοψηφία αυτών των ατόμων έχει αναγνωστικές 

ικανότητες που αντιστοιχούν στις αναγνωστικές ικανότητες ακουόντων μαθητών 

Τετάρτης τάξης δημοτικού (Gallaudet Research Institute, 2005· Holt, 1993· Traxler, 

2000). Τα ελλείμματα που παρουσιάζουν τα ΚΒ άτομα στην αναγνωστική κατανόηση 

αποτελούν σοβαρό μειονέκτημα και για την κοινωνική τους ενσωμάτωση και την 

επαγγελματική τους αποκατάσταση (Miller, 2010). 

Η ανάγνωση είναι μία σύνθετη διαδικασία που απαιτεί την ενεργή κατασκευή 

του νοήματος από ένα κείμενο, με τη χρήση γλωσσολογικών κανόνων και την 

αποκωδικοποίηση γραμμάτων και λέξεων, αλλά και τη χρήση μεταγνωστικών 
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στρατηγικών (Brown & Brewer, 1996). Πολλές έρευνες έχουν διεξαχθεί σχετικά με 

την αναγκαιότητα των φωνολογικών δεξιοτήτων κωφών ατόμων για την 

αποτελεσματική αναγνωστική κατανόηση και τα ευρήματά τους καταδεικνύουν τον 

πρωτεύοντα ρόλο της φωνολογίας στην επίτευξη της αναγνωστικής ικανότητας (Ehri, 

Nunes, Stahl, & Willows, 2001· Share, 1995· Troia, 2004). 

Οι αναγνωστικές δυσκολίες επομένως των ΚΒ ατόμων οφείλονται συχνά στα 

ελλείμματα που αυτοί παρουσιάζουν στη φωνολογική ενημερότητα (Bergeron, 

Lederberg, Easterbrooks, Miller, & Connor, 2009· Paul, Wang, Trezek, & Luckner, 

2009). Η έρευνα των Kelly και Barac-Cikoja (2007) συμφωνεί με το παραπάνω 

εύρημα και επισημαίνει τη σχέση των δεξιοτήτων φωνολογικής επεξεργασίας μιας 

λέξης των προγλωσσικά κωφών και της φτωχής αναγνωστικής τους κατανόησης. 

Άλλοι πάλι αναφέρουν ένα έλλειμμα δομικής γνώσης, το οποίο σχετίζεται με την 

ελλειμματική συντακτική τους γνώση, που συνεπάγεται την άγνοια δομικών 

πληροφοριών (συγκεκριμένα της σειράς των λέξεων) ως μία ζωτική πηγή για την 

επεξεργασία του τελικού νοήματος της πρότασης (Miller et al., 2012). 

Συνεπώς, τα ελλείμματα στο φωνολογικό τομέα φαίνεται πως υποβιβάζουν 

την αποτελεσματική αναγνωστική κατανόηση, μία υπόθεση που έχει κερδίσει έδαφος 

μέσα από την έρευνα ακουόντων δυσλεκτικών αναγνωστών (Miller, 2010). Άλλες 

πάλι έρευνες δεν έχουν καταφέρει να συσχετίσουν την ύπαρξη σημαντικής θετικής 

συσχέτισης μεταξύ της φωνημικής ενημερότητας, των δεξιοτήτων αποκωδικοποίησης 

φωνολογικών λέξεων και της αναγνωστικής κατανόησης ανάμεσα σε προγλωσσικά 

κωφούς αναγνώστες (Izzo, 2002· Kyle & Harris, 2006· McQuarrie & Parrila, 2009· 

Miller, 2010). 

Οι Charlier και Leybaert (2000) επισημαίνουν πως τα κωφά άτομα έχουν 

φωνολογικές ικανότητες, αν και σε μικρότερο βαθμό από τους ακούοντες. 

Ειδικότερα, παραθέτουν πως οι κωφοί ενήλικες και παιδιά παρουσιάζουν μια 

ευαισθησία στη φωνολογική δομή των λέξεων (π.χ. μπορούσαν να προχωρήσουν σε 

σχόλια σχετικά με το ρυθμό σε ζευγάρια εκτυπωμένων λέξεων), αλλά επίσης είναι 

ικανοί να παράγουν σωστούς ρυθμούς ανεξάρτητα από την ορθογραφική δομή των 

λέξεων. Ωστόσο, το φωνολογικό σύστημα των κωφών που βασίζεται αποκλειστικά 

στην ανάγνωση λόγου δεν μπορεί να χαρακτηριστεί τόσο ολοκληρωμένο και ακριβές 

όσο αυτό που αναπτύσσεται από τα ακούοντα άτομα (Dodd, 1979). 

Αξίζει να επισημανθεί πως υπάρχουν έρευνες που έχουν τονίσει πως κωφοί 

μαθητές ηλικίας 12-18 ετών, όπως και κωφοί φοιτητές μαθαίνουν περισσότερα από 
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την ανάγνωση παρά από τη χρήση νοηματικής μέσα στην τάξη (Borgna, Convertino, 

Marschark, Morrison, & Rizzolo, 2011· Marschark et al., 2009). Άλλες πάλι έρευνες 

καταδεικνύουν μια ισχυρή σχέση μεταξύ των δεξιοτήτων νοηματικής και των 

αναγνωστικών δεξιοτήτων (Hoffmeister, 2000· Strong & Prinz, 1997, 2000). Για 

παράδειγμα, οι Strong και Prinz (1997) μελέτησαν τη σχέση μεταξύ των δεξιοτήτων 

νοηματικής και των αναγνωστικών δεξιοτήτων 155 κωφών παιδιών 8-15 ετών και 

βρήκαν μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ τους, ακόμη και όταν παράγοντες όπως η 

ηλικία και η μη λεκτική νοημοσύνη δεν λαμβάνονταν υπ’ όψιν. Είναι γενικά 

παραδεκτό πως τα κωφά παιδιά με καλές δεξιότητες στη νοηματική γλώσσα είναι 

επίσης και καλοί αναγνώστες (Hermans, Knoors, Ormel, & Verhoeven, 2008). 

Οι KB μαθητές, όμως, παρουσιάζουν ελλείμματα και στη συντακτική 

ικανότητα, γεγονός που επηρεάζει την αναγνωστική τους κατανόηση (Kelly, 1996). 

Σχετικές έρευνες υποστηρίζουν πως η δομική γνώση των προγλωσσικά κωφών 

αναγνωστών – ακόμα και μετά από εντατική εξάσκηση – παραμένει εντυπωσιακά 

περιορισμένη (Jones & Quigley, 1979· Quigley, Power, & Steinkamp, 1977) ή ακόμη 

μπορεί να επιδεινωθεί, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι κωφοί να προχωρούν στην 

επαρκή επεξεργασία της προφορικής ή γραπτής γλώσσας. Αντίστοιχα είναι και τα 

ευρήματα της έρευνας των Miller, Kargin και Guldenoglou (2013), οι οποίοι 

προσπαθούν να καθορίσουν τους παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτυχία 77 

προγλωσσικά κωφών Τούρκων αναγνωστών. Οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται με τη 

συντακτική ικανότητα των κωφών ατόμων και την πρότερή τους γνώση, ενώ οι ρίζες 

τους φτάνουν μέχρι τα χρόνια της προφορικής τυπικής τους εκπαίδευσης. 

Άλλοι ερευνητές πάλι επιχειρηματολογούν πως η συντακτική επεξεργασία 

διαδραματίζει μόνο ένα δευτερεύοντα ρόλο στην κατανόηση του κειμένου από 

αναγνώστες με σοβαρή προγλωσσική κώφωση. Αυτοί οι αναγνώστες φαίνεται πως 

αναπαράγουν το τελικό νόημα του κειμένου απλά μεταφράζοντας τις λέξεις που αυτό 

περιέχει με τη βοήθεια της πρότερης γνώσης και της εμπειρίας τους, χωρίς να δίνουν 

προσοχή στη συντακτική του δομή. Επομένως, η αναγνωστική κατανόηση για τα 

άτομα αυτά προσδιορίζεται από το ποσοστό της πρότερης γνώσης και εμπειρίας που 

φέρνουν κατά την επεξεργασία μιας αναγνωστικής εργασίας, παρά από το βαθμό 

κατά τον οποίο έχουν εσωτερικεύσει τους συντακτικούς κανόνες της ομιλούμενης 

γλώσσας (Miller, 2010). 

Σύμφωνα με την αρχή του ελλείμματος της πρότερης γνώσης, ακόμη και οι 

ικανοί αναγνώστες «παλεύουν» να κατανοήσουν τι διαβάζουν, σε περίπτωση που δεν 

έχουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με το θέμα του κειμένου που αναγιγνώσκουν. 
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Επομένως, η αναγνωστική κατανόηση επηρεάζεται σημαντικά από την προηγούμενη 

γνώση του αναγνώστη (Allington & Cunningham, 2007· Pressley et al., 1992· Spires 

& Donley, 1998). Τα ευρήματα της έρευνας των Jackson, Paul και Smith (1997) 

σχετικά με τα σχήματα περιεχομένου συνάδουν με το παραπάνω εύρημα της θετικής 

συσχέτισης της γενικότερης γνώσης για τον κόσμο, της απόκτησης πληροφοριών για 

ένα θέμα και των προσωπικών εμπειριών με την επαύξηση της αναγνωστικής 

κατανόησης των κωφών αναγνωστών. Άλλες πάλι έρευνες υποστηρίζουν πως τα 

κωφά άτομα που έχουν κωφούς γονείς και χρησιμοποιούν τη νοηματική γλώσσα ως 

μέθοδο επικοινωνίας, παρουσιάζουν καλύτερες αναγνωστικές ικανότητες απ’ ότι τα 

κωφά άτομα που χρησιμοποιούν κάποιον άλλο τρόπο επικοινωνίας (Miller, 2010). 

Στα προβλήματα αναγνωστικής κατανόησης των κωφών συμβάλλει και η 

ελλειμματική τους ικανότητα στη μορφολογική ανάλυση των λέξεων. Η μορφολογία 

αποτελεί τον κλάδο της γλωσσολογίας που μελετά και ερευνά τα μορφήματα, τα 

οποία είναι τα μικρότερα τμήματα της λέξης που φέρουν νόημα. Ο Cooper (1967) 

βρίσκει πως κωφά άτομα ηλικίας 7-19 ετών παρουσιάζουν καθυστέρηση έξι χρόνων 

στη μορφολογική ενημερότητα σε σύγκριση με ακούοντα άτομα. Συγκεκριμένα, τα 

κωφά άτομα παρουσιάζουν μεγαλύτερη καθυστέρηση στην παραγωγή παρά στην 

κλίση. Στη συνέχεια, το 1993, ο Hanson μελετά την ωφέλεια από τη χρήση της 

μορφολογίας σε ζευγάρια ψευδολέξεων. Όταν τα ζευγάρια ψευδολέξεων σχετίζονται 

παραγωγικά, τότε η σημασία τους απομνημονεύεται πιο εύκολα σε σύγκριση με τα 

ζευγάρια ψευδολέξεων στα οποία οι λέξεις δεν σχετίζονται μεταξύ τους. 

Πιο πρόσφατα οι Gaustad, Kelly, Payne και Lylak (2002) σε έρευνα που 

πραγματοποίησαν σε κωφούς φοιτητές και ακούοντες μαθητές γυμνασίου, 

αποδεικνύουν πως και οι δύο ομάδες μπορούν να διαχωρίσουν λέξεις σε μορφήματα 

και είναι ικανές να σημασιοδοτήσουν τόσο τα παραγωγικά όσο και τα κλιτικά 

μορφήματα. Ωστόσο, η μορφολογική ενημερότητα των κωφών φοιτητών είναι 

λιγότερο αναπτυγμένη σε σύγκριση με τους ακούοντες μαθητές. Αντίστοιχα είναι και 

τα ευρήματα της έρευνας των Gaustad και Kelly (2004), οι οποίοι συγκρίνουν την 

αναγνωστική ικανότητα κωφών και ακουόντων μαθητών. Η έρευνά τους καταλήγει 

στο συμπέρασμα πως κωφοί και ακούοντες μαθητές αποδίδουν το ίδιο σε εύκολες 

εργασίες, στις δύσκολες όμως οι κωφοί μαθητές παρουσιάζουν χαμηλότερη απόδοση. 

 

3.2. Στρατηγικές Αναγνωστικής Κατανόησης 
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Όσον αφορά τις στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης για τα ΚΒ άτομα, 

έμφαση πρέπει να δοθεί αρχικά στην καλλιέργεια φωνολογικών δεξιοτήτων, οι οποίες 

θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη κωδικοποίηση του κειμένου (Miller, 2010) 

και ο ρόλος των οποίων αναλύθηκε παραπάνω. Οι Trezek, Wang και Paul (2010) 

προτείνουν την ενεργοποίηση της πρότερης γνώσης ως μία σημαντική στρατηγική 

αναγνωστικής κατανόησης για τα βαρήκοα άτομα. Συγκεκριμένα, αναφέρουν πως οι 

καλοί αναγνώστες ενεργοποιούν την πρότερή τους γνώση καθώς διαβάζουν κείμενα, 

συνεχώς αξιολογούν την ικανοποίηση ή όχι των στόχων τους, συχνά διατυπώνουν 

προβλέψεις και διαβάζουν επιλεκτικά. Σε γενικές γραμμές, οι καλοί αναγνώστες 

θεωρούν την ανάγνωση μια διαδικασία ικανοποιητική και παραγωγική. 

Οι Banner και Wang (2010) εστιάζουν στο ρόλο των μεταγνωστικών 

δεξιοτήτων για τη μεγιστοποίηση της αναγνωστικής κατανόησης. Επισημαίνουν πως 

οι επιδέξιοι αναγνώστες ελέγχουν την αναγνωστική διαδικασία και την κατανόηση 

ενός κειμένου μέσω της χρήσης μεταγνωστικών στρατηγικών, μπορούν να 

αναγνωρίσουν νοηματικά κενά και να προσδιορίσουν την ανάγκη συγκεκριμένων 

πληροφοριών για τη γενικότερη κατανόηση ενός κειμένου, είναι ικανοί να 

ενεργοποιούν αποτελεσματικές στρατηγικές με στόχο την αποκωδικοποίηση μιας 

λέξης και τη διατήρηση της συνοχής του κειμένου. Αντίθετα, οι λιγότερο επιδέξιοι 

αναγνώστες, όταν συναντούν μια άγνωστη λέξη ή ιδέα, δυσκολεύονται να 

κατανοήσουν το κείμενο, με αποτέλεσμα τη διακοπή της συνοχής του. 

Δεν πρέπει να λησμονείται η αναφορά στη σημασία της φυσικής νοηματικής 

γλώσσας στην ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης σε δίγλωσσα εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα. Βέβαια, για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται τα ΚΒ άτομα να γνωρίζουν 

καλά τη νοηματική γλώσσα, ώστε να μην επιβαρύνονται κατά την απόκτηση της 

δεύτερης γλώσσας. Μία καλή στρατηγική εξάσκησης της πρώτης γλώσσας, δηλαδή 

της νοηματικής, και ταυτόχρονα ενίσχυσης της δεύτερης γλώσσας, δηλαδή της 

ελληνικής φθογγόγλωσσας, αποτελεί η εναλλαγή των δύο κωδίκων (codeswitching) 

(Νικολαραΐζη, 2011). 

Οι Nikolaraizi και Vekiri (2012) τονίζουν την καταλυτική σημασία των 

οπτικών πηγών και, συγκεκριμένα, των βίντεο της ελληνικής νοηματικής γλώσσας, 

των γνωστικών χαρτών και των εικόνων για τη βελτίωση της αναγνωστικής 

κατανόησης κωφών παιδιών. Υποστηρίζουν πως το πολυμεσικό υλικό μπορεί να 

δράσει ενισχυτικά στο συμβατικό τυπωμένο κείμενο και να λειτουργήσει 

υποστηρικτικά ως βοήθεια (scaffold) στην επαύξηση της αναγνωστικής κατανόησης 
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των κωφών παιδιών. Και η έρευνα του Wilbur (2000) συμφωνεί με τα ευρήματα της 

έρευνας των Nikolaraizi και Vekiri (2012), καθώς επισημαίνει τη σημασία της 

νοηματικής γλώσσας ως πρώτης γλώσσας για την κατανόηση και πρόσκτηση της 

αναγνωστικής ικανότητας. 

Είναι μάλιστα πρωταρχικής σημασίας για την όσο το δυνατόν καλύτερη και 

αποτελεσματικότερη χρήση των οπτικών εργαλείων από τα κωφά άτομα, η ύπαρξη 

ευελιξίας σχετικά με το πλήθος των επιλογών που αυτά παρουσιάζουν. Είναι δηλαδή 

σημαντικό τα κωφά άτομα να επιλέγουν τον τρόπο που θα παρουσιάζονται οι 

πληροφορίες, το επίπεδο δυσκολίας των δραστηριοτήτων και την ανατροφοδότηση 

που θα λαμβάνουν. Αυτή η ύπαρξη ευελιξίας κρίνεται απαραίτητη, καθότι μπορεί να 

παρακινήσει τους μαθητές σε ενεργητική συμμετοχή και να αυξήσει τα κίνητρά τους 

(Νικολαραΐζη, 2013). 

Άλλες πάλι στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης αποτελούν η δόμηση 

νοήματος, η επανάληψη της ανάγνωσης του κειμένου, η πρόβλεψη, η παρατήρηση 

σχέσεων μεταξύ διαφόρων τμημάτων του κειμένου, η διάκριση της σημαντικής από 

την ασήμαντη πληροφορία, η χρήση της νοητικής φαντασίας, η εξάλειψη 

πληροφοριών για την απλοποίηση του κειμένου, η περίληψη ή παράφραση τμημάτων 

του κειμένου, η εξαγωγή νοημάτων βασισμένων στο κείμενο, η αναγνώριση λέξεων 

που κατανοεί ή δεν κατανοεί κάποιος, η χρήση λεξικού και του διαδικτύου, η 

προσφυγή σε ειδικό για τη λήψη απαντήσεων κ.ά. (Banner & Wank, 2010). 

Ωστόσο, οι περισσότερες από τις υπάρχουσες έρευνες αφορούν στα εμπόδια 

που συναντούν τα ΚΒ στο σχολικό περιβάλλον και όχι στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Επιπλέον, ελάχιστες είναι οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα 

στο συγκεκριμένο πεδίο. Γι’ αυτό, κρίνεται σημαντικό να εξεταστούν και να 

ερμηνευτούν τα προβλήματα και οι συνθήκες που αποτελούν τροχοπέδη στην 

πρόσβαση των ΚΒ ατόμων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να προταθούν λύσεις για 

τη βελτίωση της ακαδημαϊκής τους πρόσβασης, αλλά και γενικότερα για τη μείωση 

της πανεπιστημιακής τους διαρροής και ακαδημαϊκής αποτυχίας. 
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4. Σκοπός της Εργασίας 

 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν στοιχεία και επίσημες έρευνες σχετικά με την 

πρόσβαση των ΚΒ φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ακόμα μεγαλύτερη είναι 

η ανυπαρξία ερευνών που να αφορούν στις απόψεις και εμπειρίες των ίδιων των ΚΒ 

φοιτητών σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτή η σημαντική παράλειψη 

καθιστά αναγκαία τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης εργασίας. 

Σκοπός της παρούσας είναι η διερεύνηση και την αποτύπωση των απόψεων 

ΚΒ φοιτητών σχετικά με την ένταξή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Μέσα από 

τις απόψεις των ίδιων των φοιτητών αναζητούνται και αναλύονται τα εμπόδια που οι 

ΚΒ φοιτητές αντιμετωπίζουν κατά την εισαγωγή τους σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. 

Επίσης, στόχος της παρούσας διατριβής είναι να θέσει τα προβλήματα και τις 

δυσκολίες που συναντούν οι ΚΒ φοιτητές στην απόκτηση ακαδημαϊκής γνώσης, 

προσβλέποντας στην παρουσίαση της σύγχρονης πραγματικότητας, στη βελτίωση της 

υπάρχουσας κατάστασης και στην ισότιμη εκπαίδευση μεταξύ των κωφών και των 

ακουόντων σπουδαστών. 

Σχετικά με τη σημασία της εργασίας αυτής, κρίνεται πολύ σημαντική, καθώς 

εξετάζει τις απόψεις ΚΒ φοιτητών σχετικά με την ένταξή τους στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση και ερμηνεύει τα προβλήματα και τις δυσκολίες τους κατά την εισαγωγή 

τους στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Προτείνει λύσεις που θα βελτιώσουν την 

ακαδημαϊκή επιτυχία των κωφών, θα μειώσουν το ποσοστό αποτυχίας εισαγωγής 

τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και το ποσοστό της διαρροής τους. 

Επιπλέον, τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα στο εν λόγω πεδίο. Η έρευνα έχει 

αξία τόσο επιστημονική-θεωρητική, καθώς αναπτύσσει και εμπλουτίζει τη θεωρία 

στο εν λόγω πεδίο, όσο και πρακτική, καθώς επιδιώκει να βρει απαντήσεις σε 

προβλήματα που έχουν πρακτική εφαρμογή στην καθημερινότητά μας. 

Η εργασία περιορίζεται στη μελέτη των απόψεων ΚΒ φοιτητών της 

Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τις συνθήκες ένταξής τους. Αποκλείονται 

επομένως τα ΚΒ άτομα που δεν ανήκουν ενεργά στο χώρο της πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης. Αξίζει επίσης να τονιστεί ο μικρός αριθμός του δείγματος που 

προέρχεται από συγκεκριμένη περιοχή του ελλαδικού χώρου -τη Θεσσαλονίκη-, με 

αποτέλεσμα να μην μπορούν να γενικευτούν τα αποτελέσματα της έρευνας. 
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5. Ερευνητικά Ερωτήματα 

 

Πριν την κατασκευή των ερωτήσεων της συνέντευξης, διατυπώθηκαν 

ορισμένα ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία προέκυψαν από τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση. Τα ερωτήματα αυτά είναι τα ακόλουθα: 

 Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την ένταξη των ΚΒ φοιτητών πριν την 

είσοδό τους στο πανεπιστήμιο; 

 Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την ένταξη των ΚΒ φοιτητών μετά την 

είσοδό τους στο πανεπιστήμιο;  

 Ποιες είναι οι απόψεις-προσδοκίες των ΚΒ φοιτητών για την Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση στη χώρα μας; 

 Ποιες είναι οι απόψεις των ΚΒ φοιτητών για την πρόσβασή τους στην 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας; 
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6. Μέθοδος 

 

6.1. Συμμετέχοντες 

 

Το δείγμα της εργασίας αποτέλεσαν 20 φοιτητές και φοιτήτριες ΚΒ που 

σπούδαζαν σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης. Οι φοιτητές 

αυτοί ήταν 18-28 χρόνων. Η δειγματοληψία ήταν σκόπιμη-επιλεκτική και τη συλλογή 

των δεδομένων πραγματοποίησε η ίδια η ερευνήτρια σε συνεργασία με μια έμπειρη 

διερμηνέα της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Συμμετείχαν 20 ΚΒ φοιτητές και 

φοιτήτριες (14 γυναίκες και τέσσερις άντρες) από 22 έως 28 ετών, με μέσο όρο 

ηλικίας 24,7 έτη. Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν είχε ελάχιστη ή ήπια απώλεια 

ακοής. Οι φοιτητές ξεχωριστά είχαν τους εξής βαθμούς απώλειας ακοής: 97%, 95%, 

92%, 89%, 87%, 85%, 83%, 78%, 76%, 75%, 73%, 72%, 67%, 65%, 63%, 60%, 

57%, 54%, 49%, 45%. Συνεπώς, Το 45% του δείγματος είχε σοβαρή απώλεια ακοής 

(71-90dB), το 25% μέτρια προς σοβαρή απώλεια ακοής (56-70dB ) και από ένα 15% 

είχε πλήρη απώλεια ακοής (91+dB) και μέτρια (41-55dB).  

Όσον αφορά την ύπαρξη άλλων αναπηριών, 16 φοιτητές (80%) απάντησαν 

πως δεν είχαν και άλλες αναπηρίες, ενώ τέσσερις (20%) πως είχαν. Οι συμμετέχοντες 

προέρχονταν από διαφορετικά τμήματα και διαφορετικές σχολές του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Τρία άτομα ήταν φοιτητές στο Τμήμα 

Πληροφορικής του ΑΠΘ, ένας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, ένας στο 

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ, ένας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ένας στο Τμήμα Φιλολογίας, τρία στο 

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, ένας στο Τμήμα Φιλοσοφίας και 

Παιδαγωγικής του ΑΠΘ, ένας στο Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ, ένας στο Τμήμα 

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, ένας στο Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών του ΑΠΘ, ένας στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 

ένας στο Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ, ένας στο Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ, δύο στο 

Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ και ένας στο Τμήμα 

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΑΠΘ 

Όσον αφορά στο έτος σπουδών στο οποίο βρίσκονται οι φοιτητές και φοιτήτριες,, δύο 

ήταν στο τέταρτο έτος, ένας στο πέμπτο έτος, τρεις στο έκτο έτος, δύο στο έβδομο 

έτος, τέσσερις στο όγδοο έτος, τρεις στο ένατο έτος, τρεις στο δέκατο έτος και δύο 
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στο ενδέκατο έτος. Τέλος, όλοι οι συμμετέχοντες διαμένουν στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης. Το 35% κατοικεί στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, το 45% στη 

νοτιοανατολική και το 20% στην κεντρική. Στον πίνακα 1 παραθέτονται αναλυτικά 

τα στοιχεία των συμμετεχόντων. 

 

Πίνακας 1 από 2. Στοιχεία συμμετεχόντων 

Στοιχεία 
Φοιτητή 

Φ01 Φ02 Φ03 Φ04 Φ05 Φ06 Φ07 Φ08 Φ09 Φ10 

Φύλο 

Γυ
να

ίκ
α

 

Ά
ντ

ρ
α

ς 

Ά
ντ

ρ
α

ς 

Γυ
να

ίκ
α

 

Ά
ντ

ρ
α

ς 

Ά
ντ

ρ
α

ς 

Γυ
να

ίκ
α

 

Γυ
να

ίκ
α

 

Γυ
να

ίκ
α

 

Γυ
να

ίκ
α

 

Ηλικία 25 26 28 25 26 23 27 22 27 24 

Βαθμός 
απώλειας 
ακοής (%) 

97 75 67 83 60 45 92 89 65 49 

Ύπαρξη 
άλλων 
αναπηριών 

Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Ναι Όχι Όχι Όχι 
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Θ
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Π
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Τ
μή

μα
 Θ
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τρ
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 Α

Π
Θ

 

Έτος 
σπουδών 

7 9 11 6 5 4 9 4 10 6 

Τόπος 
κατοικίας 

Κ
έν

τρ
ο 

Κ
έν

τρ
ο 

Κ
έν

τρ
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Πίνακας 2 από 2. Στοιχεία συμμετεχόντων 

Στοιχεία 
Φοιτητή 

Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 Φ15 Φ16 Φ17 Φ18 Φ19 Φ20 

Φύλο 

Γυ
να

ίκ
α

 

Γυ
να

ίκ
α

 

Γυ
να

ίκ
α

 

Γυ
να

ίκ
α

 

Γυ
να

ίκ
α

 

Γυ
να

ίκ
α

 

Γυ
να

ίκ
α

 

Γυ
να

ίκ
α

 

Ά
νδ

ρ
α

ς 

Ά
νδ

ρ
α

ς 

Ηλικία 28 23 25 26 25 27 25 27 28 28 

Βαθμός 
απώλειας 
ακοής (%) 

73 87 95 63 78 54 85 72 76 57 

Ύπαρξη 
άλλων 
αναπηριών 

Όχι Ναι Όχι Όχι Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι 

Σχολή 
φοίτησης 

Τ
μή
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π
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Έτος 
σπουδών 

11 6 7 8 8 8 8 9 10 10 

Τόπος 
κατοικίας 

Π
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π
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η 

 

6.2. Εργαλεία 

 

Για τη διερεύνηση των απόψεων των ΚΒ φοιτητών σχετικά με την ένταξή 

τους στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις 

ανοικτού τύπου με τους συμμετέχοντες. Η συνέντευξη θεωρήθηκε το πιο κατάλληλο 

και αποτελεσματικό εργαλείο για τη σε βάθος μελέτη των στάσεων του δείγματος, 

των ενδιαφερόντων τους, των πεποιθήσεών τους, των εμποδίων που ενδεχομένως 

συναντάνε στο τριτοβάθμιο περιβάλλον εκπαίδευσης, των διευκολύνσεων που 

λαμβάνουν. Κατά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων έγινε προσπάθεια δημιουργίας 

μιας ευχάριστης ατμόσφαιρας, ώστε οι συνεντευξιαζόμενοι να μιλήσουν ελεύθερα, 

χωρίς το φόβο διαπόμπευσής τους από το συνεντευκτή. Επίσης, διασφαλίστηκε η 
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συνειδητή συναίνεση, η εμπιστευτικότητα, η ωφέλεια και η μη βλάβη των 

συμμετεχόντων (Cohen, Manion & Morrison, 2008). 

Η έρευνα βασίστηκε σε ημιδομημένες ατομικές συνεντεύξεις, οι οποίες με τη 

σειρά τους βασίστηκαν σε ημιδομημένο ερωτηματολόγιο. Μέσα από τη διαδικασία 

της συνέντευξης ο ερευνητής μπορεί να αντλήσει πληροφορίες και δεδομένα μέσα 

από την ανάλυση του λόγου επιλεγμένων, χαρακτηριστικών και αντιπροσωπευτικών 

περιπτώσεων. Είναι ένα ερευνητικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται ως μέσο 

συλλογής πληροφοριών, ελέγχου και ερμηνείας των ερευνητικών ερωτημάτων μιας 

έρευνας. Οι συνεντεύξεις «φωτίζουν», δηλαδή επιτρέπουν την πρόσβαση στον τρόπο 

που βλέπουν οι άλλοι τα πράγματα, στις σκέψεις τους, στις στάσεις και τις απόψεις 

που κρύβονται πίσω από τη συμπεριφορά τους. Μια συνέντευξη μπορεί, ωστόσο, να 

είναι και το μέσο για τη βαθύτερη εξέταση των κινήτρων των ερωτώμενων για τους 

λόγους που απάντησαν με το συγκεκριμένο τρόπο. 

Γενικά, η συνέντευξη στηρίζεται στην ελεύθερη και ανοιχτή επικοινωνία, 

προϋποθέτει κάποια σχέση ανάμεσα στο συνεντευκτή και τον ερωτώμενο και ως 

τεχνική άντλησης δεδομένων βοηθά τον ερευνητή όχι απλώς να πλησιάζει εις βάθος 

το θέμα του, αλλά και να αξιοποιεί εμπειρίες και συναισθήματα, και γενικά, 

συναισθηματικού τύπου δεδομένα. Με άλλα λόγια, η συνέντευξη είναι ένας τρόπος 

για να ανακαλύψει ο ερευνητής τι σκέφτονται και τι αισθάνονται οι ερωτώμενοι. Ως 

εργαλείο έρευνας παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα, διότι δίνει ευκαιρίες να 

διευκρινιστούν κάποιες απαντήσεις, να γίνουν επιπλέον ερωτήσεις, δίνοντας, έτσι, τη 

δυνατότητα για εμβάθυνση, όπου ήταν αδιευκρίνιστα όσα λέχθηκαν, και λόγω της 

αμεσότητάς της βρίσκει, συνήθως, μεγάλη αποδοχή από τους συμμετέχοντες σε μια 

έρευνα. 

Επιπλέον, η συνέντευξη επιτρέπει την ευελιξία συνεντευκτή-

συνεντευξιαζόμενου, παρέχει άμεση ανατροφοδότηση, συμβάλλει στη λήψη 

αυθόρμητων και ειλικρινών απαντήσεων, ενώ δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή να 

παρατηρεί και τις εκφράσεις χεριών και προσώπου, τον τόνο της φωνής κ.ά. των 

συνεντευξιαζόμενων, στοιχεία χρήσιμα για την αποφυγή επιφανειακών ερμηνειών. 

Ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονούνται και τα μειονεκτήματα που πηγάζουν 

από την τεχνική της συνέντευξης, όπως το μικρό δείγμα και το γεγονός πως 

χαρακτηρίζεται από σχετικά περιορισμένες δυνατότητες γενίκευσης και σύγκρισης. 

Ακόμη, πρέπει να τονιστεί πως εξαρτάται αρκετά από τις προσωπικές αντιλήψεις του 

ερευνητή και από τα επικοινωνιακά του προσόντα. Επίσης, πολλές φορές οι 
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ερωτήσεις των συνεντεύξεων ενδέχεται να «καθοδηγούν» τους ερωτώμενους σε 

συγκεκριμένες «αποδεκτές» απαντήσεις. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι ερευνητές μπορεί 

ακόμα και να «υποβάλλουν» τις «σωστές» απαντήσεις. Σε οποιαδήποτε περίπτωση 

πάντως, ο συνεντευκτής οφείλει να παραμένει αποστασιοποιημένος από τα λεγόμενα 

των συμμετεχόντων και να μην κρίνει ή προδιαθέτει τις απαντήσεις τους, χωρίς 

βέβαια αυτό να σημαίνει πως δεν ενδιαφέρεται για αυτές. 

Όπως προαναφέρθηκε, οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ανοιχτού 

τύπου, ώστε να έχει ο ερευνητής τη δυνατότητα να συγκεντρώσει ένα 

εμπεριστατωμένο υλικό. Οι συνεντεύξεις δομήθηκαν γύρω από τους παρακάτω 

θεματικούς άξονες: 

1) Τα προσωπικά στοιχεία των φοιτητών. 

Τα ερωτήματα αφορούσαν στο φύλο, την ηλικία τους, το βαθμό απώλειας 

ακοής τους, την ύπαρξη άλλων αναπηριών πέραν της κώφωσης ή της βαρηκοΐας, τη 

σχολή φοίτησής τους, το έτος σπουδών τους και τον τόπο κατοικίας τους. 

2) Τους παράγοντες που επηρέασαν την ένταξη των φοιτητών στο 

πανεπιστήμιο πριν την είσοδό τους σε αυτό. 

Τα κύρια ερωτήματα στη θεματική αυτή ήταν: 

 Πότε έγινε η διάγνωση της αναπηρίας σας και πώς αυτή επηρέασε τη σχολική σας 

ζωή; 

 Υπάρχουν άλλα μέλη της οικογένειάς σας τα οποία φοιτούν ή έχουν φοιτήσει σε 

κάποια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; Αν ναι, κατά πόσο έχει αυτό επηρεάσει 

τη δική σας επιλογή; 

 Με ποια κριτήρια επιλέξατε τη σχολή φοίτησής σας; 

 Επηρέασαν την ακαδημαϊκή σας επιλογή προσωπικοί/κοινωνικοί παράγοντες 

(αυτογνωσία, επιμονή, διαπροσωπικές σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, 

αυτοαποτελεσματικότητα, ανεξαρτησία, ικανότητα προσαρμογής σε καινούριο 

περιβάλλον, ωριμότητα κ.ά.); 

 Τι προετοιμασία ακολουθήσατε προκειμένου να εισαχθείτε στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση; Πιστεύετε πως ήταν επαρκής η σχολική σας προετοιμασία; 

3) Τους παράγοντες που επηρέασαν την ένταξη των φοιτητών στο 

πανεπιστήμιο μετά την είσοδό τους σε αυτό. 

Τα ερωτήματα σε αυτή τη θεματική ενότητα ήταν: 



 34 

 Υπάρχει διερμηνέας στην τάξη και αν ναι κατά πόσο βοηθάει στην κατανόηση 

του υλικού του μαθήματος; 

 Ο καθηγητής προσφέρει σώμα σημειώσεων και αν ναι, αυτό βοηθάει στην 

εμπέδωση της ύλης; 

 Παίρνετε σημειώσεις από συμφοιτητές σας και αν ναι πόσο βοηθούν στην 

εμπέδωση της ύλης; 

 Κάνετε χρήση φροντιστηριακής υποστήριξης μετά το πέρας των μαθημάτων, 

προκειμένου να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του μαθήματος/να αφομοιώσετε 

την ύλη; Αν ναι, κατά πόσο τη θεωρείτε αναγκαία; 

 Επικοινωνείτε με τον καθηγητή εντός και εκτός τάξης; Αν ναι, με ποιους τρόπους; 

 Επικοινωνείτε με τους συμφοιτητές σας εντός και εκτός τάξης; Αν ναι, με ποιους 

τρόπους;  

 Χρησιμοποιείτε (υποστηρικτικό) εποπτικό υλικό και διάφορα τεχνολογικά μέσα 

στην τάξη; Αν ναι, πόσο συχνά; Βοηθάνε στην κατανόηση της ύλης; 

 Θεωρείτε πως προσωπικοί/κοινωνικοί παράγοντες (αυτογνωσία, επιμονή, 

διαπροσωπικές σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, 

αυτοαποτελεσματικότητα, ανεξαρτησία, ικανότητα προσαρμογής σε καινούριο 

περιβάλλον, ωριμότητα κ.ά.) συμβάλλουν στην αποτελεσματική ενσωμάτωσή σας 

μέσα στην τάξη; 

4) Τις απόψεις τους και τις προσδοκίες των φοιτητών για το μέλλον της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Τα κύρια ερωτήματα στη θεματική αυτή ενότητα ήταν: 

 Είστε ικανοποιημένος/η από την ποιότητα των σπουδών σας μέχρι σήμερα; Αν 

ναι, γιατί; 

 Πιστεύετε πως υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας των ήδη 

υπαρχόντων υποστηρικτικών υπηρεσιών; 

 Τι προσδοκίες έχετε για το μέλλον της εκπαιδευτικής πολιτικής σχετικά με την 

ένταξη των κωφών ατόμων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση; 

6.3. Διαδικασία 
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Αφού σχεδιάστηκαν οι θεματικοί άξονες της συνέντευξης, έγινε προσπάθεια 

εύρεσης ΚΒ φοιτητών. Για το λόγο αυτό η ερευνήτρια απευθύνθηκε στην Επιτροπή 

Κοινωνικής Πολιτικής του ΑΠΘ 

Η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής είναι μία υπηρεσία του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που ως στόχο της έχει, ανάμεσα σε άλλους, τη 

διευκόλυνση των σπουδών των φοιτητών σε κάθε επίπεδο. Γι’ αυτό το λόγο έχει 

αναπτύξει συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν στην πληροφόρηση, τη 

συμβουλευτική και τον εθελοντισμό. 

Μία από τις δράσεις της είναι το ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ. (Κέντρο συμβουλευτικής και 

Ψυχολογικής Υποστήριξης) στο οποίο μπορούν να απευθυνθούν όλα τα μέλη της 

πανεπιστημιακής κοινότητας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν προβλήματα που 

αφορούν σε σπουδές, άγχος, σεξουαλικά ζητήματα, οικογενειακά ζητήματα και εν 

γένει θέματα που αφορούν την ψυχολογία τους. 

Ακόμη μια χρήσιμη υπηρεσία της είναι η τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 

επί φοιτητικών ζητημάτων. Οι σπουδαστές μπορούν να ενημερώνονται για ημερίδες, 

συνέδρια, προγράμματα μαθημάτων ή εξετάσεων, επιδόματα και για τη λειτουργία 

του πανεπιστημιακού ιδρύματος. Η εξυπηρέτηση μπορεί να γίνει και μέσω e-mail 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση fititikiline@ad.auth.gr. 

Μια από τις δραστηριότητες της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής είναι και η 

αιμοδοσία, η δημιουργία Τράπεζας Αίματος του ΑΠΘ Από τη σύστασή της το 

Νοέμβριο του 2001 έως και σήμερα, ανταποκρίνεται στις ανάγκες τόσο των 

πανεπιστημιακών μελών της όσο και συγγενικών τους προσώπων, και ο αριθμός των 

αιμοδοτών αυξάνεται με το πέρασμα του χρόνου. 

Η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής έχει αναπτύξει δίκτυο εθελοντών που 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άτομα με αναπηρίες, σε αλλοδαπούς φοιτητές και 

σε φοιτητές με προβλήματα υγείας. Επίσης, σε συνεργασία με ευαγή ιδρύματα οι 

εθελοντές προσφέρουν υπηρεσίες σε ορφανά αγόρια και κορίτσια και σε άτομα με 

αναπηρίες.1 

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπεύθυνο στην Επιτροπή 

Κοινωνικής Πολιτικής, οι ΚΒ φοιτητές ενημερώθηκαν από τον αρμόδιο του γραφείου 

για την επιθυμία της ερευνήτριας να διεξαγάγει συνεντεύξεις μαζί τους στο πλαίσιο 

της συγκεκριμένης έρευνας. Κατόπιν, έγιναν γνωστά στην ερευνήτρια οι 

                                                
1 Βλέπε: http://www.for.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=43  

mailto:fititikiline@ad.auth.gr
http://www.for.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=43
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ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ΚΒ φοιτητών, οι οποίοι συμφώνησαν να 

συμμετάσχουν στην έρευνα. 

Από τις συνολικά 36 ηλεκτρονικές διευθύνσεις που δόθηκαν στην ερευνήτρια, 

20 φοιτητές ανταποκρίθηκαν στο αίτημα της ερευνήτριας να συμμετάσχουν στις 

συνεντεύξεις. Αρχικά, με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, η ερευνήτρια ενημέρωνε τους 

φοιτητές σχετικά με το σκοπό της έρευνας, το πανεπιστημιακό ίδρυμα στο οποίο 

φοιτούσε, αλλά και για ποιο λόγο ζητούσε τη συνδρομή τους. Ειδικότερα, δόθηκαν οι 

απαραίτητες διευκρινήσεις σχετικά με τους σκοπούς της συνέντευξης και γιατί 

επιλέχτηκε το συγκεκριμένο άτομο να δώσει συνέντευξη, ώστε να μειωθεί η 

επιφυλακτικότητα και η ανησυχία του. Επίσης, αναφέρθηκε πως για τις ανάγκες της 

έρευνας, οι συνεντεύξεις έπρεπε να βιντεοσκοπηθούν και ζητήθηκε η συναίνεση των 

φοιτητών. Η βιντεοσκόπηση τονίστηκε πως κρίνεται σημαντική, ώστε να 

αναπαραχθούν πιστά τα λεγόμενα των ίδιων των συμμετεχόντων. Ακόμη, έγιναν οι 

απαραίτητες διαβεβαιώσεις σχετικά με την εμπιστευτικότητα της έρευνας και την 

ανωνυμία των συνεντευξιαζόμενων. Κατέστη σαφές στους συμμετέχοντες ο τρόπος 

που θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες που θα δώσουν και πως οποιαδήποτε στιγμή 

το επιθυμούσαν, θα μπορούσαν να διακόψουν τη συνέντευξη. Μάλιστα, τούς 

επισημάνθηκε πως πριν από κάθε χρήση και δημοσιοποίηση της συνέντευξης θα τους 

δοθεί ένα αντίγραφο. 

Στη συνέχεια έγινε πιλοτική εφαρμογή των συνεντεύξεων με δύο φοιτητές, με 

στόχο να βελτιωθούν τυχόν προβλήματα, ασάφειες, δυσκολίες στο λεξιλόγιο ή τη 

διατύπωση των συνεντεύξεων. Αφού εντοπίστηκαν και διορθώθηκαν τα ασαφή μέρη 

της συνέντευξης, πραγματοποιήθηκε η διεξαγωγή των συνεντεύξεων και με τους 

υπόλοιπους φοιτητές. 

Τα δεδομένα συλλέχτηκαν από την ερευνήτρια και μια διερμηνέα της 

ελληνικής νοηματικής γλώσσας κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, 

Δεκέμβριο και Ιανουάριο του 2013-2014. Η δειγματοληψία ήταν σκόπιμη και 

βασίστηκε στη συγκατάθεση των ερωτώμενων να δώσουν συνέντευξη. 

Κατά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων έγινε η προσπάθεια να νιώσουν άνετα 

οι συνεντευξιαζόμενοι, ώστε να χαλαρώσουν και να δώσουν ειλικρινείς και πλήρεις 

απαντήσεις. Τούς δόθηκε ο απαιτούμενος χρόνος για να απαντήσουν, χωρίς άγχος και 

βία. Στόχος της ερευνήτριας ήταν να δομηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης με τους 

συμμετέχοντες, ώστε να επιτευχθεί μια ουσιαστική και αποτελεσματική 
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αλληλεπίδραση και επικοινωνία, βασισμένη στη συνέπεια, την εχεμύθεια, την 

ευγένεια, τη διακριτικότητα και την ευελιξία. 

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν, βιντεοσκοπήθηκαν και παρατίθενται 

στο παράρτημα Ι της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας, αφού προηγήθηκε πιστή 

αποβιντεοσκόπησή τους (βλπ. Παράρτημα Ι) 

 

6.4. Μέθοδος Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων 

 

Το επόμενο βήμα μετά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων, είναι η 

κωδικοποίηση και ανάλυσή τους. Η κωδικοποίηση είναι απαραίτητη, ώστε να 

συρρικνωθεί η ποσότητα των δεδομένων, ενώ η ανάλυση θα είναι αναπόφευκτα 

ερμηνευτική (Cohen et al., 2008). Η κωδικοποίηση είναι ένας τρόπος να συνδέονται ή 

να κατηγοριοποιούνται δεδομένα, με στόχο να δημιουργηθούν θεματικές περιοχές 

σχετικές με τα δεδομένα που εξετάζονται. Υπό αυτή την έννοια, η κωδικοποίηση 

σχετίζεται με την αναγνώριση και την καταγραφή σημαντικών τμημάτων των 

δεδομένων, ώστε να εξηγηθούν τα ίδια τα δεδομένα περιγραφικά και ίσως και 

θεωρητικά. 

Τα ερευνητικά δεδομένα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις 

επεξεργάστηκαν με τη μέθοδο ανάλυσης ποιοτικού περιεχομένου των Miles και 

Huberman (1994). Η ανάλυση περιεχομένου είμαι μία μέθοδος που κωδικοποιεί, 

ομαδοποιεί και ταξινομεί διάφορα στοιχεία ενός κειμένου σε διάφορες μορφές 

(κείμενα, εικόνες, φιλμ, κλπ.), ώστε να ανακαλυφθούν τα πιο σημαντικά τους 

χαρακτηριστικά. 

Αρχικά, έγινε λεπτομερειακή μελέτη των συνεντεύξεων, προκειμένου να βγει 

μια πρώτη εικόνα της κατάστασης, χωρίστηκε το κείμενο σε μικρότερα μέρη, ώστε να 

μπορεί να αναλυθεί με μεγαλύτερη ευκολία, κωδικοποιήθηκαν νοηματοδούμενα 

στοιχεία του κειμένου με συγκεκριμένους κωδικούς, ταξινομήθηκαν οι κωδικοί σε 

κατάλληλες κατηγορίες, επανελέγχτηκαν και τροποποιήθηκαν οι κωδικοί με στόχο 

την απόδοση μεγαλύτερης ακρίβειας, ομαδοποιήθηκαν σε κοινές κατηγορίες, 

δημιουργήθηκε ένας συγκεντρωτικός πίνακας από την ανάλυση των δεδομένων των 

συνεντεύξεων (πίνακας 1) και δημιουργήθηκαν φόρμες έκθεσης των δεδομένων 

(παράρτημα 2) που περιέχουν τους ατομικούς πίνακες των φοιτητών. 
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7. Αποτελέσματα Συνεντεύξεων Φοιτητών 

 

Από την ποιοτική ανάλυση των συνεντεύξεων των φοιτητών προέκυψαν 120 

κωδικοί, οι οποίοι ομαδοποιήθηκαν σε 16 κατηγορίες και εντάχθηκαν σε τρεις 

θεματικές ενότητες:  

α) Παράγοντες επιρροής ένταξης φοιτητών πριν την είσοδό τους στην 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Όσον αφορά στους παράγοντες επιρροής ένταξης των φοιτητών πριν την 

είσοδό τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση διακρίνονται στους εξής πέντε: 

 

1. Χρόνος διάγνωσης αναπηρίας και επιρροή της, 

2. Ύπαρξη μελών οικογένειας που έχουν σπουδάσει και επιρροή τους, 

3. Κριτήρια επιλογής σχολής φοίτησης, 

4. Επιρροή προσωπικών/κοινωνικών παραγόντων και 

5. Σχολική προετοιμασία 

 

1. Στην κατηγορία «Χρόνος διάγνωσης αναπηρίας και επιρροή της» προέκυψαν οι 

παρακάτω κωδικοί: ΔΗΜ – Δημοτικό, Μ1 – 0-12 Μηνών, Μ2 – 13-24 Μηνών, Μ3 – 

25-36 Μηνών, ΜΕΤ – Μετακόμιση, Ν – Ναι, Ο – Όχι, ΠΕΡΙΘ – Περιθωριοποίηση, 

ΣΧΚΩΦ – Σχολείο κωφών. 

 

2. Στην κατηγορία «Ύπαρξη μελών οικογένειας που έχουν σπουδάσει και επιρροή 

τους» προέκυψαν οι παρακάτω κωδικοί: ΑΔ – Αδελφή/ός, ΑΥΞΕΠΙΘ – Αύξηση 

επιθυμίας, ΚΑΘ – Καθόλου, Ν – Ναι, Ο – Όχι, ΟΙΚ – Οικογένεια, ΣΥΓ – Συγγενείς. 

 

3. Στην κατηγορία «Κριτήρια επιλογής σχολής φοίτησης» προέκυψαν οι παρακάτω 

κωδικοί: ΑΓΑΝΤ – Αγάπη για το αντικείμενο, ΑΓΘΕΣ – Αγάπη για τη Θεσσαλονίκη, 

ΑΛΛΗΛΚΩΦ – Αλληλεπίδραση με κωφά άτομα, ΕΝΔ – Ενδιαφέροντα, ΕΠΑΠ – 

Επαγγελματική αποκατάσταση, ΕΠΓ – Επάγγελμα γονέα, ΕΥΚΕΠ – Ευκολία 

επαγγελματική, ΙΚΑΝΤ – Ικανότητα στο αντικείμενο, ΚΟΙΝΑΛ – Κοινωνική 

αλληλεπίδραση, ΟΙΚ – Οικογένεια, ΣΥΝΑΙΣΘΠΑΡΑΓ – Συναισθηματικοί 

παράγοντες. 

 



 39 

4. Στην κατηγορία «Επιρροή προσωπικών/ κοινωνικών παραγόντων» προέκυψαν οι 

παρακάτω κωδικοί: ΑΓΑΝΤ – Αγάπη για το αντικείμενο, ΑΝΕΞ – Ανεξαρτησία, 

ΑΠΟΦ – Αποφασιστικότητα, ΑΥΤΟΑΠ – Αυτοαποτελεσματικότητα, ΑΥΤΟΓΝ – 

Αυτογνωσία, ΑΥΤΟΝΟΜ – Αυτονομία, ΕΝΔ – Ενδιαφέροντα, ΕΠΓ – Επάγγελμα 

γονέα, ΕΠΑΠ – Επαγγελματική αποκατάσταση, ΕΠΙΜ – Επιμονή, ΕΠΠΡΟΣ – 

Επαγγελματικός προσανατολισμός, ΙΚΠΡΟΣ – Ικανότητα προσαρμογής, ΚΟΙΝΠΕΡ – 

Κοινωνικός περίγυρος, ΠΡΟΕΝ –Προσωπική ενασχόληση, ΣΥΝΕΠ – Συνέπεια, 

ΩΡΙΜ – Ωριμότητα. 

 

5. Στην κατηγορία «Σχολική προετοιμασία» προέκυψαν οι παρακάτω κωδικοί: 

ΑΤΟΜΕΛ – Ατομική μελέτη, ΙΔ – Ιδιαίτερα. 

 

β) Παράγοντες επιρροής ένταξης φοιτητών μετά την είσοδό τους στην 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Όσον αφορά στους παράγοντες επιρροής ένταξης των φοιτητών μετά την 

είσοδό τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση διακρίνονται στους εξής οκτώ: 

1. Ύπαρξη διερμηνέα, 

2. Παροχή σημειώσεων από καθηγητές, 

3. Παροχή σημειώσεων από συμφοιτητές, 

4. Χρήση φροντιστηριακής υποστήριξης, 

5. Επικοινωνία με καθηγητές, 

6. Επικοινωνία με συμφοιτητές, 

7. Χρήση εποπτικού υλικού και τεχνολογικών μέσων και 

8. Προσωπικοί – κοινωνικοί παράγοντες 

 

1. Στην κατηγορία «Ύπαρξη διερμηνέα» προέκυψαν οι παρακάτω κωδικοί: Ο – Όχι, 

ΑΓΝΝΟΗ – Άγνοια νοηματικής. 

 

2. Στην κατηγορία «Παροχή σημειώσεων από καθηγητές» προέκυψαν οι παρακάτω 

κωδικοί: Ν – Ναι, ΒΟ – Βοηθάει, ΗΛΕ –Ηλεκτρονικά. 

 

3. Στην κατηγορία «Παροχή σημειώσεων από συμφοιτητές» προέκυψαν οι παρακάτω 

κωδικοί: Ν – Ναι, ΒΟ – Βοηθούν, ΔΕΝΒΟ – Δεν βοηθούν. 
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4. Στην κατηγορία «Χρήση φροντιστηριακής υποστήριξης» προέκυψαν οι παρακάτω 

κωδικοί: Ν – Ναι, ΟΑΝ – Όχι αναγκαία, ΝΑΝ – Ναι, Αναγκαία. 

 

5. Στην κατηγορία «Επικοινωνία με καθηγητές» προέκυψαν οι παρακάτω κωδικοί: 

ΕΝ – Εντός, ΕΚ – Εκτός, ΗΛ – Ηλεκτρονικά, ΝΟΗ – Νοηματική, ΟΜ – Ομιλία, 

ΤΗΛ – Τηλεφωνικά, ΧΕΙΛ – Χειλεανάγνωση, ΩΡΣΥΝ – Ώρες συνεργασίας. 

 

6. Στην κατηγορία «Επικοινωνία με συμφοιτητές» προέκυψαν οι παρακάτω κωδικοί: 

ΕΝ – Εντός, ΕΚ – Εκτός, ΗΛ – Ηλεκτρονικά, ΝΟΗ – Νοηματική, ΤΗΛ – 

Τηλεφωνικά, ΟΜ – Ομιλία, ΧΕΙΛ – Χειλεανάγνωση. 

 

7. Στην κατηγορία «Χρήση εποπτικού υλικού και τεχνολογικών μέσων» προέκυψαν 

οι παρακάτω κωδικοί: ΒΟ – Βοηθάει, Ν – Ναι, Ο – Όχι. 

 

8. Στην κατηγορία «Προσωπικοί – κοινωνικοί παράγοντες» προέκυψαν οι παρακάτω 

κωδικοί: ΑΓΑΝΤ – Αγάπη για το αντικείμενο, ΑΙΣ – Αισιοδοξία, ΑΝΕΞ – 

Ανεξαρτησία, ΑΥΤΟΑΠ – Αυτοαποτελεσματικότητα, ΑΥΤΟΓΝ – Αυτογνωσία, 

ΔΙΑΘΒΕΛ – Διάθεση για προσωπική βελτίωση, ΔΙΑΘΜΑΘ – Διάθεση για μάθηση, 

ΔΣ – Διαπροσωπικές σχέσεις, ΕΠΙΜ – Επιμονή, ΕΥΧΠΕΡΙΒ – Ευχάριστο 

περιβάλλον, ΘΕΤΑΥΡ – Θετική αύρα, ΙΚΠΡΟΣ – Ικανότητα προσαρμογής, 

ΟΙΚΥΠΟΣΤ – Οικογενειακή υποστήριξη, ΠΕΙΣ – Πείσμα, ΣΥΝΕΠ – Συνέπεια, 

ΩΡΙΜ – Ωριμότητα. 

 

γ) Απόψεις-προσδοκίες των φοιτητών για το πανεπιστήμιο. 

Όσον αφορά στις απόψεις και τις προσδοκίες των φοιτητών για το 

πανεπιστήμιο κατηγοριοποιούνται στις εξής 3 κατηγορίες: 

1. Βαθμός ικανοποίησης φοιτητών, 

2. Δυνατότητες βελτίωσης υποστηρικτικών υπηρεσιών και 

3. Μέλλον εκπαιδευτικής ενταξιακής πολιτικής κωφών φοιτητών 

 

1. Στην κατηγορία «Βαθμός ικανοποίησης φοιτητών» προέκυψαν οι παρακάτω 

κωδικοί: ΑΓΝ – Άγνοια, ΑΔΚΑΘΗΓ – Αδιαφορία καθηγητών, ΒΕΛΥΠΟΔ – 

Βελτίωση υποδομών, ΒΟΟΙΚ – Βοήθεια οικογένειας, ΒΟΚΑΘΗΓ – Βοήθεια 

καθηγητών, ΒΟΦΟΙΤ – Βοήθεια φοιτητών, ΔΟΜ – Δομές, ΔΥΣΚ – Δυσκολίες, ΕΛΛ 
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– Ελλείψεις, ΕΛΛΥΠΟΔ – Έλλειψη υποδομών, ΕΝΔΜΑΘ – Ενδιαφέροντα 

μαθήματα, ΕΡΓ – Εργαστήρια, Ν – Ναι, Ο – Όχι, ΠΑΡΑΠΛΗ – Παραπληροφόρηση, 

ΠΕΡ – Περιεχόμενο, ΠΟΙΚΜΑΘ – Ποικιλία μαθημάτων, ΤΕΧΝΟΛ – Ανάπτυξη 

τεχνολογίας, ΥΠΟΣΤ – Υποστήριξη. 

 

2. Στην κατηγορία «Δυνατότητες βελτίωσης υποστηρικτικών υπηρεσιών» προέκυψαν 

οι παρακάτω κωδικοί: ΑΡΟΜΚΑΘΗΓ – Αργή ομιλία καθηγητών, ΒΕΛΕΚΠ – 

Βελτίωση Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής, ΒΕΛΕΚΠΑΙΔΚΩΦ – Βελτίωση 

ποιότητας εκπαίδευσης κωφών, ΒΕΛΥΠΟΔ – Βελτίωση υποδομών, ΒΕΛΥΠΟΣΤΥΠ 

– Βελτίωση Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, ΓΡΑΠΤΑΝΑΚ – Γραπτές ανακοινώσεις, 

ΔΙΕΡΜ – Διερμηνεία, ΕΝΗΜ – Ενημέρωση πάνω σε θέματα κώφωσης, ΕΠΟΠΤΥΛ 

– Διάθεση εποπτικού υλικού, ΕΡΓ – Εργαστήρια, ΘΕΣΠΝΟΜ – Θέσπιση 

νομοθεσίας, ΙΣΕΥΚ – Ισότιμες ευκαιρίες, ΚΟΝΔ – Κονδύλια, Ν – Ναι, ΤΕΧΝΟΛ – 

Ανάπτυξη τεχνολογίας, ΥΠΑΡΕΘ – Ύπαρξη εθελοντών, ΥΠΑΡΕΝΔ – Ύπαρξη 

ενδιαφέροντος. 

 

3. Στην κατηγορία «Μέλλον εκπαιδευτικής ενταξιακής πολιτικής κωφών φοιτητών» 

προέκυψαν οι παρακάτω κωδικοί: ΑΓΝ – Άγνοια, ΑΔ – Αδιαφορία, ΒΕΛ – 

Βελτίωση, ΒΕΛΓΡΑΜΕΑ – Στελέχωση των γραφείων υποστήριξης των ΑμεΑ, 

ΒΕΛΕΚΠΑΙΔ – Βελτίωση εκπαίδευσης, ΒΕΛΕΚΠΑΙΔΚΩΦ – Βελτίωση ποιότητας 

εκπαίδευσης κωφών, ΒΕΛΥΠΟΔ – Βελτίωση υποδομών, ΒΕΛΥΠΟΣΤΥΠ – 

Βελτίωση Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, ΓΝΩΝΟΗΚΑΘΗΓ – Γνώση νοηματικής από 

καθηγητές, ΔΙΕΡΜ – Διερμηνεία, ΕΝΗΜ – Ενημέρωση πάνω σε θέματα κώφωσης, 

ΕΝΣΩΜ – Ενσωμάτωση κωφών ατόμων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ΕΞΑΤΔΙΔ – 

Εξατομικευμένη διδασκαλία, ΕΠΟΠΤΥΛ – Διάθεση εποπτικού υλικού, ΙΣΕΥΚ – 

Ίσες ευκαιρίες, ΚΑΤ3 – Κατάργηση του 3%, ΚΟΝΔ – Κονδύλια, ΝΟΗ – Νοηματική, 

ΝΟΜ – Νομοθεσία, ΣΟΒΑΡΜ – Σοβαρότητα αρμοδίων, ΤΕΧΝΟΛ – Ανάπτυξη 

τεχνολογίας. 

 

Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται η κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση των 

συνεντεύξεων των φοιτητών. 

 

Πίνακας 2. Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση των συνεντεύξεων των φοιτητών 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΙΤΗΤΗ  

Φύλο:  

Ηλικία:  

Βαθμός απώλειας ακοής:  

Ύπαρξη άλλων αναπηριών:  

Σχολή φοίτησης:  

Έτος σπουδών:  

Τόπος κατοικίας:  

 

Α. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

 

1. Χρόνος διάγνωσης αναπηρίας και 

επιρροή της 

 ΔΗΜ – Δημοτικό 

 Μ1 – 0-12 Μηνών 

 Μ2 – 13-24 Μηνών 

 Μ3 – 25-36 Μηνών 

 ΜΕΤ – Μετακόμιση 

 Ν – Ναι 

 Ο – Όχι 

 ΠΕΡΙΘ – Περιθωριοποίηση 

 ΣΧΚΩΦ – Σχολείο κωφών 

2. Ύπαρξη μελών οικογένειας που 

έχουν σπουδάσει και επιρροή τους 

 ΑΔ – Αδελφή/ός  

 ΑΥΞΕΠΙΘ – Αύξηση επιθυμίας 

 ΚΑΘ – Καθόλου 

 Ν – Ναι 

 Ο – Όχι 

 ΟΙΚ – Οικογένεια 

 ΣΥΓ – Συγγενείς 

3. Κριτήρια επιλογής σχολής φοίτησης  ΑΓΑΝΤ – Αγάπη για το αντικείμενο 
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 ΑΓΘΕΣ – Αγάπη για τη 

Θεσσαλονίκη 

 ΑΛΛΗΛΚΩΦ – Αλληλεπίδραση με 

κωφά άτομα 

 ΕΝΔ – Ενδιαφέροντα 

 ΕΠΑΠ – Επαγγελματική 

αποκατάσταση 

 ΕΠΓ – Επάγγελμα γονέα 

 ΕΥΚΕΠ – Ευκολία επαγγελματική 

 ΙΚΑΝΤ – Ικανότητα στο αντικείμενο 

 ΚΟΙΝΑΛ – Κοινωνική 

αλληλεπίδραση 

 ΟΙΚ – Οικογένεια 

 ΣΥΝΑΙΣΘΠΑΡΑΓ – 

Συναισθηματικοί παράγοντες 

4. Επιρροή προσωπικών/ κοινωνικών 

παραγόντων 

 ΑΓΑΝΤ – Αγάπη για το αντικείμενο 

 ΑΝΕΞ – Ανεξαρτησία 

 ΑΠΟΦ - Αποφασιστικότητα 

 ΑΥΤΟΑΠ – 

Αυτοαποτελεσματικότητα 

 ΑΥΤΟΓΝ – Αυτογνωσία 

 ΑΥΤΟΝΟΜ – Αυτονομία 

 ΕΝΔ – Ενδιαφέροντα 

 ΕΠΓ – Επάγγελμα γονέα 

 ΕΠΑΠ – Επαγγελματική 

αποκατάσταση 

 ΕΠΙΜ – Επιμονή 

 ΕΠΠΡΟΣ – Επαγγελματικός 

προσανατολισμός 

 ΙΚΠΡΟΣ – Ικανότητα προσαρμογής 

 ΚΟΙΝΠΕΡ – Κοινωνικός περίγυρος 
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 ΠΡΟΕΝ –Προσωπική ενασχόληση 

 ΣΥΝΕΠ – Συνέπεια 

 ΩΡΙΜ – Ωριμότητα 

5. Σχολική προετοιμασία 
 ΑΤΟΜΕΛ – Ατομική μελέτη 

 ΙΔ – Ιδιαίτερα 

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

6. Ύπαρξη διερμηνέα 
 Ο – Όχι 

 ΑΓΝΝΟΗ – Άγνοια νοηματικής 

7. Παροχή σημειώσεων από καθηγητές 

 Ν – Ναι 

 ΒΟ – Βοηθάει 

 ΗΛΕ –Ηλεκτρονικά 

8. Παροχή σημειώσεων από 

συμφοιτητές 

 Ν – Ναι 

 ΒΟ – Βοηθούν 

 ΔΕΝΒΟ – Δεν βοηθούν 

9. Χρήση φροντιστηριακής 

υποστήριξης 

 Ν – Ναι 

 ΝΑΝ – Ναι, Αναγκαία 

 Ο – Όχι 

 ΟΑΝ – Όχι αναγκαία 

10. Επικοινωνία με καθηγητές 

 ΕΝ – Εντός 

 ΕΚ – Εκτός 

 ΗΛ – Ηλεκτρονικά 

 ΝΟΗ – Νοηματική 

 ΟΜ – Ομιλία 

 ΤΗΛ – Τηλεφωνικά 

 ΧΕΙΛ – Χειλεανάγνωση 

 ΩΡΣΥΝ – Ώρες συνεργασίας 
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11. Επικοινωνία με συμφοιτητές 

 ΕΝ – Εντός 

 ΕΚ – Εκτός 

 ΗΛ – Ηλεκτρονικά 

 ΝΟΗ – Νοηματική 

 ΤΗΛ – Τηλεφωνικά 

 ΟΜ – Ομιλία 

 ΧΕΙΛ – Χειλεανάγνωση 

12. Χρήση εποπτικού υλικού και 

τεχνολογικών μέσων 

 ΒΟ – Βοηθάει 

 Ν – Ναι 

 Ο – Όχι 

13. Προσωπικοί – κοινωνικοί 

παράγοντες 

 ΑΓΑΝΤ – Αγάπη για το αντικείμενο 

 ΑΙΣ – Αισιοδοξία 

 ΑΝΕΞ – Ανεξαρτησία 

 ΑΥΤΟΑΠ – 

Αυτοαποτελεσματικότητα 

 ΑΥΤΟΓΝ – Αυτογνωσία 

 ΔΙΑΘΒΕΛ – Διάθεση για προσωπική 

βελτίωση 

 ΔΙΑΘΜΑΘ – Διάθεση για μάθηση 

 ΔΣ – Διαπροσωπικές σχέσεις 

 ΕΠΙΜ – Επιμονή 

 ΕΥΧΠΕΡΙΒ – Ευχάριστο 

περιβάλλον 

 ΘΕΤΑΥΡ – Θετική αύρα 

 ΙΚΠΡΟΣ – Ικανότητα προσαρμογής 

 ΟΙΚΥΠΟΣΤ – Οικογενειακή 

υποστήριξη 

 ΠΕΙΣ – Πείσμα 

 ΣΥΝΕΠ – Συνέπεια 

 ΩΡΙΜ – Ωριμότητα 
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Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

14. Βαθμός ικανοποίησης φοιτητών 

 ΑΓΝ – Άγνοια 

 ΑΔΚΑΘΗΓ – Αδιαφορία καθηγητών 

 ΒΕΛΥΠΟΔ – Βελτίωση υποδομών 

 ΒΟΟΙΚ – Βοήθεια οικογένειας 

 ΒΟΚΑΘΗΓ – Βοήθεια καθηγητών 

 ΒΟΦΟΙΤ – Βοήθεια φοιτητών 

 ΔΟΜ – Δομές 

 ΔΥΣΚ – Δυσκολίες 

 ΕΛΛ – Ελλείψεις 

 ΕΛΛΥΠΟΔ – Έλλειψη υποδομών 

 ΕΝΔΜΑΘ – Ενδιαφέροντα 

μαθήματα 

 ΕΡΓ – Εργαστήρια 

 Ν – Ναι 

 Ο – Όχι 

 ΠΑΡΑΠΛΗ – Παραπληροφόρηση 

 ΠΕΡ – Περιεχόμενο 

 ΠΟΙΚΜΑΘ – Ποικιλία μαθημάτων 

 ΥΠΟΣΤ – Υποστήριξη 

 ΤΕΧΝΟΛ – Ανάπτυξη τεχνολογίας 

15. Δυνατότητες βελτίωσης 

υποστηρικτικών υπηρεσιών 

 ΑΡΟΜΚΑΘΗΓ – Αργή ομιλία 

καθηγητών 

 ΒΕΛΕΚΠ – Βελτίωση Επιτροπής 

Κοινωνικής Πολιτικής 

 ΒΕΛΕΚΠΑΙΔΚΩΦ – Βελτίωση 

ποιότητας εκπαίδευσης κωφών 

 ΒΕΛΥΠΟΔ – Βελτίωση υποδομών 

 ΒΕΛΥΠΟΣΤΥΠ – Βελτίωση 
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Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 

 ΓΡΑΠΤΑΝΑΚ – Γραπτές 

ανακοινώσεις 

 ΔΙΕΡΜ – Διερμηνεία 

 ΕΝΗΜ – Ενημέρωση πάνω σε 

θέματα κώφωσης 

 ΕΠΟΠΤΥΛ – Διάθεση εποπτικού 

υλικού 

 ΕΡΓ – Εργαστήρια 

 ΘΕΣΠΝΟΜ – Θέσπιση νομοθεσίας 

 ΙΣΕΥΚ – Ισότιμες ευκαιρίες 

 ΚΟΝΔ – Κονδύλια 

 Ν – Ναι 

 ΤΕΧΝΟΛ – Ανάπτυξη τεχνολογίας 

 ΥΠΑΡΕΘ – Ύπαρξη εθελοντών 

 ΥΠΑΡΕΝΔ – Ύπαρξη ενδιαφέροντος 

16. Μέλλον εκπαιδευτικής ενταξιακής 

πολιτικής κωφών φοιτητών 

 ΑΓΝ – Άγνοια 

 ΑΔ – Αδιαφορία 

 ΒΕΛ – Βελτίωση 

 ΒΕΛΓΡΑΜΕΑ – Στελέχωση των 

γραφείων υποστήριξης των ΑμεΑ 

 ΒΕΛΕΚΠΑΙΔ – Βελτίωση 

εκπαίδευσης 

 ΒΕΛΕΚΠΑΙΔΚΩΦ – Βελτίωση 

ποιότητας εκπαίδευσης κωφών 

 ΒΕΛΥΠΟΔ – Βελτίωση υποδομών 

 ΒΕΛΥΠΟΣΤΥΠ – Βελτίωση 

Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 

 ΓΝΩΝΟΗΚΑΘΗΓ – Γνώση 

νοηματικής από καθηγητές 

 ΔΙΕΡΜ – Διερμηνεία 

 ΕΝΗΜ – Ενημέρωση πάνω σε 
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θέματα κώφωσης 

 ΕΝΣΩΜ – Ενσωμάτωση κωφών 

ατόμων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

 ΕΞΑΤΔΙΔ – Εξατομικευμένη 

διδασκαλία 

 ΕΠΟΠΤΥΛ – Διάθεση εποπτικού 

υλικού 

 ΙΣΕΥΚ – Ίσες ευκαιρίες 

 ΚΑΤ3 – Κατάργηση του 3% 

 ΚΟΝΔ – Κονδύλια 

 ΝΟΗ – Νοηματική 

 ΝΟΜ – Νομοθεσία 

 ΣΟΒΑΡΜ – Σοβαρότητα αρμοδίων 

 ΤΕΧΝΟΛ – Ανάπτυξη τεχνολογίας 

 

Με βάση τους ατομικούς πίνακες και το συγκεντρωτικό πίνακα δεδομένων 

των συνεντεύξεων των φοιτητών, παρατίθενται τα αποτελέσματα ανά θεματική 

κατηγορία. 

 

7.1. Παράγοντες Επιρροής Ένταξης Φοιτητών πριν την Είσοδό τους στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

 

Στη θεματική αυτή οι φοιτητές περιγράφουν τους παράγοντες που επηρέασαν 

την ένταξή τους πριν την είσοδό τους στο πανεπιστήμιο. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

1. Χρόνος διάγνωσης αναπηρίας και 

επιρροή της 

ΔΗΜ 1 

Μ1 10 

Μ2 7 

Μ3 3 

ΜΕΤ 4 

Ν 11 
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Ο 9 

ΠΕΡΙΘ 1 

ΣΧΚΩΦ 2 

Μ1 10 

2. Ύπαρξη μελών οικογένειας που έχουν 

σπουδάσει και επιρροή τους 

ΑΔ  4 

ΑΥΞΕΠΙΘ 1 

ΚΑΘ 16 

Ν 18 

Ο 2 

ΟΙΚ 1 

ΣΥΓ 4 

3. Κριτήρια επιλογής σχολής φοίτησης 

ΑΓΑΝΤ 12 

ΑΓΘΕΣ 1 

ΑΛΛΗΛΚΩΦ 1 

ΕΝΔ 8 

ΕΠΑΠ 5 

ΕΠΓ 2 

ΕΥΚΕΠ 1 

ΙΚΑΝΤ 1 

ΚΟΙΝΑΛ 1 

ΟΙΚ 2 

ΣΥΝΑΙΣΘΠΑΡΑΓ 1 

4. Επιρροή προσωπικών/ κοινωνικών 

παραγόντων 

ΑΓΑΝΤ 3 

ΑΝΕΞ 5 

ΑΠΟΦ 1 

ΑΥΤΟΑΠ 3 

ΑΥΤΟΓΝ 10 

ΑΥΤΟΝΟΜ 1 

ΕΝΔ 1 

ΕΠΓ 1 

ΕΠΑΠ 1 

ΕΠΙΜ 9 

ΕΠΠΡΟΣ 1 
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ΙΚΠΡΟΣ 2 

ΚΟΙΝΠΕΡ 2 

Ν  

ΠΡΟΕΝ 1 

ΣΥΝΕΠ 5 

ΩΡΙΜ 6 

5. Σχολική προετοιμασία 
ΑΤΟΜΕΛ 12 

ΙΔ 15 

6. Ύπαρξη διερμηνέα 
Ο 20 

ΑΓΝΝΟΗ 1 

7. Παροχή σημειώσεων από καθηγητές 

Ν 20 

ΒΟ 20 

ΗΛΕ 1 

8. Παροχή σημειώσεων από συμφοιτητές 

Ν 20 

ΒΟ 17 

ΔΕΝΒΟ 3 

9. Χρήση φροντιστηριακής υποστήριξης 

Ν 19 

ΝΑΝ 17 

Ο 1 

ΟΑΝ 3 

10. Επικοινωνία με καθηγητές 

ΕΝ 9 

ΕΚ 20 

ΗΛ 18 

ΝΟΗ 1 

ΟΜ 11 

ΤΗΛ 2 

ΧΕΙΛ 2 

ΩΡΣΥΝ 2 

11. Επικοινωνία με συμφοιτητές 

ΕΝ 14 

ΕΚ 20 

ΗΛ 14 

ΝΟΗ 5 

ΤΗΛ 2 

ΟΜ 14 

ΧΕΙΛ 3 
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12. Χρήση εποπτικού υλικού και 

τεχνολογικών μέσων 

ΒΟ 2 

Ν 14 

Ο 6 

13. Προσωπικοί – κοινωνικοί παράγοντες 

ΑΓΑΝΤ 2 

ΑΙΣ 2 

ΑΝΕΞ 3 

ΑΥΤΟΑΠ 1 

ΑΥΤΟΓΝ 3 

ΔΙΑΘΒΕΛ 1 

ΔΙΑΘΜΑΘ 1 

ΔΣ 10 

ΕΠΙΜ 15 

ΕΥΧΠΕΡΙΒ 1 

ΘΕΤΑΥΡ 1 

ΙΚΠΡΟΣ 7 

ΟΙΚΥΠΟΣΤ 1 

ΠΕΙΣ 1 

ΣΥΝΕΠ 1 

ΩΡΙΜ 3 

14. Βαθμός ικανοποίησης φοιτητών 

ΑΓΝ 3 

ΑΔΚΑΘΗΓ 1 

ΒΕΛΥΠΟΔ 1 

ΒΟΟΙΚ 1 

ΒΟΚΑΘΗΓ 5 

ΒΟΦΟΙΤ 2 

ΔΟΜ 1 

ΔΥΣΚ 1 

ΕΛΛ 2 

ΕΛΛΥΠΟΔ 1 

ΕΝΔΜΑΘ 1 

ΕΡΓ 2 

Ν 18 

Ο 2 

ΠΑΡΑΠΛΗ 1 
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ΠΕΡ 5 

ΠΟΙΚΜΑΘ 1 

ΤΕΧΝΟΛ 1 

ΥΠΟΣΤ 2 

15. Δυνατότητες βελτίωσης υποστηρικτικών 

υπηρεσιών 

ΑΡΟΜΚΑΘΗΓ 2 

ΒΕΛΕΚΠ 3 

ΒΕΛΕΚΠΑΙΔΚΩΦ 1 

ΒΕΛΥΠΟΔ 1 

ΒΕΛΥΠΟΣΤΥΠ 4 

ΓΡΑΠΤΑΝΑΚ 1 

ΔΙΕΡΜ 7 

ΕΝΗΜ 2 

ΕΠΟΠΤΥΛ 2 

ΕΡΓ 1 

ΘΕΣΠΝΟΜ 1 

ΙΣΕΥΚ 1 

ΚΟΝΔ 1 

Ν 15 

ΤΕΧΝΟΛ 2 

ΥΠΑΡΕΘ 2 

ΥΠΑΡΕΝΔ 1 

16. Μέλλον εκπαιδευτικής ενταξιακής 

πολιτικής κωφών φοιτητών 

ΑΓΝ 1 

ΑΔ 1 

ΒΕΛ 4 

ΒΕΛΓΡΑΜΕΑ 1 

ΒΕΛΕΚΠΑΙΔ 1 

ΒΕΛΕΚΠΑΙΔΚΩΦ 2 

ΒΕΛΥΠΟΔ 3 

ΒΕΛΥΠΟΣΤΥΠ 4 

ΓΝΩΝΟΗΚΑΘΗΓ 1 

ΔΙΕΡΜ 3 

ΕΝΗΜ 1 

ΕΝΣΩΜ 2 

ΕΞΑΤΔΙΔ 1 
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ΕΠΟΠΤΥΛ 2 

ΙΣΕΥΚ 1 

ΚΑΤ3 12 

ΚΟΝΔ 1 

ΝΟΗ 1 

ΝΟΜ 3 

ΣΟΒΑΡΜ 1 

ΤΕΧΝΟΛ 3 

 

Χρόνος διάγνωσης αναπηρίας και επιρροή της 

Στους μισούς φοιτητές έγινε διάγνωση της ακουστικής τους απώλειας κατά τη 

διάρκεια του πρώτου χρόνου της ζωής τους, σε εφτά φοιτητές μέχρι την ηλικία των 

δύο χρόνων και σε τρεις μέχρι την ηλικία των τριών χρόνων. 

Οι μισοί φοιτητές στην ερώτηση κατά πόσο η αναπηρία τους τούς επηρέασε, 

απάντησαν πως δεν επηρεάστηκαν καθόλου: «Η διάγνωση της αναπηρίας μου δεν 

επηρέασε τη σχολική μου ζωή, γιατί είχα την αμέριστη υποστήριξη των γονιών μου και 

κατάφερα να ανταπεξέλθω στα σχολικά μου χρόνια». Μία άλλη φοιτήτρια τονίζει 

:«Δεν είχα παράπονο, είχα καλή σχέση με τους συμμαθητές μου και τους καθηγητές 

επίσης. Με βοήθησαν πολύ μάλιστα», ενώ κάποιος άλλος επισημαίνει: «Φοίτησα 

κανονικά σε γενικό σχολείο, είχα μια συνηθισμένη και φυσιολογική ζωή και 

καθημερινότητα όπως και οι συμμαθητές μου, είχα τις παρέες μου, τις δραστηριότητές 

μου». 

Άλλοι πάλι φοιτητές απάντησαν ότι η διάγνωση της κώφωσής τους είχε ως 

αποτέλεσμα να μετακομίσουν, ενώ άλλους τούς επηρέασε αρνητικά, καθώς στο 

σχολείο τούς έκαναν στην άκρη. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ένας φοιτητής: «Η 

βαρηκοΐα μου επηρέασε αρκετά τη σχολική μου ζωή, καθώς κατάγομαι από μικρή πόλη 

που τότε, το 1990 που έγινε η διάγνωση, δεν υπήρχαν καν λογοθεραπευτές κι 

αναγκαστήκαμε να μετακομίσουμε σε μια μεγαλούπολη, για να μπορέσω να κάνω 

λογοθεραπεία και να εκπαιδευτώ κατάλληλα». Μία φοιτήτρια εξομολογείται: «Από τα 

αρχικά σχολικά μου χρόνια μόνο αρνητικές εμπειρίες και μνήμες έχω. Οι συμμαθητές 

μου ήταν πολύ σκληροί μαζί μου. Θυμάμαι τις ατελείωτες ώρες που ήμουν μόνη στα 

διαλείμματα. Στο θρανίο επίσης καθόμουν μόνη μου. Η περιθωριοποίηση που βίωνα 

ήταν μεγάλη μέχρι που πήγα σε σχολείο κωφών». Άλλη πάλι καταθέτει: «Η κατάστασή 

μου επηρέασε αρνητικά θα έλεγα τα σχολικά μου χρόνια. Τα παιδιά με κοιτούσαν 
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περίεργα, ήμουν δακτυλοδεικτούμενη. Το χειρότερο ήταν πως με έκαναν πέρα». Αξίζει 

να αναφερθεί και μία ακόμη μαρτυρία: «Η κώφωσή μου επηρέασε τη σχολική μου 

ζωή. Διέφερα από τα υπόλοιπα παιδιά, καθόμουν πάντα στο πρώτο θρανίο, φορούσα 

ακουστικά ενίσχυσης ήχου και πολλοί συμμαθητές μου με κορόιδευαν». 

 

Ύπαρξη μελών οικογένειας που έχουν σπουδάσει και επιρροή τους 

Οι περισσότεροι φοιτητές δηλώνουν πως δεν επηρεάστηκαν καθόλου από 

άλλα μέλη της οικογένειάς τους που έχουν σπουδάσει. Μία φοιτήτρια αναφέρει: 

«Έχω αρκετά ξαδέρφια και θείους που έχουν φοιτήσει και φοιτούν σε κάποια σχολή 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το να πάω κι εγώ σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν 

τελείως δικιά μου απόφαση, δεν επηρεάστηκα καθόλου από εξωτερικούς παράγοντες», 

ενώ κάποια άλλη επισημαίνει: «Ο πατέρας μου έχει σπουδάσει Νομική. Πάντα με 

παρότρυνε να σπουδάσω κι εγώ, να έχω μια δουλειά, ώστε να μπορώ να ανταπεξέλθω 

στις ανάγκες της ζωής και να είμαι οικονομικά ανεξάρτητη. Πάντα με ενθάρρυνε να 

επιλέξω το επάγγελμα που μου ταιριάζει και θα με κάνει ευτυχισμένη. Το ίδιο και η 

μητέρα μου φυσικά. Από εκεί και πέρα το ποια σχολή θα ακολουθήσω ήταν καθαρά 

δική μου επιλογή, οι γονείς μου απλά με παρότρυναν να σπουδάσω». 

Ένας φοιτητής δηλώνει πως ο ίδιος επηρέασε την αδερφή του να σπουδάσει: 

«Δεν με επηρέασε καθόλου. Αντιθέτως, συνέβαλα ο ίδιος θετικά στην επιλογή της να 

περάσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», ενώ μία άλλη φοιτήτρια τονίζει πως οι 

σπουδές των αδερφών της αύξησαν απλά την επιθυμία της να σπουδάσει: «Ο αδερφός 

μου και η αδερφή μου έχουν σπουδάσει. Με επηρέασαν θετικά στην αύξηση της 

επιθυμίας μου να σπουδάσω. Έβλεπα τα θετικά της φοιτητικής ζωής και ήθελα κι εγώ. 

Βέβαια η επιλογή της σχολής ήταν καθαρά δική μου». 

 

Κριτήρια επιλογής σχολής φοίτησης 

Σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων οι φοιτητές επέλεξαν τη σχολή τους, 

οι δέκα από τους είκοσι αναφέρουν πως η αγάπη για το αντικείμενο ήταν ο 

σημαντικότερος παράγοντας, ενώ εφτά τα ενδιαφέροντά τους. Αναφέρει μια 

φοιτήτρια: «Είναι αυτό που μου ταιριάζει και πιστεύω πως μπορώ να το κάνω καλά. 

Από μικρή μου άρεσε η γυμναστική και επιδίωκα να συνδυάσω ένα αρμονικό πνεύμα 

και σώμα. Όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες «νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ». Μια άλλη 

φοιτήτρια τονίζει: «Με βάση τα ενδιαφέροντά μου επέλεξα τη σχολή φοίτησής μου. Από 
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μικρή μού άρεσε ο κόσμος των υπολογιστών. Περνούσα πολλές ώρες μπροστά από την 

οθόνη του υπολογιστή και προσπαθούσα να καταλάβω πώς λειτουργεί αυτό το 

θαυμαστό μηχάνημα». 

Μια φοιτήτρια επισημαίνει πέρα από την αγάπη της για το αντικείμενο και την 

ικανότητά της στο αντικείμενο, την επαγγελματική αποκατάσταση και το μικρό 

βαθμό κοινωνικής αλληλεπίδρασης με άτομα που αγνοούν θέματα κώφωσης ως 

παράγοντες για την επιλογή της σχολής της: «Καλή επαγγελματική αποκατάσταση, 

αντικείμενο που αγαπάω κι ήξερα ότι μπορούσα να τα βγάλω πέρα και το κυριότερο 

από όλα, δε χρειάζεται και τόση μεγάλη αλληλεπίδραση με διάφορα άγνωστα άτομα που 

δεν ξέρουν το πρόβλημά μου και θα υπάρχουν προβλήματα στην επικοινωνία». 

Συνολικά τέσσερα άτομα δηλώνουν πως η προοπτική καλής επαγγελματικής 

αποκατάστασης αποτέλεσε θεμελιώδη παράγοντα στην επιλογή της σχολής τους, ενώ 

μόλις ένα άτομο δηλώνει ως λόγο την επιθυμία του να συναναστρέφεται με κωφά 

άτομα: «Οι παράγοντες που επηρέασαν την επιλογή μου ήταν η επαγγελματική 

αποκατάσταση, η αγάπη για το αντικείμενο, η επιθυμία μου να αλληλεπιδρώ με κωφά 

άτομα». 

Δύο άτομα αναφέρουν πως το επάγγελμα ενός γονιού τους τούς επηρέασε και 

ένα άτομο τονίζει την αγάπη του για την πόλη της Θεσσαλονίκης, την οποία δεν θα 

ήθελε να αποχωριστεί: «Το γεγονός πως η σχολή φοίτησής μου ήταν παραπλήσια με το 

επάγγελμα του μπαμπά μου επηρέασε σημαντικά την επιλογή μου. Επίσης, και η αγάπη 

μου για τη Θεσσαλονίκη, την οποία δεν ήθελα να αφήσω». 

Δύο μάλιστα φοιτητές ομολογούν πως η οικογένειά τους τούς επηρέασε στην 

επιλογή της σχολής φοίτησής τους: «Επηρεάστηκα από το οικογενειακό μου 

περιβάλλον, που με παρότρυνε να ακολουθήσω τη συγκεκριμένη σχολή. Δεν το 

μετάνιωσα, γιατί αργότερα συνειδητοποίησα πως είχε πολύ ενδιαφέρον» και «Σίγουρα 

άσκησε κάποια θετική επιρροή στην επιλογή μου το οικογενειακό και φιλικό 

περιβάλλον. Η μητέρα μου είναι δασκάλα και συχνά έρχονται στο σπίτι συνάδελφοί της, 

με τους οποίους συζητώ για το λειτούργημα που κάνουν. Μού λύνουν και διάφορες 

απορίες. Έτσι, αγάπησα τη διδασκαλία. Επίσης, έχω τη δυνατότητα να μείνω στην πόλη 

μου. Δεν θα ήθελα να φύγω σε άλλη πόλη, μακριά από τους δικούς μου». 

Μία φοιτήτρια θεωρεί σημαντικό κριτήριο για την επιλογή της το γεγονός ότι 

αποτέλεσε την εύκολη λύση: «Είναι η πιο εύκολη επιλογή που έχω. Σίγουρα είναι μια 

δουλειά. Επίσης, μπορώ να δουλέψω στο σχολείο των κωφών. Αγαπάω να διδάσκω τα 

κωφά παιδάκια!», ενώ ένας άλλος φοιτητής αναφέρει και λόγους συναισθηματικής 
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φύσης: «Το θέατρο ήταν για μένα ένας τρόπος διαφυγής, συναισθηματικής εκτόνωσης, 

μία διέξοδος. Από μικρό μου κέντριζε το ενδιαφέρον και το έβρισκα ιδιαίτερα 

διεγερτικό, ζωντανό». 

 

Επιρροή προσωπικών/κοινωνικών παραγόντων 

Οι περισσότεροι φοιτητές αναφέρουν πως στην επιλογή της σχολής τους τούς 

επηρέασε η αυτογνωσία τους (10 φοιτητές), η επιμονή τους (εννιά φοιτητές), η 

ωριμότητά τους (έξι φοιτητές), η ανεξαρτησία και η συνέπειά τους (από πέντε 

φοιτητές): «Ναι, την επηρέασαν την επιλογή μου διάφοροι παράγοντες. Ήξερα τι ήθελα 

και τι θα με γέμιζε και θα με έκανε ευτυχισμένη. Ακόμη, η ανεξαρτησία μου» ή 

«Σίγουρα η αυτογνωσία μου έπαιξε σημαντικό ρόλο-ήμουν πεπεισμένη ότι αυτό ήθελα 

να σπουδάσω-, η επιμονή μου και η ωριμότητά μου. 

Τρεις φοιτητές δηλώνουν πως η αγάπη τους για το αντικείμενο και η 

αυτοαποτελεσματικότητά τους συνέβαλε στην επιλογή της σχολής τους, ενώ από δύο 

επισημαίνουν την ικανότητα προσαρμογής τους και τον κοινωνικό περίγυρο: «Κυρίως 

η αυτογνωσία, η συνέπεια, η ωριμότητά μου και, φυσικά, η αγάπη μου για την επιστήμη 

της παιδαγωγικής. Είναι εκπληκτικό να μπορείς να διαμορφώνεις χαρακτήρες, να 

καλλιεργείς ανθρώπους ικανούς να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις» ή 

«Σίγουρα η ανεξαρτησία μου και η ικανότητα προσαρμογής μου επηρέασαν την επιλογή 

μου. Από μικρή οι γονείς μου με μεγάλωσαν με μεγάλη αυτονομία. Πάντα είχα λόγο στις 

αποφάσεις της οικογένειας. Πάντα είχα το δικαίωμα επιλογής. Η στάση αυτή με έκανε 

αρκετά ανεξάρτητη». 

Από ένα άτομο υπογραμμίζει πως στην επιλογή της σχολής του επηρεάστηκε 

από την αποφασιστικότητά του, την αυτονομία του, τα ενδιαφέροντά του, το 

επάγγελμα του γονιού του, την καλή μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση, το 

σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό που είχε ως μαθητής, την προσωπική 

ενασχόλησή του με το αντικείμενο από μικρή ηλικία: «Το περιβάλλον εργασίας του 

μπαμπά μου με ενέπνευσε στην επιλογή μου, το κύρος και η αναγνώριση του 

επαγγέλματος, οι πολλές ευκαιρίες που παρέχει το επάγγελμα» ή «επηρέασε σημαντικά 

την απόφασή μου και το γεγονός ότι η Πληροφορική και γενικά οι υπολογιστές ήταν ένα 

αντικείμενο με το οποίο άρχισα να ασχολούμαι από μόνη μου από το Γυμνάσιο». 
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Σχολική προετοιμασία 

Σχετικά με την ετοιμασία που ακολούθησαν οι φοιτητές για την εισαγωγή 

τους στο πανεπιστήμιο, οι 14 δηλώνουν πως έκαναν ιδιαίτερα μαθήματα, ενώ οκτώ 

δηλώνουν την ατομική μελέτη. Μία φοιτήτρια τονίζει έκανε «Αρκετό διάβασμα σε όλο 

το Λύκειο και πολλά ιδιαιτέρα μαθήματα», ενώ κάποιος άλλος λέει πως «έκανε 

ιδιαίτερα μαθήματα από την Α’ Λυκείου και εντατικοποίησε τα ιδιαίτερα από τη Β’ 

Λυκείου». Ένας άλλος φοιτητής αναφέρει ως λόγο για το γεγονός πως έκανε ιδιαίτερα 

τη βαρηκοΐα του: «Έκανα ιδιαίτερα μαθήματα, καθώς ήταν δύσκολο να παρακολουθώ 

την ύλη λόγω βαρηκοΐας». 

 

7.2. Παράγοντες Επιρροής Ένταξης Φοιτητών μετά την Είσοδό τους στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Στη συνέχεια αναλύονται οι παράγοντες που επηρέασαν την ένταξη των 

φοιτητών μετά την είσοδό τους στο πανεπιστήμιο. 

 

Ύπαρξη διερμηνέα 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως σε κανένα εκπαιδευτικό ίδρυμα δεν 

παρέχεται διερμηνέας, γεγονός που εγείρει διάφορες σκέψεις. Χαρακτηριστικά 

αναφέρει μια φοιτήτρια: «Όχι, δεν υπάρχει διερμηνέας, κυρίως επειδή δεν ξέρω τόσο 

καλά τη νοηματική γλώσσα. Βέβαια, από όσο γνωρίζω από άλλα άτομα, το κράτος 

παρέχει το διερμηνέα, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα αυτό, καθώς ξέρω ότι υπάρχουν 

προβλήματα με τη μίσθωση των προγραμμάτων των διερμηνέων γενικότερα από το 

κράτος εδώ κι ενάμιση χρόνο περίπου». Και άλλοι φοιτητές αναφέρουν την έλλειψη 

χρημάτων ως αιτία μη παροχής διερμηνέα: «Όχι δυστυχώς, επειδή δεν έχουν χρήματα 

να πληρώσουν τη διερμηνεία» ή «Όχι, λόγω της έλλειψης χρημάτων. Μακάρι να 

υπήρχε, θα ήταν αρκετά χρήσιμη η βοήθειά του. Αυτή τη στιγμή καλούμαι να 

επικοινωνώ με τους γύρω μου με μια δεύτερη γλώσσα, την ελληνική. Για μένα η 

Νοηματική είναι η πρώτη μου γλώσσα, σε αυτήν έχω μάθει να εκφράζομαι και να 

επικοινωνώ». 

Κάποιος άλλος αναφέρει πως οι εθελοντές δεν επαρκούν για τις ανάγκες 

διερμηνείας: «Δυστυχώς δεν υπάρχει διερμηνέας. Κάποιες φορές που χρειάζεται, 

υπάρχουν εθελοντές που βοηθούν στην επικοινωνία μου με τους καθηγητές ή τη 

γραμματεία της σχολής. Όμως οι εθελοντές είναι λίγοι και δεν είναι διαθέσιμοι πάντα 

όταν έχεις ανάγκη. Κανονικά θα έπρεπε το κράτος να παρέχει δωρεάν διερμηνέα σε όλα 



 58 

τα μαθήματα. Δεν μου προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά να μην ξέρω αν μπορώ 

συνεννοηθώ ανά πάσα στιγμή. Και είναι άσχημο να εξαρτάσαι από την καλή διάθεση 

κάποιων εθελοντών. Η παρουσία των διερμηνέων πρέπει να είναι αυτονόητη και 

συνεχής, ώστε να μη νιώθουμε κι εμείς πως μας λυπούνται ή είμαστε παιδιά ενός 

κατώτερου θεού». 

Κάποιοι άλλοι φοιτητές χαρακτηρίζουν προαιρετική την παρουσία διερμηνέα, 

καθώς έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει προφορικά και διαβάζοντας τα χείλη των 

συνομιλητών του: «Όχι, δεν υπάρχει διερμηνέας. Δεν είναι απαραίτητος πάντως, 

καθώς μπορώ να συνεννοηθώ με τον προφορικό λόγο και διαβάζοντας τα χείλη των 

συνομιλητών μου» και «Όχι, δεν υπάρχει διερμηνέας. Ευτυχώς μπορώ να συνεννοηθώ 

και προφορικά, έκανα λογοθεραπεία από μικρή και διαβάζω και τα χείλη. Διαφορετικά, 

αν ήξερα μόνο νοηματική δηλαδή και μόνο με τη νοηματική επικοινωνούσα, θα είχα 

σοβαρό πρόβλημα». 

Ένας άλλος φοιτητής τονίζει τη σημασία της διερμηνείας στην 

πραγματοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ κωφών φοιτητών και των καθηγητών και 

συμφοιτητών τους: «Όχι, δεν υπάρχει. Καλό θα ήταν να υπάρχει, θα συνεννοούμουν με 

μεγαλύτερη ευκολία με τους καθηγητές και τους συμφοιτητές μου». 

 

Παροχή σημειώσεων από καθηγητές 

Οι φοιτητές ρωτήθηκαν για το αν τούς παρέχονται σημειώσεις από τους 

καθηγητές τους, ως υποστηρικτικό και βοηθητικό υλικό για την εμπέδωση της ύλης. 

Οι περισσότεροι απάντησαν ότι τούς παρέχονται σημειώσεις από τους καθηγητές, οι 

οποίες βοηθάνε και αρκετά. Μια φοιτήτρια αναφέρει «Επειδή είμαστε σχολή 

Πληροφορικής, βγάζουν όλοι οι καθηγητές σημειώσεις και διαφάνειες σχετικά με το 

μάθημα, τα οποία τα ανεβάζουν online. Αυτό βοηθάει αρκετά στην εμπέδωση της ύλης, 

γιατί πολλοί καθηγητές θέλουν να τα κάνουμε με το δικό τους τρόπο κι όχι με του 

βιβλίου που είναι στην προτεινόμενη ύλη και βοηθάει αρκετά για να μπορέσουμε να 

περάσουμε το μάθημα» και κάποια άλλη λέει «Ναι. Μπορώ να διαβάσω από τις 

σημειώσεις των καθηγητών. Μού είναι εύκολο, με βοηθάνε και μού εξηγούν τι πρέπει 

να διαβάζω». 

Μια άλλη φοιτήτρια τονίζει τη μεγάλη βοήθεια που προσφέρουν οι 

σημειώσεις του καθηγητή, παρά το γεγονός πως συναντά δυσκολίες στο γραπτό λόγο: 

«Οι περισσότεροι δίνουν σημειώσεις. Βοηθάει πολύ. Το καλό είναι πως δεν υπάρχει 

πολύ θεωρία στη σχολή μας και, συγκεκριμένα, στην κατεύθυνση ζωγραφικής που έχω 
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επιλέξει εγώ. Και ο γραπτός λόγος να πω την αλήθεια δεν είναι και το δυνατό μου 

στοιχείο, οπότε με διευκολύνει αρκετά αυτό το γεγονός». 

Μια ακόμα φοιτήτρια επισημαίνει τη σημασία των σημειώσεων στην 

εξάλειψη του άγχους της: «Όλοι σχεδόν δίνουν σημειώσεις. Εννοείται πως βοηθάνε 

πολύ, γιατί έχουμε συγκεντρωμένη όλη την ύλη και δεν χρειάζεται να αγχωνόμαστε αν 

χάσουμε κάποιο μάθημα. Βέβαια, αποφεύγω να χάνω παραδόσεις, γιατί είναι πιο 

εύκολο όταν παρακολουθείς να κατανοείς τα μαθήματα». Συμφωνεί με την άποψη 

αυτή και ένας φοιτητής: «Ναι όλοι και μάλιστα τις αναρτούν ηλεκτρονικά. Βοηθάνε 

πολύ, γιατί δεν χρειάζεται να αγχώνομαι μήπως δεν πιάσω κάτι από τις παραδόσεις». 

Τέσσερις φοιτητές απάντησαν πως λίγοι ή όχι όλοι οι καθηγητές δίνουν 

σημειώσεις: «Όχι όλοι. Μερικοί που έδωσαν, με βοήθησαν παραπάνω στην εμπέδωση 

των μαθημάτων» ή «Λίγοι δίνουν σημειώσεις. Σίγουρα βοηθάνε, αν και δυσκολεύομαι 

στο γραπτό λόγο». 

 

Παροχή σημειώσεων από συμφοιτητές 

Σύμφωνα με τους περισσότερους φοιτητές, οι σημειώσεις που παίρνουν από 

τους συμφοιτητές τους λειτουργούν υποστηρικτικά στη μελέτη τους. Συνολικά 

δεκαεπτά φοιτητές επιδοκιμάζουν τη χρήση σημειώσεων από τους συμφοιτητές τους. 

Χαρακτηριστικά διαπιστώνει μια φοιτήτρια: «Κάποιες φορές πήρα (σημειώσεις). 

Λειτούργησαν υποστηρικτικά» ή μια άλλη δηλώνει «Ναι, όταν μπορώ παίρνω. 

Βοηθούν εάν είναι καλογραμμένες και ευανάγνωστες» και μια άλλη «Ναι, βοηθούν 

πολύ. Είμαι τυχερή γιατί οι συμφοιτητές μου ανταλλάζουν σημειώσεις μεταξύ τους. Έχω 

ακούσει ότι πολλοί φοιτητές σε άλλες σχολές δεν δίνουν σημειώσεις ο ένας στον άλλο, 

το οποίο και θεωρώ μικροπρέπεια». 

Κάποιοι φοιτητές υπογραμμίζουν τη σημασία να συγκρίνουν τις δικές τους 

σημειώσεις με αυτές των συμφοιτητών τους, γεγονός που τους προσφέρει μεγαλύτερη 

σιγουριά και αυτοπεποίθηση: «Παίρνω σε κάθε μάθημα. Βοηθούν πολύ, καθώς τις 

συγκρίνω με τις δικές μου και βλέπω αν έχω κάνει κάποιος λάθος. Αρκετές φορές 

τυχαίνει να μην πιάσω κάτι καλά κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, άσχετα που 

κάθομαι στις πρώτες σειρές πάντα, για να μπορώ να ακούω όσο καλύτερα γίνεται. 

Ωστόσο, πολλές φορές υπάρχει φασαρία μέσα στην αίθουσα ή ο καθηγητής μιλάει 

γρήγορα και αρκετά σιγά, με αποτέλεσμα να δυσκολεύομαι να κρατήσω λεπτομερειακές 

και επαρκείς σημειώσεις» ή κάποιος άλλος: «Κάποιες φορές παίρνω, ώστε να τις 

συγκρίνω με τις δικές μου. Βοηθάνε πιστεύω. Καλύτερα δύο απόψεις από μία!» ή 



 60 

ακόμα «Παίρνω σε κάθε μάθημα. Θέλω να τις ελέγχω με τις δικές μου και αυτό με 

βοηθάει. Αποκτώ περισσότερη αυτοπεποίθηση και σιγουριά». 

Από την άλλη πλευρά, τρεις φοιτητές ομολόγησαν πως παίρνουν σημειώσεις 

από τους συμφοιτητές τους, οι οποίες όμως λίγο τους βοήθησαν: «Ναι. Όμως δεν 

βοηθάνε πολύ, επειδή γράφουν με τα δικά τους λόγια και το δικό τους τρόπο σκέψης» ή 

κάποιος άλλος «Στα περισσότερα μαθήματα παίρνω. Λίγο βοηθάνε γιατί ο κάθε 

φοιτητής κρατάει σημειώσεις με δικό του τρόπο και μπορεί να γράφει με 

συντομογραφίες και τρόπο που δεν καταλαβαίνει ο άλλος. Επίσης, όπως είπα και πριν, 

δυσκολεύομαι στην ανάγνωση. Νομίζω πως θα με βοηθούσε περισσότερο η ύπαρξη 

ενός διερμηνέα». 

Τέλος, μια άλλη φοιτήτρια ομολογεί: «Κυρίως τα πρώτα εξάμηνα έπαιρνα 

σημειώσεις από τους συμφοιτητές μου. Πολλές φορές όμως με μπέρδευαν, γιατί ο κάθε 

φοιτητής κρατάει σημειώσεις με το δικό του τρόπο, κωδικοποιώντας συχνά τις λέξεις 

και τις προτάσεις, γεγονός που με δυσκόλευε. Έτσι μπερδευόμουν κι εγώ περισσότερο, 

προσπαθούσα να ξεδιαλύνω τι έλεγαν οι σημειώσεις τους και έχανα πολύτιμο χρόνο. 

Βέβαια, κι εγώ ομολογώ πως χρειάζομαι πιο πολύ χρόνο για να αποκωδικοποιήσω ένα 

γραπτό κείμενο. Γι’ αυτό προτιμώ από τότε να εστιάζω σε ένα κείμενο, αυτό του 

καθηγητή, ώστε να μην χάνω χρόνο». 

 

Χρήση φροντιστηριακής υποστήριξης 

Στην 9η κατηγορία παρουσιάζονται οι απαντήσεις των φοιτητών του δείγματος 

στην ερώτηση σχετικά με το αν έχουν κάνει στο παρελθόν χρήση φροντιστηριακής 

βοήθειας και κατά πόσο τη θεωρούν αναγκαία ή χρήσιμη. 

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην έρευνα υποστήριξαν ότι έχουν κάνει 

χρήση φροντιστηριακής υποστήριξης και ότι τούς έχει βοηθήσει σημαντικά. Κάποιοι 

μάλιστα θεωρούν πως η φροντιστηριακή υποστήριξη είναι αναγκαία λόγω της 

ανεπάρκειας του πανεπιστημίου σε υποστηρικτικά μέσα: «Ναι, συχνά (έχω κάνει 

χρήση φροντιστηριακής βοήθειας), καθώς δεν υπάρχει υποστήριξη στο πανεπιστήμιο. 

Είναι πολύ αναγκαία» ή «Ναι, έχω κάνει στο παρελθόν, αν και κοστίζει…Ήταν αρκετά 

αναγκαία, με βοήθησε, αν και πιστεύω πως η παιδεία θα έπρεπε να είναι δωρεάν. Δεν 

γίνεται να δίνουμε τόσα χρήματα για κάτι που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Στο 

εξωτερικό οι υποδομές είναι πολύ καλύτερες και οι κωφοί έχουν καλύτερη 

εκπαίδευση». 
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Κάποιος μάλιστα υποστήριξε πως δεν έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει 

την παράδοση του μαθήματος, η οποία κρίνεται τόσο σημαντική για την κατανόηση 

του μαθήματος: «Ναι, σε μερικά μαθήματα κάνω φροντιστήρια. Την θεώρησα 

αναγκαία για να κατανοήσω πλήρως την ύλη, γιατί δεν με κάλυπταν πλήρως οι 

παραδόσεις στη σχολή, λόγω της βαρηκοΐας που έχω», ενώ κάποιος άλλος τόνισε τη 

σημασία της παροχής διερμηνέα: «Ναι, όλα αυτά τα χρόνια που σπουδάζω. Τα 

μαθήματα αυτά είναι ιδιαίτερα και βοηθάνε πολύ, αν και πιστεύω πως θα έπρεπε να 

υπάρχει διερμηνεία», ενώ κάποιος άλλος μίλησε για τη σημασία της φροντιστηριακής 

υποστήριξης στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησής του: «Ναι, στο πρώτο έτος έκανα 

κάποια μαθήματα. Με βοήθησαν να εγκλιματιστώ στο καινούριο περιβάλλον, τα 

καινούρια μαθήματα και τους καινούριους ρυθμούς που απαιτεί το πανεπιστήμιο. 

Αργότερα, απέκτησα την αυτοπεποίθηση ότι μπορώ να τα καταφέρω και μόνος μου». 

Μια άλλη φοιτήτρια κάνει μνεία στη σημασία του να ξέρει κανείς να διαβάζει: 

«Ναι, σε ορισμένα μαθήματα έχω κάνει, ειδικά τα δύο πρώτα έτη. Ήταν αρκετά 

αναγκαία. Τώρα πιστεύω πως δεν χρειάζεται να ξανακάνω, γιατί έχω μπει σε έναν 

ρυθμό και έχω βρει τον τρόπο μελέτης που μου αρμόζει. Στην αρχή ήταν δύσκολα. Δεν 

ήξερα ουσιαστικά πώς να διαβάσω. Αργότερα συνειδητοποίησα πως είναι πολύ 

σημαντικό να ξέρει κάποιος να διαβάζει. Ίσως και το πιο σημαντικό…». 

Δύο φοιτήτριες αποκαλύπτουν πως έχουν αναθέσει ακόμη και εργασίες τους 

σε φροντιστήρια, προκειμένου να τις κάνει κάποιος άλλος: «Ναι, έχω κάνει αρκετές 

φορές. Μάλιστα έχω απευθυνθεί σε φροντιστήρια, προκειμένου να αναλάβουν κάποιες 

εργασίες μου για το πανεπιστήμιο. Αυτό με γλίτωσε από πολύ κόπο και χρόνο, αν και 

οφείλω να ομολογήσω πως το αποτέλεσμα πάντα δεν ήταν ικανοποιητικό» και «Όταν 

νιώθω πως δεν έχω κατανοήσει κάποιες έννοιες και έχω κενά, τότε καταφεύγω στη 

χρήση φροντιστηριακής υποστήριξης. Έχω αναθέσει ακόμα και εργασίες σε 

φροντιστήριο. Βέβαια, αυτό το έκανα γιατί δεν είχα χρόνο να την κάνω η ίδια. Όπως 

και να’ χει, ήταν μεγάλη βοήθεια τη δεδομένη στιγμή». 

Τρεις φοιτητές ισχυρίστηκαν πως δεν θεωρούν αναγκαία τη χρήση 

φροντιστηριακής υποστήριξης. Για παράδειγμα: «Το είχα κάνει σε κάποια μαθήματα 

παλιότερα. Δεν μπορώ να πω ότι με βοήθησε πολύ» και «Δεν έτυχε να κάνω. Είναι και 

η φύση της σχολής τέτοια ίσως, που δεν το επιβάλλει. Κι εγώ πάντως ήθελα ανέκαθεν 

να τα καταφέρνω με τις δικές μου δυνάμεις. Έτσι, ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό η 

σκέψη να καταφύγω σε κάποιο φροντιστήριο για βοήθεια». 
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Επικοινωνία με καθηγητές 

Σχετικά με το αν οι φοιτητές επικοινωνούν με τους καθηγητές τους και αν ναι, 

με ποιους τρόπους, όλοι αναφέρουν πως επικοινωνούν με τους καθηγητές τους εκτός 

τάξης. Από αυτούς οι εννιά επικοινωνούν και εντός τάξης. Δεκαοκτώ φοιτητές 

αναφέρουν πως χρησιμοποιούν κυρίως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τη 

διεκπεραίωση διαφόρων ζητημάτων τους με τους καθηγητές τους, ενώ δώδεκα 

χρησιμοποιούν τον προφορικό λόγο: «Μόνο εκτός τάξης (επικοινωνώ), μέσω e-mail», 

«Ναι, μιλάμε μέσω e-mail, και μερικές φορές συναντιόμαστε και στο γραφείο του», 

«Σπάνια. Μόνο εκτός τάξης, μέσω e-mail», «Όπως όλοι επικοινωνώ και μέσα και έξω 

από την τάξη: με προφορικό λόγο, τηλεφωνικά, email». 

Επιπλέον, τρεις φοιτητές τονίζουν πως επισκέπτονται τους καθηγητές τους 

στο γραφείο τους τις ώρες συνεργασίας, προκειμένου να λύσουν διάφορες απορίες 

τους ή να προβούν σε συνεννοήσεις σχετικά με θέματα αξιολόγησης ή μελέτης, ενώ 

δύο επικοινωνούν και τηλεφωνικά: «Και εντός και εκτός τάξης. Με ομιλία αργή και 

καθαρή, email. Κάποιες φορές πηγαίνω και στις ώρες συνεργασίας στο γραφείο τους», 

«Συνήθως εκτός τάξης, μέσω email και με επισκέψεις τις ώρες συνεργασίας», «Ναι, 

βέβαια. Παντού επικοινωνώ, κανονικά όπως όλοι: με ομιλία συνήθως. Μπορεί να 

στείλω και κάποιο email ή να επιδιώξω κάποια συνάντηση στο γραφείο τους» και «Και 

μέσα στην τάξη και έξω από αυτήν. Προσπαθώ να συμμετέχω στο μάθημα, όταν φυσικά 

το επιτρέπει και ο καθηγητής…Γιατί υπάρχουν και καθηγητές που κάνουν μονόλογο, 

τους νοιάζει να πουν αυτά που έχουν να πουν και μετά να φύγουν. Κάποιες φορές 

πηγαίνω και στο γραφείο τους, αν θέλω να διευθετήσω κάποιες λεπτομέρειες. Άλλες 

φορές πάλι επικοινωνώ τηλεφωνικά μαζί τους ή με email». 

Τέλος, τρεις φοιτητές μπορούν να διαβάζουν τα χείλη των καθηγητών τους 

π.χ. «Συνήθως εκτός τάξης, με ομιλία, χειλεοανάγνωση και email», ενώ ένας 

ισχυρίζεται πως επικοινωνεί με τους καθηγητές τους και με τη Νοηματική: «Ναι, 

συνήθως εκτός. Με email και νοηματική μέσω εθελοντών». 

 

Επικοινωνία με συμφοιτητές 

Σχετικά με το αν οι φοιτητές επικοινωνούν με τους συμφοιτητές τους και αν 

ναι, με ποιους τρόπους, όλοι αναφέρουν πως επικοινωνούν με τους συμφοιτητές τους 

εκτός τάξης, ενώ δεκατέσσερις αναφέρουν πως επικοινωνούν και εντός τάξης. Από 

αυτούς η πλειοψηφία (δεκαπέντε άτομα) δηλώνουν πως επικοινωνούν ηλεκτρονικά 

(είτε με email είτε μέσω skype είτε με facebook είτε με twitter): «Μόνο εκτός τάξης, 
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μέσω e-mail, Skype και Facebook» ή «Και εντός και εκτός τάξης. Με ομιλία, 

νοηματική όταν ξέρουν κάποιοι συμφοιτητές, email, facebook, skype, twitter» ή «Και 

εντός και εκτός τάξης, μέσω του προφορικού λόγου, email, Skype και Facebook». 

Δεκατέσσερις φοιτητές υποστηρίζουν πως χρησιμοποιούν και τον προφορικό 

λόγο όταν συνδιαλέγονται με τους συμφοιτητές τους: «Ναι, μιλάμε κανονικά, χωρίς 

προβλήματα, αλλά με όσους είναι υπομονετικοί στο να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε 

τι λένε. Εξάλλου οι περισσότεροι κοιτάνε το συμφέρον τους και δεν βοηθάνε» ή άλλος 

«Και εντός και εκτός τάξης, μέσω email, Skype, Facebook, προφορικού λόγου». 

Πέντε φοιτητές δηλώνουν πως χρησιμοποιούν και την Ελληνική Νοηματική 

Γλώσσα: «Ναι. Επικοινωνώ κανονικά με τους συμφοιτητές μου. Έκανα λογοθεραπεία 

όταν ήμουν μικρή. Ακόμα, αν οι συμφοιτητές μου ξέρουν νοηματική, τότε μιλάμε άνετα» 

και «Ναι, συνήθως εκτός. Με email και νοηματική μέσω εθελοντών». 

Τέσσερα άτομα αναφέρουν πως μπορούν να διαβάσουν και τα χείλη των 

συνομιλητών τους: «Ναι. Με τον κανονικό τρόπο σε συνδυασμό με χειλεοανάγνωση» ή 

«Και μέσα και έξω από την τάξη. Με ομιλία, χειλεοανάγνωση, email, Skype, Facebook, 

twitter» και «Ναι. Με ομιλία, χειλεοανάγνωση, email και facebook». 

Τέλος, δύο φοιτητές αναφέρουν και τη χρήση του τηλεφώνου για την 

πραγματοποίηση της επικοινωνίας τους με άλλους φοιτητές: «Με τους ίδιους τρόπους 

είτε μέσα στην τάξη είτε έξω (προφορικό λόγο κα ηλεκτρονικά). Ορισμένοι καθηγητές 

μας χωρίζουν σε ομάδες, για να συνεργαστούμε μεταξύ μας. Έτσι, ανταλλάσσουμε 

απόψεις και ιδέες με τους συμφοιτητές μας εντός και εκτός τάξης. Με τους φίλους μου 

μιλώ και στο τηλέφωνο ή τους βρίσκω και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, 

skype, twitter)» και «Ναι, κανονικά. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή περιορισμός. 

Καταλαβαίνω τον προφορικό λόγο και τον χρησιμοποιώ κι εγώ ο ίδιος. Με τους 

συμφοιτητές μου βρισκόμαστε και εκτός σχολής, όταν βγαίνουμε για διασκέδαση. 

Χρησιμοποιούμε αρκετά και το facebook στην επικοινωνία μας ή τα κινητά μας». 

 

Χρήση εποπτικού υλικού και τεχνολογικών μέσων 

Σχετικά με το αν οι καθηγητές χρησιμοποιούν διάφορα εποπτικά και 

τεχνολογικά μέσα κατά τη διάρκεια των παραδόσεων, οι μισοί φοιτητές (δέκα) 

απαντούν πως χρησιμοποιούν, γεγονός που τους βοηθάει ιδιαίτερα στην κατανόηση 

των μαθημάτων: «Σχεδόν σε κάθε παράδοση γίνεται προβολή των διαφανειών του 

μαθήματος μέσω ενός προβολέα. Αυτές οι διαφάνειες αναρτώνται και στην ιστοσελίδα 

του μαθήματος. Όπως ανέφερα και νωρίτερα, οι διαφάνειες βοηθούν σημαντικά στην 
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κατανόηση της ύλης» ή «Οι περισσότεροι καθηγητές χρησιμοποιούν. Βοηθούν πολύ» ή 

«Ναι, αρκετά συχνά οι καθηγητές προβάλλουν διαφάνειες στο μάθημα, το οποίο 

βοηθάει σημαντικά οφείλω να ομολογήσω». 

Ορισμένοι φοιτητές δίνουν έμφαση στην αξία των εποπτικών μέσων ως 

εργαλείων που κεντρίζουν την οπτική τους μνήμη: «Ναι, συχνά οι καθηγητές 

προβάλλουν διάφορα βίντεο ή διαφάνειες κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Αυτό 

βοηθάει πολύ, γιατί έχω καλύτερη οπτική μνήμη. Η εικόνα βέβαια μου μένει 

περισσότερο παρά το τυπωμένο κείμενο, γεγονός που ίσως οφείλεται στο ότι 

επικοινωνώ κυρίως με τη Νοηματική και δεν έχω εξασκηθεί ιδιαίτερα στη χρήση του 

γραπτού λόγου» ή «Ναι, πολύ συχνά και φυσικά βοηθάει. Ούτως ή άλλως η σχολή μου 

και, ειδικότερα, η κατεύθυνση που ακολουθώ, αυτή της ζωγραφικής, στηρίζεται κατά 

βάση στην εικόνα, τα χρώματα, τη φωτογραφία. Αυτός ήταν και ένας σημαντικός λόγος 

που την επέλεξα» ή «Κάποιες φορές ορισμένοι καθηγητές προβάλλουν διάφορα 

βιντεάκια ή διαφάνειες. Βοηθάνε αρκετά είναι η αλήθεια. Πάντα η εικόνα σου μένει 

καλύτερα πιστεύω. Σε μένα τουλάχιστον που είμαι οπτικός τύπος». 

Τρεις φοιτητές αναφέρουν πως σπάνια γίνεται χρήση εποπτικού υλικού στο 

μάθημα: «Κάποιες φορές γίνεται προβολή διαφανειών, όχι πάντα όμως. Εξαρτάται από 

τον καθηγητή» και «Κάποιοι καθηγητές προβάλλουν διαφάνειες στις παραδόσεις τους. 

Μερικές φορές, μοιράζουν και φωτοτυπίες. Αυτές οι πρακτικές βοηθούν σημαντικά 

στην κατανόηση της ύλης». 

Τέλος, επτά φοιτητές υπογραμμίζουν πως δεν κάνουν ποτέ χρήση 

τεχνολογικών μέσων στο πανεπιστήμιο: «Όχι, δεν χρησιμοποιούμε ποτέ. Να σας πω 

την αλήθεια, το εποπτικό υλικό δεν το είχα ανάγκη» ή «Δεν μου έτυχε κάτι τέτοιο» ή 

«Ποτέ δεν χρησιμοποιούμε δυστυχώς…» 

 

Προσωπικοί-κοινωνικοί παράγοντες 

Σχετικά με το αν οι φοιτητές θεωρούν πως προσωπικοί/κοινωνικοί παράγοντες 

(όπως η αυτογνωσία, η επιμονή, η αυτοαποτελεσματικότητα, οι διαπροσωπικές 

σχέσεις, ο κοινωνικός περίγυρος, η συνέπεια, η ανεξαρτησία, η ικανότητα 

προσαρμογής σε καινούριο περιβάλλον, η ωριμότητα κ.ά.) συμβάλλουν στην 

αποτελεσματική ενσωμάτωσή τους μέσα στην τάξη, οι περισσότεροι φοιτητές 

(δεκαπέντε) αναφέρουν πως η επιμονή παίζει σπουδαίο ρόλο, ενώ δέκα άτομα οι 

διαπροσωπικές τους σχέσεις: «Σίγουρα η επιμονή παίζει μεγάλο ρόλο» και «Η 
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επιμονή, η αισιοδοξία μου και οι φίλοι που γνώρισα στη σχολή συμβάλλουν στην 

αποτελεσματική ενσωμάτωσή μου».  

Επτά φοιτητές κρίνουν πως η ικανότητα προσαρμογής τους είναι σημαντικό 

στοιχείο της αποτελεσματικής ένταξής τους μέσα στο πανεπιστήμιο, ενώ από τρία 

άτομα επισημαίνουν την ανεξαρτησία, την αυτογνωσία και την ωριμότητά τους: 

«Ναι, αναμφισβήτητα, κυρίως η αυτογνωσία και η ωριμότητά μου» ή «Η επιμονή μου 

παίζει μεγάλο ρόλο, η ανεξαρτησία μου, η ικανότητα προσαρμογής μου». 

Δύο φοιτητές υπογραμμίζουν πως λόγω και της αγάπης τους για το 

αντικείμενο σπουδών τους έχουν ενσωματωθεί αποτελεσματικά μέσα στο 

πανεπιστημιακό περιβάλλον: «Στην αποτελεσματική ενσωμάτωσή μου μέσα στην τάξη 

σημαντικό ρόλο παίζει η επιμονή μου, η αγάπη μου για το θέατρο, η ικανότητα 

προσαρμογής μου στο νέο περιβάλλον της ανώτερης εκπαίδευσης, οι σχέσεις με τους 

συμφοιτητές μου» και «Η αγάπη για το αντικείμενό μου, το ευχάριστο περιβάλλον, η 

ευκολία προσαρμογής. Επειδή ακριβώς αγαπώ αυτό που σπουδάζω, εστιάζω στα θετικά 

και προσπαθώ να ξεπεράσω τα οποιαδήποτε εμπόδια. Οι φίλοι μου με διευκολύνουν 

και στηρίζουν όταν χρειάζεται, οπότε κι εγώ αντιμετωπίζω τα πάντα με αισιοδοξία». 

Τέλος, από ένας φοιτητής αναφέρει ως παράγοντα ενσωμάτωσής του την 

αυτοαποτελεσματικότητά του, τη διάθεσή του για βελτίωση, τη διάθεσή του για 

μάθηση, το ευχάριστο περιβάλλον του πανεπιστημίου, τη θετική αύρα του, την 

υποστήριξη από την οικογένειά του, το πείσμα του και τη συνέπειά του: «Νομίζω πως 

σημαντικό ρόλο στην ενσωμάτωσή μου έπαιξε η επιμονή μου και το πείσμα μου να 

κατορθώσω κάποια πράγματα» ή «Η επιμονή, η θετική αύρα μου, η ανεξαρτησία μου 

και οι φίλοι που έκανα στη σχολή συμβάλλουν στην αποτελεσματική ενσωμάτωσή μου» 

ή «Η αυτοαποτελεσματικότητα και η ικανότητα προσαρμογής στο καινούριο περιβάλλον 

του πανεπιστημίου». Επιπλέον, «Ναι, η διάθεση για μάθηση και προσωπική βελτίωση. 

Ακόμη, το αίσθημα ανεξαρτησίας που μου δημιουργείται όταν δημιουργώ εγώ η ίδια, 

αλλά και το φιλικό κλίμα που υπάρχει στη σχολή μου» ή «Γενικά είναι ευχάριστο το 

περιβάλλον στο πανεπιστήμιο και έχω κάνει αρκετούς φίλους» ή «Όλοι προσπαθούν να 

βοηθήσουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, δεν έχω παράπονο. Και η οικογένειά μου με 

στήριξε πολύ» ή «Σίγουρα η επιμονή παίζει μεγάλο ρόλο και η συνέπειά μου». 

 

7.3. Απόψεις-Προσδοκίες Φοιτητών για το Πανεπιστήμιο 

Στη θεματική αυτή οι φοιτητές περιγράφουν τις απόψεις τους και τις 

προσδοκίες τους για το πανεπιστήμιο. 
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Βαθμός ικανοποίησης φοιτητών 

Ένας πολύ μεγάλος αριθμός φοιτητών (δέκα) βρίσκουν πως είναι αρκετά 

ικανοποιημένοι, αλλά όχι απόλυτα από το πανεπιστήμιο και την ποιότητα των 

σπουδών τους. 

Ειδικότερα, ορισμένοι φοιτητές θεωρούν ικανοποιητικό το περιεχόμενο των 

μαθημάτων και την ποικιλία τους και τα κρίνουν ως ενδιαφέροντα, ενώ 

δυσανασχετούν με τις διάφορες δυσκολίες, την έλλειψη εργαστηρίων, υποδομών και 

οργάνωσης, την άγνοια καθηγητών και συμφοιτητών: «Και ναι και όχι. Γενικά, η 

σχολή μου ήταν ακριβώς αυτό που περίμενα, με κάποιες δυσκολίες βέβαια. 

Συγκεκριμένα, η σχολή μου έχει ένα μεγάλο εύρος μαθημάτων σχετικά με το 

αντικείμενο της Πληροφορικής, δεν επικεντρώνεται αναγκαστικά σε κάποιο υποκλάδο 

της. Περίμενα να έχει αυτά τα μαθήματα που έχουμε, να έχει αυτές τις δυσκολίες που 

έχει» ή «Σχεδόν. Θα μπορούσε να βελτιωθεί και να υπάρξουν πρακτικά εργαστήρια που 

λείπουν σε κάποια μαθήματα. Θα συνέβαλε πολύ στην κατανόηση μερικών μαθημάτων, 

πέρα από τη σκοπιά της θεωρίας» ή «Και ναι και όχι. Όχι γιατί δεν υπάρχουν δομές 

στην Ελλάδα να στηρίξουν την εκπαίδευση των κωφών και βαρήκοων ατόμων. 

Γίνονται κάποιες προσπάθειες βέβαια τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι ανεπαρκείς και 

ανοργάνωτες. Υπάρχει άγνοια εκ μέρους αρκετών καθηγητών και συμφοιτητών, το 

οποίο με δυσκολεύει. Από την άλλη πλευρά, τα μαθήματα είναι πολύ ενδιαφέροντα». 

Κάποιος φοιτητής μάλιστα προχωρά σε σύγκριση της Ελλάδας με άλλες 

χώρες σε θέματα ένταξης κωφών και βαρήκοων ατόμων και υποστηρίζει πως πρέπει 

η Ελλάδα να ακολουθήσει την τακτική και το παράδειγμα άλλων χωρών, 

προκειμένου να ευημερήσουν τα άτομα αυτά: «Η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι 

και θετική και αρνητική. Είμαι αρκετά ευχαριστημένη από τα μαθήματα της σχολής μου 

– αν και κάποια τα θεωρώ περιττά... Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχουν υποδομές να 

υποστηρίξουν την εκπαίδευση των κωφών και βαρήκοων φοιτητών. Αυτό πρέπει να 

αλλάξει κάποια στιγμή. Πρέπει κι εμείς να ακολουθήσουμε το παράδειγμα άλλων 

χωρών, που είναι πιο προοδευτικές και οργανωμένες στο θέμα της ένταξης των κωφών 

ατόμων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση». 

Κάποιοι φοιτητές εστιάζουν στο φιλικό τους περιβάλλον και στην ευγένεια 

των καθηγητών, ενώ καταμαρτυρούν την ανεπάρκεια των τεχνολογικών μέσων και τα 

αισθήματα λύπησης που νιώθουν κάποιοι απέναντί τους: «Πάντα υπάρχουν 

δυνατότητες βελτίωσης... Ωστόσο, δεν θέλω να είμαι αχάριστη, καθώς ο περίγυρός μου 
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στο πανεπιστήμιο ήταν πάντα φιλικά διακείμενος απέναντί μου. Όλοι μου φέρονται με 

ευγένεια, καλοσύνη και διάθεση προσφοράς. Βέβαια, κάποιες φορές νιώθω πως αυτή η 

διάθεση πηγάζει από συναισθήματα λύπησης και ανωτερότητας που βγάζουν κάποιοι. 

Δεν τους κακιώνω όμως, γιατί ξέρω πως έχουν άγνοια» ή «Και ναι και όχι. Τα 

μαθήματα είναι πολύ ενδιαφέροντα και οι περισσότεροι καθηγητές είναι συνεννοήσιμοι 

και ευγενικοί. Ωστόσο, πιστεύω πως τεχνολογικά είμαστε λίγο πίσω…» ή «Αρκετά 

ικανοποιημένος, αν και πιστεύω πως υπάρχουν δυνατότητες ποιοτικής τους 

«αναβάθμισης»…». 

Τρεις φοιτητές αναφέρουν πως δεν είναι ικανοποιημένοι από την ποιότητα 

των σπουδών τους, γεγονός που οφείλεται στην αδιαφορία των καθηγητών, τις 

ελλείψεις, την άγνοια και την παραπληροφόρηση: «Σε πανεπιστημιακό επίπεδο όχι, 

καθώς οι καθηγητές στην πλειοψηφία τους δεν ενδιαφέρονται να μάθει ο φοιτητής το 

στοιχείο που σπουδάζει. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα ΑμεΑ, αλλά και όλους τους 

υπόλοιπους» και «Δεν θα το έλεγα πως είμαι ικανοποιημένη. Γενικώς, υπάρχουν 

πολλές ελλείψεις, άγνοια και παραπληροφόρηση». 

Επτά φοιτητές δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη σχολή τους, κυρίως από τη 

συμπεριφορά και την κατανόηση των καθηγητών και συμφοιτητών τους: «Ναι 

αρκετά. Με βοηθάνε οι καθηγητές όσο μπορούν και μού εξηγούν τι πρέπει να διαβάσω. 

Έχουν κατανόηση μαζί μου που έχω πρόβλημα ακοής» ή «Ναι, αρκετά. Οι 

περισσότεροι καθηγητές δείχνουν να κατανοούν το πρόβλημά μου και δεν έχουν 

υπερβολικές απαιτήσεις. Με βοηθούν με διάφορους τρόπους, ώστε να περνάω τα 

μαθήματα». 

Γενικά, κρίνεται ως πολύ σημαντική η υποστήριξη των φοιτητών από το 

περιβάλλον τους: «Αρκετά. Έχω καλή συνεργασία με τους καθηγητές μου και τους 

συμφοιτητές μου. Όλα αυτά τα χρόνια νιώθω πως πλουτίζω με εμπειρίες χρήσιμες για 

τη μετέπειτα ζωή» και «Ναι, γιατί έχω μεγάλη υποστήριξη από το περιβάλλον μου, τους 

καθηγητές μου, τους φίλους μου». 

Ικανοποίηση νιώθουν κάποιοι φοιτητές και από τα μαθήματά τους, τόσο τα 

θεωρητικά όσο και τα εργαστήρια: «Είμαι αρκετά ικανοποιημένη. Φυσικά πάντα 

υπάρχει και κάτι καλύτερο, όπως υπάρχει και το χειρότερο. Εγώ πάντα προσπαθώ να 

παίρνω ως πρότυπα τις καλύτερες καταστάσεις και συνθήκες, ώστε να γίνομαι και η 

ίδια καλύτερη. Τα μαθήματα είναι αρκετά απαιτητικά, αλλά πολύ ενδιαφέροντα. Με 

τους καθηγητές μου τα βρίσκω, το ίδιο και με τους συμφοιτητές μου» και «Αρκετά 
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ικανοποιημένος. Μου αρέσουν τα μαθήματα, κυρίως τα εργαστήρια να πω την αλήθεια, 

και τα βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα». 

 

Δυνατότητα βελτίωσης υποστηρικτικών υπηρεσιών 

Όλοι οι φοιτητές υποστηρίζουν πως υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης των 

υποστηρικτικών υπηρεσιών. 

Αρκετοί φοιτητές μιλούν για ανάγκη βελτίωσης των υπηρεσιών, όπως της 

Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής του ΑΠΘ: «Ναι. Στο Αριστοτέλειο υπάρχει μια 

υπηρεσία που λέγεται Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής, η οποία υποτίθεται ότι βοηθάει 

τα ΑΜΕΑ με διάφορους εθελοντές που τους δίνουν σημειώσεις, κάνουν τους μεσάζοντες 

ανάμεσα σε αυτούς και τους καθηγητές κι άλλα πολλά, αλλά δεν ισχύει τελικά τίποτα. 

Για τη σχολή μου συγκεκριμένα, δεν υπάρχει καν κάποιος εθελοντής» και «Ναι, 

μεγάλες. Πρέπει να οργανωθεί και να στελεχωθεί με μόνιμο προσωπικό η Επιτροπή 

Κοινωνικής Πολιτικής του ΑΠΘ, ώστε να έχουμε υποστήριξη όποτε τη χρειαζόμαστε 

και να μην περιμένουμε από τους εθελοντές –οι οποίοι είναι πολύ λίγοι- για να κάνουμε 

τη δουλειά μας». 

Κάποιος φοιτητής δίνει έμφαση στην απαξίωση των φοιτητών με αναπηρία, 

όταν δεν λαμβάνονται υπόψιν οι ανάγκες τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους: 

«Βέβαια, μεγάλες. Κατ’ αρχάς πρέπει να στελεχωθεί η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής 

του ΑΠΘ Αυτή τη στιγμή υπολειτουργεί, κάτι που είναι ιδιαίτερα στενάχωρο. Είναι 

κρίμα να μη λειτουργούν οι δομές για τους φοιτητές με αναπηρία, τις οποίες έχουν τόσο 

πολύ ανάγκη. Με αυτόν τον τρόπο, διώχνουν τα άτομα με αναπηρίες από την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα απαξιώνουν, τα αποθαρρύνουν να συνεχίσουν τις σπουδές 

τους, όταν γνωρίζουν πως πολλές φορές τα εμπόδια και οι δυσκολίες είναι 

ανυπέρβλητα. Πρέπει να παρέχονται ισότιμες ευκαιρίες στην εκπαίδευση για τα άτομα 

με και χωρίς αναπηρία. Δυστυχώς, νομίζω πως απέχουμε πολύ από το να γίνει αυτό 

πραγματικότητα». 

Ορισμένοι φοιτητές δίνουν έμφαση στην ανάγκη να προχωρούν οι καθηγητές 

σε διαφοροποιήσεις και κάνουν διάφορες προσαρμογές, προκειμένου να καλύπτονται 

οι εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών: «Ναι, και μάλιστα αρκετές. Σημαντικό θα 

ήταν να μιλούν αργά και καθαρά οι καθηγητές όταν πρόκειται να λύσουν απορίες 

φοιτητών με προβλήματα ακοής και να ανακοινώνουν και γραπτώς πέρα από 

προφορικώς» ή «Ναι, και μάλιστα αρκετές. Σημαντικό θα ήταν να μιλούν αργά και 
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καθαρά οι καθηγητές, να υπάρχει διερμηνέας, να υπάρχει γενικά έμπειρο και 

καταρτισμένο προσωπικό στα γραφεία που βοηθούν τα άτομα με αναπηρία». 

Πολλοί είναι οι φοιτητές που επισημαίνουν ως απαραίτητη την ύπαρξη 

διερμηνέων στα πανεπιστήμια και, γενικότερα, έμπειρου και εξειδικευμένου 

προσωπικού, καθώς και κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, προσαρμοσμένου στις 

ανάγκες των κωφών και βαρήκοων φοιτητών: «Βέβαια. Οι υπάρχουσες υποστηρικτικές 

υπηρεσίες πρέπει να εκσυγχρονιστούν, να βελτιωθούν. Πρέπει να δίνονται κονδύλια για 

να γίνουν αυτά, γιατί χωρίς χρήματα τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να παρέχεται 

δωρεάν διερμηνεία, να δημιουργηθεί εκπαιδευτικό υλικό ειδικά για τους κωφούς και 

βαρήκοους φοιτητές, να υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό στα γραφεία υποστήριξης 

των φοιτητών με αναπηρίες» ή «Πάντα υπάρχουν δυνατότητες και περιθώρια 

βελτίωσης. Νομίζω πως θα πρέπει να ξεκινήσουμε με την παροχή διερμηνέα κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων, αλλά και όχι μόνο. Θα μπορούσε ο διερμηνέας να μεσολαβεί 

και όταν χρειάζεται να πάμε για παράδειγμα στη γραμματεία ή να δηλώσουμε μαθήματα 

ή να συναντάμε τους καθηγητές για να συζητάμε τις απορίες μας» ή «Ναι, αρκετές. Να 

γίνεται μεγαλύτερη χρήση εποπτικού υλικού, οι καθηγητές να μιλούν αργά όταν έχουν 

στην τάξη τους ένα κωφό ή βαρήκοο φοιτητή και να μην γυρνούν πλάτη κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας ώστε να μπορούμε να διαβάζουμε τα χείλη τους, να δίνουν 

πιο απλές σημειώσεις για τους κωφούς, καθώς πολλοί από εμάς υστερούμε λεξιλογικά 

και, γενικά, στην κατανόηση του γραπτού λόγου». 

Κάποιοι φοιτητές υποστηρίζουν πως πρέπει να αλλάξει η εκπαιδευτική 

πολιτική και η νομοθεσία για τα κωφά και βαρήκοα άτομα, να διαμορφωθεί εκ νέου, 

στηριζόμενη πάντα στην παροχή ίσων ευκαιριών για όλους τους φοιτητές: «Ναι, 

τεράστιες. Όπως είπα στην προηγούμενη ερώτηση, νομίζω πως είναι απαραίτητη η 

παροχή διερμηνείας για τους φοιτητές που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον 

προφορικό λόγο και, γενικά, να οργανωθούν οι οποιεσδήποτε υπηρεσίες. Φυσικά, για 

να γίνει αυτό πρέπει να κινήσουν τα νήματα οι διαμορφωτές της εκπαιδευτικής 

πολιτικής, πρέπει να υπάρξει πρωτοβουλία και δράση εκ μέρους πολλών ανθρώπων» ή 

«Φυσικά και υπάρχουν. Πρέπει οι νομοθέτες και οι υπεύθυνοι για την εκπαιδευτική 

πολιτική να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να παρέχονται ισότιμες ευκαιρίες 

εκπαίδευσης σε κωφούς και ακούοντες» ή «Ναι, υπάρχουν όπως προανέφερα. 

Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή οι οποιεσδήποτε υπηρεσίες βασίζονται στην καλή διάθεση 

κάποιων εθελοντών. Πρέπει όμως να είναι κατοχυρωμένες και θεσπισμένες από το 

νόμο». 
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Πολλοί είναι οι φοιτητές που μιλούν για την έλλειψη τεχνολογικών μέσων 

στις σχολές τους, τα οποία είναι όμως απαραίτητα για την εκπαίδευση των ατόμων με 

αναπηρία: «Βέβαια υπάρχουν. Θα ήταν καλό να γίνει πιο ευρεία η χρήση της 

τεχνολογίας κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ή διαφόρων εργαστηρίων. Επιπλέον, το 

εποπτικό υλικό θα ήταν πολύ χρήσιμο και αποτελεσματικό» ή «Όπως είπα και πριν, 

πιστεύω πως υπάρχουν. Η Ελλάδα πιστεύω πως υστερεί σε υποδομές και τεχνολογικά 

μέσα ειδικά σχεδιασμένα για τους φοιτητές με αναπηρία. Φυσικά, υστερούμε και στο 

κομμάτι της διερμηνείας». 

Ένας μάλιστα φοιτητής τονίζει τη σημασία του εθελοντισμού: «Ναι, αρκετές. 

Για παράδειγμα, μπορεί να προωθηθεί ο εθελοντισμός περισσότερο, αλλά κυρίως να 

βελτιωθούν οι υποστηρικτικές υπηρεσίες και η παροχή διερμηνείας», ενώ κάποιος 

άλλος αναφέρεται στην ανάγκη πληροφόρησης και ενημέρωσης σχετικά με τα κωφά 

ή βαρήκοα άτομα, τις ανάγκες τους, τις ιδιαιτερότητές τους: «Ναι, αρκετές. Το 

σημαντικότερο για μένα – και από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσει οποιαδήποτε ενέργεια – 

είναι να υπάρχει η κατάλληλη πληροφόρηση και ενημέρωση σχετικά με τα κωφά ή 

βαρήκοα άτομα. Χωρίς την απαραίτητη γνώση και παιδεία, καμία πρόοδος δεν μπορεί 

να σημειωθεί σε κανέναν τομέα».  

 

Μέλλον εκπαιδευτικής ενταξιακής πολιτικής κωφών φοιτητών 

Στη θεματική αυτή οι φοιτητές αναφέρουν τις απόψεις και τις προσδοκίες τους 

σχετικά με το μέλλον της εκπαιδευτικής ενταξιακής πολιτικής των κωφών και 

βαρήκοων φοιτητών. Αίσθηση προκαλεί πως οι περισσότεροι φοιτητές (επτά από 

τους είκοσι) πιστεύουν πως πρέπει να καταργηθεί ο νόμος, σύμφωνα με τον οποίο το 

3% των νεοεισαχθέντων στα πανεπιστήμια καταλαμβάνεται από άτομα με αναπηρία, 

χωρίς την υποχρέωση εκ μέρους τους να συμμετάσχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις: 

«Να βελτιωθεί κι άλλο. Ειδικότερα, πολλά κωφά παιδιά μπαίνουν στις σχολές με το 3% 

του συνόλου των φοιτητών που δέχεται η κάθε σχολή και η ένταξη στη σχολή γίνεται 

σύμφωνα με το μέσο όρο όλων των μαθημάτων, χωρίς να γίνονται κάποιες ειδικές 

εξετάσεις, όπως οι Πανελλαδικές. Αυτό έχει ως συνέπεια να βάζουν πολλοί καθηγητές, 

ειδικά οι καθηγητές που διδάσκουν σε σχολεία ειδικής αγωγής, πλασματικές 

βαθμολογίες για να μπορέσουν να βοηθήσουν τα παιδιά για να μπουν στη σχολή που 

θέλουν. Ωστόσο, πολλοί την εγκαταλείπουν τελικά, γιατί δεν έχουν τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις για να μπουν. Θα μπορούσαν να δίνουν και τα κωφά παιδιά 

Πανελλαδικές, από τη στιγμή που οι Πανελλαδικές απαιτούν μόνο το γραπτό λόγο και 
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καθόλου προφορικό. Συνεπώς, δεν υπάρχει το άγχος της συνεννόησης, οπότε με την 

κατάλληλη προετοιμασία, θα μπορούσαν να περάσουν σε σχολές με τον ίδιο τρόπο που 

περνάνε και τα άλλα παιδιά» ή «Να καταργηθεί το ποσοστό εισαγωγής στο 

Πανεπιστήμιο και να εντάσσονται όλοι όσοι επιτυγχάνουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις. 

Στο εξωτερικό δεν υπάρχει καν τέτοιο ποσοστό, όπως ισχύει στην Ελλάδα». 

Κάποιος μάλιστα φοιτητής πρεσβεύει πως το ποσοστό 3% αποτελεί 

ρατσιστική πράξη απέναντι στα άτομα με αναπηρία: «Θα πρέπει να καταργηθεί ο 

παράγοντας της ποσοστιαίας μονάδας ένταξης στα ΑΕΙ. Όταν μπήκα στο πανεπιστήμιο 

ήταν 3%, τώρα είναι 5 ή 10 %. Αυτό το αντιλαμβάνομαι σαν να μην είμαστε ισάξιοι 

των ανθρώπων που δεν είναι ΑμεΑ. Προσωπικά το νιώθω σαν ρατσισμό. Ήδη στην 

κοινωνία μάς έχουν στην «άκρη». Μια φίλη μου δεν έβρισκε δουλειά επειδή δεν μπορεί 

να μιλήσει στο τηλέφωνο...Αυτό δεν είναι δικαιολογία μη πρόσληψης, αλλά 

ρατσισμός…» 

Ορισμένοι φοιτητές μιλούν για την ανάγκη ύπαρξης διερμηνέων στα 

πανεπιστήμια, την ανάγκη βελτίωσης των υπαρχόντων υποστηρικτικών υπηρεσιών, 

υποδομών και των τεχνολογικών μέσων, καθώς και την ανάγκη χρήσης κατάλληλου 

και προσαρμοσμένου εποπτικού υλικού: «Το βασικότερο που πρέπει να γίνει είναι να 

παρέχεται διερμηνέας όταν ο κωφός φοιτητής δεν επικοινωνεί με άλλον τρόπο. Από τη 

στιγμή που η γλώσσα μου είναι η Νοηματική, είναι παράλογο να μη διδάσκομαι τα 

μαθήματα στη Νοηματική. Επίσης θα πρέπει να δομηθούν καλύτερα οι υποστηρικτικές 

υπηρεσίες, να υπάρχει εποπτικό υλικό διαθέσιμο για εμάς και γενικά να χρησιμοποιείται 

η τεχνολογία» ή «Να βελτιωθεί κι άλλο. Οι υπάρχουσες υποδομές είναι ελάχιστες, αν 

όχι ανύπαρκτες. Επίσης, πιστεύω πως δεν είναι αρκετά διαδεδομένη η Νοηματική 

γλώσσα. Στις σχολές πρέπει να υπάρχουν διερμηνείς, ώστε να συνεννοούνται οι κωφοί 

φοιτητές με τους καθηγητές. Επίσης, καλό θα ήταν να αναπτυχθεί ειδικό εποπτικό υλικό 

για τις ανάγκες των κωφών και βαρήκοων φοιτητών». 

Είναι σημαντική και η διαπίστωση κάποιων φοιτητών πως είναι θεμελιώδους 

σημασίας να βελτιωθεί η εκπαίδευση των κωφών και βαρήκοων ατόμων, βασισμένη 

σε νέα και αποτελεσματική νομοθεσία, που θα προωθεί την ισότιμη μεταχείριση 

κωφών και ακουόντων: «Όπως είπα και πριν, πρέπει να δημιουργηθούν 

αποτελεσματικές δομές και πρακτικές για την αποτελεσματική ένταξη των κωφών 

ατόμων στην ανώτερη εκπαίδευση. Βέβαια, για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχει η 

κατάλληλη παιδεία, βούληση και νομοθεσία» ή «Να βελτιωθεί κι άλλο. Να παρέχονται 

ίσες ευκαιρίες σε άτομα με και χωρίς απώλεια ακοής, να υπάρχει σχετική νομοθεσία 
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που θα προβλέπει και καθορίζει τις απαραίτητες υποστηρικτικές υπηρεσίες για τα κωφά 

ή βαρήκοα άτομα». 

Επιπλέον, για τη γενικότερη βελτίωση και αλλαγή απαιτούνται και κονδύλια: 

«Για να εντάσσονται τα κωφά άτομα αποτελεσματικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

πρέπει να γίνουν πραγματικότητα όλα τα παραπάνω που ανέφερα: εκσυγχρονισμός 

υπηρεσιών, παροχή διερμηνείας, χορήγηση κονδυλίων, δημιουργία κατάλληλου 

εκπαιδευτικού υλικού, πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού. Ακόμη, κατάργηση του 

3%». 

Ένας φοιτητής υποστηρίζει πως και οι ίδιοι οι καθηγητές πρέπει να γνωρίζουν 

την ελληνική νοηματική γλώσσα, ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν άμεσα με 

τους κωφούς φοιτητές τους, αλλά και να εφαρμόζουν την εξατομικευμένη 

διδασκαλία: «Θέλω να παρέχεται μια καλή εκπαίδευση στα σχολεία των κωφών και να 

ξέρουν νοηματική οι καθηγητές. Επίσης, να υπάρχουν πολλοί τρόποι διδασκαλίας, ώστε 

ο καθένας να "διαλέγει" αυτόν που του αρμόζει, με στόχο τη βελτίωση της εκπαίδευσης 

των κωφών. Και όλα αυτά, επειδή μπορούμε και δεν είμαστε καθυστερημένοι». 

Τέθηκαν επίσης και ζητήματα άγνοιας και αδιαφορίας εκ μέρους των 

ιθυνόντων, γεγονός που καθιστά επιτακτική τη στελέχωση των γραφείων 

υποστήριξης των ΑμΕΑ από έμπειρα και σοβαρά άτομα: «Να την πάρουν οι αρμόδιοι 

στα σοβαρά και να κάνουν αυτό που πρέπει. Νομίζω πως υπάρχει πολύ άγνοια και 

αδιαφορία, κάτι που πρέπει να αλλάξει» ή «Κατάργηση του 3%, πλήρης στελέχωση των 

γραφείων υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία, χρήση σύγχρονων τεχνολογικών 

μέσων». 

Τέλος, έγινε αναφορά και σε θέματα ενημέρωσης και αποτελεσματικής 

ενσωμάτωσης των κωφών: «Να βελτιωθεί η εκπαιδευτική πολιτική και να 

ενσωματώνονται τα κωφά άτομα στην ανώτερη εκπαίδευση χωρίς τα ταμπού και τις 

διακρίσεις που συνήθως υφίστανται» ή «Να καταργηθεί το 3%, να υπάρχει 

επαρκέστερη ενημέρωση και αποτελεσματικότερες υποστηρικτικές υπηρεσίες». 
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8. Συζήτηση 

 

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η αποτύπωση απόψεων και των 

εμπειριών Ελλήνων ΚΒ φοιτητών αναφορικά με την ένταξή τους σε ιδρύματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να φέρει στην επιφάνεια θέματα πρόσβασης των ΚΒ 

φοιτητών, να επισημάνει την ανάγκη ισότιμης εκπαίδευσης σε όλους τους φοιτητές, 

να εστιάσει στις δυσκολίες που συναντούν οι ΚΒ φοιτητές, να τονίσει την 

επιτακτικότητα της διευθέτησης αυτών των δυσκολιών, να δώσει έναυσμα για 

μελλοντικές έρευνες. Μία τέτοια έρευνα ήταν αναγκαία, καθώς είναι περιορισμένες οι 

έρευνες στον ελλαδικό χώρο που αφορούν στις απόψεις των κωφών φοιτητών και 

στην ένταξή τους στην ανώτατη εκπαίδευση. 

Μελετήθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν την ένταξη των ατόμων αυτών 

στην ανώτερη εκπαίδευση τόσο πριν όσο και μετά την είσοδό τους στο πανεπιστήμιο. 

Συγκεκριμένα, από τη μια πλευρά υπάρχουν παράγοντες που δεν αφορούν στους 

ίδιους τους φοιτητές και οι οποίοι επηρεάζουν την πρόσβασή τους (Baggett, 1993· 

Stoner, Angell, House, Goins, 2006). Τους παράγοντες αυτούς τους ονομάζουμε 

εξωτερικούς. Ειδικότερα, έχει διαπιστωθεί πως παρά την ομολογημένη προσπάθεια 

(Chute, 2012· Doren, Lombardi, Lindstrom & Gau, 2012· Nikolaraizi & De 

Reybekiel, 2001) των τελευταίων χρόνων για διευκόλυνση της συμμετοχής των 

παραδοσιακά περιθωριοποιημένων ομάδων—δηλαδή των ατόμων με αναπηρίες—

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπάρχει έλλειψη παροχών και υποδομών στα ιδρύματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Baggett, 1993· Garrison-Wayde, 2012). 

Χαρακτηριστική είναι η ανυπαρξία διερμηνέων στα ελληνικά πανεπιστήμια, 

λόγω έλλειψης κονδυλίων. Όπως αναφέρουν οι συμμετέχοντες στην έρευνα σε 

κανένα εκπαιδευτικό ίδρυμα δεν παρέχεται διερμηνέας, οι εθελοντές δεν επαρκούν 

για τις ανάγκες διερμηνείας, ενώ κάποιοι θεωρούν όχι αναγκαία την παρουσία 

διερμηνέα, καθώς μπορούν να επικοινωνήσουν με τον προφορικό λόγο και κάνοντας 

χειλεανάγνωση. Το γεγονός αυτό είναι άκρως ανησυχητικό και κρούει τον κώδωνα 

του κινδύνου, καθώς καθιστά δύσκολη -αν όχι αδύνατη- την επικοινωνία των ΚΒ 

φοιτητών με το περιβάλλον τους. Αυτό σημαίνει πως συχνά οι φοιτητές αυτοί 

δυσκολεύονται να κατανοήσουν τους ακούοντες καθηγητές και συμφοιτητές τους, 

αλλά και να γίνουν οι ίδιοι κατανοητοί από τους καθηγητές και συμφοιτητές τους, με 
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αποτέλεσμα να αδυνατούν να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία ή να 

συμβαδίζουν με τους υπόλοιπους φοιτητές γνωστικά. 

Το μόνο σίγουρο είναι πως η πρόσβαση των ΚΒ φοιτητών εξαρτάται από τις 

γνώσεις και δεξιότητες του διερμηνέα, ο οποίος οφείλει να διαθέτει και γλωσσικές 

δεξιότητες, γνώσεις παιδαγωγικής και ανάπτυξης του παιδιού. Ορισμένοι φοιτητές 

εκτιμούν πως οι διερμηνείς πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο στο οποίο 

κάνουν διερμηνεία, να διαθέτουν καλές γλωσσικές δεξιότητες και στις δύο γλώσσες-

νοηματική και προφορική-, να έχουν πτυχίο πανεπιστημίου και εμπειρία στο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον που καλούνται να δουλέψουν (Napier & Barker, 2004). 

Ωστόσο, ακόμη και αν προβλέπεται η παροχή διερμηνέα, οι ΚΒ φοιτητές 

αποδεικνύεται πως δεν προσλαμβάνουν τον ίδιο όγκο και ποιότητα πληροφοριών από 

τις πανεπιστημιακές διαλέξεις σε σύγκριση με τους ακούοντες συμφοιτητές τους 

(Hyde et al., 2009· Schick et al., 2005). Με τα στοιχεία αυτά συμφωνεί και η έρευνα 

των Marschark και των συνεργατών του (2005), οι οποίοι βρήκαν πως και στην 

περίπτωση που παρέχονταν έμπειροι διερμηνείς στους φοιτητές και γνωστοί τους, οι 

ΚΒ φοιτητές έμεναν πίσω γνωστικά. Οι Napier και Barker (2004) διερευνώντας τις 

απόψεις 4 κωφών Αυστραλών φοιτητών σχετικά με την παροχή διερμηνείας στα 

πανεπιστημιακά μαθήματα, κατέληξαν επίσης πως οι κωφοί φοιτητές δεν είχαν πλήρη 

πρόσβαση στις διαλέξεις. 

Επιπρόσθετα, η Foster και οι συνεργάτες της (1999) επισημαίνουν την 

επικοινωνιακή σύγχυση που συχνά βιώνουν οι ΚΒ φοιτητές λόγω της πληθώρας 

οπτικών πηγών. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια ορισμένων εργαστηριακών 

μαθημάτων ή μαθημάτων υπολογιστών, οι ΚΒ φοιτητές δεν μπορούν να διαλέξουν αν 

θα πρέπει να παρακολουθούν τον καθηγητή, το διερμηνέα, την οθόνη του υπολογιστή 

ή το αντικείμενο που έχει ο καθηγητής στο χέρι του. Επιπλέον, ο διερμηνέας 

μεταφέρει τα λεγόμενα του καθηγητή περίπου 5-10 δευτερόλεπτα αφότου ο 

καθηγητής σταματά να μιλάει, αποκλείοντας με αυτόν τον τρόπο τους ΚΒ φοιτητές 

να συμμετέχουν στην τάξη. Παρόλα αυτά, το 60% στην έρευνα της Foster και των 

συνεργατών της (1999) τονίζει τη χρήση του διερμηνέα ως τον πιο αποτελεσματικό 

τρόπο επικοινωνίας μέσα στην τάξη. 

Όσον αφορά στην παροχή σημειώσεων από καθηγητές οι περισσότεροι 

φοιτητές αναφέρουν πως οι περισσότεροι καθηγητές τους παρέχουν σημειώσεις ως 

υποστηρικτικό και βοηθητικό υλικό για την εμπέδωση της ύλης. Οι σημειώσεις αυτές 

βοηθούν πολύ τους φοιτητές και μειώνουν το άγχος τους, παρά τις διαπιστωμένες 
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δυσκολίες τους στο γραπτό λόγο. Μόνο 4 φοιτητές επισημαίνουν πως σε μικρό βαθμό 

ή καθόλου οι καθηγητές τους δεν τούς παρέχουν σημειώσεις. Ταυτόχρονα, και οι 

σημειώσεις που παίρνουν από τους συμφοιτητές τους οι ΚΒ φοιτητές ισχυρίζονται 

πως λειτουργούν υποστηρικτικά στη μελέτη τους και τούς γεμίζουν σιγουριά και 

αυτοπεποίθηση, καθώς μπορούν να τις συγκρίνουν και διασταυρώσουν με τις δικές 

τους. Τρεις μόνο φοιτητές υποστηρίζουν πως δεν βοηθάνε ιδιαίτερα οι σημειώσεις 

των συμφοιτητών τους, καθώς τους μπερδεύουν ή είναι γραμμένες με 

συντομογραφίες και τον ιδιαίτερο τρόπο γραφής του κάθε φοιτητή. 

Η παροχή σημειώσεων στους ΚΒ φοιτητές κρίνεται πρωταρχικής σημασίας 

στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς οι ίδιοι δυσκολεύονται να 

κρατήσουν δικές τους σημειώσεις λόγω του γλωσσικού τους ελλείμματος και του 

γεγονότος ότι πρέπει να κοιτούν είτε τον διδάσκοντα είτε τον διερμηνέα την ίδια 

στιγμή (Hastings et al., 1997· Osguthorpe, Long & Ellsworth, 1980). Ο Hastings και 

οι συνεργάτες του (1997) καταγράφουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα 

χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι ικανοί και αποτελεσματικοί καταγραφείς 

σημειώσεων: πρέπει να προσέχουν την εμφάνιση των σημειώσεών τους, να είναι 

οργανωτικοί, να χρησιμοποιούν απλές δομές προτάσεων, να προσαρμόζουν τις 

σημειώσεις τους στις ανάγκες του φοιτητή, να είναι σαφείς σχετικά με τις εργασίες 

που αναθέτει ο καθηγητής και τα τεστ που επρόκειτο να βάλει. Επιπλέον, οφείλουν 

να καταγράφουν την πλειοψηφία των πληροφοριών που ακούγονται μέσα στην τάξη, 

να είναι γνώστες του αντικειμένου το οποίο καταγράφουν, να είναι υπεύθυνοι και να 

επιδεικνύουν επαγγελματική συμπεριφορά. 

 Την ωφέλεια της μελέτης των σημειώσεων για τους ΚΒ φοιτητές 

αποδεικνύουν ο Osguthorpe και οι συνεργάτες του (1980). Πενήντα τρεις κωφοί και 

33 ακούοντες φοιτητές κολεγίου παρακολούθησαν μια βιντεοσκοπημένη 

πανεπιστημιακή διάλεξη και διάβασαν κατόπιν για 15 λεπτά έτοιμες σημειώσεις. Δύο 

μέρες αργότερα, οι μισοί φοιτητές από κάθε ομάδα ξαναδιάβασαν τις σημειώσεις και 

έκαναν ένα τεστ που μετρούσε τα μαθησιακά τους αποτελέσματα σε 4 περιοχές: τη 

μνήμη, την αναγνώριση, την αντίληψη του νοήματος και την επίλυση προβλημάτων. 

Η επανάληψη των σημειώσεων αποδείχτηκε πως ήταν περισσότερο ωφέλιμη για τους 

ΚΒ φοιτητές παρά για τους ακούοντες στον τομέα της μνήμης και της αναγνώρισης, 

όχι όμως στον τομέα της αντίληψης του νοήματος και της επίλυσης προβλημάτων. 

Πάντως και στα 4 τεστ οι ακούοντες φοιτητές είχαν καλύτερες επιδόσεις από τους ΚΒ 

φοιτητές. 
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Θετικό επομένως στοιχείο αποτελεί το γεγονός πως οι καθηγητές παρέχουν 

σημειώσεις και εκπαιδευτικό υλικό στους φοιτητές, το οποίο τους βοηθάει πολύ στην 

κατανόηση του μαθήματος. Αυτό αναφέρουν οι ΚΒ φοιτητές της έρευνας, 

αναφερόμενοι ταυτόχρονα και στο σημαντικό ρόλο των σημειώσεων που παίρνουν 

από τους συμφοιτητές τους. Οι σημειώσεις αυτές βοηθούν όταν είναι 

καθαρογραμμένες και διατυπωμένες με απλό και εύληπτο τρόπο. Σε περίπτωση όμως 

που δεν αρκούν ή δεν είναι κατανοητές, οι φοιτητές που συμμετείχαν στην έρευνα 

αναφέρουν πως καταφεύγουν και στη χρήση φροντιστηριακής υποστήριξης. Η 

φροντιστηριακή υποστήριξη άλλοτε χαρακτηρίζεται από τους φοιτητές ωφέλιμη και 

εποικοδομητική και άλλοτε ανούσια και μη χρήσιμη. Οι περισσότεροι από τους 

συμμετέχοντες στην έρευνα υποστηρίζουν ότι τις περισσότερες φορές είναι 

βοηθητική και χρήσιμη η φροντιστηριακή υποστήριξη. 

Σε ορισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού οι ΚΒ φοιτητές διδάσκονται και 

εξατομικευμένα ή ομαδικά, προκειμένου μην έχουν μαθησιακά κενά. Η μέθοδος αυτή 

(tutoring) βοηθάει σημαντικά στην επιτυχία των ΚΒ φοιτητών (Cremer, 1991). Με τα 

εντατικά αυτά μαθήματα, οι φοιτητές μπορούν να βελτιώσουν τους βαθμούς τους, τις 

δεξιότητες μελέτης τους, τις δεξιότητές τους στη γραφή και την ανάγνωση, αλλά και 

να αποσαφηνίσουν τις σημειώσεις του μαθήματος. Χρήσιμο συνεπώς θα ήταν η 

εντατική διδασκαλία να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα για τους ΚΒ φοιτητές, αλλά και 

όχι μόνο. 

Η ενισχυτική διδασκαλία λειτουργεί συνεπικουρικά στη βασική εκπαιδευτική 

σχέση μεταξύ διδάσκοντα και φοιτητή. Στόχο έχει να ενισχύσει τη μάθηση των ΚΒ 

φοιτητών στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προάγοντας την ενεργητική και 

ανεξάρτητη μάθηση και βελτιώνοντας την ακαδημαϊκή επίδοση των ΚΒ φοιτητών. 

Προσφέρεται κυρίως μεμονωμένα στον κάθε φοιτητή από τους καθηγητές του, αλλά 

και από επαγγελματίες καθηγητές ή συνομηλίκους του. Για την επιτυχία της 

ενισχυτικής διδασκαλίας, σημαντικός είναι ο ρόλος του ίδιου του ατόμου που την 

παρέχει. Το άτομο αυτό πρέπει να έχει επικοινωνιακές ικανότητες, ενσυναίσθηση και 

διδακτικές ικανότητες (Lang, Biser, Mousley, Orlando & Porter, 2004). 

Συχνά βέβαια οι καθηγητές μιλούν γρήγορα ή δεν μιλούν καθαρά, γυρνούν 

την πλάτη τους στους ΚΒ φοιτητές, πηγαίνουν πολύ γρήγορα στην ύλη τους, βάζουν 

τα χέρια τους μπροστά στο στόμα τους και, γενικώς, δεν κατανοούν τις ανάγκες των 

ΚΒ φοιτητών. Έχει επισημανθεί στο παρελθόν πως οι φοιτητές με αναπηρίες πολλές 

φορές αντιμετωπίζουν μία αδιαφορία, απροθυμία, έλλειψη κατανόησης, 
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ανελαστικότητα και δυσπιστία εκ μέρους των διδασκόντων (Fuller, Bradley & 

Healey, 2004). Η δυσπιστία φαίνεται να είναι εμφανέστερη σε περιπτώσεις μη 

«ορατών» αναπηριών, όπως στη δυσλεξία (Shevlin, Kenny & Mcneela, 2004), ενώ η 

αδιαφορία συνδέεται με τις μειωμένες προσδοκίες των διδασκόντων απέναντι στα 

άτομα με αναπηρία (Doren et al., 2012· Hong, Haefner & Slekar, 2011· Richardson, 

2001). Η στάση αυτή των διδασκόντων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη 

ενημέρωσής τους σχετικά με τα άτομα με ειδικές ανάγκες και την υπάρχουσα 

νομοθεσία. 

Είναι άξιο μνείας επομένως πως οι φοιτητές του δείγματος επικοινωνούν με 

τους καθηγητές, αλλά και τους συμφοιτητές τους, είτε εντός είτε εκτός τάξης κυρίως 

ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά και με ομιλία ή 

χειλεανάγνωση. Ελάχιστοι είναι οι φοιτητές που επικοινωνούν με τους καθηγητές και 

συμφοιτητές τους μέσω της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Ως εκ τούτου, πολλοί 

φοιτητές δεν είναι ικανοποιημένοι από την επικοινωνία τους με τους συμφοιτητές και 

τους καθηγητές τους, με αποτέλεσμα να νιώθουν απομονωμένοι και αποξενωμένοι 

(Hoffman, 2003· Lang, 2002· Richardson, 2001· Wehmeyer, 2014). Ωστόσο, έρευνες 

έχουν βρει πως οι ΚΒ φοιτητές εκτιμούν πάρα πολύ τους καθηγητές που γνωρίζουν 

την ελληνική νοηματική γλώσσα (Lang et al., 1994· Lang et al., 1993). 

Η επιτυχής πρόσβαση των ΚΒ φοιτητών απαιτεί και προϋποθέτει να 

κατανοούν οι ίδιοι οι φοιτητές τους ακούοντες καθηγητές και συμφοιτητές τους, να 

γίνονται κατανοητοί από τους καθηγητές και συμφοιτητές τους και να συμβαδίζουν 

με την υπόλοιπη τάξη. Η πραγματικότητα όμως δείχνει πως οι ΚΒ φοιτητές δεν 

καταλαβαίνουν όλες τις συζητήσεις, τα αστεία και τις πληροφορίες που διοχετεύονται 

μέσα στην τάξη, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται και η συμμετοχή τους (Stinson et 

al., 1996). Πολλές φορές δεν βοηθάει και η ακουστική της αίθουσας, η φασαρία από 

τον κλιματισμό και οι κουβέντες των συμφοιτητών μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα είναι 

οι ΚΒ φοιτητές να νιώθουν συχνά κοινωνικά απομονωμένοι και περιθωριοποιημένοι 

(Hyde et al., 2009). Η επιμονή όμως των ΚΒ φοιτητών στις σπουδές τους σχετίζεται 

άμεσα με την ικανοποίηση που νιώθουν όσον αφορά στις κοινωνικές τους σχέσεις. 

Μάλιστα η κοινωνική ικανοποίηση είναι το ίδιο σημαντική τόσο για τους ΚΒ 

φοιτητές όσο και για τους ακούοντες (Kersting, 1997). 

Σχετικά με το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαίδευση των ΚΒ φοιτητών, 

κρίνεται πολύ σημαντικός στην ένταξη των φοιτητών (Lartz, Stoner & Stout, 2008). 

Η χρήση διαφανειών αποτελεί το πιο συνηθισμένο –και ίσως το μοναδικό– 
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τεχνολογικό μέσο που χρησιμοποιείται από τους καθηγητές στην τάξη, κάτι που 

τονίζεται από τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Βοηθάνε πολύ στην κατανόηση και 

εμπέδωση της ύλης από τους φοιτητές. Ορισμένοι μάλιστα φοιτητές διαπιστώνουν 

την αξία των εποπτικών μέσων ως εργαλείων που κεντρίζουν την οπτική τους μνήμη, 

ενώ λίγοι είναι εκείνοι που αναφέρουν πως δεν κάνουν ποτέ χρήση τεχνολογικών 

μέσων στο πανεπιστήμιο. 

Αναμφισβήτητα είναι τα οφέλη από τη χρήση οπτικών πηγών στην 

εκπαίδευση των ΚΒ φοιτητών. Αυτό κρίνεται πολύ σημαντικό, δεδομένου του 

οπτικού τρόπου επικοινωνίας των ΚΒ φοιτητών. Οι οπτικές πηγές, όπως τα βίντεο 

ελληνικής Νοηματικής γλώσσας, οι γνωστικοί χάρτες και οι εικόνες, ενισχύουν και 

τις αναγνωστικές δεξιότητες των φοιτητών, στις οποίες αναφέρουν και οι ίδιοι πως 

έχουν ελλείμματα. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η αναγνωστική κατανόηση των 

ΚΒ φοιτητών και ενισχύεται η μνημονική τους ικανότητα, με αποτέλεσμα να 

αυξάνεται και η ακαδημαϊκή τους επίδοση (Nikolaraizi & Vekiri, 2012). 

Η υποστηρικτική τεχνολογία αποτελεί μία από τις δυνάμεις που μπορούν να 

συμβάλλουν στην αποτελεσματική συμπερίληψη των ΚΒ φοιτητών, καθώς αυξάνει 

την πρόσβασή τους στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα. Αποτελεί μία μεγάλη βοήθεια για 

τους ΚΒ φοιτητές που φοιτούν στα ακούοντα πανεπιστήμια (Lartz et al., 2008). Τα 

οφέλη από τη χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας είναι πως παρέχει σαφείς και 

απτές πληροφορίες, σε αντίθεση με τις ακουστικές ή νοηματίζουσες πληροφορίες, 

που είναι πρόσκαιρες. Όταν υπάρχει εποπτικό υλικό, οι ΚΒ φοιτητές δεν χρειάζεται 

να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στους διερμηνείς, αυξάνοντας έτσι την 

αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία τους. Επιπρόσθετα, τους δίνεται περισσότερος 

χρόνος να επεξεργαστούν τις πληροφορίες, νιώθουν πιο ενσωματωμένοι, ενώ 

αυξάνεται και η επικοινωνία τους με τους καθηγητές και συμφοιτητές τους. Σε 

γενικές γραμμές, η υποστηρικτική τεχνολογία αποδεικνύεται ωφέλιμη όχι μόνο για 

τους ΚΒ φοιτητές, αλλά και για τους ακούοντες (Lartz et al., 2008). 

Ωστόσο, παρά τα ανομολόγητα οφέλη από τη χρήση της τεχνολογίας, 

παρατηρείται φτωχή χρήση της και γίνονται περιορισμένες προσαρμογές (Chute, 

2012· Lang, 2002· Richardson, 2001), με συνέπεια οι ΚΒ φοιτητές να συναντούν 

διάφορα εμπόδια σε επίπεδο μάθησης, διδασκαλίας και αξιολόγησης (Fuller et al., 

2004). Συγκεκριμένα, τα εμπόδια αυτά -όπως προαναφέρθηκε- αφορούν στην 

αδυναμία των ΦμεΑ να κρατούν σημειώσεις κατά τη διάρκεια των διαλέξεων, να 

συνδιαλέγονται και να αλληλεπιδρούν με τους συμφοιτητές και τους καθηγητές τους. 
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Ακόμη, συναντούν δυσκολίες στο να διαπραγματεύονται το είδος της αξιολόγησης 

ανάλογα με την αναπηρία τους και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες τόσο πριν την 

είσοδό τους στο πανεπιστήμιο, όσο και κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους. 

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν παράγοντες και χαρακτηριστικά που αφορούν 

στους ίδιους τους φοιτητές και οι οποίοι επηρεάζουν την ένταξή τους στην ανώτατη 

εκπαίδευση. Αρκετοί φοιτητές αναφέρουν την επιμονή τους, την ποιότητα των 

διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσουν στο πανεπιστήμιο, την ωριμότητά τους, 

την αυτογνωσία τους και την ανεξαρτησία τους ως χαρακτηριστικά που επηρέασαν 

την ένταξή τους στο πανεπιστήμιο. Τέλος, από ένας φοιτητής αναφέρει ως παράγοντα 

ενσωμάτωσής του την αυτοαποτελεσματικότητά του, τη διάθεσή του για βελτίωση, τη 

διάθεσή του για μάθηση, το ευχάριστο περιβάλλον του πανεπιστημίου, τη θετική 

αύρα του, την υποστήριξη από την οικογένειά του, το πείσμα του και τη συνέπειά 

του. 

Ο Lang (2002) τονίζει τη σημασία των προσωπικών και κοινωνικών 

παραγόντων στην ακαδημαϊκή επιτυχία των ΚΒ φοιτητών, αλλά και στη μετέπειτα 

ζωή τους ως ενήλικες εργαζόμενοι. Ορισμένοι από αυτούς τους παράγοντες είναι η 

αυτογνωσία, η επιμονή, η ταυτότητα του εαυτού, η αυτοαποτελεσματικότητα, η 

ικανότητα του ατόμου να προσαρμόζεται σε ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον, η 

γενικότερη ωριμότητά του, η συνηγορία του εαυτού του. Η κοινωνική προσαρμογή 

αποτελεί επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στην ένταξη των φοιτητών στο 

πανεπιστήμιο και ένας από τους σημαντικότερους λόγους για τον οποίο διαρρέουν 

από αυτό. Οι ΚΒ φοιτητές συχνά βιώνουν μια περιθωριοποίηση και αποξένωση από 

το ακαδημαϊκό περιβάλλον, ειδικά το πρώτο έτος των σπουδών τους. Οι 

αλληλεπιδράσεις τους με τους ακούοντες συμφοιτητές στους είναι ελάχιστες και 

επιφανειακές. 

Προσωπικοί και κοινωνικοί παράγοντες που επηρέασαν τους ΚΒ φοιτητές 

σημαντικά στην επιλογή της σχολής τους αποτέλεσαν η αυτογνωσία τους, η επιμονή 

τους, η ωριμότητά τους, η ανεξαρτησία και η συνέπειά τους. Ορισμένοι φοιτητές 

δηλώνουν πως η αγάπη τους για το αντικείμενο και η αυτοαποτελεσματικότητά τους 

συνέβαλε στην επιλογή της σχολής τους, ενώ άλλοι επισημαίνουν την ικανότητα 

προσαρμογής τους και τον κοινωνικό περίγυρο. Από ένα άτομο υπογραμμίζει πως 

στην επιλογή της σχολής του επηρεάστηκε από την αποφασιστικότητά του, την 

αυτονομία του, τα ενδιαφέροντά του, το επάγγελμα του γονιού του, την καλή 

μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση, το σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό 
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που είχε ως μαθητής, την προσωπική ενασχόλησή του με το αντικείμενο από μικρή 

ηλικία. 

Όσον αφορά στα κριτήρια με τα οποία οι ΚΒ φοιτητές επέλεξαν τη σχολή 

τους, το 50% δηλώνει πως η αγάπη για το αντικείμενο ήταν το σημαντικότερο 

κριτήριο, ενώ οι υπόλοιποι υποστηρίζουν λόγω ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο 

επάγγελμα, της καλής επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρει, αλλά και του 

μικρού βαθμού αλληλεπίδρασης με άτομα που αγνοούν τον πολιτισμό των Κωφών. 

Για ακόμα μια φορά διαφαίνεται το ζήτημα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των ΚΒ 

με τους ακούοντες. Όπως επισημάνθηκε και νωρίτερα, οι επικοινωνιακές δυσκολίες 

που αντιμετωπίζουν οι ΚΒ με τους γύρω τους αποτελούν το σημαντικότερο 

πρόβλημά τους. Οι πρωτοετείς ΚΒ φοιτητές είναι πιο πιθανό να συνεχίσουν τις 

σπουδές τους αν είναι ικανοποιημένοι από την κοινωνική τους ζωή στο πανεπιστήμιο. 

Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα δείχνει πως οι ΚΒ φοιτητές συχνά δεν γίνονται 

κοινωνικά αποδεκτοί και εμφανίζουν χαμηλά ποσοστά κοινωνικοποίησης με τους 

ακούοντες συμφοιτητές τους (Boutin, 2008). 

Θεμελιώδης κρίνεται και ο ρόλος της οικογένειας στον εκπαιδευτικό 

προσανατολισμό των ΚΒ φοιτητών. Αρκετοί φοιτητές δηλώνουν τον καθοριστικό 

ρόλο των γονιών τους στην επιλογή της σχολής φοίτησής τους και του μελλοντικού 

τους επαγγέλματος. Χωρίς φυσικά να υποσκελίζεται η ελευθερία της επαγγελματικής 

απόφασής τους, ορισμένοι φοιτητές του δείγματος σημειώνουν πως επηρεάστηκαν 

από το οικογενειακό τους περιβάλλον και το επάγγελμα ενός από τους δύο γονείς. 

Βέβαια, η τελική επιλογή ήταν καθαρά δική τους και βασιζόταν σε προσωπικούς 

παράγοντες. Τέλος, ένα άτομο υπογραμμίζει τη μεγάλη του αγάπη για την πόλη της 

Θεσσαλονίκης, την οποία δεν θα ήθελε να αποχωριστεί, ενώ μία φοιτήτρια 

παραδέχεται πως αποτέλεσε την εύκολη λύση. 

Η οικογένεια αποτελεί τον πρώτο διδάσκαλο του παιδιού και συμβάλλει 

σημαντικά στην απόκτηση διαφόρων δεξιοτήτων από αυτό, όπως η δεξιότητα 

επίλυσης προβλημάτων, θέσπισης στόχων και λήψης απόφασης. Ο βασικότερος 

στόχος της είναι να βοηθήσει τα μέλη της να αυτονομηθούν (Wehmeyer, 2014). Κάτι 

τέτοιο μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο για τα ΚΒ άτομα, και γενικότερα τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες, καθώς συχνά μαθαίνουν να βασίζονται και να εξαρτώνται 

συναισθηματικά και ψυχολογικά στους γονείς τους ή το ευρύτερο οικογενειακό 

περιβάλλον τους. Οι γονείς οφείλουν να ενθαρρύνουν το παιδί τους, χωρίς να το 

εμποδίζουν να αναπτύξει ταυτόχρονα και την εικόνα του εαυτού του. 
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Δεν θα πρέπει να λησμονηθεί και η σχολική προετοιμασία που ακολούθησαν οι 

φοιτητές ως παράγοντας που επηρέασε την επιλογή της σχολής τους. Περισσότεροι 

από τους μισούς φοιτητές αναφέρουν πως έκαναν ιδιαίτερα μαθήματα, ενώ οι 

υπόλοιποι πως μελέτησαν μόνοι τους. Καθοριστικής σημασίας αποτελεί η 

ακαδημαϊκή ετοιμότητα των ΚΒ φοιτητών. Οι ακαδημαϊκές τους δεξιότητες 

αποτελούν χαρακτηριστικό που ενισχύει την επιμονή τους στο ακαδημαϊκό 

πρόγραμμα, ενώ οι ΚΒ μαθητές που στο Γυμνάσιο έχουν υψηλές επιδόσεις, 

αποδεικνύεται πως και στο πανεπιστήμιο έχουν υψηλές επιδόσεις (Boutin, 2008). Η 

Chute (2012) υπογραμμίζει πως πέρα από τις ακαδημαϊκές γνώσεις και τη συνολική 

εκπαιδευτική τους πορεία, η επιτυχία των ΚΒ φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

εξαρτάται από την ικανότητά τους να διαχειρίζονται το χρόνο τους, να δουλεύουν 

ανεξάρτητα, να θέτουν ξεκάθαρους και κατάλληλους στόχους, να θέτουν 

προτεραιότητες, να επιλέγουν τη σχολή που τους ταιριάζει βάσει των ενδιαφερόντων 

τους και στοιχείων της προσωπικότητάς τους. 

Ένα ακόμα στοιχείο που μπορεί να επηρεάσει την εκπαιδευτική, αλλά και τη 

συναισθηματική, γλωσσική, κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη του ΚΒ παιδιού 

είναι και ο χρόνος διάγνωσης της ακουστικής του απώλειας. Στους μισούς φοιτητές η 

διάγνωση της ακουστικής τους απώλειας έγινε μέχρι την ηλικία του ενός έτους. Στους 

υπόλοιπους μισούς όμως η διάγνωση έγινε από ενός μέχρι τα τρία τους έτη, γεγονός 

αποθαρρυντικό και στενόχωρο, καθώς η έγκαιρη διάγνωση συνεπάγεται και την 

έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση. Αντίθετα, όσο αργεί η διάγνωση στα ΚΒ 

άτομα, καθυστερεί και η γλωσσική και η ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη, αφού είναι 

περιορισμένα τα ερεθίσματα που δέχονται από το περιβάλλον τους και η 

αλληλεπίδρασή τους με αυτό επίσης περιορισμένη και φτωχή. 

Οι μισοί συμμετέχοντες στην έρευνα δηλώνουν πως δεν επηρεάστηκαν 

καθόλου από την ακουστική τους απώλεια, καθώς είχαν την υποστήριξη της 

οικογένειάς τους, φίλων και καθηγητών. Άλλοι πάλι φοιτητές αναφέρουν πως η 

διάγνωση της κώφωσής τους είχε ως αποτέλεσμα να μετακομίσουν σε άλλη πόλη, για 

να έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται κοντά σε ειδικούς (π.χ. λογοθεραπευτές) και 

να έχουν μια όσο γίνεται καλύτερη εκπαίδευση. Άλλοι πάλι επισημαίνουν πως τούς 

επηρέασε αρνητικά, καθώς στο σχολείο οι συμμαθητές τους τούς έκαναν στην άκρη, 

τούς κοιτούσαν περίεργα, τους είχαν στο περιθώριο. 

Η Remine και οι συνεργάτες της (2009) εξέτασαν αν τα επίπεδα αυτό-

αντίληψης ΚΒ μαθητών ποικίλαν ανάλογα με την ηλικία της διάγνωσης της 
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ακουστικής τους απώλειας, του βαθμού της ακουστικής τους απώλειας και του 

αριθμού των επισκέψεων που δέχονταν οι μαθητές από ένα δάσκαλο κωφών. 

Τριανταπέντε κωφοί μαθητές ηλικίας 12-18 χρονών που φοιτούσαν σε γενικά σχολεία 

της δυτικής Αυστραλίας συμπλήρωσαν την κλίμακα αυτό-αντίληψης Piers-Harris, 

που είναι ένα ερωτηματολόγιο σχεδιασμένο να μετρά το επίπεδο αυτό-αντίληψης σε 

μαθητές έως 18 χρονών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως δεν υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των σκορ των ΚΒ μαθητών στην αυτό-αντίληψη και την 

ηλικία διάγνωσης της κώφωσής τους. 

Μερικές έρευνες προτείνουν πως τα παιδιά των οποίων η κώφωση 

διαγιγνώσκεται πριν τους 6 μήνες της ζωής τους, έχουν καλύτερες γλωσσικές και 

επικοινωνιακές δεξιότητες, οι οποίες συμβάλλουν σε μια πιο ομαλή κοινωνική και 

συναισθηματική ανάπτυξη (Yoshinga-Itano, 2003). Άλλοι πάλι ισχυρίζονται πως οι 

εκ γενετής ή προγλωσσικά κωφοί είναι πιο πιθανό να συναντήσουν δυσκολίες στην 

κατάκτηση της γλώσσας, οδηγώντας στις περιορισμένες επικοινωνιακές ανταλλαγές. 

Αυτή η περιορισμένη πρόσβαση θέτει τους ΚΒ μαθητές σε ρίσκο, αυξάνοντας το 

ποσοστό διαρροής τους (Remine et al., 2009). 

Επιπρόσθετα, πρέπει να γίνει λόγος για την ακαδημαϊκή προετοιμασία των 

φοιτητών και το γενικότερο εκπαιδευτικό τους επίπεδο πριν την είσοδό τους στο 

πανεπιστήμιο. Πρωταρχικός είναι ο ρόλος της πρότερης γνώσης των φοιτητών, καθώς 

πάνω σε αυτήν θα στηριχθούν για να καλλιεργήσουν και εξελίξουν τη νέα γνώση. 

Έχει παρατηρηθεί πως φοιτητές κωφοί, τυφλοί, με κινητικές αναπηρίες και διάφορες 

μαθησιακές δυσκολίες έχουν συχνά φτωχή προϋπάρχουσα γνώση, χαμηλές 

ακαδημαϊκές, επικοινωνιακές και γνωστικές δεξιότητες (Chute, 2012· Richardson et 

al., 2000), οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου, αλλά και αντίληψης των ακαδημαϊκών 

απαιτήσεων (Chute, 2012). Τα ελλείμματα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να 

δυσκολεύουν τους φοιτητές να μεταβούν από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση (Cawthon, Nichols & Collier, 2009· Lancaster, Schumaker & Deshler, 

2002). 

Επομένως, παρά την εκπεφρασμένη απαίτηση για ισότιμη πρόσβαση των 

ατόμων με αναπηρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, συχνά εμπόδια θέτουν τροχοπέδη 

στην ακαδημαϊκή επίτευξη των φοιτητών αυτών (Bisol, Valentini, Simioni, Zanchin, 

& Dinham, 2010· Baggett, 1993· Doren et al., 2012· Stoner et al., 2006). Τα εμπόδια 

αυτά οφείλονται για την αίσθηση του ανικανοποίητου που νιώθουν αρκετοί φοιτητές 

σχετικά με το περιεχόμενο των σπουδών τους, τη σχέση τους με τους καθηγητές και 
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συμφοιτητές τους, την ποιότητα των υποδομών και την πρόσβασή τους στις 

πληροφορίες. Βέβαια, δεν πρέπει να λησμονηθεί το γεγονός πως υπάρχουν και 

φοιτητές που νιώθουν ικανοποιημένοι από την υποστήριξη που δέχονται από 

καθηγητές και συμφοιτητές, αλλά και από το γενικότερο ακαδημαϊκό περιβάλλον. 

Συγκεκριμένα, οι μισοί ΚΒ φοιτητές νιώθουν αρκετά ικανοποιημένοι, αλλά όχι 

απόλυτα από το πανεπιστήμιο και την ποιότητα των σπουδών τους. Η ικανοποίησή 

τους οφείλεται στο ενδιαφέρον τους για το πλούσιο περιεχόμενο των μαθημάτων, ενώ 

η δυσανασχέτησή τους στην έλλειψη εργαστηρίων, υποδομών και οργάνωσης, την 

άγνοια καθηγητών και συμφοιτητών. Ορισμένοι φοιτητές υπογραμμίζουν τη φιλική 

διάθεση, την ευγένεια και την κατανόηση που δείχνουν οι καθηγητές τους, ενώ 

αποδοκιμάζουν την ανεπάρκεια των τεχνολογικών μέσων και τα αισθήματα λύπησης 

που νιώθουν κάποιοι απέναντί τους. Ένας μάλιστα φοιτητής συγκρίνει την 

εκπαιδευτική πολιτική της Ελλάδας σε θέματα ένταξης των ΚΒ φοιτητών στη 

τριτοβάθμια εκπαίδευση με εκπαιδευτικές πολιτικές άλλων χωρών. 

Παρ’ όλ’ αυτά όλοι οι φοιτητές που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύουν πως 

υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης των παρεχόμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών, με 

σημαντικότερη την παροχή διερμηνείας. Ορισμένοι φοιτητές αναφέρουν την ανάγκη 

να μιλούν αργά και καθαρά οι καθηγητές, κάτι το οποίο θα επιτευχθεί με την 

ενημέρωσή τους πάνω σε θέματα κώφωσης. Πρωτίστης σημασίας θεωρούν και τη 

στελέχωση της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής του ΑΠΘ με κατάλληλο και 

εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να μπορούν οι κωφοί φοιτητές να απευθύνονται εκεί 

για την επίλυση διαφόρων θεμάτων που τους απασχολούν. Απαραίτητη κρίνεται και η 

θέσπιση καινούριας νομοθεσίας, η δημιουργία εποπτικού υλικού, η ανάπτυξη των 

τεχνολογικών μέσων και η αύξηση του ενδιαφέροντος των ιθυνόντων για θέματα 

εκπαίδευσης ΚΒ ατόμων. Ορισμένοι φοιτητές υποστηρίζουν και την ανάγκη 

εξατομικευμένης διδασκαλίας, ενώ η πλειονότητά τους θεωρεί αναγκαία την 

κατάργηση του ποσοστού 3% για την εισαγωγή των ατόμων με αναπηρία στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Οι παραπάνω θέσεις αντικατοπτρίζουν και τις προσδοκίες των ΚΒ φοιτητών για 

το μέλλον της εκπαιδευτικής ενταξιακής πολιτικής των ΚΒ ατόμων. Αποτελούν και 

προσδοκίες όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με την εκπαίδευση των ΚΒ 

ατόμων. Προσδοκίες οι οποίες στοχεύουν στην πλήρη και ισότιμη ένταξη των ΚΒ 

φοιτητών. Βέβαια, η έρευνα αυτή πρέπει να επαναληφθεί στο μέλλον και να 

συμπεριλάβει και φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης περιοχών από όλη την Ελλάδα 
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ή ακόμα και από άλλες χώρες και όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη, όπως οι 

συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα. Για το λόγο αυτό τα συμπεράσματα της 

έρευνας δεν μπορούν να γενικευτούν. Ωστόσο, μπορούν να αποτελέσουν το κίνητρο 

για τη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας. 
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9. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 

Η παρούσα έρευνα σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει το θέμα της πρόσβασης 

των ΚΒ φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διερευνά τις απόψεις ΚΒ φοιτητών 

σχετικά με τους παράγοντες που πιστεύουν πως επηρεάζουν τη συμπερίληψή τους 

στην ανώτερη εκπαίδευση. Οι φοιτητές αυτοί σπουδάζουν στη Θεσσαλονίκη. 

Ενδιαφέρον επομένως θα είχε να διενεργηθεί μια αντίστοιχη έρευνα και σε 

άλλες πόλεις της Ελλάδας, με στόχο να εξεταστούν οι απόψεις όσων περισσότερων 

γίνεται ΚΒ φοιτητών. Γόνιμο θα ήταν να διερευνηθούν και τα χαρακτηριστικά 

μάθησης των φοιτητών αυτών σε συνδυασμό με την ακαδημαϊκή τους επίδοση. Είναι 

γεγονός πως οι ΚΒ φοιτητές αποτελούν μια ετερογενή ομάδα προερχόμενη από 

διάφορα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα με διαφορετικές μορφωτικές ευκαιρίες. Ο 

καθένας τους κουβαλάει και μια ξεχωριστή ιστορία, στην οποία αξίζει να 

εντρυφήσουμε αν θέλουμε να κατανοήσουμε τους παράγοντες που συμβάλλουν στην 

ακαδημαϊκή τους επιτυχία. 

Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να διεισδύσουν σε θέματα εκπαιδευτικών 

τεχνικών των διδασκόντων των ΚΒ φοιτητών, στον τρόπο διδασκαλίας τους, στη 

συμπεριφορά τους απέναντι στους ΚΒ φοιτητές, στο βαθμό που εφαρμόζουν 

διαφοροποιήσεις προκειμένου να βοηθήσουν τους ΚΒ φοιτητές στην πρόσβασή τους 

στην πληροφορία, στην προθυμία που επιδεικνύουν να προχωρούν σε προσαρμογές, 

στο κατά πόσο είναι ενημερωμένοι και επιμορφωμένοι πάνω σε θέματα 

κώφωσης/βαρηκοΐας και στην κουλτούρα των Κωφών. Οι καθηγητές των ΚΒ 

φοιτητών συμβάλλουν αναμφισβήτητα στο βαθμό πρόσβασης των ΚΒ φοιτητών μέσα 

στην τάξη. Ένας καθηγητής που γνωρίζει για την κώφωση/βαρηκοΐα είναι πολύ πιο 

πιθανό να συμπεριλάβει στις διαλέξεις του στοιχεία που θα συνδράμουν στην 

ενίσχυση της μάθησης των ΚΒ φοιτητών, ενώ ένας καθηγητής που δεν γνωρίζει είναι 

πολύ πιθανό να δυσχεραίνει άθελά του την πρόσβαση των ΚΒ φοιτητών στις 

διαλέξεις του. 

Επιπλέον, μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να ασχοληθούν με τις λύσεις που 

ενδεχομένως μπορούν να αυξήσουν την ακαδημαϊκή πρόσβαση των ΚΒ φοιτητών και 

όχι μόνο με τα εμπόδια που αυτοί συναντούν. Η μελέτη των εμποδίων και των 

δυσκολιών καλό θα ήταν να καταλήξει σε εποικοδομητικές λύσεις, μερικές από τις 

οποίες έχουν επισημανθεί στην παρούσα εργασία: βελτίωση των υποστηρικτικών 
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υπηρεσιών στις οποίες δύνανται να απευθυνθούν οι ΚΒ φοιτητές, όπως της 

διερμηνείας και της ενισχυτικής διδασκαλίας, αλλά και των τεχνολογικών μέσων. Οι 

ΚΒ φοιτητές πρέπει να ενσωματωθούν ακαδημαϊκά και κοινωνικά στην 

πανεπιστημιακή ομάδα, να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του πανεπιστημίου, να 

είναι ενεργά μέλη του. 

Τέλος, ενδιαφέρον θα ήταν να εξεταστεί ο ρόλος των προσωπικών 

χαρακτηριστικών των ΚΒ φοιτητών στην ακαδημαϊκή τους πρόσβαση και επιτυχία, 

όπως η ακαδημαϊκή τους ετοιμότητα, η αυτογνωσία τους, η ανεξαρτησία τους, οι 

δεξιότητες μελέτης τους, οι δεξιότητές τους στη συνηγορία του εαυτού κ.ά. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 

1η συνέντευξη 

Χριστίνα: Γυναίκα. Ετών;  

Φοιτήτρια: 25. 

Χριστίνα: Τι βαθμό απώλειας ακοής έχετε;  

Φοιτήτρια: 97%.  

Χριστίνα: Έχετε άλλες αναπηρίες? 

Φοιτήτρια: Ναι.  

Χριστίνα: Σε ποια σχολή φοιτάτε;  

Φοιτήτρια: Στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ 

Χριστίνα: Σε ποιο έτος βρίσκεστε;  

Φοιτήτρια: Στο 7ο.  

Χριστίνα: Πού μένετε;  

Φοιτήτρια: Κέντρο.  

Χριστίνα: Ωραία. Πότε έγινε η διάγνωση της αναπηρίας σας και πώς αυτή 
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επηρέασε τη σχολική σας ζωή;  

Φοιτήτρια: Ήμουν περίπου 18 μηνών όταν έγινε διάγνωση. Επηρέασε 

αρκετά τη σχολική μου ζωή, καθώς κατάγομαι από μικρή πόλη 

που τότε, το 1990 που έγινε η διάγνωση, δεν υπήρχαν καν 

λογοθεραπευτές κι αναγκαστήκαμε να μετακομίσουμε σε μια 

μεγαλούπολη, για να μπορέσω να κάνω λογοθεραπεία και να 

εκπαιδευτώ κατάλληλα. 

Χριστίνα: Ωραία. Υπάρχουν άλλα μέλη της οικογένειάς σας τα οποία 

φοιτούν ή έχουν φοιτήσει σε κάποια σχολή τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης; Αν ναι, κατά πόσο έχει αυτό επηρεάσει τη δική σας 

επιλογή;  

Φοιτήτρια: Έχω αρκετά ξαδέρφια και θείους που έχουν φοιτήσει και 

φοιτούν σε κάποια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το να πάω 

κι εγώ σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν τελείως δικιά 

μου απόφαση, δεν επηρεάστηκα καθόλου από εξωτερικούς 

παράγοντες.  

Χριστίνα: Με ποια κριτήρια επιλέξατε τη σχολή φοίτησής σας;  

Φοιτήτρια: Καλή επαγγελματική αποκατάσταση, αντικείμενο που αγαπάω κι 

ήξερα ότι μπορούσα να τα βγάλω πέρα και το κυριότερο από 

όλα, δε χρειάζεται και τόση μεγάλη αλληλεπίδραση με διάφορα 

άγνωστα άτομα που δεν ξέρουν το πρόβλημά μου και θα 

υπάρχουν προβλήματα στην επικοινωνία.  

Χριστίνα: Ωραία. Επηρέασαν την ακαδημαϊκή σας επιλογή προσωπικοί / 

κοινωνικοί παράγοντες (αυτογνωσία, επιμονή, διαπροσωπικές 

σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, 

αυτοαποτελεσματικότητα, ανεξαρτησία, ικανότητα προσαρμογής 

σε καινούριο περιβάλλον, ωριμότητα κ.ά.); 

Φοιτήτρια: Ναι, την επηρέασαν. Ακόμα επηρέασε σημαντικά την απόφασή 

μου και το γεγονός ότι η Πληροφορική και γενικά οι 

υπολογιστές ήταν ένα αντικείμενο με το οποίο άρχισα να 

ασχολούμαι από μόνη μου από το Γυμνάσιο.  

Χριστίνα: Τι προετοιμασία ακολουθήσατε προκειμένου να εισαχθείτε στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση; 



 98 

Φοιτήτρια: Αρκετό διάβασμα σε όλο το Λύκειο και πολλά ιδιαιτέρα 

μαθήματα.  

Χριστίνα: Ωραία. Πιστεύετε πως ήταν επαρκής η σχολική σας 

προετοιμασία; 

Φοιτήτρια: Σε γενικές γραμμές, ναι.  

Χριστίνα: Υπάρχει διερμηνέας στην τάξη και αν ναι κατά πόσο βοηθάει 

στην κατανόηση του υλικού του μαθήματος; 

Φοιτήτρια: Όχι, δεν υπάρχει διερμηνέας, κυρίως επειδή δεν ξέρω τόσο καλά 

τη νοηματική γλώσσα. Βέβαια, από όσο γνωρίζω από άλλα 

άτομα, το κράτος παρέχει το διερμηνέα, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει 

ακόμα αυτό, καθώς ξέρω ότι υπάρχουν προβλήματα με τη 

μίσθωση των προγραμμάτων των διερμηνέων γενικότερα από το 

κράτος εδώ κι ενάμιση χρόνο περίπου.  

Χριστίνα: Ο καθηγητής προσφέρει σώμα σημειώσεων και αν ναι, αυτό 

βοηθάει στην εμπέδωση της ύλης;  

Φοιτήτρια: Επειδή είμαστε σχολή Πληροφορικής, βγάζουν όλοι οι 

καθηγητές σημειώσεις και διαφάνειες σχετικά με το μάθημα, τα 

οποία τα ανεβάζουν online. Αυτό βοηθάει αρκετά στην 

εμπέδωση της ύλης, γιατί πολλοί καθηγητές θέλουν να τα 

κάνουμε με το δικό τους τρόπο κι όχι με του βιβλίου που είναι 

στην προτεινόμενη ύλη και βοηθάει αρκετά για να μπορέσουμε 

να περάσουμε το μάθημα.  

Χριστίνα: Παίρνετε σημειώσεις από συμφοιτητές σας και αν ναι πόσο 

βοηθούν στην εμπέδωση της ύλης;  

Φοιτήτρια: Κάποιες φορές πήρα. Λειτούργησαν υποστηρικτικά.  

Χριστίνα: Κάνετε χρήση φροντιστηριακής υποστήριξης μετά το πέρας των 

μαθημάτων, προκειμένου να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του 

μαθήματος / να αφομοιώσετε την ύλη; Αν ναι, κατά πόσο τη 

θεωρείτε αναγκαία;  

Φοιτήτρια: Το έχω κάνει σε κάποια μαθήματα. Ελάχιστα βοήθησε. 

Χριστίνα: Επικοινωνείτε με τον καθηγητή εντός και εκτός τάξης; Αν ναι, 

με ποιους τρόπους; 

Φοιτήτρια: Μόνο εκτός τάξης, μέσω e-mail. 
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Χριστίνα: Επικοινωνείτε με τους συμφοιτητές σας εντός και εκτός τάξης; 

Αν ναι, με ποιους τρόπους;  

Φοιτήτρια: Μόνο εκτός τάξης, μέσω e-mail, Skype και Facebook. 

Χριστίνα: Χρησιμοποιείτε (υποστηρικτικό) εποπτικό υλικό ή διάφορα 

τεχνολογικά μέσα στην τάξη; Βοηθάει στην κατανόηση της 

ύλης; 

Φοιτήτρια: Σχεδόν σε κάθε παράδοση γίνεται προβολή των διαφανειών του 

μαθήματος μέσω ενός προβολέα. Αυτές οι διαφάνειες 

αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του μαθήματος. Όπως ανέφερα 

και νωρίτερα, οι διαφάνειες βοηθούν σημαντικά στην κατανόηση 

της ύλης.  

Χριστίνα: Θεωρείτε πως προσωπικοί / κοινωνικοί παράγοντες 

(αυτογνωσία, επιμονή, αυτοαποτελεσματικότητα, διαπροσωπικές 

σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, ανεξαρτησία, 

ικανότητα προσαρμογής σε καινούριο περιβάλλον, ωριμότητα 

κ.ά.) συμβάλλουν στην αποτελεσματική ενσωμάτωσή σας μέσα 

στην τάξη;  

Φοιτήτρια: Σίγουρα η επιμονή παίζει μεγάλο ρόλο.  

Χριστίνα: Είστε ικανοποιημένη από την ποιότητα των σπουδών σας μέχρι 

σήμερα; Αν ναι, γιατί;  

Φοιτήτρια: Και ναι και όχι. Γενικά, η σχολή μου ήταν ακριβώς αυτό που 

περίμενα, με κάποιες δυσκολίες βέβαια. Συγκεκριμένα, η σχολή 

μου έχει ένα μεγάλο εύρος μαθημάτων σχετικά με το 

αντικείμενο της Πληροφορικής, δεν επικεντρώνεται 

αναγκαστικά σε κάποιο υποκλάδο της. Περίμενα να έχει αυτά τα 

μαθήματα που έχουμε, να έχει αυτές τις δυσκολίες που έχει.  

Χριστίνα: Πιστεύετε πως υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας 

των ήδη υπαρχόντων υποστηρικτικών υπηρεσιών;.  

Φοιτήτρια: Ναι. Στο Αριστοτέλειο υπάρχει μια υπηρεσία που λέγεται 

Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής, η οποία υποτίθεται ότι βοηθάει 

τα ΑΜΕΑ με διάφορους εθελοντές που τους δίνουν σημειώσεις, 

κάνουν τους μεσάζοντες ανάμεσα σε αυτούς και τους καθηγητές 

κι άλλα πολλά, αλλά δεν ισχύει τελικά τίποτα. Για τη σχολή μου 
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συγκεκριμένα, δεν υπάρχει καν κάποιος εθελοντής.  

Χριστίνα: Μάλιστα. Τι προσδοκίες έχετε για το μέλλον της εκπαιδευτικής 

πολιτικής σχετικά με την ένταξη κωφών ατόμων στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση;  

Φοιτήτρια: Να βελτιωθεί κι άλλο. Ειδικότερα, πολλά κωφά παιδιά μπαίνουν 

στις σχολές με το 3% του συνόλου των φοιτητών που δέχεται η 

κάθε σχολή και η ένταξη στη σχολή γίνεται σύμφωνα με το μέσο 

όρο όλων των μαθημάτων, χωρίς να γίνονται κάποιες ειδικές 

εξετάσεις, όπως οι Πανελλαδικές. Αυτό έχει ως συνέπεια να 

βάζουν πολλοί καθηγητές, ειδικά οι καθηγητές που διδάσκουν σε 

σχολεία ειδικής αγωγής, πλασματικές βαθμολογίες για να 

μπορέσουν να βοηθήσουν τα παιδιά για να μπουν στη σχολή που 

θέλουν. Ωστόσο, πολλοί την εγκαταλείπουν τελικά, γιατί δεν 

έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπουν. Θα 

μπορούσαν να δίνουν και τα κωφά παιδιά Πανελλαδικές, από τη 

στιγμή που οι Πανελλαδικές απαιτούν μόνο το γραπτό λόγο και 

καθόλου προφορικό. Συνεπώς, δεν υπάρχει το άγχος της 

συνεννόησης, οπότε με την κατάλληλη προετοιμασία, θα 

μπορούσαν να περάσουν σε σχολές με τον ίδιο τρόπο που 

περνάνε και τα άλλα παιδιά..  

Χριστίνα: Ευχαριστώ. 

 

 

 

2η συνέντευξη 

Χριστίνα: Άντρας. Ετών;  

Φοιτητής: 26. 

Χριστίνα: Τι βαθμό απώλειας ακοής έχετε;  

Φοιτητής: Το ποσοστό απώλειας είναι 75%, είμαι βαρήκοος.  

Χριστίνα: Έχετε άλλες αναπηρίες? 

Φοιτητής: Όχι.  

Χριστίνα: Σε ποια σχολή φοιτάτε;  

Φοιτητής: Στην Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του 
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ΑΠΘ 

Χριστίνα: Σε ποιο έτος βρίσκεστε;  

Φοιτητής: Στο 9ο (μη με κατονομάσεις!) και ουσιαστικά είμαι επί πτυχίω. 

Χριστίνα: Πού μένετε;  

Φοιτητής: Κέντρο.  

Χριστίνα: Πότε έγινε η διάγνωση της αναπηρίας σας και πώς αυτή 

επηρέασε τη σχολική σας ζωή;  

Φοιτητής: Στην ηλικία των 2,5 ετών. Δεν επηρέασε τη σχολική μου ζωή, 

γιατί είχα την αμέριστη υποστήριξη των γονιών μου και 

κατάφερα να ανταπεξέλθω στα σχολικά μου χρόνια. 

Χριστίνα: Ωραία. Υπάρχουν άλλα μέλη της οικογένειάς σας τα οποία 

φοιτούν ή έχουν φοιτήσει σε κάποια σχολή τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης; Αν ναι, κατά πόσο έχει αυτό επηρεάσει τη δική σας 

επιλογή;  

Φοιτητής: Ναι, μια αδερφή μικρότερή μου. Δεν με επηρέασε καθόλου. 

Αντιθέτως, συνέβαλα ο ίδιος θετικά στην επιλογή της να περάσει 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

Χριστίνα: Με ποια κριτήρια επιλέξατε τη σχολή φοίτησής σας;  

Φοιτητής: Το γεγονός πως η σχολή φοίτησής μου ήταν παραπλήσια με το 

επάγγελμα του μπαμπά μου επηρέασε σημαντικά την επιλογή 

μου. Επίσης, και η αγάπη μου για τη Θεσσαλονίκη, την οποία 

δεν ήθελα να αφήσω.  

Χριστίνα: Ωραία. Επηρέασαν την ακαδημαϊκή σας επιλογή προσωπικοί / 

κοινωνικοί παράγοντες (αυτογνωσία, επιμονή, διαπροσωπικές 

σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, 

αυτοαποτελεσματικότητα, ανεξαρτησία, ικανότητα προσαρμογής 

σε καινούριο περιβάλλον, ωριμότητα κ.ά.); 

Φοιτητής: Το περιβάλλον εργασίας του μπαμπά μου με ενέπνευσε στην 

επιλογή μου, το κύρος και η αναγνώριση του επαγγέλματος, οι 

πολλές ευκαιρίες που παρέχει το επάγγελμα.  

Χριστίνα: Τι προετοιμασία ακολουθήσατε προκειμένου να εισαχθείτε στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση; 

Φοιτητής: Έκανα ιδιαίτερα μαθήματα από την Α’ Λυκείου και 
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εντατικοποίηση των ιδιαιτέρων από τη Β’ Λυκείου.  

Χριστίνα: Ωραία. Πιστεύετε πως ήταν επαρκής η σχολική σας 

προετοιμασία; 

Φοιτητής: Ναι, απόλυτα.  

Χριστίνα: Υπάρχει διερμηνέας στην τάξη και αν ναι κατά πόσο βοηθάει 

στην κατανόηση του υλικού του μαθήματος; 

Φοιτητής: Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε κωφός φοιτητής στη σχολή μου 

για να χρειαστεί διερμηνέας.  

Χριστίνα: Ο καθηγητής προσφέρει σώμα σημειώσεων και αν ναι, αυτό 

βοηθάει στην εμπέδωση της ύλης;  

Φοιτητής: Όχι όλοι. Μερικοί που έδωσαν, με βοήθησαν παραπάνω στην 

εμπέδωση των μαθημάτων.  

Χριστίνα: Παίρνετε σημειώσεις από συμφοιτητές σας και αν ναι πόσο 

βοηθούν στην εμπέδωση της ύλης;  

Φοιτητής: Ναι, παίρνω συχνά. Βοηθούν πολύ.  

Χριστίνα: Κάνετε χρήση φροντιστηριακής υποστήριξης μετά το πέρας των 

μαθημάτων, προκειμένου να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του 

μαθήματος / να αφομοιώσετε την ύλη; Αν ναι, κατά πόσο τη 

θεωρείτε αναγκαία;  

Φοιτητής: Ναι, σε μερικά μαθήματα κάνω φροντιστήρια. Την θεώρησα 

αναγκαία για να κατανοήσω πλήρως την ύλη, γιατί δεν με 

κάλυπταν πλήρως οι παραδόσεις στη σχολή, λόγω της βαρηκοΐας 

που έχω. 

Χριστίνα: Επικοινωνείτε με τον καθηγητή εντός και εκτός τάξης; Αν ναι, 

με ποιους τρόπους; 

Φοιτητής: Ναι. Με τον κανονικό τρόπο (ομιλία) σε συνδυασμό με 

χειλεοανάγνωση. 

Χριστίνα: Επικοινωνείτε με τους συμφοιτητές σας εντός και εκτός τάξης; 

Αν ναι, με ποιους τρόπους;  

Φοιτητής: Ναι. Με τον κανονικό τρόπο σε συνδυασμό με χειλεοανάγνωση. 

Χριστίνα: Χρησιμοποιείτε (υποστηρικτικό) εποπτικό υλικό ή διάφορα 

τεχνολογικά μέσα στην τάξη; Βοηθάει στην κατανόηση της 

ύλης; 



 103 

Φοιτητής: Όχι, δεν χρησιμοποιούμε ποτέ. Να σας πω την αλήθεια, το 

εποπτικό υλικό δεν το είχα ανάγκη.  

Χριστίνα: Θεωρείτε πως προσωπικοί / κοινωνικοί παράγοντες 

(αυτογνωσία, επιμονή, αυτοαποτελεσματικότητα, διαπροσωπικές 

σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, ανεξαρτησία, 

ικανότητα προσαρμογής σε καινούριο περιβάλλον, ωριμότητα 

κ.ά.) συμβάλλουν στην αποτελεσματική ενσωμάτωσή σας μέσα 

στην τάξη;  

Φοιτητής: Η επιμονή, η αισιοδοξία μου και οι φίλοι που γνώρισα στη 

σχολή συμβάλλουν στην αποτελεσματική ενσωμάτωσή μου.  

Χριστίνα: Είστε ικανοποιημένος από την ποιότητα των σπουδών σας μέχρι 

σήμερα; Αν ναι, γιατί;  

Φοιτητής: Σχεδόν. Θα μπορούσε να βελτιωθεί και να υπάρξουν πρακτικά 

εργαστήρια που λείπουν σε κάποια μαθήματα. Θα συνέβαλε 

πολύ στην κατανόηση μερικών μαθημάτων, πέρα από τη σκοπιά 

της θεωρίας. 

Χριστίνα: Πιστεύετε πως υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας 

των ήδη υπαρχόντων υποστηρικτικών υπηρεσιών;.  

Φοιτητής: Ναι, και μάλιστα αρκετές. Σημαντικό θα ήταν να μιλούν αργά 

και καθαρά οι καθηγητές όταν πρόκειται να λύσουν απορίες 

φοιτητών με προβλήματα ακοής και να ανακοινώνουν και 

γραπτώς πέρα από προφορικώς.  

Χριστίνα: Ωραία. Τι προσδοκίες έχετε για το μέλλον της εκπαιδευτικής 

πολιτικής σχετικά με την ένταξη κωφών ατόμων στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση;  

Φοιτητής: Να καταργηθεί το ποσοστό εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο και να 

εντάσσονται όλοι όσοι επιτυγχάνουν στις Πανελλαδικές 

εξετάσεις. Στο εξωτερικό δεν υπάρχει καν τέτοιο ποσοστό, όπως 

ισχύει στην Ελλάδα.  

Χριστίνα: Ευχαριστώ. 
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3η συνέντευξη 

Χριστίνα: Άντρας. Ετών;  

Φοιτητής: 28. 

Χριστίνα: Τι βαθμό απώλειας ακοής έχετε;  

Φοιτητής: 67%.  

Χριστίνα: Έχετε άλλες αναπηρίες? 

Φοιτητής: Όχι.  

Χριστίνα: Σε ποια σχολή φοιτάτε;  

Φοιτητής: Στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ 

Χριστίνα: Σε ποιο έτος βρίσκεστε;  

Φοιτητής: Στο 11ο. 

Χριστίνα: Πού μένετε;  

Φοιτητής: Στο κέντρο.  

Χριστίνα: Πότε έγινε η διάγνωση της αναπηρίας σας και πώς αυτή 

επηρέασε τη σχολική σας ζωή;  

Φοιτητής: Η διάγνωση έγινε στην ηλικία των 2 χρόνων. Στο σχολείο με 

επηρέασε αρνητικά μέχρι να μπω στο γυμνάσιο. 

Χριστίνα: Υπάρχουν άλλα μέλη της οικογένειάς σας τα οποία φοιτούν ή 

έχουν φοιτήσει σε κάποια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; Αν 

ναι, κατά πόσο έχει αυτό επηρεάσει τη δική σας επιλογή;  

Φοιτητής: Η αδερφή μου σπούδασε Νομική. Δεν επηρέασε καθόλου τη 

δική μου επιλογή, καθώς ήμουν μεγαλύτερος σε ηλικία.  

Χριστίνα: Με ποια κριτήρια επιλέξατε τη σχολή φοίτησής σας;  

Φοιτητής: Από ενδιαφέρον και μου άρεσε γενικά σαν επάγγελμα.  

Χριστίνα: Ωραία. Επηρέασαν την ακαδημαϊκή σας επιλογή προσωπικοί / 

κοινωνικοί παράγοντες (αυτογνωσία, επιμονή, διαπροσωπικές 

σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, 

αυτοαποτελεσματικότητα, ανεξαρτησία, ικανότητα προσαρμογής 

σε καινούριο περιβάλλον, ωριμότητα κ.ά.); 

Φοιτητής: Η ωριμότητά μου.  

Χριστίνα: Τι προετοιμασία ακολουθήσατε προκειμένου να εισαχθείτε στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση; 

Φοιτητής: Έκανα ιδιαίτερα μαθήματα, καθώς ήταν δύσκολο να 
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παρακολουθώ την ύλη λόγω βαρηκοΐας.  

Χριστίνα: Ωραία. Πιστεύετε πως ήταν επαρκής η σχολική σας 

προετοιμασία; 

Φοιτητής: Ναι, αν και θα έπρεπε να ήταν βελτιωμένη. 

Χριστίνα: Τι εννοείτε βελτιωμένη; 

Φοιτητής: Εννοώ πως θα έπρεπε το κράτος να παρέχει διευκολύνσεις. 

Χριστίνα: Ωραία. Υπάρχει διερμηνέας στην τάξη και αν ναι κατά πόσο 

βοηθάει στην κατανόηση του υλικού του μαθήματος; 

Φοιτητής: Όχι, δεν υπάρχει.  

Χριστίνα: Ο καθηγητής προσφέρει σώμα σημειώσεων και αν ναι, αυτό 

βοηθάει στην εμπέδωση της ύλης;  

Φοιτητής: Ναι, εξάλλου τα πιο πολλά μαθήματα τα κατανοούμε και τα 

μαθαίνουμε από τις σημειώσεις παρά από τις διαλέξεις των 

καθηγητών.  

Χριστίνα: Παίρνετε σημειώσεις από συμφοιτητές σας και αν ναι πόσο 

βοηθούν στην εμπέδωση της ύλης;  

Φοιτητής: Ναι και βοηθάνε σε μεγάλο βαθμό.  

Χριστίνα: Κάνετε χρήση φροντιστηριακής υποστήριξης μετά το πέρας των 

μαθημάτων, προκειμένου να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του 

μαθήματος / να αφομοιώσετε την ύλη; Αν ναι, κατά πόσο τη 

θεωρείτε αναγκαία;  

Φοιτητής: Μόνο σε ένα μάθημα έκανα και αυτό γιατί ήταν εξαιρετικά 

δύσκολο να κατανοήσω την ύλη μέσα στην τάξη. 

Χριστίνα: Επικοινωνείτε με τον καθηγητή εντός και εκτός τάξης; Αν ναι, 

με ποιους τρόπους; 

Φοιτητής: Ναι, μιλάμε μέσω e-mail, και μερικές φορές συναντιόμαστε και 

στο γραφείο του. 

Χριστίνα: Επικοινωνείτε με τους συμφοιτητές σας εντός και εκτός τάξης; 

Αν ναι, με ποιους τρόπους;  

Φοιτητής: Ναι, μιλάμε κανονικά, χωρίς προβλήματα, αλλά με όσους είναι 

υπομονετικοί στο να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τι λένε. 

Εξάλλου οι περισσότεροι κοιτάνε το συμφέρον τους και δεν 

βοηθάνε. 
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Χριστίνα: Τι εννοείται πως κοιτάνε το συμφέρον τους; Είχατε κάποια 

αρνητική εμπειρία; 

Φοιτητής: Είχα πολλές αρνητικές εμπειρίες. Οι περισσότεροι νοιάζονται 

μόνο για τον εαυτό τους, πώς να περάσουν το μάθημα ή να 

κάνουν τη δουλειά τους και δεν τους ενδιαφέρει ο δίπλα του. 

Χριστίνα: Μάλιστα. Χρησιμοποιείτε (υποστηρικτικό) εποπτικό υλικό ή 

διάφορα τεχνολογικά μέσα στην τάξη; Βοηθάει στην κατανόηση 

της ύλης; 

Φοιτητής: Δεν μου έτυχε κάτι τέτοιο.  

Χριστίνα: Θεωρείτε πως προσωπικοί / κοινωνικοί παράγοντες 

(αυτογνωσία, επιμονή, αυτοαποτελεσματικότητα, διαπροσωπικές 

σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, ανεξαρτησία, 

ικανότητα προσαρμογής σε καινούριο περιβάλλον, ωριμότητα 

κ.ά.) συμβάλλουν στην αποτελεσματική ενσωμάτωσή σας μέσα 

στην τάξη;  

Φοιτητής: Ναι.  

Χριστίνα: Μπορείτε να κατονομάσετε κάποιους; 

Φοιτητής: Βέβαια. Νομίζω πως σημαντικό ρόλο στην ενσωμάτωσή μου 

έπαιξε η επιμονή μου και το πείσμα μου να κατορθώσω κάποια 

πράγματα. 

Χριστίνα: Είστε ικανοποιημένος από την ποιότητα των σπουδών σας μέχρι 

σήμερα; Αν ναι, γιατί;  

Φοιτητής: Σε πανεπιστημιακό επίπεδο όχι, καθώς οι καθηγητές στην 

πλειοψηφία τους δεν ενδιαφέρονται να μάθει ο φοιτητής το 

στοιχείο που σπουδάζει. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα ΑμεΑ, 

αλλά και όλους τους υπόλοιπους. 

Χριστίνα: Πιστεύετε πως υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας 

των ήδη υπαρχόντων υποστηρικτικών υπηρεσιών;.  

Φοιτητής: Πάντα υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης, αρκεί να υπάρχουν τα 

σωστά άτομα που πραγματικά ενδιαφέρονται. 

Χριστίνα: Ωραία. Τι προσδοκίες έχετε για το μέλλον της εκπαιδευτικής 

πολιτικής σχετικά με την ένταξη κωφών ατόμων στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση;  
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Φοιτητής: Θα πρέπει να καταργηθεί ο παράγοντας της ποσοστιαίας 

μονάδας ένταξης στα ΑΕΙ. Όταν μπήκα στο πανεπιστήμιο ήταν 

3%, τώρα είναι 5 ή 10 %. Αυτό το αντιλαμβάνομαι σαν να μην 

είμαστε ισάξιοι των ανθρώπων που δεν είναι ΑμεΑ. Προσωπικά 

το νιώθω σα ρατσισμός. Ήδη στην κοινωνία μάς έχουν στην 

«άκρη». Μια φίλη μου δεν έβρισκε δουλειά επειδή δεν μπορεί να 

μιλήσει στο τηλέφωνο...Αυτό δεν είναι δικαιολογία μη 

πρόσληψης, αλλά ρατσισμός…  

Χριστίνα: Ευχαριστώ. 

 

 

4η συνέντευξη 

Χριστίνα: Γυναίκα. Ετών;  

Φοιτήτρια: 25. 

Χριστίνα: Τι βαθμό απώλειας ακοής έχετε;  

Φοιτήτρια: 83%.  

Χριστίνα: Έχετε άλλες αναπηρίες? 

Φοιτήτρια: Όχι.  

Χριστίνα: Σε ποια σχολή φοιτάτε;  

Φοιτήτρια: Στο Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ. 

Χριστίνα: Σε ποιο έτος βρίσκεστε; 

Φοιτήτρια: Στο 6ο.  

Χριστίνα: Πού μένετε;  

Φοιτήτρια: Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.  

Χριστίνα: Πότε έγινε η διάγνωση της αναπηρίας σας και πώς αυτή 

επηρέασε τη σχολική σας ζωή;  

Φοιτήτρια: Μετά από τη γέννηση μου μού έκαναν ένα εμβόλιο κι έτσι το 

έπαθα... Δεν είχα παράπονο, είχα καλή σχέση με τους 

συμμαθητές μου και τους καθηγητές επίσης. Με βοήθησαν πολύ 

μάλιστα. 

Χριστίνα: Ωραία. Υπάρχουν άλλα μέλη της οικογένειάς σας τα οποία 

φοιτούν ή έχουν φοιτήσει σε κάποια σχολή τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης; Αν ναι, κατά πόσο έχει αυτό επηρεάσει τη δική σας 
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επιλογή;  

Φοιτήτρια: Ναι. Δεν με έχει επηρεάσει βέβαια.  

Χριστίνα: Με ποια κριτήρια επιλέξατε τη σχολή φοίτησής σας;  

Φοιτήτρια: Είναι η πιο εύκολη επιλογή που έχω. Σίγουρα είναι μια δουλειά. 

Επίσης, μπορώ να δουλέψω στο σχολείο των κωφών. Αγαπάω να 

διδάσκω τα κωφά παιδάκια! 

Χριστίνα: Ωραία. Επηρέασαν την ακαδημαϊκή σας επιλογή προσωπικοί / 

κοινωνικοί παράγοντες (αυτογνωσία, επιμονή, διαπροσωπικές 

σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, 

αυτοαποτελεσματικότητα, ανεξαρτησία, ικανότητα προσαρμογής 

σε καινούριο περιβάλλον, ωριμότητα κ.ά.); 

Φοιτήτρια: Ναι, η επιμονή μου.  

Χριστίνα: Τι προετοιμασία ακολουθήσατε προκειμένου να εισαχθείτε στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση; 

Φοιτήτρια: Αρκετό διάβασμα και ιδιαιτέρα μαθήματα. 

Χριστίνα: Πιστεύετε πως ήταν επαρκής η σχολική σας προετοιμασία; 

Φοιτήτρια: Ναι, αρκετά.  

Χριστίνα: Υπάρχει διερμηνέας στην τάξη και αν ναι κατά πόσο βοηθάει 

στην κατανόηση του υλικού του μαθήματος; 

Φοιτήτρια: Όχι δυστυχώς, επειδή δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν τη 

διερμηνεία.  

Χριστίνα: Ο καθηγητής προσφέρει σώμα σημειώσεων και αν ναι, αυτό 

βοηθάει στην εμπέδωση της ύλης;  

Φοιτήτρια: Ναι. Μπορώ να διαβάσω από τις σημειώσεις των καθηγητών. 

Μου είναι εύκολο, με βοηθάνε και μου εξηγούν τι πρέπει να 

διαβάζω. 

Χριστίνα: Παίρνετε σημειώσεις από συμφοιτητές σας και αν ναι πόσο 

βοηθούν στην εμπέδωση της ύλης;  

Φοιτήτρια: Ναι. Όμως δεν βοηθάνε πολύ, επειδή γράφουν με τα δικά τους 

λόγια και το δικό τους τρόπο σκέψης. 

Χριστίνα: Κάνετε χρήση φροντιστηριακής υποστήριξης μετά το πέρας των 

μαθημάτων, προκειμένου να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του 

μαθήματος / να αφομοιώσετε την ύλη; Αν ναι, κατά πόσο τη 
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θεωρείτε αναγκαία;  

Φοιτήτρια: Ναι, όλα αυτά τα χρόνια που σπουδάζω. Τα μαθήματα αυτά είναι 

ιδιαίτερα και βοηθάνε πολύ, αν και πιστεύω πως θα έπρεπε να 

υπάρχει διερμηνεία. 

Χριστίνα: Επικοινωνείτε με τον καθηγητή εντός και εκτός τάξης; Αν ναι, 

με ποιους τρόπους; 

Φοιτήτρια: Ναι, με email. 

Χριστίνα: Επικοινωνείτε με τους συμφοιτητές σας εντός και εκτός τάξης; 

Αν ναι, με ποιους τρόπους;  

Φοιτήτρια: Ναι. Επικοινωνώ κανονικά με τους συμφοιτητές μου. Έκανα 

λογοθεραπεία όταν ήμουν μικρή. Ακόμα, αν οι συμφοιτητές μου 

ξέρουν νοηματική, τότε μιλάμε άνετα. 

Χριστίνα: Χρησιμοποιείτε (υποστηρικτικό) εποπτικό υλικό ή διάφορα 

τεχνολογικά μέσα στην τάξη; Βοηθάει στην κατανόηση της 

ύλης; 

Φοιτήτρια: Όχι, τίποτα.  

Χριστίνα: Θεωρείτε πως προσωπικοί / κοινωνικοί παράγοντες 

(αυτογνωσία, επιμονή, αυτοαποτελεσματικότητα, διαπροσωπικές 

σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, ανεξαρτησία, 

ικανότητα προσαρμογής σε καινούριο περιβάλλον, ωριμότητα 

κ.ά.) συμβάλλουν στην αποτελεσματική ενσωμάτωσή σας μέσα 

στην τάξη;  

Φοιτήτρια: Γενικά είναι ευχάριστο το περιβάλλον στο πανεπιστήμιο και έχω 

κάνει αρκετούς φίλους. Όλοι προσπαθούν να βοηθήσουν με τον 

έναν ή τον άλλο τρόπο, δεν έχω παράπονο. Και η οικογένειά μου 

με στήριξε πολύ.  

Χριστίνα: Είστε ικανοποιημένη από την ποιότητα των σπουδών σας μέχρι 

σήμερα; Αν ναι, γιατί;  

Φοιτήτρια: Ναι αρκετά. Με βοηθάνε οι καθηγητές όσο μπορούν και μού 

εξηγούν τι πρέπει να διαβάσω. Έχουν κατανόηση μαζί μου που 

έχω πρόβλημα ακοής.  

Χριστίνα: Πιστεύετε πως υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας 

των ήδη υπαρχόντων υποστηρικτικών υπηρεσιών;.  
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Φοιτήτρια: Ναι, αρκετές.  

Χριστίνα: Μάλιστα. Τι προσδοκίες έχετε για το μέλλον της εκπαιδευτικής 

πολιτικής σχετικά με την ένταξη κωφών ατόμων στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση;  

Φοιτήτρια: Θέλω να παρέχεται μια καλή εκπαίδευση στα σχολεία των 

κωφών και να ξέρουν νοηματική οι καθηγητές. Επίσης, να 

υπάρχουν πολλοί τρόποι διδασκαλίας, ώστε ο καθένας να 

"διαλέγει" αυτόν που του αρμόζει, με στόχο τη βελτίωση της 

εκπαίδευσης των κωφών. Και όλα αυτά, επειδή μπορούμε και 

δεν είμαστε καθυστερημένοι.  

Χριστίνα: Ευχαριστώ. 

 

 

5η συνέντευξη 

Χριστίνα: Άντρας. Ετών;  

Φοιτητής: 26. 

Χριστίνα: Τι βαθμό απώλειας ακοής έχετε;  

Φοιτητής: 60%.  

Χριστίνα: Έχετε άλλες αναπηρίες? 

Φοιτητής: Όχι.  

Χριστίνα: Σε ποια σχολή φοιτάτε;  

Φοιτητής: Στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ 

Χριστίνα: Σε ποιο έτος βρίσκεστε;  

Φοιτητής: Στο 5ο. 

Χριστίνα: Πού μένετε;  

Φοιτητής: Εδώ, Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά. 

Χριστίνα: Πότε έγινε η διάγνωση της αναπηρίας σας και πώς αυτή 

επηρέασε τη σχολική σας ζωή;  

Φοιτητής: Όταν ήμουν 1 έτους. Επηρέασε σημαντικά νομίζω τη σχολική 

μου ζωή, καθώς καθόρισε το σχολικό πλαίσιο που θα φοιτούσα. 

Χριστίνα: Ωραία. Υπάρχουν άλλα μέλη της οικογένειάς σας τα οποία 

φοιτούν ή έχουν φοιτήσει σε κάποια σχολή τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης; Αν ναι, κατά πόσο έχει αυτό επηρεάσει τη δική σας 
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επιλογή; 

Φοιτητής: Ναι, οι γονείς μου. Καθόλου δεν την επηρέασαν. Ήταν καθαρά 

δική μου απόφαση, που προήλθε μετά από σκέψη και 

αυτογνωσία. 

Χριστίνα: Με ποια κριτήρια επιλέξατε τη σχολή φοίτησής σας;  

Φοιτητής: Η αγάπη για τη σχολή μου, για το συγκεκριμένο επάγγελμα και η 

γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση ήταν οι λόγοι που 

επέλεξα αυτή τη σχολή.  

Χριστίνα: Ωραία. Επηρέασαν την ακαδημαϊκή σας επιλογή προσωπικοί / 

κοινωνικοί παράγοντες (αυτογνωσία, επιμονή, διαπροσωπικές 

σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, 

αυτοαποτελεσματικότητα, ανεξαρτησία, ικανότητα προσαρμογής 

σε καινούριο περιβάλλον, ωριμότητα κ.ά.); 

Φοιτητής: Ναι, κυρίως η αυτογνωσία μου.  

Χριστίνα: Τι προετοιμασία ακολουθήσατε προκειμένου να εισαχθείτε στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση; 

Φοιτητής: Έκανα ιδιαίτερα μαθήματα σε όλο το Λύκειο.  

Χριστίνα: Ωραία. Πιστεύετε πως ήταν επαρκής η σχολική σας 

προετοιμασία; 

Φοιτητής: Ναι, έτσι πιστεύω.  

Χριστίνα: Υπάρχει διερμηνέας στην τάξη και αν ναι κατά πόσο βοηθάει 

στην κατανόηση του υλικού του μαθήματος; 

Φοιτητής: Όχι, δεν υπάρχει, λόγω έλλειψης κονδυλίων. Η αλήθεια πάντως 

είναι πως μπορώ να συνεννοηθώ με τους γύρω μου και χωρίς 

διερμηνέα.  

Χριστίνα: Ο καθηγητής προσφέρει σώμα σημειώσεων και αν ναι, αυτό 

βοηθάει στην εμπέδωση της ύλης;  

Φοιτητής: Συνήθως ναι. Βοηθούν αρκετά στην εμπέδωση της ύλης. 

Χριστίνα: Παίρνετε σημειώσεις από συμφοιτητές σας και αν ναι πόσο 

βοηθούν στην εμπέδωση της ύλης;  

Φοιτητής: Ναι, παίρνω. Βοηθούν αρκετά.  

Χριστίνα: Κάνετε χρήση φροντιστηριακής υποστήριξης μετά το πέρας των 

μαθημάτων, προκειμένου να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του 
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μαθήματος / να αφομοιώσετε την ύλη; Αν ναι, κατά πόσο τη 

θεωρείτε αναγκαία;  

Φοιτητής: Ναι, κάποιες φορές χρειάστηκε. Ήταν αρκετά χρήσιμη βοήθεια. 

Χριστίνα: Επικοινωνείτε με τον καθηγητή εντός και εκτός τάξης; Αν ναι, 

με ποιους τρόπους; 

Φοιτητής: Ναι. Συνήθως εκτός τάξης με email. 

Χριστίνα: Επικοινωνείτε με τους συμφοιτητές σας εντός και εκτός τάξης; 

Αν ναι, με ποιους τρόπους;  

Φοιτητής: Ναι. Με ομιλία και νοηματική. 

Χριστίνα: Χρησιμοποιείτε (υποστηρικτικό) εποπτικό υλικό ή διάφορα 

τεχνολογικά μέσα στην τάξη; Βοηθάει στην κατανόηση της 

ύλης; 

Φοιτητής: Όχι, δεν χρησιμοποιούμε.  

Χριστίνα: Θεωρείτε πως προσωπικοί / κοινωνικοί παράγοντες 

(αυτογνωσία, επιμονή, αυτοαποτελεσματικότητα, διαπροσωπικές 

σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, ανεξαρτησία, 

ικανότητα προσαρμογής σε καινούριο περιβάλλον, ωριμότητα 

κ.ά.) συμβάλλουν στην αποτελεσματική ενσωμάτωσή σας μέσα 

στην τάξη;  

Φοιτητής: Ναι, αναμφισβήτητα, κυρίως η αυτογνωσία και η ωριμότητά 

μου.  

Χριστίνα: Είστε ικανοποιημένος από την ποιότητα των σπουδών σας μέχρι 

σήμερα; Αν ναι, γιατί;  

Φοιτητής: Ναι, αρκετά. Οι περισσότεροι καθηγητές δείχνουν να κατανοούν 

το πρόβλημά μου και δεν έχουν υπερβολικές απαιτήσεις. Με 

βοηθούν με διάφορους τρόπους, ώστε να περνάω τα μαθήματα. 

Χριστίνα: Πιστεύετε πως υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας 

των ήδη υπαρχόντων υποστηρικτικών υπηρεσιών;  

Φοιτητής: Ναι, αρκετές. Το σημαντικότερο για μένα – και από εκεί θα 

πρέπει να ξεκινήσει οποιαδήποτε ενέργεια – είναι να υπάρχει η 

κατάλληλη πληροφόρηση και ενημέρωση σχετικά με τα κωφά ή 

βαρήκοα άτομα. Χωρίς την απαραίτητη γνώση και παιδεία, 

καμία πρόοδος δεν μπορεί να σημειωθεί σε κανέναν τομέα. 
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Χριστίνα: Ωραία. Τι προσδοκίες έχετε για το μέλλον της εκπαιδευτικής 

πολιτικής σχετικά με την ένταξη κωφών ατόμων στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση;  

Φοιτητής: Να βελτιωθεί η εκπαιδευτική πολιτική και να ενσωματώνονται 

τα κωφά άτομα στην ανώτερη εκπαίδευση χωρίς τα ταμπού και 

τις διακρίσεις που συνήθως υφίστανται. 

Χριστίνα: Ευχαριστώ. 

 

 

6η συνέντευξη 

Χριστίνα: Άντρας. Ετών;  

Φοιτητής: 23. 

Χριστίνα: Τι βαθμό απώλειας ακοής έχετε;  

Φοιτητής: Το ποσοστό απώλειας είναι 45%.  

Χριστίνα: Έχετε άλλες αναπηρίες? 

Φοιτητής: Όχι.  

Χριστίνα: Σε ποια σχολή φοιτάτε;  

Φοιτητής: Στην Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ 

Χριστίνα: Σε ποιο έτος βρίσκεστε;  

Φοιτητής: Στο 4ο. 

Χριστίνα: Πού μένετε;  

Φοιτητής: Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά. 

Χριστίνα: Πότε έγινε η διάγνωση της αναπηρίας σας και πώς αυτή 

επηρέασε τη σχολική σας ζωή;  

Φοιτητής: Ήμουν πολύ μικρός, 7 μηνών. Η διάγνωση για τη βαρηκοΐα μου 

είχε ως αποτέλεσμα να μετακομίσω με την οικογένειά μου από 

την επαρχιακή πόλη που μέναμε στη Θεσσαλονίκη. 

Χριστίνα: Ωραία. Υπάρχουν άλλα μέλη της οικογένειάς σας τα οποία 

φοιτούν ή έχουν φοιτήσει σε κάποια σχολή τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης; Αν ναι, κατά πόσο έχει αυτό επηρεάσει τη δική σας 

επιλογή;  

Φοιτητής: Ναι, υπάρχουν πολλοί στο σόι μου. Δεν με επηρέασε καθόλου.  
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Χριστίνα: Με ποια κριτήρια επιλέξατε τη σχολή φοίτησής σας;  

Φοιτητής: Επηρεάστηκα από το οικογενειακό μου περιβάλλον, που με 

παρότρυνε να ακολουθήσω τη συγκεκριμένη σχολή. Δεν το 

μετάνιωσα, γιατί αργότερα συνειδητοποίησα πως είχε πολύ 

ενδιαφέρον.  

Χριστίνα: Ωραία. Επηρέασαν την ακαδημαϊκή σας επιλογή προσωπικοί / 

κοινωνικοί παράγοντες (αυτογνωσία, επιμονή, διαπροσωπικές 

σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, 

αυτοαποτελεσματικότητα, ανεξαρτησία, ικανότητα προσαρμογής 

σε καινούριο περιβάλλον, ωριμότητα κ.ά.); 

Φοιτητής: Η αυτοαποτελεσματικότητα, η ωριμότητά μου, κοινωνικός 

περίγυρος.  

Χριστίνα: Τι προετοιμασία ακολουθήσατε προκειμένου να εισαχθείτε στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση; 

Φοιτητής: Πολύωρη μελέτη. Ποτέ δεν θα ξεχάσω τις ατελείωτες ώρες που 

περνούσα μπροστά από τα βιβλία και το άγχος μου την 

τελευταία χρονιά. Τελικά, οι κόποι μου αμείφθηκαν. 

Χριστίνα: Ωραία. Πιστεύετε πως ήταν επαρκής η σχολική σας 

προετοιμασία; 

Φοιτητής: Ναι, σε μεγάλο βαθμό.  

Χριστίνα: Υπάρχει διερμηνέας στην τάξη και αν ναι κατά πόσο βοηθάει 

στην κατανόηση του υλικού του μαθήματος; 

Φοιτητής: Όχι, αν και θα έπρεπε.  

Χριστίνα: Ο καθηγητής προσφέρει σώμα σημειώσεων και αν ναι, αυτό 

βοηθάει στην εμπέδωση της ύλης;  

Φοιτητής: Οι περισσότεροι ναι. Βοηθούν πάρα πολύ.  

Χριστίνα: Παίρνετε σημειώσεις από συμφοιτητές σας και αν ναι πόσο 

βοηθούν στην εμπέδωση της ύλης;  

Φοιτητής: Ναι, συνήθως. Βοηθούν πολύ.  

Χριστίνα: Κάνετε χρήση φροντιστηριακής υποστήριξης μετά το πέρας των 

μαθημάτων, προκειμένου να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του 

μαθήματος / να αφομοιώσετε την ύλη; Αν ναι, κατά πόσο τη 

θεωρείτε αναγκαία; 
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Φοιτητής: Ναι, στο πρώτο έτος έκανα κάποια μαθήματα. Με βοήθησαν να 

εγκλιματιστώ στο καινούριο περιβάλλον, τα καινούρια 

μαθήματα και τους καινούριους ρυθμούς που απαιτεί το 

πανεπιστήμιο. Αργότερα, απέκτησα την αυτοπεποίθηση ότι 

μπορώ να τα καταφέρω και μόνος μου. 

Χριστίνα: Επικοινωνείτε με τον καθηγητή εντός και εκτός τάξης; Αν ναι, 

με ποιους τρόπους; 

Φοιτητής: Ναι, μιλάμε. 

Χριστίνα: Επικοινωνείτε με τους συμφοιτητές σας εντός και εκτός τάξης; 

Αν ναι, με ποιους τρόπους;  

Φοιτητής: Ναι, μιλάμε. 

Χριστίνα: Χρησιμοποιείτε (υποστηρικτικό) εποπτικό υλικό ή διάφορα 

τεχνολογικά μέσα στην τάξη; Βοηθάει στην κατανόηση της 

ύλης; 

Φοιτητής: Οι περισσότεροι καθηγητές χρησιμοποιούν. Βοηθούν πολύ.  

Χριστίνα: Θεωρείτε πως προσωπικοί / κοινωνικοί παράγοντες 

(αυτογνωσία, επιμονή, αυτοαποτελεσματικότητα, διαπροσωπικές 

σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, ανεξαρτησία, 

ικανότητα προσαρμογής σε καινούριο περιβάλλον, ωριμότητα 

κ.ά.) συμβάλλουν στην αποτελεσματική ενσωμάτωσή σας μέσα 

στην τάξη;  

Φοιτητής: Η ευπροσαρμοστικότητά μου και η επιμονή μου.  

Χριστίνα: Είστε ικανοποιημένος από την ποιότητα των σπουδών σας μέχρι 

σήμερα; Αν ναι, γιατί;  

Φοιτητής: Αρκετά. Έχω καλή συνεργασία με τους καθηγητές μου και τους 

συμφοιτητές μου. Όλα αυτά τα χρόνια νιώθω πως πλουτίζω με 

εμπειρίες χρήσιμες για τη μετέπειτα ζωή. 

Χριστίνα: Πιστεύετε πως υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας 

των ήδη υπαρχόντων υποστηρικτικών υπηρεσιών;.  

Φοιτητής: Ναι, μεγάλες.  

Χριστίνα: Τι προσδοκίες έχετε για το μέλλον της εκπαιδευτικής πολιτικής 

σχετικά με την ένταξη κωφών ατόμων στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση;  
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Φοιτητής: Να καταργηθεί το ποσοστό εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο του 

3%. 

Χριστίνα: Ευχαριστώ. 

 

7η συνέντευξη 

Χριστίνα: Γυναίκα. Ετών;  

Φοιτήτρια: 27. 

Χριστίνα: Τι βαθμό απώλειας ακοής έχετε;  

Φοιτήτρια: 92%.  

Χριστίνα: Έχετε άλλες αναπηρίες? 

Φοιτήτρια: Ναι.  

Χριστίνα: Σε ποια σχολή φοιτάτε;  

Φοιτήτρια: Στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ 

Χριστίνα: Σε ποιο έτος βρίσκεστε;  

Φοιτήτρια: Στο 9ο.  

Χριστίνα: Πού μένετε;  

Φοιτήτρια: Καλαμαριά. 

Χριστίνα: Ωραία. Πότε έγινε η διάγνωση της αναπηρίας σας και πώς αυτή 

επηρέασε τη σχολική σας ζωή;  

Φοιτήτρια: Ήμουν 6 μηνών όταν έγινε διάγνωση. Από τα αρχικά σχολικά 

μου χρόνια μόνο αρνητικές εμπειρίες και μνήμες έχω. Οι 

συμμαθητές μου ήταν πολύ σκληροί μαζί μου. Θυμάμαι τις 

ατελείωτες ώρες που ήμουν μόνη στα διαλείμματα. Στο θρανίο 

επίσης καθόμουν μόνη μου. Η περιθωριοποίηση που βίωνα ήταν 

μεγάλη μέχρι που πήγα σε σχολείο κωφών. 

Χριστίνα: Υπάρχουν άλλα μέλη της οικογένειάς σας τα οποία φοιτούν ή 

έχουν φοιτήσει σε κάποια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; Αν 

ναι, κατά πόσο έχει αυτό επηρεάσει τη δική σας επιλογή;  

Φοιτήτρια: Όχι, μοναχοπαίδι είμαι.  

Χριστίνα: Με ποια κριτήρια επιλέξατε τη σχολή φοίτησής σας;  

Φοιτήτρια: Με βάση τα ενδιαφέροντά μου.  

Χριστίνα: Ωραία. Επηρέασαν την ακαδημαϊκή σας επιλογή προσωπικοί / 

κοινωνικοί παράγοντες (αυτογνωσία, επιμονή, διαπροσωπικές 
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σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, 

αυτοαποτελεσματικότητα, ανεξαρτησία, ικανότητα προσαρμογής 

σε καινούριο περιβάλλον, ωριμότητα κ.ά.); 

Φοιτήτρια: Ναι, τα ενδιαφέροντά μου και η συνέπειά μου.  

Χριστίνα: Τι προετοιμασία ακολουθήσατε προκειμένου να εισαχθείτε στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση; 

Φοιτήτρια: Έκανα πολλά ιδιαιτέρα μαθήματα.  

Χριστίνα: Ωραία. Πιστεύετε πως ήταν επαρκής η σχολική σας 

προετοιμασία; 

Φοιτήτρια: Νομίζω πως ναι.  

Χριστίνα: Υπάρχει διερμηνέας στην τάξη και αν ναι κατά πόσο βοηθάει 

στην κατανόηση του υλικού του μαθήματος; 

Φοιτήτρια: Όχι, δεν υπάρχει διερμηνέας. 

Χριστίνα: Ο καθηγητής προσφέρει σώμα σημειώσεων και αν ναι, αυτό 

βοηθάει στην εμπέδωση της ύλης;  

Φοιτήτρια: Λίγοι δίνουν σημειώσεις. Σίγουρα βοηθάνε, αν και 

δυσκολεύομαι στο γραπτό λόγο.  

Χριστίνα: Παίρνετε σημειώσεις από συμφοιτητές σας και αν ναι πόσο 

βοηθούν στην εμπέδωση της ύλης;  

Φοιτήτρια: Στα περισσότερα μαθήματα παίρνω. Λίγο βοηθάνε γιατί ο κάθε 

φοιτητής κρατάει σημειώσεις με δικό του τρόπο και μπορεί να 

γράφει με συντομογραφίες και τρόπο που δεν καταλαβαίνει ο 

άλλος. Επίσης, όπως είπα και πριν, δυσκολεύομαι στην 

ανάγνωση. Νομίζω πως θα με βοηθούσε περισσότερο η ύπαρξη 

ενός διερμηνέα. 

Χριστίνα: Κάνετε χρήση φροντιστηριακής υποστήριξης μετά το πέρας των 

μαθημάτων, προκειμένου να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του 

μαθήματος / να αφομοιώσετε την ύλη; Αν ναι, κατά πόσο τη 

θεωρείτε αναγκαία;  

Φοιτήτρια: Ναι, συχνά, καθώς δεν υπάρχει υποστήριξη στο πανεπιστήμιο. 

Είναι πολύ αναγκαία. 

Χριστίνα: Επικοινωνείτε με τον καθηγητή εντός και εκτός τάξης; Αν ναι, 

με ποιους τρόπους; 
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Φοιτήτρια: Σπάνια. Μόνο εκτός τάξης, μέσω e-mail. 

Χριστίνα: Επικοινωνείτε με τους συμφοιτητές σας εντός και εκτός τάξης; 

Αν ναι, με ποιους τρόπους;  

Φοιτήτρια: Μόνο εκτός τάξης, μέσω e-mail και Facebook. 

Χριστίνα: Χρησιμοποιείτε (υποστηρικτικό) εποπτικό υλικό ή διάφορα 

τεχνολογικά μέσα στην τάξη; Βοηθάει στην κατανόηση της 

ύλης;; 

Φοιτήτρια: Ποτέ δεν χρησιμοποιούμε δυστυχώς… 

Χριστίνα: Θεωρείτε πως προσωπικοί / κοινωνικοί παράγοντες 

(αυτογνωσία, επιμονή, αυτοαποτελεσματικότητα, διαπροσωπικές 

σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, ανεξαρτησία, 

ικανότητα προσαρμογής σε καινούριο περιβάλλον, ωριμότητα 

κ.ά.) συμβάλλουν στην αποτελεσματική ενσωμάτωσή σας μέσα 

στην τάξη;  

Φοιτήτρια: Σίγουρα η επιμονή παίζει μεγάλο ρόλο, αν λάβεις υπόψιν σου τα 

πολλά εμπόδια. 

Χριστίνα: Είστε ικανοποιημένη από την ποιότητα των σπουδών σας μέχρι 

σήμερα; Αν ναι, γιατί;  

Φοιτήτρια: Δεν θα το έλεγα πως είμαι ικανοποιημένη. Γενικώς, υπάρχουν 

πολλές ελλείψεις, άγνοια και παραπληροφόρηση.  

Χριστίνα: Πιστεύετε πως υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας 

των ήδη υπαρχόντων υποστηρικτικών υπηρεσιών; 

Φοιτήτρια: Βέβαια και μάλιστα μεγάλες.  

Χριστίνα: Τι προσδοκίες έχετε για το μέλλον της εκπαιδευτικής πολιτικής 

σχετικά με την ένταξη κωφών ατόμων στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση;  

Φοιτήτρια: Το βασικότερο που πρέπει να γίνει είναι να παρέχεται 

διερμηνέας όταν ο κωφός φοιτητής δεν επικοινωνεί με άλλον 

τρόπο. Από τη στιγμή που η γλώσσα μου είναι η Νοηματική, 

είναι παράλογο να μη διδάσκομαι τα μαθήματα στη Νοηματική. 

Επίσης θα πρέπει να δομηθούν καλύτερα οι υποστηρικτικές 

υπηρεσίες, να υπάρχει εποπτικό υλικό διαθέσιμο για εμάς και 

γενικά να χρησιμοποιείται η τεχνολογία.  
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Χριστίνα: Ευχαριστώ. 

 

 

 

8η συνέντευξη 

Χριστίνα: Γυναίκα. Ετών;  

Φοιτήτρια: 22. 

Χριστίνα: Τι βαθμό απώλειας ακοής έχετε;  

Φοιτήτρια: 89%.  

Χριστίνα: Έχετε άλλες αναπηρίες? 

Φοιτήτρια: Όχι.  

Χριστίνα: Σε ποια σχολή φοιτάτε;  

Φοιτήτρια: Στο Τμήμα Φιλολογίας του ΑΠΘ 

Χριστίνα: Σε ποιο έτος βρίσκεστε;  

Φοιτήτρια: Στο 4ο.  

Χριστίνα: Πού μένετε;  

Φοιτήτρια: Τριανδρία.  

Χριστίνα: Πότε έγινε η διάγνωση της αναπηρίας σας και πώς αυτή 

επηρέασε τη σχολική σας ζωή;  

Φοιτήτρια: Μόλις γεννήθηκα έγινε η διάγνωση. Το αποτέλεσμα ήταν να 

πάω σε σχολείο κωφών. 

Χριστίνα: Ωραία. Υπάρχουν άλλα μέλη της οικογένειάς σας τα οποία 

φοιτούν ή έχουν φοιτήσει σε κάποια σχολή τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης; Αν ναι, κατά πόσο έχει αυτό επηρεάσει τη δική σας 

επιλογή;  

Φοιτήτρια: Ο αδερφός μου και η αδερφή μου. Με επηρέασαν θετικά στην 

αύξηση της επιθυμίας μου να σπουδάσω. Έβλεπα τα θετικά της 

φοιτητικής ζωής και ήθελα κι εγώ. Βέβαια η επιλογή της σχολής 

ήταν καθαρά δική μου.  

Χριστίνα: Με ποια κριτήρια επιλέξατε τη σχολή φοίτησής σας;  

Φοιτήτρια: Ο πατέρας μου είναι φιλόλογος και ήθελα να ακολουθήσω το 

ίδιο επάγγελμα.  

Χριστίνα: Ωραία. Επηρέασαν την ακαδημαϊκή σας επιλογή προσωπικοί / 
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κοινωνικοί παράγοντες (αυτογνωσία, επιμονή, διαπροσωπικές 

σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, 

αυτοαποτελεσματικότητα, ανεξαρτησία, ικανότητα προσαρμογής 

σε καινούριο περιβάλλον, ωριμότητα κ.ά.); 

Φοιτήτρια: Ναι, την επηρέασαν. Σίγουρα η ανεξαρτησία μου και η 

ικανότητα προσαρμογής μου. Από μικρή οι γονείς μου με 

μεγάλωσαν με μεγάλη αυτονομία. Πάντα είχα λόγο στις 

αποφάσεις της οικογένειας. Πάντα είχα το δικαίωμα επιλογής. Η 

στάση αυτή με έκανε αρκετά ανεξάρτητη. 

Χριστίνα: Τι προετοιμασία ακολουθήσατε προκειμένου να εισαχθείτε στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση; 

Φοιτήτρια: Ιδιαιτέρα μαθήματα στο σπίτι από Α Γυμνασίου. Φυσικά είχα 

και το ατού πως ο μπαμπάς μου ήταν καθηγητής και μπορούσα 

συνέχεια να τον ρωτάω τις απορίες μου.  

Χριστίνα: Ωραία. Πιστεύετε πως ήταν επαρκής η σχολική σας 

προετοιμασία; 

Φοιτήτρια: Ναι. Έκανα ιδιαιτέρα μαθήματα στο σπίτι από Α Γυμνασίου και 

ανέκαθεν διάβαζα πολύ. 

Χριστίνα: Υπάρχει διερμηνέας στην τάξη και αν ναι κατά πόσο βοηθάει 

στην κατανόηση του υλικού του μαθήματος; 

Φοιτήτρια: Όχι, δεν υπάρχει. 

Χριστίνα: Ο καθηγητής προσφέρει σώμα σημειώσεων και αν ναι, αυτό 

βοηθάει στην εμπέδωση της ύλης;  

Φοιτήτρια: Ναι, όλοι δίνουν. Βοηθάνε πολύ. 

Χριστίνα: Παίρνετε σημειώσεις από συμφοιτητές σας και αν ναι πόσο 

βοηθούν στην εμπέδωση της ύλης;  

Φοιτήτρια: Παίρνω συνέχεια. Με βοηθάνε πολύ. 

Χριστίνα: Κάνετε χρήση φροντιστηριακής υποστήριξης μετά το πέρας των 

μαθημάτων, προκειμένου να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του 

μαθήματος / να αφομοιώσετε την ύλη; Αν ναι, κατά πόσο τη 

θεωρείτε αναγκαία;  

Φοιτήτρια: Όταν κρίνω πως χρειάζεται, πηγαίνω σε φροντιστήριο. Το καλό 

είναι πως με βοηθούν κάποιες φορές και τα αδέλφια μου και ο 
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πατέρας μου. Βέβαια προσπαθώ να μην τους απασχολώ με τα 

δικά μου, γιατί ξέρω πως και αυτοί έχουν υποχρεώσεις και ο 

χρόνος τους είναι περιορισμένος. 

Χριστίνα: Επικοινωνείτε με τον καθηγητή εντός και εκτός τάξης; Αν ναι, 

με ποιους τρόπους; 

Φοιτήτρια: Και εντός και εκτός τάξης. Με ομιλία αργή και καθαρή, email. 

Κάποιες φορές πηγαίνω και στις ώρες συνεργασίας στο γραφείο 

τους. 

Χριστίνα: Επικοινωνείτε με τους συμφοιτητές σας εντός και εκτός τάξης; 

Αν ναι, με ποιους τρόπους;  

Φοιτήτρια: Και εντός και εκτός τάξης. Με ομιλία, νοηματική όταν ξέρουν 

κάποιοι συμφοιτητές, email, facebook, skype, twitter. 

Χριστίνα: Χρησιμοποιείτε (υποστηρικτικό) εποπτικό υλικό ή διάφορα 

τεχνολογικά μέσα στην τάξη; Βοηθάει στην κατανόηση της 

ύλης; 

Φοιτήτρια: Όχι. Πιστεύω πως θα με βοηθούσε αρκετά.  

Χριστίνα: Θεωρείτε πως προσωπικοί / κοινωνικοί παράγοντες 

(αυτογνωσία, επιμονή, αυτοαποτελεσματικότητα, διαπροσωπικές 

σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, ανεξαρτησία, 

ικανότητα προσαρμογής σε καινούριο περιβάλλον, ωριμότητα 

κ.ά.) συμβάλλουν στην αποτελεσματική ενσωμάτωσή σας μέσα 

στην τάξη;  

Φοιτήτρια: Η αυτογνωσία μου, η επιμονή μου, το γεγονός ότι έχω κάνει 

φίλους στο πανεπιστήμιο, η ωριμότητά μου.  

Χριστίνα: Είστε ικανοποιημένη από την ποιότητα των σπουδών σας μέχρι 

σήμερα; Αν ναι, γιατί;  

Φοιτήτρια: Ναι, είχα μεγάλη υποστήριξη από τους καθηγητές μου, τους 

γονείς μου και τους φίλους μου.  

Χριστίνα: Πιστεύετε πως υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας 

των ήδη υπαρχόντων υποστηρικτικών υπηρεσιών;  

Φοιτήτρια: Πάντα υπάρχουν δυνατότητες και περιθώρια βελτίωσης. Νομίζω 

πως θα πρέπει να ξεκινήσουμε με την παροχή διερμηνέα κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων, αλλά και όχι μόνο. Θα μπορούσε ο 
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διερμηνέας να μεσολαβεί και όταν χρειάζεται να πάμε για 

παράδειγμα στη γραμματεία ή να δηλώσουμε μαθήματα ή να 

συναντάμε τους καθηγητές για να συζητάμε τις απορίες μας.  

Χριστίνα: Μάλιστα. Τι προσδοκίες έχετε για το μέλλον της εκπαιδευτικής 

πολιτικής σχετικά με την ένταξη κωφών ατόμων στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση;  

Φοιτήτρια: Να βελτιωθεί κι άλλο και να καταργηθεί το 3% για τα ΑΜΕΑ.  

Χριστίνα: Ευχαριστώ. 

 

 

 

9η συνέντευξη 

Χριστίνα: Γυναίκα. Ετών;  

Φοιτήτρια: 27. 

Χριστίνα: Τι βαθμό απώλειας ακοής έχετε;  

Φοιτήτρια: 65%.  

Χριστίνα: Έχετε άλλες αναπηρίες? 

Φοιτήτρια: Όχι.  

Χριστίνα: Σε ποια σχολή φοιτάτε;  

Φοιτήτρια: Στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ 

Χριστίνα: Σε ποιο έτος βρίσκεστε;  

Φοιτήτρια: Στο 10ο.  

Χριστίνα: Πού μένετε;  

Φοιτήτρια: Στην Τριανδρία.  

Χριστίνα: Πότε έγινε η διάγνωση της αναπηρίας σας και πώς αυτή 

επηρέασε τη σχολική σας ζωή;  

Φοιτήτρια: Ήμουν περίπου ενός έτους όταν έγινε η διάγνωση. Δεν την 

επηρέασε καθόλου. 

Χριστίνα: Ωραία. Υπάρχουν άλλα μέλη της οικογένειάς σας τα οποία 

φοιτούν ή έχουν φοιτήσει σε κάποια σχολή τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης; Αν ναι, κατά πόσο έχει αυτό επηρεάσει τη δική σας 

επιλογή;  

Φοιτήτρια: Ναι, υπάρχουν. Δεν επηρεάστηκε η δική μου επιλογή από το 
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γεγονός αυτό. 

Χριστίνα: Με ποια κριτήρια επιλέξατε τη σχολή φοίτησής σας;  

Φοιτήτρια: Με βάση τα ενδιαφέροντά μου. Από μικρή μού άρεσε ο κόσμος 

των υπολογιστών. Περνούσα πολλές ώρες μπροστά από την 

οθόνη του υπολογιστή και προσπαθούσα να καταλάβω πώς 

λειτουργεί αυτό το θαυμαστό μηχάνημα.  

Χριστίνα: Επηρέασαν την ακαδημαϊκή σας επιλογή προσωπικοί / 

κοινωνικοί παράγοντες (αυτογνωσία, επιμονή, διαπροσωπικές 

σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, 

αυτοαποτελεσματικότητα, ανεξαρτησία, ικανότητα προσαρμογής 

σε καινούριο περιβάλλον, ωριμότητα κ.ά.); 

Φοιτήτρια: Ναι, την επηρέασαν κυρίως η ανεξαρτησία μου, η επιμονή μου 

και η ωριμότητά μου. 

Χριστίνα: Τι προετοιμασία ακολουθήσατε προκειμένου να εισαχθείτε στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση; 

Φοιτήτρια: Έκανα ιδιαιτέρα μαθήματα και εντατικό διάβασμα. 

Χριστίνα: Ωραία. Πιστεύετε πως ήταν επαρκής η σχολική σας 

προετοιμασία; 

Φοιτήτρια: Ναι, βέβαια.  

Χριστίνα: Υπάρχει διερμηνέας στην τάξη και αν ναι κατά πόσο βοηθάει 

στην κατανόηση του υλικού του μαθήματος; 

Φοιτήτρια: Όχι, δεν υπάρχει. 

Χριστίνα: Ο καθηγητής προσφέρει σώμα σημειώσεων και αν ναι, αυτό 

βοηθάει στην εμπέδωση της ύλης;  

Φοιτήτρια: Όλοι οι καθηγητές ανεβάζουν online τις σημειώσεις των 

μαθημάτων, επομένως διαβάζουμε από εκεί, κάτι που βοηθάει 

πολύ.  

Χριστίνα: Παίρνετε σημειώσεις από συμφοιτητές σας και αν ναι πόσο 

βοηθούν στην εμπέδωση της ύλης;  

Φοιτήτρια: Ναι. Βοηθάνε πολύ.  

Χριστίνα: Κάνετε χρήση φροντιστηριακής υποστήριξης μετά το πέρας των 

μαθημάτων, προκειμένου να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του 

μαθήματος / να αφομοιώσετε την ύλη; Αν ναι, κατά πόσο τη 
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θεωρείτε αναγκαία;  

Φοιτήτρια: Όταν χρειάζεται, κάνω φροντιστηριακά μαθήματα. Συχνά με 

βοηθούν και τα αδέρφια μου. 

Χριστίνα: Επικοινωνείτε με τον καθηγητή εντός και εκτός τάξης; Αν ναι, 

με ποιους τρόπους; 

Φοιτήτρια: Συνήθως εκτός τάξης, μέσω email και με επισκέψεις τις ώρες 

συνεργασίας. 

Χριστίνα: Επικοινωνείτε με τους συμφοιτητές σας εντός και εκτός τάξης; 

Αν ναι, με ποιους τρόπους;  

Φοιτήτρια: Και μέσα και έξω από την τάξη. Με ομιλία, χειλεοανάγνωση, 

email, Skype, Facebook, twitter. 

Χριστίνα: Χρησιμοποιείτε (υποστηρικτικό) εποπτικό υλικό ή διάφορα 

τεχνολογικά μέσα στην τάξη; Βοηθάει στην κατανόηση της 

ύλης; 

Φοιτήτρια: Ναι, αρκετά συχνά οι καθηγητές προβάλλουν διαφάνειες στο 

μάθημα, το οποίο βοηθάει σημαντικά οφείλω να ομολογήσω.  

Χριστίνα: Θεωρείτε πως προσωπικοί / κοινωνικοί παράγοντες 

(αυτογνωσία, επιμονή, αυτοαποτελεσματικότητα, διαπροσωπικές 

σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, ανεξαρτησία, 

ικανότητα προσαρμογής σε καινούριο περιβάλλον, ωριμότητα 

κ.ά.) συμβάλλουν στην αποτελεσματική ενσωμάτωσή σας μέσα 

στην τάξη;  

Φοιτήτρια: Η επιμονή μου, οι διασυνδέσεις, το φιλικό κλίμα.  

Χριστίνα: Είστε ικανοποιημένη από την ποιότητα των σπουδών σας μέχρι 

σήμερα; Αν ναι, γιατί;  

Φοιτήτρια: Ναι, γιατί έχω μεγάλη υποστήριξη από το περιβάλλον μου, τους 

καθηγητές μου, τους φίλους μου.  

Χριστίνα: Πιστεύετε πως υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας 

των ήδη υπαρχόντων υποστηρικτικών υπηρεσιών; 

Φοιτήτρια: Φυσικά και υπάρχουν. Πρέπει οι νομοθέτες και οι υπεύθυνοι για 

την εκπαιδευτική πολιτική να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα, 

ώστε να παρέχονται ισότιμες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε κωφούς 

και ακούοντες. 
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Χριστίνα: Ωραία. Τι προσδοκίες έχετε για το μέλλον της εκπαιδευτικής 

πολιτικής σχετικά με την ένταξη κωφών ατόμων στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση;  

Φοιτήτρια: Περαιτέρω βελτίωση, κατάργηση του 3%, ισότιμη ενσωμάτωση 

για όλους.  

Χριστίνα: Ευχαριστώ. 

 

 

10η συνέντευξη 

Χριστίνα: Γυναίκα. Ετών;  

Φοιτήτρια: 24. 

Χριστίνα: Τι βαθμό απώλειας ακοής έχετε;  

Φοιτήτρια: 49%.  

Χριστίνα: Έχετε άλλες αναπηρίες? 

Φοιτήτρια: Όχι.  

Χριστίνα: Σε ποια σχολή φοιτάτε;  

Φοιτήτρια: Στη Σχολή Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, στο Τμήμα Θεάτρου.  

Χριστίνα: Σε ποιο έτος βρίσκεστε;  

Φοιτήτρια: Στο 6ο.  

Χριστίνα: Πού μένετε;  

Φοιτήτρια: Πυλαία.  

Χριστίνα: Ωραία. Πότε έγινε η διάγνωση της αναπηρίας σας και πώς αυτή 

επηρέασε τη σχολική σας ζωή;  

Φοιτήτρια: Ήμουν 3 χρόνων. Η κατάστασή μου επηρέασε αρνητικά θα 

έλεγα τα σχολικά μου χρόνια. Τα παιδιά με κοιτούσαν περίεργα, 

ήμουν δακτυλοδεικτούμενη. Το χειρότερο ήταν πως με έκαναν 

πέρα. 

Χριστίνα: Υπάρχουν άλλα μέλη της οικογένειάς σας τα οποία φοιτούν ή 

έχουν φοιτήσει σε κάποια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; Αν 

ναι, κατά πόσο έχει αυτό επηρεάσει τη δική σας επιλογή;  

Φοιτήτρια: Όχι.  

Χριστίνα: Με ποια κριτήρια επιλέξατε τη σχολή φοίτησής σας;  

Φοιτήτρια: Από ενδιαφέρον και αγάπη για το αντικείμενο. Το θέατρο ήταν 
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ένα σημαντικό μέσο έκφρασης για μένα, μια ανάσα, ένα όνειρο, 

η πραγματικότητά μου.  

Χριστίνα: Ωραία. Επηρέασαν την ακαδημαϊκή σας επιλογή προσωπικοί / 

κοινωνικοί παράγοντες (αυτογνωσία, επιμονή, διαπροσωπικές 

σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, 

αυτοαποτελεσματικότητα, ανεξαρτησία, ικανότητα προσαρμογής 

σε καινούριο περιβάλλον, ωριμότητα κ.ά.); 

Φοιτήτρια: Ναι, την επηρέασαν. Ήξερα τι ήθελα και τι θα με γέμιζε και θα 

με έκανε ευτυχισμένη. Ακόμη, η ανεξαρτησία μου.  

Χριστίνα: Τι προετοιμασία ακολουθήσατε προκειμένου να εισαχθείτε στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση; 

Φοιτήτρια: Αρκετό διάβασμα σε όλο το Λύκειο και πολλά ιδιαιτέρα 

μαθήματα.  

Χριστίνα: Ωραία. Πιστεύετε πως ήταν επαρκής η σχολική σας 

προετοιμασία; 

Φοιτήτρια: Ναι, ήταν.  

Χριστίνα: Υπάρχει διερμηνέας στην τάξη και αν ναι κατά πόσο βοηθάει 

στην κατανόηση του υλικού του μαθήματος; 

Φοιτήτρια: Όχι, δεν υπάρχει.  

Χριστίνα: Ο καθηγητής προσφέρει σώμα σημειώσεων και αν ναι, αυτό 

βοηθάει στην εμπέδωση της ύλης;  

Φοιτήτρια: Ναι, οι περισσότεροι δίνουν και βοηθάει πολύ αυτό.  

Χριστίνα: Παίρνετε σημειώσεις από συμφοιτητές σας και αν ναι πόσο 

βοηθούν στην εμπέδωση της ύλης;  

Φοιτήτρια: Παίρνω. Βοηθούν πολύ.  

Χριστίνα: Κάνετε χρήση φροντιστηριακής υποστήριξης μετά το πέρας των 

μαθημάτων, προκειμένου να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του 

μαθήματος / να αφομοιώσετε την ύλη; Αν ναι, κατά πόσο τη 

θεωρείτε αναγκαία;  

Φοιτήτρια: Έκανα κυρίως τα πρώτα εξάμηνα. Ήταν πολύ αναγκαία κι 

χρήσιμη για την κατανόηση των μαθημάτων. 

Χριστίνα: Επικοινωνείτε με τον καθηγητή εντός και εκτός τάξης; Αν ναι, 

με ποιους τρόπους; 
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Φοιτήτρια: Ναι, και εντός και εκτός τάξης με ομιλία, με email και επίσκεψη 

στο γραφείο του. 

Χριστίνα: Επικοινωνείτε με τους συμφοιτητές σας εντός και εκτός τάξης; 

Αν ναι, με ποιους τρόπους;  

Φοιτήτρια: Ναι, και εντός και εκτός τάξης με ομιλία, email και τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης (Skype και Facebook). Επίσης, με τη 

γλώσσα μας, τη Νοηματική, αν τη γνωρίζουν κάποιοι 

συμφοιτητές. 

Χριστίνα: Χρησιμοποιείτε (υποστηρικτικό) εποπτικό υλικό ή διάφορα 

τεχνολογικά μέσα στην τάξη; Βοηθάει στην κατανόηση της 

ύλης; 

Φοιτήτρια: Ναι, συχνά οι καθηγητές προβάλλουν διάφορα βίντεο ή 

διαφάνειες κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Αυτό βοηθάει 

πολύ, γιατί έχω καλύτερη οπτική μνήμη. Η εικόνα βέβαια μου 

μένει περισσότερο παρά το τυπωμένο κείμενο, γεγονός που ίσως 

οφείλεται στο ότι επικοινωνώ κυρίως με τη Νοηματική και δεν 

έχω εξασκηθεί ιδιαίτερα στη χρήση του γραπτού λόγου. 

Χριστίνα: Θεωρείτε πως προσωπικοί / κοινωνικοί παράγοντες 

(αυτογνωσία, επιμονή, αυτοαποτελεσματικότητα, διαπροσωπικές 

σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, ανεξαρτησία, 

ικανότητα προσαρμογής σε καινούριο περιβάλλον, ωριμότητα 

κ.ά.) συμβάλλουν στην αποτελεσματική ενσωμάτωσή σας μέσα 

στην τάξη;  

Φοιτήτρια: Στην αποτελεσματική ενσωμάτωσή μου μέσα στην τάξη 

σημαντικό ρόλο παίζει η επιμονή μου, η αγάπη μου για το 

θέατρο, η ικανότητα προσαρμογής μου στο νέο περιβάλλον της 

ανώτερης εκπαίδευσης, οι σχέσεις με τους συμφοιτητές μου.  

Χριστίνα: Είστε ικανοποιημένη από την ποιότητα των σπουδών σας μέχρι 

σήμερα; Αν ναι, γιατί;  

Φοιτήτρια: Και ναι και όχι. Όχι γιατί δεν υπάρχουν δομές στην Ελλάδα να 

στηρίξουν την εκπαίδευση των κωφών και βαρήκοων ατόμων. 

Γίνονται κάποιες προσπάθειες βέβαια τα τελευταία χρόνια, αλλά 

είναι ανεπαρκείς και ανοργάνωτες. Υπάρχει άγνοια εκ μέρους 
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αρκετών καθηγητών και συμφοιτητών, το οποίο με δυσκολεύει. 

Από την άλλη πλευρά, τα μαθήματα είναι πολύ ενδιαφέροντα. 

Χριστίνα: Πιστεύετε πως υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας 

των ήδη υπαρχόντων υποστηρικτικών υπηρεσιών; 

Φοιτήτρια: Ναι, μεγάλες. Πρέπει να οργανωθεί και να στελεχωθεί με μόνιμο 

προσωπικό η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής του ΑΠΘ, ώστε 

να έχουμε υποστήριξη όποτε τη χρειαζόμαστε και να μην 

περιμένουμε από τους εθελοντές –οι οποίοι είναι πολύ λίγοι- για 

να κάνουμε τη δουλειά μας.  

Χριστίνα: Ωραία. Τι προσδοκίες έχετε για το μέλλον της εκπαιδευτικής 

πολιτικής σχετικά με την ένταξη κωφών ατόμων στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση;  

Φοιτήτρια: Να καταργηθεί το 3%, να υπάρχει επαρκέστερη ενημέρωση και 

αποτελεσματικότερες υποστηρικτικές υπηρεσίες. 

Χριστίνα: Ευχαριστώ. 

 

 

11η συνέντευξη 

Χριστίνα: Γυναίκα. Ετών;  

Φοιτήτρια: 28. 

Χριστίνα: Τι βαθμό απώλειας ακοής έχετε;  

Φοιτήτρια: 73%.  

Χριστίνα: Έχετε άλλες αναπηρίες? 

Φοιτήτρια: Όχι.  

Χριστίνα: Σε ποια σχολή φοιτάτε;  

Φοιτήτρια: Στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του 

ΑΠΘ 

Χριστίνα: Σε ποιο έτος βρίσκεστε;  

Φοιτήτρια: Στο 11ο.  

Χριστίνα: Πού μένετε;  

Φοιτήτρια: Πυλαία.  

Χριστίνα: Ωραία. Πότε έγινε η διάγνωση της αναπηρίας σας και πώς αυτή 

επηρέασε τη σχολική σας ζωή;  
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Φοιτήτρια: Ήμουν 1,5 χρονών όταν έγινε διάγνωση. Δεν επηρέασε καθόλου 

τη σχολική μου ζωή. Είχα την αμέριστη υποστήριξη από την 

οικογένειά μου και το περιβάλλον μου. 

Χριστίνα: Υπάρχουν άλλα μέλη της οικογένειάς σας τα οποία φοιτούν ή 

έχουν φοιτήσει σε κάποια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; Αν 

ναι, κατά πόσο έχει αυτό επηρεάσει τη δική σας επιλογή;  

Φοιτήτρια: Ο αδερφός μου έχει τελειώσει Πολιτικός Μηχανικός. Δεν 

επηρεάστηκα καθόλου από τη δική του επιλογή. Ήξερα από την 

αρχή τι ήθελα. Είμαστε και εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες, 

τόσο που πολλοί απορούν που είμαστε αδέρφια…  

Χριστίνα: Με ποια κριτήρια επιλέξατε τη σχολή φοίτησής σας;  

Φοιτήτρια: Είναι αυτό που μου ταιριάζει και πιστεύω πως μπορώ να το 

κάνω καλά. Από μικρή μου άρεσε η γυμναστική και επιδίωκα να 

συνδυάσω ένα αρμονικό πνεύμα και σώμα. Όπως έλεγαν οι 

αρχαίοι Έλληνες «νους υγιής εν σώματι υγιει». 

Χριστίνα: Ωραία. Επηρέασαν την ακαδημαϊκή σας επιλογή προσωπικοί / 

κοινωνικοί παράγοντες (αυτογνωσία, επιμονή, διαπροσωπικές 

σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, 

αυτοαποτελεσματικότητα, ανεξαρτησία, ικανότητα προσαρμογής 

σε καινούριο περιβάλλον, ωριμότητα κ.ά.); 

Φοιτήτρια: Ναι, ο σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός, η ωριμότητά 

μου, η αγάπη για τη γυμναστική. 

Χριστίνα: Τι προετοιμασία ακολουθήσατε προκειμένου να εισαχθείτε στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση; 

Φοιτήτρια: Αρκετό διάβασμα σε όλο το Λύκειο και ιδιαιτέρα μαθήματα από 

τη Β Λυκείου.  

Χριστίνα: Πιστεύετε πως ήταν επαρκής η σχολική σας προετοιμασία; 

Φοιτήτρια: Ναι, προσπάθησα πολύ όλα τα χρόνια.  

Χριστίνα: Υπάρχει διερμηνέας στην τάξη και αν ναι κατά πόσο βοηθάει 

στην κατανόηση του υλικού του μαθήματος; 

Φοιτήτρια: Όχι, δεν υπάρχει διερμηνέας. Ούτως ή άλλως, δε χρειάζεται. 

Ούτε εγώ γνωρίζω τη νοηματική. 

Χριστίνα: Ο καθηγητής προσφέρει σώμα σημειώσεων και αν ναι, αυτό 
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βοηθάει στην εμπέδωση της ύλης;  

Φοιτήτρια: Ορισμένοι, συνήθως ηλεκτρονικά δίνουν κάποιο υλικό. Αρκετά 

βοηθάει.  

Χριστίνα: Παίρνετε σημειώσεις από συμφοιτητές σας και αν ναι πόσο 

βοηθούν στην εμπέδωση της ύλης;  

Φοιτήτρια: Ναι, παίρνω. Βοηθούν πολύ.  

Χριστίνα: Κάνετε χρήση φροντιστηριακής υποστήριξης μετά το πέρας των 

μαθημάτων, προκειμένου να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του 

μαθήματος / να αφομοιώσετε την ύλη; Αν ναι, κατά πόσο τη 

θεωρείτε αναγκαία;  

Φοιτήτρια: Ναι, αλλά σπάνια και αυτό όταν βρω τα σκούρα. Είναι αναγκαία, 

όταν δυσκολεύομαι σε κάποιο μάθημα, αν και δεν είναι 

συνηθισμένο κάτι τέτοιο. 

Χριστίνα: Επικοινωνείτε με τον καθηγητή εντός και εκτός τάξης; Αν ναι, 

με ποιους τρόπους; 

Φοιτήτρια: Συνήθως εκτός τάξης, με ομιλία, χειλεοανάγνωση και email. 

Χριστίνα: Επικοινωνείτε με τους συμφοιτητές σας εντός και εκτός τάξης; 

Αν ναι, με ποιους τρόπους;  

Φοιτήτρια: Εντός και εκτός, με ομιλία, χειλεοανάγνωση και email. 

Χριστίνα: Χρησιμοποιείτε (υποστηρικτικό) εποπτικό υλικό ή διάφορα 

τεχνολογικά μέσα στην τάξη; Βοηθάει στην κατανόηση της 

ύλης; 

Φοιτήτρια: Ναι, συχνά. Βοηθάει πολύ.  

Χριστίνα: Θεωρείτε πως προσωπικοί / κοινωνικοί παράγοντες 

(αυτογνωσία, επιμονή, αυτοαποτελεσματικότητα, διαπροσωπικές 

σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, ανεξαρτησία, 

ικανότητα προσαρμογής σε καινούριο περιβάλλον, ωριμότητα 

κ.ά.) συμβάλλουν στην αποτελεσματική ενσωμάτωσή σας μέσα 

στην τάξη;  

Φοιτήτρια: Η αγάπη για το αντικείμενό μου, το ευχάριστο περιβάλλον, η 

ευκολία προσαρμογής. Επειδή ακριβώς αγαπώ αυτό που 

σπουδάζω, εστιάζω στα θετικά και προσπαθώ να ξεπεράσω τα 

οποιαδήποτε εμπόδια. Οι φίλοι μου με διευκολύνουν και 
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στηρίζουν όταν χρειάζεται, οπότε κι εγώ αντιμετωπίζω τα πάντα 

με αισιοδοξία. 

Χριστίνα: Είστε ικανοποιημένη από την ποιότητα των σπουδών σας μέχρι 

σήμερα; Αν ναι, γιατί;  

Φοιτήτρια: Αρκετά, καθώς έχω βοήθεια σε όλους τους τομείς.  

Χριστίνα: Πιστεύετε πως υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας 

των ήδη υπαρχόντων υποστηρικτικών υπηρεσιών;.  

Φοιτήτρια: Ναι, αρκετές. Να γίνεται μεγαλύτερη χρήση εποπτικού υλικού, 

οι καθηγητές να μιλούν αργά όταν έχουν στην τάξη τους ένα 

κωφό ή βαρήκοο φοιτητή και να μην γυρνούν πλάτη κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας ώστε να μπορούμε να διαβάζουμε τα 

χείλη τους, να δίνουν πιο απλές σημειώσεις για τους κωφούς, 

καθώς πολλοί από εμάς υστερούμε λεξιλογικά και, γενικά, στην 

κατανόηση του γραπτού λόγου.  

Χριστίνα: Ωραία. Τι προσδοκίες έχετε για το μέλλον της εκπαιδευτικής 

πολιτικής σχετικά με την ένταξη κωφών ατόμων στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση;  

Φοιτήτρια: Κατάργηση του 3%, πλήρης στελέχωση των γραφείων 

υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία, χρήση σύγχρονων 

τεχνολογικών μέσων. 

Χριστίνα: Ευχαριστώ. 

 

 

12η συνέντευξη 

Χριστίνα: Γυναίκα. Ετών;  

Φοιτήτρια: 23. 

Χριστίνα: Τι βαθμό απώλειας ακοής έχετε;  

Φοιτήτρια: 87%.  

Χριστίνα: Έχετε άλλες αναπηρίες? 

Φοιτήτρια: Ναι.  

Χριστίνα: Σε ποια σχολή φοιτάτε;  

Φοιτήτρια: Στο Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ 

Χριστίνα: Σε ποιο έτος βρίσκεστε;  
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Φοιτήτρια: Στο 6ο.  

Χριστίνα: Πού μένετε;  

Φοιτήτρια: Σαράντα Εκκλησιές.  

Χριστίνα: Ωραία. Πότε έγινε η διάγνωση της αναπηρίας σας και πώς αυτή 

επηρέασε τη σχολική σας ζωή;  

Φοιτήτρια: Η κώφωσή μου διαγνώστηκε όταν ήμουν 10 μηνών. Μέχρι την 

Τρίτη Δημοτικού έμενα στην Κοζάνη, όπου και πήγαινα 

σχολείο. Μετά όμως οι γονείς μου αποφάσισαν να 

μετακομίσουμε στη Θεσσαλονίκη, ώστε να έχω δίπλα μου ό, τι 

χρειαστώ. Έτσι, άλλαξα σχολείο και σχολικό πλαίσιο. Πήγα σε 

σχολείο κωφών, όπου έμαθα σιγά σιγά τη Νοηματική γλώσσα 

και συναναστρεφόμουν με παιδιά που είχαν το ίδιο «πρόβλημα» 

με εμένα. Έτσι, απέκτησα σταδιακά την κουλτούρα των Κωφών. 

Χριστίνα: Ωραία. Υπάρχουν άλλα μέλη της οικογένειάς σας τα οποία 

φοιτούν ή έχουν φοιτήσει σε κάποια σχολή τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης; Αν ναι, κατά πόσο έχει αυτό επηρεάσει τη δική σας 

επιλογή;  

Φοιτήτρια: Ναι, υπάρχουν πολλοί στο σόι μου που έχουν σπουδάσει ή 

σπουδάζουν τώρα. Δεν επηρέασε την επιλογή μου καθόλου. Για 

μένα ήταν κάτι το αυτονόητο ότι θα σπουδάσω.  

Χριστίνα: Με ποια κριτήρια επιλέξατε τη σχολή φοίτησής σας;  

Φοιτήτρια: Σίγουρα άσκησε κάποια θετική επιρροή στην επιλογή μου το 

οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον. Η μητέρα μου είναι 

δασκάλα και συχνά έρχονται στο σπίτι συνάδελφοί της, με τους 

οποίους συζητώ για το λειτούργημα που κάνουν. Μου λύνουν 

και διάφορες απορίες. Έτσι, αγάπησα τη διδασκαλία. Επίσης, 

έχω τη δυνατότητα να μείνω στην πόλη μου. Δεν θα ήθελα να 

φύγω σε άλλη πόλη, μακριά από τους δικούς μου. 

Χριστίνα: Ωραία. Επηρέασαν την ακαδημαϊκή σας επιλογή προσωπικοί / 

κοινωνικοί παράγοντες (αυτογνωσία, επιμονή, διαπροσωπικές 

σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, 

αυτοαποτελεσματικότητα, ανεξαρτησία, ικανότητα προσαρμογής 

σε καινούριο περιβάλλον, ωριμότητα κ.ά.); 
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Φοιτήτρια: Ναι, την επηρέασαν η αποφασιστικότητά μου, η αυτογνωσία 

μου, η επιμονή μου. 

Χριστίνα: Τι προετοιμασία ακολουθήσατε προκειμένου να εισαχθείτε στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση; 

Φοιτήτρια: Αρκετό διάβασμα και ιδιαιτέρα μαθήματα.  

Χριστίνα: Πιστεύετε πως ήταν επαρκής η σχολική σας προετοιμασία; 

Φοιτήτρια: Απόλυτα. Είχα και προσωπική καθηγήτρια τη μητέρα μου! 

Ήμουν ευνοημένη και τυχερή σε αυτό!  

Χριστίνα: Υπάρχει διερμηνέας στην τάξη και αν ναι κατά πόσο βοηθάει 

στην κατανόηση του υλικού του μαθήματος; 

Φοιτήτρια: Όχι, λόγω της έλλειψης χρημάτων. Μακάρι να υπήρχε, θα ήταν 

αρκετά χρήσιμη η βοήθειά του. Αυτή τη στιγμή καλούμαι να 

επικοινωνώ με τους γύρω μου με μια δεύτερη γλώσσα, την 

ελληνική. Για μένα η Νοηματική είναι η πρώτη μου γλώσσα, σε 

αυτήν έχω μάθει να εκφράζομαι και να επικοινωνώ. 

Χριστίνα: Ο καθηγητής προσφέρει σώμα σημειώσεων και αν ναι, αυτό 

βοηθάει στην εμπέδωση της ύλης;  

Φοιτήτρια: Όχι όλοι. Αυτοί που δίνουν πάντως, με διευκολύνουν αρκετά στο 

διάβασμα.  

Χριστίνα: Παίρνετε σημειώσεις από συμφοιτητές σας και αν ναι πόσο 

βοηθούν στην εμπέδωση της ύλης;  

Φοιτήτρια: Ναι, όταν μπορώ παίρνω. Βοηθούν εάν είναι καλογραμμένες και 

ευανάγνωστες.  

Χριστίνα: Κάνετε χρήση φροντιστηριακής υποστήριξης μετά το πέρας των 

μαθημάτων, προκειμένου να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του 

μαθήματος / να αφομοιώσετε την ύλη; Αν ναι, κατά πόσο τη 

θεωρείτε αναγκαία;  

Φοιτήτρια: Ναι, έχω κάνει στο παρελθόν, αν και κοστίζει…Ήταν αρκετά 

αναγκαία, με βοήθησε, αν και πιστεύω πως η παιδεία θα έπρεπε 

να είναι δωρεάν. Δεν γίνεται να δίνουμε τόσα χρήματα για κάτι 

που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Στο εξωτερικό οι υποδομές 

είναι πολύ καλύτερες και οι κωφοί έχουν καλύτερη εκπαίδευση. 

Χριστίνα: Επικοινωνείτε με τον καθηγητή εντός και εκτός τάξης; Αν ναι, 
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με ποιους τρόπους; 

Φοιτήτρια: Μόνο εκτός τάξης, μέσω email συνήθως. 

Χριστίνα: Επικοινωνείτε με τους συμφοιτητές σας εντός και εκτός τάξης; 

Αν ναι, με ποιους τρόπους;  

Φοιτήτρια: Μόνο εκτός τάξης, μέσω email, Skype και Facebook. 

Χριστίνα: Χρησιμοποιείτε (υποστηρικτικό) εποπτικό υλικό ή διάφορα 

τεχνολογικά μέσα στην τάξη; Βοηθάει στην κατανόηση της 

ύλης; 

Φοιτήτρια: Ναι, σε ορισμένα μαθήματα και βοηθάει πολύ.  

Χριστίνα: Θεωρείτε πως προσωπικοί / κοινωνικοί παράγοντες 

(αυτογνωσία, επιμονή, αυτοαποτελεσματικότητα, διαπροσωπικές 

σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, ανεξαρτησία, 

ικανότητα προσαρμογής σε καινούριο περιβάλλον, ωριμότητα 

κ.ά.) συμβάλλουν στην αποτελεσματική ενσωμάτωσή σας μέσα 

στην τάξη;  

Φοιτήτρια: H επιμονή μου και η προσαρμοστικότητά μου.  

Χριστίνα: Είστε ικανοποιημένη από την ποιότητα των σπουδών σας μέχρι 

σήμερα; Αν ναι, γιατί;  

Φοιτήτρια: Και ναι και όχι. Όχι, λόγω των πολλών ελλείψεων. Ναι, από το 

περιεχόμενο των μαθημάτων. 

Χριστίνα: Πιστεύετε πως υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας 

των ήδη υπαρχόντων υποστηρικτικών υπηρεσιών;  

Φοιτήτρια: Ναι, σίγουρα και μάλιστα μεγάλες!  

Χριστίνα: Μάλιστα. Τι προσδοκίες έχετε για το μέλλον της εκπαιδευτικής 

πολιτικής σχετικά με την ένταξη κωφών ατόμων στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση;  

Φοιτήτρια: Να βελτιωθεί κι άλλο. Οι υπάρχουσες υποδομές είναι ελάχιστες, 

αν όχι ανύπαρκτες. Επίσης, πιστεύω πως δεν είναι αρκετά 

διαδεδομένη η Νοηματική γλώσσα. Στις σχολές πρέπει να 

υπάρχουν διερμηνείς, ώστε να συνεννοούνται οι κωφοί φοιτητές 

με τους καθηγητές. Επίσης, καλό θα ήταν να αναπτυχθεί ειδικό 

εποπτικό υλικό για τις ανάγκες των κωφών και βαρήκοων 

φοιτητών. 
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Χριστίνα: Ευχαριστώ. 

 

 

 

13η συνέντευξη 

Χριστίνα: Γυναίκα. Ετών;  

Φοιτήτρια: 25. 

Χριστίνα: Τι βαθμό απώλειας ακοής έχετε;  

Φοιτήτρια: 95%.  

Χριστίνα: Έχετε άλλες αναπηρίες? 

Φοιτήτρια: Όχι.  

Χριστίνα: Σε ποια σχολή φοιτάτε;  

Φοιτήτρια: Στη Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΑΠΘ 

Χριστίνα: Σε ποιο έτος βρίσκεστε;  

Φοιτήτρια: Στο 7ο.  

Χριστίνα: Πού μένετε;  

Φοιτήτρια: Στην Τούμπα.  

Χριστίνα: Πότε έγινε η διάγνωση της αναπηρίας σας και πώς αυτή 

επηρέασε τη σχολική σας ζωή;  

Φοιτήτρια: Ήμουν περίπου 8 μηνών όταν έγινε διάγνωση. Επηρέασε το 

σχολικό πλαίσιο φοίτησης, καθώς πήγα σε σχολείο κωφών. Κατά 

τα άλλα, δεν υπήρχε κάτι διαφορετικό στη ζωή μου. Πήγαινα 

κανονικά σε σχολείο όπως όλα τα παιδιά, διάβαζα, έπαιζα. 

Χριστίνα: Ωραία. Υπάρχουν άλλα μέλη της οικογένειάς σας τα οποία 

φοιτούν ή έχουν φοιτήσει σε κάποια σχολή τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης; Αν ναι, κατά πόσο έχει αυτό επηρεάσει τη δική σας 

επιλογή;  

Φοιτήτρια: Ναι, υπάρχουν. Δεν επηρεάστηκε η επιλογή μου από το γεγονός 

αυτό.  

Χριστίνα: Με ποια κριτήρια επιλέξατε τη σχολή φοίτησής σας;  

Φοιτήτρια: Το να ασχοληθώ με τη ζωγραφική ήταν το όνειρό μου, η αγάπη 

μου. Ήταν κάτι που μου διέγειρε τη φαντασία από μικρή, με 
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ταξίδευε, ρουφούσε την ενέργειά μου και ταυτόχρονα μου έδινε 

ενέργεια. Ήταν ένα ισχυρό μέσο έκφρασης. Αντί για τις λέξεις, 

είχα τις μπογιές που μιλούσαν για μένα. 

Χριστίνα: Ωραία. Επηρέασαν την ακαδημαϊκή σας επιλογή προσωπικοί / 

κοινωνικοί παράγοντες (αυτογνωσία, επιμονή, διαπροσωπικές 

σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, 

αυτοαποτελεσματικότητα, ανεξαρτησία, ικανότητα προσαρμογής 

σε καινούριο περιβάλλον, ωριμότητα κ.ά.); 

Φοιτήτρια: Ναι, την επηρέασαν πέρα από τα παραπάνω στοιχεία που 

ανέφερα και η αυτογνωσία μου και η επιμονή μου. 

Χριστίνα: Τι προετοιμασία ακολουθήσατε προκειμένου να εισαχθείτε στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση; 

Φοιτήτρια: Έκανα ιδιαιτέρα μαθήματα.  

Χριστίνα: Πιστεύετε πως ήταν επαρκής η σχολική σας προετοιμασία; 

Φοιτήτρια: Ναι, ήταν επαρκής.  

Χριστίνα: Υπάρχει διερμηνέας στην τάξη και αν ναι κατά πόσο βοηθάει 

στην κατανόηση του υλικού του μαθήματος; 

Φοιτήτρια: Δυστυχώς όχι. Κάποιες φορές που χρειάζεται, υπάρχουν 

εθελοντές που βοηθούν στην επικοινωνία μου με τους καθηγητές 

ή τη γραμματεία της σχολής. Όμως οι εθελοντές είναι λίγοι και 

δεν είναι διαθέσιμοι πάντα όταν έχεις ανάγκη. Κανονικά θα 

έπρεπε το κράτος να παρέχει δωρεάν διερμηνέα σε όλα τα 

μαθήματα. Δεν μου προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά να μην 

ξέρω αν μπορώ συνεννοηθώ ανά πάσα στιγμή. Και είναι άσχημο 

να εξαρτάσαι από την καλή διάθεση κάποιων εθελοντών. Η 

παρουσία των διερμηνέων πρέπει να είναι αυτονόητη και 

συνεχής, ώστε να μη νιώθουμε κι εμείς πως μας λυπούνται ή 

είμαστε παιδιά ενός κατώτερου θεού. 

Χριστίνα: Ο καθηγητής προσφέρει σώμα σημειώσεων και αν ναι, αυτό 

βοηθάει στην εμπέδωση της ύλης;  

Φοιτήτρια: Οι περισσότεροι δίνουν. Βοηθάει πολύ. Το καλό είναι πως δεν 

υπάρχει πολύ θεωρία στη σχολή μας και, συγκεκριμένα, στην 

κατεύθυνση ζωγραφικής που έχω επιλέξει εγώ. Και ο γραπτός 
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λόγος να πω την αλήθεια δεν είναι και το δυνατό μου στοιχείο, 

οπότε με διευκολύνει αρκετά αυτό το γεγονός.  

Χριστίνα: Παίρνετε σημειώσεις από συμφοιτητές σας και αν ναι πόσο 

βοηθούν στην εμπέδωση της ύλης;  

Φοιτήτρια: Ναι, βοηθούν πολύ. Είμαι τυχερή γιατί οι συμφοιτητές μου 

ανταλλάζουν σημειώσεις μεταξύ τους. Έχω ακούσει ότι πολλοί 

φοιτητές σε άλλες σχολές δεν δίνουν σημειώσεις ο ένας στον 

άλλο, το οποίο και θεωρώ μικροπρέπεια. 

Χριστίνα: Κάνετε χρήση φροντιστηριακής υποστήριξης μετά το πέρας των 

μαθημάτων, προκειμένου να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του 

μαθήματος / να αφομοιώσετε την ύλη; Αν ναι, κατά πόσο τη 

θεωρείτε αναγκαία;  

Φοιτήτρια: Ναι, σε ορισμένα μαθήματα έχω κάνει, ειδικά τα 2 πρώτα έτη. 

Ήταν αρκετά αναγκαία. Τώρα πιστεύω πως δεν χρειάζεται να 

ξανακάνω, γιατί έχω μπει σε έναν ρυθμό και έχω βρει τον τρόπο 

μελέτης που μου αρμόζει. Στην αρχή ήταν δύσκολα. Δεν ήξερα 

ουσιαστικά πώς να διαβάσω. Αργότερα συνειδητοποίησα πως 

είναι πολύ σημαντικό να ξέρει κάποιος να διαβάζει. Ίσως και το 

πιο σημαντικό… 

Χριστίνα: Επικοινωνείτε με τον καθηγητή εντός και εκτός τάξης; Αν ναι, 

με ποιους τρόπους; 

Φοιτήτρια: Ναι, συνήθως εκτός. Με email και νοηματική μέσω εθελοντών. 

Χριστίνα: Επικοινωνείτε με τους συμφοιτητές σας εντός και εκτός τάξης; 

Αν ναι, με ποιους τρόπους;  

Φοιτήτρια: Με τον ίδιο τρόπο, αλλά και το facebook, που έχει κυριολεκτικά 

κατακλύσει τη ζωή μας. 

Χριστίνα: Χρησιμοποιείτε (υποστηρικτικό) εποπτικό υλικό ή διάφορα 

τεχνολογικά μέσα στην τάξη; Βοηθάει στην κατανόηση της 

ύλης; 

Φοιτήτρια: Ναι, πολύ συχνά και φυσικά βοηθάει. Ούτως ή άλλως η σχολή 

μου και, ειδικότερα, η κατεύθυνση που ακολουθώ, αυτή της 

ζωγραφικής, στηρίζεται κατά βάση στην εικόνα, τα χρώματα, τη 

φωτογραφία. Αυτός ήταν και ένας σημαντικός λόγος που την 
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επέλεξα.  

Χριστίνα: Θεωρείτε πως προσωπικοί / κοινωνικοί παράγοντες 

(αυτογνωσία, επιμονή, αυτοαποτελεσματικότητα, διαπροσωπικές 

σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, ανεξαρτησία, 

ικανότητα προσαρμογής σε καινούριο περιβάλλον, ωριμότητα 

κ.ά.) συμβάλλουν στην αποτελεσματική ενσωμάτωσή σας μέσα 

στην τάξη;  

Φοιτήτρια: Ναι, η διάθεση για μάθηση και προσωπική βελτίωση. Ακόμη, το 

αίσθημα ανεξαρτησίας που μου δημιουργείται όταν δημιουργώ 

εγώ η ίδια, αλλά και το φιλικό κλίμα που υπάρχει στη σχολή 

μου.  

Χριστίνα: Είστε ικανοποιημένη από την ποιότητα των σπουδών σας μέχρι 

σήμερα; Αν ναι, γιατί;  

Φοιτήτρια: Ναι, από το περιεχόμενο και την ποικιλία των μαθημάτων. Όχι 

εξ αιτίας δυσκολιών.  

Χριστίνα: Πιστεύετε πως υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας 

των ήδη υπαρχόντων υποστηρικτικών υπηρεσιών;  

Φοιτήτρια: Ναι, αρκετές. Για παράδειγμα, μπορεί να προωθηθεί ο 

εθελοντισμός περισσότερο, αλλά κυρίως να βελτιωθούν οι 

υποστηρικτικές υπηρεσίες και η παροχή διερμηνείας.  

Χριστίνα: Ωραία. Τι προσδοκίες έχετε για το μέλλον της εκπαιδευτικής 

πολιτικής σχετικά με την ένταξη κωφών ατόμων στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση;  

Φοιτήτρια: Βελτίωση της εκπαίδευσης στα σχολεία κωφών, γνώση 

νοηματικής από καθηγητές και συμφοιτητές, ανάπτυξη 

τεχνολογίας. 

Χριστίνα: Ευχαριστώ. 

 

 

 

14η συνέντευξη 

Χριστίνα: Γυναίκα. Ετών;  

Φοιτήτρια: 26. 
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Χριστίνα: Τι βαθμό απώλειας ακοής έχετε;  

Φοιτήτρια: 63%.  

Χριστίνα: Έχετε άλλες αναπηρίες? 

Φοιτήτρια: Όχι.  

Χριστίνα: Σε ποια σχολή φοιτάτε;  

Φοιτήτρια: Στο Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ 

Χριστίνα: Σε ποιο έτος βρίσκεστε;  

Φοιτήτρια: Στο 8ο.  

Χριστίνα: Πού μένετε;  

Φοιτήτρια: Αμπελόκηπους.  

Χριστίνα: Ωραία. Πότε έγινε η διάγνωση της αναπηρίας σας και πώς αυτή 

επηρέασε τη σχολική σας ζωή;  

Φοιτήτρια: Ήμουν 22 μηνών όταν έγινε η διάγνωση. Επηρέασε αρκετά τη 

σχολική μου ζωή, καθώς χρειάστηκε να μετακομίσουμε στη 

Θεσσαλονίκη προκειμένου να εκπαιδευτώ όσο καλύτερα γίνεται, 

να κάνω λογοθεραπεία, να έχω εξειδικευμένους επιστήμονες 

δίπλα μου. 

Χριστίνα: Ωραία. Υπάρχουν άλλα μέλη της οικογένειάς σας τα οποία 

φοιτούν ή έχουν φοιτήσει σε κάποια σχολή τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης; Αν ναι, κατά πόσο έχει αυτό επηρεάσει τη δική σας 

επιλογή;  

Φοιτήτρια: Έχω αρκετούς συγγενείς που σπούδασαν στο παρελθόν ή 

σπουδάζουν τώρα. Η απόφαση να σπουδάσω ήταν καθαρά δική 

μου.  

Χριστίνα: Με ποια κριτήρια επιλέξατε τη σχολή φοίτησής σας; 

Φοιτήτρια: Οι παράγοντες που επηρέασαν την επιλογή μου ήταν η 

επαγγελματική αποκατάσταση, η αγάπη για το αντικείμενο, η 

επιθυμία μου να αλληλοεπιδρώ με κωφά άτομα.  

Χριστίνα: Επηρέασαν την ακαδημαϊκή σας επιλογή προσωπικοί / 

κοινωνικοί παράγοντες (αυτογνωσία, επιμονή, διαπροσωπικές 

σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, 

αυτοαποτελεσματικότητα, ανεξαρτησία, ικανότητα προσαρμογής 

σε καινούριο περιβάλλον, ωριμότητα κ.ά.); 
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Φοιτήτρια: Ναι, την επηρέασαν. Κυρίως η αυτογνωσία, η συνέπεια, η 

ωριμότητά μου και, φυσικά, η αγάπη μου για την επιστήμη της 

παιδαγωγικής. Είναι εκπληκτικό να μπορείς να διαμορφώνεις 

χαρακτήρες, να καλλιεργείς ανθρώπους ικανούς να 

ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις. 

Χριστίνα: Ωραία. Τι προετοιμασία ακολουθήσατε προκειμένου να 

εισαχθείτε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση; 

Φοιτήτρια: Αρκετό διάβασμα όλα τα σχολικά μου χρόνια και πολλά 

ιδιαιτέρα μαθήματα. 

Χριστίνα: Ωραία. Πιστεύετε πως ήταν επαρκής η σχολική σας 

προετοιμασία; 

Φοιτήτρια: 100%. Έριξα πολύ ξενύχτι λόγω διαβάσματος, ειδικά την 

τελευταία χρονιά του Λυκείου. Ήθελα να κάνω περήφανους τους 

δικούς μου και φυσικά να μην πάνε χαμένες οι προσπάθειές μου 

των προηγούμενων χρόνων. Ήμουν αποφασισμένη ότι θα 

σπούδαζα και θα έκανα τα πάντα προκειμένου να τα καταφέρω.  

Χριστίνα: Υπάρχει διερμηνέας στην τάξη και αν ναι κατά πόσο βοηθάει 

στην κατανόηση του υλικού του μαθήματος; 

Φοιτήτρια: Όχι, δεν υπάρχει διερμηνέας. Δεν είναι απαραίτητος πάντως, 

καθώς μπορώ να συνεννοηθώ με τον προφορικό λόγο και 

διαβάζοντας τα χείλη των συνομιλητών μου.  

Χριστίνα: Ο καθηγητής προσφέρει σώμα σημειώσεων και αν ναι, αυτό 

βοηθάει στην εμπέδωση της ύλης;  

Φοιτήτρια: Πλέον όλοι οι καθηγητές προσφέρουν corpus σημειώσεων, όπου 

υπάρχει συγκεντρωμένη η ύλη των μαθημάτων τους. Εννοείται 

πως βοηθάνε πολύ. 

Χριστίνα: Παίρνετε σημειώσεις από συμφοιτητές σας και αν ναι πόσο 

βοηθούν στην εμπέδωση της ύλης;  

Φοιτήτρια: Κυρίως τα πρώτα εξάμηνα έπαιρνα σημειώσεις από τους 

συμφοιτητές μου. Πολλές φορές όμως με μπέρδευαν, γιατί ο 

κάθε φοιτητής κρατάει σημειώσεις με το δικό του τρόπο, 

κωδικοποιώντας συχνά τις λέξεις και τις προτάσεις, γεγονός που 

με δυσκόλευε. Έτσι μπερδευόμουν κι εγώ περισσότερο, 
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προσπαθούσα να ξεδιαλύνω τι έλεγαν οι σημειώσεις τους και 

έχανα πολύτιμο χρόνο. Βέβαια, κι εγώ ομολογώ πως χρειάζομαι 

πιο πολύ χρόνο για να αποκωδικοποιήσω ένα γραπτό κείμενο. 

Γι’ αυτό προτιμώ από τότε να εστιάζω σε ένα κείμενο, αυτό του 

καθηγητή, ώστε να μην χάνω χρόνο. 

Χριστίνα: Κάνετε χρήση φροντιστηριακής υποστήριξης μετά το πέρας των 

μαθημάτων, προκειμένου να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του 

μαθήματος / να αφομοιώσετε την ύλη; Αν ναι, κατά πόσο τη 

θεωρείτε αναγκαία;  

Φοιτήτρια: Ναι, έχω κάνει αρκετές φορές. Μάλιστα έχω απευθυνθεί σε 

φροντιστήρια, προκειμένου να αναλάβουν κάποιες εργασίες μου 

για το πανεπιστήμιο. Αυτό με γλίτωσε από πολύ κόπο και χρόνο, 

αν και οφείλω να ομολογήσω πως το αποτέλεσμα πάντα δεν 

ήταν ικανοποιητικό. 

Χριστίνα: Επικοινωνείτε με τον καθηγητή εντός και εκτός τάξης; Αν ναι, 

με ποιους τρόπους; 

Φοιτήτρια: Συνήθως εκτός τάξης, με τον προφορικό λόγο και email. 

Χριστίνα: Επικοινωνείτε με τους συμφοιτητές σας εντός και εκτός τάξης; 

Αν ναι, με ποιους τρόπους;  

Φοιτήτρια: Και εντός και εκτός τάξης, μέσω του προφορικού λόγου, email, 

Skype και Facebook. 

Χριστίνα: Χρησιμοποιείτε (υποστηρικτικό) εποπτικό υλικό ή διάφορα 

τεχνολογικά μέσα στην τάξη; Βοηθάει στην κατανόηση της 

ύλης; 

Φοιτήτρια: Πολύ σπάνια γίνεται προβολή εποπτικού υλικού.  

Χριστίνα: Θεωρείτε πως προσωπικοί / κοινωνικοί παράγοντες 

(αυτογνωσία, επιμονή, αυτοαποτελεσματικότητα, διαπροσωπικές 

σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, ανεξαρτησία, 

ικανότητα προσαρμογής σε καινούριο περιβάλλον, ωριμότητα 

κ.ά.) συμβάλλουν στην αποτελεσματική ενσωμάτωσή σας μέσα 

στην τάξη;  

Φοιτήτρια: Η επιμονή, η αυτογνωσία, οι καλές σχέσεις με τους συμφοιτητές 

μου.  
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Χριστίνα: Είστε ικανοποιημένη από την ποιότητα των σπουδών σας μέχρι 

σήμερα; Αν ναι, γιατί;  

Φοιτήτρια: Η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι και θετική και αρνητική. 

Είμαι αρκετά ευχαριστημένη από τα μαθήματα της σχολής μου – 

αν και κάποια τα θεωρώ περιττά... Από την άλλη πλευρά, δεν 

υπάρχουν υποδομές να υποστηρίξουν την εκπαίδευση των 

κωφών και βαρήκοων φοιτητών. Αυτό πρέπει να αλλάξει κάποια 

στιγμή. Πρέπει κι εμείς να ακολουθήσουμε το παράδειγμα 

άλλων χωρών, που είναι πιο προοδευτικές και οργανωμένες στο 

θέμα της ένταξης των κωφών ατόμων στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση.  

Χριστίνα: Πιστεύετε πως υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας 

των ήδη υπαρχόντων υποστηρικτικών υπηρεσιών;  

Φοιτήτρια: Βέβαια, μεγάλες. Κατ’ αρχάς πρέπει να στελεχωθεί η Επιτροπή 

Κοινωνικής Πολιτικής του ΑΠΘ Αυτή τη στιγμή υπολειτουργεί, 

κάτι που είναι ιδιαίτερα στενάχωρο. Είναι κρίμα να μη 

λειτουργούν οι δομές για τους φοιτητές με αναπηρία, τις οποίες 

έχουν τόσο πολύ ανάγκη. Με αυτόν τον τρόπο, διώχνουν τα 

άτομα με αναπηρίες από τη τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα 

απαξιώνουν, τα αποθαρρύνουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, 

όταν γνωρίζουν πως πολλές φορές τα εμπόδια και οι δυσκολίες 

είναι ανυπέρβλητα. Πρέπει να παρέχονται ισότιμες ευκαιρίες 

στην εκπαίδευση για τα άτομα με και χωρίς αναπηρία. 

Δυστυχώς, νομίζω πως απέχουμε πολύ από το να γίνει αυτό 

πραγματικότητα.  

Χριστίνα: Ωραία. Τι προσδοκίες έχετε για το μέλλον της εκπαιδευτικής 

πολιτικής σχετικά με την ένταξη κωφών ατόμων στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση;  

Φοιτήτρια: Όπως είπα και πριν, πρέπει να δημιουργηθούν αποτελεσματικές 

δομές και πρακτικές για την αποτελεσματική ένταξη των κωφών 

ατόμων στην ανώτερη εκπαίδευση. Βέβαια, για να γίνει αυτό, 

πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη παιδεία, βούληση και 

νομοθεσία.  
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Χριστίνα: Ευχαριστώ. 

 

 

 

 

15η συνέντευξη 

Χριστίνα: Γυναίκα. Ετών;  

Φοιτήτρια: 25. 

Χριστίνα: Τι βαθμό απώλειας ακοής έχετε;  

Φοιτήτρια: 78%.  

Χριστίνα: Έχετε άλλες αναπηρίες? 

Φοιτήτρια: Ναι.  

Χριστίνα: Σε ποια σχολή φοιτάτε;  

Φοιτήτρια: Στο Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ 

Χριστίνα: Σε ποιο έτος βρίσκεστε;  

Φοιτήτρια: Στο 8ο.  

Χριστίνα: Πού μένετε;  

Φοιτήτρια: Στον Εύοσμο.  

Χριστίνα: Ωραία. Πότε έγινε η διάγνωση της αναπηρίας σας και πώς αυτή 

επηρέασε τη σχολική σας ζωή;  

Φοιτήτρια: Έγινε όταν ήμουν 7 μηνών. Επηρέασε τη σχολική μου ζωή. 

Διέφερα από τα υπόλοιπα παιδιά, καθόμουν πάντα στο πρώτο 

θρανίο, φορούσα ακουστικά ενίσχυσης ήχου και πολλοί 

συμμαθητές μου με κορόιδευαν. 

Χριστίνα: Υπάρχουν άλλα μέλη της οικογένειάς σας τα οποία φοιτούν ή 

έχουν φοιτήσει σε κάποια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; Αν 

ναι, κατά πόσο έχει αυτό επηρεάσει τη δική σας επιλογή;  

Φοιτήτρια: Και οι γονείς μου έχουν σπουδάσει και ο μεγάλος μου αδερφός. 

Υποθέτω πως και η μικρή μου αδερφή θα σπουδάσει όταν έρθει 

η ώρα της. Πλέον όλοι κάτι σπουδάζουν, άσχετα αν είναι καλοί 

μαθητές ή όχι. Δεν επηρέασαν την επιλογή μου, ήξερα από μικρή 

τι ήθελα να κάνω.  

Χριστίνα: Με ποια κριτήρια επιλέξατε τη σχολή φοίτησής σας;  
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Φοιτήτρια: Ενδιαφέρον για τη σχολή μου, περιέργεια για τη χημική σύσταση 

των οργανισμών, για τη μελέτη της ύλης, της δομής της, των 

ιδιοτήτων της. Για μένα ο κλάδος της Χημείας ήταν ένας χώρος 

που με ιντρίγκαρε, με έκανε να φαντάζομαι τον κόσμο μας 

διαφορετικά. 

Χριστίνα: Ωραία. Επηρέασαν την ακαδημαϊκή σας επιλογή προσωπικοί / 

κοινωνικοί παράγοντες (αυτογνωσία, επιμονή, διαπροσωπικές 

σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, 

αυτοαποτελεσματικότητα, ανεξαρτησία, ικανότητα προσαρμογής 

σε καινούριο περιβάλλον, ωριμότητα κ.ά.); 

Φοιτήτρια: Η αγάπη μου για την επιστήμη της Χημείας, η ανάγκη μου να δω 

με διαφορετικό μάτι τον κόσμο που μας περιβάλλει, η 

ανεξαρτησία που ένιωθα όταν μελετούσα σχετικά αντικείμενα. 

Χριστίνα: Τι προετοιμασία ακολουθήσατε προκειμένου να εισαχθείτε στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση; 

Φοιτήτρια: Έκανα ιδιαιτέρα μαθήματα.  

Χριστίνα: Ωραία. Πιστεύετε πως ήταν επαρκής η σχολική σας 

προετοιμασία; 

Φοιτήτρια: Πιστεύω πως ήταν.  

Χριστίνα: Υπάρχει διερμηνέας στην τάξη και αν ναι κατά πόσο βοηθάει 

στην κατανόηση του υλικού του μαθήματος; 

Φοιτήτρια: Όχι, δεν υπάρχει διερμηνέας. Θα βοηθούσε πολύ η διερμηνεία 

πάντως κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.  

Χριστίνα: Ο καθηγητής προσφέρει σώμα σημειώσεων και αν ναι, αυτό 

βοηθάει στην εμπέδωση της ύλης;  

Φοιτήτρια: Προσφέρουν και όντως βοηθάει πολύ. Διαφορετικά, θα έπρεπε 

να τρέχουμε σε βιβλιοθήκες και να συγκεντρώνουμε 

βιβλιογραφία.  

Χριστίνα: Παίρνετε σημειώσεις από συμφοιτητές σας και αν ναι πόσο 

βοηθούν στην εμπέδωση της ύλης;  

Φοιτήτρια: Παίρνω σε κάθε μάθημα. Βοηθούν πολύ, καθώς τις συγκρίνω με 

τις δικές μου και βλέπω αν έχω κάνει κάποιος λάθος. Αρκετές 

φορές τυχαίνει να μην πιάσω κάτι καλά κατά τη διάρκεια των 
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μαθημάτων, άσχετα που κάθομαι στις πρώτες σειρές πάντα, για 

να μπορώ να ακούω όσο καλύτερα γίνεται. Ωστόσο, πολλές 

φορές υπάρχει φασαρία μέσα στην αίθουσα ή ο καθηγητής 

μιλάει γρήγορα και αρκετά σιγά, με αποτέλεσμα να 

δυσκολεύομαι να κρατήσω λεπτομερειακές και επαρκείς 

σημειώσεις. 

Χριστίνα: Κάνετε χρήση φροντιστηριακής υποστήριξης μετά το πέρας των 

μαθημάτων, προκειμένου να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του 

μαθήματος / να αφομοιώσετε την ύλη; Αν ναι, κατά πόσο τη 

θεωρείτε αναγκαία;  

Φοιτήτρια: Το έχω κάνει σε κάποια μαθήματα στο παρελθόν. Βοήθησε 

αρκετά. Αν χρειαστεί, θα κάνω και στο μέλλον. 

Χριστίνα: Επικοινωνείτε με τον καθηγητή εντός και εκτός τάξης; Αν ναι, 

με ποιους τρόπους; 

Φοιτήτρια: Μόνο εκτός τάξης, μέσω email και ομιλίας. 

Χριστίνα: Επικοινωνείτε με τους συμφοιτητές σας εντός και εκτός τάξης; 

Αν ναι, με ποιους τρόπους;  

Φοιτήτρια: Συνήθως εκτός τάξης, μέσω ομιλίας, email και Facebook. 

Χριστίνα: Χρησιμοποιείτε (υποστηρικτικό) εποπτικό υλικό ή διάφορα 

τεχνολογικά μέσα στην τάξη; Βοηθάει στην κατανόηση της 

ύλης; 

Φοιτήτρια: Κάποιοι καθηγητές προβάλλουν διαφάνειες στις παραδόσεις 

τους. Μερικές φορές, μοιράζουν και φωτοτυπίες. Αυτές οι 

πρακτικές βοηθούν σημαντικά στην κατανόηση της ύλης.  

Χριστίνα: Θεωρείτε πως προσωπικοί / κοινωνικοί παράγοντες 

(αυτογνωσία, επιμονή, αυτοαποτελεσματικότητα, διαπροσωπικές 

σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, ανεξαρτησία, 

ικανότητα προσαρμογής σε καινούριο περιβάλλον, ωριμότητα 

κ.ά.) συμβάλλουν στην αποτελεσματική ενσωμάτωσή σας μέσα 

στην τάξη;  

Φοιτήτρια: Η επιμονή μου παίζει μεγάλο ρόλο, η ανεξαρτησία μου, η 

ικανότητα προσαρμογής μου.  

Χριστίνα: Είστε ικανοποιημένη από την ποιότητα των σπουδών σας μέχρι 
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σήμερα; Αν ναι, γιατί;  

Φοιτήτρια: Πάντα υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης...Ωστόσο, δεν θέλω να 

είμαι αχάριστη, καθώς ο περίγυρός μου στο πανεπιστήμιο ήταν 

πάντα φιλικά διακείμενος απέναντί μου. Όλοι μου φέρονται με 

ευγένεια, καλοσύνη και διάθεση προσφοράς. Βέβαια, κάποιες 

φορές νιώθω πως αυτή η διάθεση πηγάζει από συναισθήματα 

λύπησης και ανωτερότητας που βγάζουν κάποιοι. Δεν τους 

κακιώνω όμως, γιατί ξέρω πως έχουν άγνοια.  

Χριστίνα: Πιστεύετε πως υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας 

των ήδη υπαρχόντων υποστηρικτικών υπηρεσιών;  

Φοιτήτρια: Ναι, υπάρχουν όπως προανέφερα. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή οι 

οποιεσδήποτε υπηρεσίες βασίζονται στην καλή διάθεση κάποιων 

εθελοντών. Πρέπει όμως να είναι κατοχυρωμένες και 

θεσπισμένες από το νόμο.  

Χριστίνα: Ωραία. Τι προσδοκίες έχετε για το μέλλον της εκπαιδευτικής 

πολιτικής σχετικά με την ένταξη κωφών ατόμων στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση;  

Φοιτήτρια: Να βελτιωθεί κι άλλο. Να παρέχονται ίσες ευκαιρίες σε άτομα 

με και χωρίς απώλεια ακοής, να υπάρχει σχετική νομοθεσία που 

θα προβλέπει και καθορίζει τις απαραίτητες υποστηρικτικές 

υπηρεσίες για τα κωφά ή βαρήκοα άτομα.  

Χριστίνα: Ευχαριστώ. 

 

 

 

16η συνέντευξη 

Χριστίνα: Γυναίκα. Ετών;  

Φοιτήτρια: 27. 

Χριστίνα: Τι βαθμό απώλειας ακοής έχετε;  

Φοιτήτρια: 54%.  

Χριστίνα: Έχετε άλλες αναπηρίες? 

Φοιτήτρια: Όχι.  

Χριστίνα: Σε ποια σχολή φοιτάτε;  
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Φοιτήτρια: Στο Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ 

Χριστίνα: Σε ποιο έτος βρίσκεστε;  

Φοιτήτρια: Στο 8ο.  

Χριστίνα: Πού μένετε;  

Φοιτήτρια: Εύοσμο.  

Χριστίνα: Ωραία. Πότε έγινε η διάγνωση της αναπηρίας σας και πώς αυτή 

επηρέασε τη σχολική σας ζωή;  

Φοιτήτρια: Ήμουν περίπου 20 μηνών όταν έγινε η διάγνωση. Δεν επηρέασε 

καθόλου τη σχολική μου ζωή. Φοίτησα κανονικά σε γενικό 

σχολείο, είχα μια συνηθισμένη και φυσιολογική ζωή και 

καθημερινότητα όπως και οι συμμαθητές μου, είχα τις παρέες 

μου, τις δραστηριότητές μου. 

Χριστίνα: Ωραία. Υπάρχουν άλλα μέλη της οικογένειάς σας τα οποία 

φοιτούν ή έχουν φοιτήσει σε κάποια σχολή τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης; Αν ναι, κατά πόσο έχει αυτό επηρεάσει τη δική σας 

επιλογή;  

Φοιτήτρια: Ο πατέρας μου έχει σπουδάσει Νομική. Πάντα με παρότρυνε να 

σπουδάσω κι εγώ, να έχω μια δουλειά, ώστε να μπορώ να 

ανταπεξέλθω στις ανάγκες της ζωής και να είμαι οικονομικά 

ανεξάρτητη. Πάντα με ενθάρρυνε να επιλέξω το επάγγελμα που 

μου ταιριάζει και θα με κάνει ευτυχισμένη. Το ίδιο και η μητέρα 

μου φυσικά. Από εκεί και πέρα το ποια σχολή θα ακολουθήσω 

ήταν καθαρά δική μου επιλογή, οι γονείς μου απλά με 

παρότρυναν να σπουδάσω. 

Χριστίνα: Με ποια κριτήρια επιλέξατε τη σχολή φοίτησής σας;  

Φοιτήτρια: Η επαγγελματική αποκατάσταση με ενδιέφερε και κυρίως το ότι 

η βιολογία ήταν ένα αντικείμενο που αγαπούσα. Ανέκαθεν 

θυμάμαι τον εαυτό μου να ψάχνει και να αναρωτιέται 

για τη δομή και τη λειτουργία των έμβιων οργανισμών, τα 

γνωρίσματα και τη συμπεριφορά τους, αλλά και τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους και με το περιβάλλον. 

Χριστίνα: Ωραία. Επηρέασαν την ακαδημαϊκή σας επιλογή προσωπικοί / 

κοινωνικοί παράγοντες (αυτογνωσία, επιμονή, διαπροσωπικές 
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σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, 

αυτοαποτελεσματικότητα, ανεξαρτησία, ικανότητα προσαρμογής 

σε καινούριο περιβάλλον, ωριμότητα κ.ά.); 

Φοιτήτρια: Ναι, την επηρέασαν. Σίγουρα η αυτογνωσία μου-ήμουν 

πεπεισμένη ότι αυτό ήθελα να σπουδάσω-, η επιμονή μου και η 

ωριμότητά μου. 

Χριστίνα: Τι προετοιμασία ακολουθήσατε προκειμένου να εισαχθείτε στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση; 

Φοιτήτρια: Πολύ διάβασμα σε όλη τη σχολική μου ζωή.  

Χριστίνα: Ωραία. Πιστεύετε πως ήταν επαρκής η σχολική σας 

προετοιμασία; 

Φοιτήτρια: 100%. Πάντα διάβαζα πολύ και φυσικά δεν το μετανιώνω.  

Χριστίνα: Υπάρχει διερμηνέας στην τάξη και αν ναι κατά πόσο βοηθάει 

στην κατανόηση του υλικού του μαθήματος; 

Φοιτήτρια: Όχι, δεν υπάρχει διερμηνέας, ίσως επειδή δεν γνωρίζω καλά τη 

νοηματική γλώσσα. 

Χριστίνα: Ο καθηγητής προσφέρει σώμα σημειώσεων και αν ναι, αυτό 

βοηθάει στην εμπέδωση της ύλης;  

Φοιτήτρια: Όλοι σχεδόν δίνουν σημειώσεις. Εννοείται πως βοηθάνε πολύ, 

γιατί έχουμε συγκεντρωμένη όλη την ύλη και δεν χρειάζεται να 

αγχωνόμαστε αν χάσουμε κάποιο μάθημα. Βέβαια, αποφεύγω να 

χάνω παραδόσεις, γιατί είναι πιο εύκολο όταν παρακολουθείς να 

κατανοείς τα μαθήματα. 

Χριστίνα: Παίρνετε σημειώσεις από συμφοιτητές σας και αν ναι πόσο 

βοηθούν στην εμπέδωση της ύλης;  

Φοιτήτρια: Κάποιες φορές παίρνω, ώστε να τις συγκρίνω με τις δικές μου. 

Βοηθάνε πιστεύω. Καλύτερα 2 απόψεις από μία!  

Χριστίνα: Κάνετε χρήση φροντιστηριακής υποστήριξης μετά το πέρας των 

μαθημάτων, προκειμένου να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του 

μαθήματος / να αφομοιώσετε την ύλη; Αν ναι, κατά πόσο τη 

θεωρείτε αναγκαία;  

Φοιτήτρια: Όταν νιώθω πως δεν έχω κατανοήσει κάποιες έννοιες και έχω 

κενά, τότε καταφεύγω στη χρήση φροντιστηριακής υποστήριξης. 
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Έχω αναθέσει ακόμα και εργασίες σε φροντιστήριο. Βέβαια, 

αυτό το έκανα γιατί δεν είχα χρόνο να την κάνω η ίδια. Όπως και 

να’ ’χει, ήταν μεγάλη βοήθεια τη δεδομένη στιγμή. 

Χριστίνα: Επικοινωνείτε με τον καθηγητή εντός και εκτός τάξης; Αν ναι, 

με ποιους τρόπους; 

Φοιτήτρια: Και μέσα στην τάξη και έξω από αυτήν. Προσπαθώ να 

συμμετέχω στο μάθημα, όταν φυσικά το επιτρέπει και ο 

καθηγητής…Γιατί υπάρχουν και καθηγητές που κάνουν 

μονόλογο, τους νοιάζει να πουν αυτά που έχουν να πουν και 

μετά να φύγουν. Κάποιες φορές πηγαίνω και στο γραφείο τους, 

αν θέλω να διευθετήσω κάποιες λεπτομέρειες. Άλλες φορές πάλι 

επικοινωνώ τηλεφωνικά μαζί τους ή με email. 

Χριστίνα: Επικοινωνείτε με τους συμφοιτητές σας εντός και εκτός τάξης; 

Αν ναι, με ποιους τρόπους;  

Φοιτήτρια: Με τους ίδιους τρόπους είτε μέσα στην τάξη είτε έξω. Ορισμένοι 

καθηγητές μας χωρίζουν σε ομάδες, για να συνεργαστούμε 

μεταξύ μας. Έτσι, ανταλλάσσουμε απόψεις και ιδέες με τους 

συμφοιτητές μας εντός και εκτός τάξης. Με τους φίλους μου 

μιλώ και στο τηλέφωνο ή τους βρίσκω και στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης (facebook, skype, twitter). 

Χριστίνα: Χρησιμοποιείτε (υποστηρικτικό) εποπτικό υλικό ή διάφορα 

τεχνολογικά μέσα στην τάξη; Βοηθάει στην κατανόηση της 

ύλης;; 

Φοιτήτρια: Πολύ σπάνια.  

Χριστίνα: Θεωρείτε πως προσωπικοί / κοινωνικοί παράγοντες 

(αυτογνωσία, επιμονή, αυτοαποτελεσματικότητα, διαπροσωπικές 

σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, ανεξαρτησία, 

ικανότητα προσαρμογής σε καινούριο περιβάλλον, ωριμότητα 

κ.ά.) συμβάλλουν στην αποτελεσματική ενσωμάτωσή σας μέσα 

στην τάξη;  

Φοιτήτρια: Σίγουρα η επιμονή παίζει μεγάλο ρόλο και η συνέπειά μου. 

Χριστίνα: Είστε ικανοποιημένη από την ποιότητα των σπουδών σας μέχρι 

σήμερα; Αν ναι, γιατί;  
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Φοιτήτρια: Είμαι αρκετά ικανοποιημένη. Φυσικά πάντα υπάρχει και κάτι 

καλύτερο, όπως υπάρχει και το χειρότερο. Εγώ πάντα προσπαθώ 

να παίρνω ως πρότυπα τις καλύτερες καταστάσεις και συνθήκες, 

ώστε να γίνομαι και η ίδια καλύτερη. Τα μαθήματα είναι αρκετά 

απαιτητικά, αλλά πολύ ενδιαφέροντα. Με τους καθηγητές μου τα 

βρίσκω, το ίδιο και με τους συμφοιτητές μου.  

Χριστίνα: Πιστεύετε πως υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας 

των ήδη υπαρχόντων υποστηρικτικών υπηρεσιών;  

Φοιτήτρια: Βέβαια υπάρχουν. Θα ήταν καλό να γίνει πιο ευρεία η χρήση της 

τεχνολογίας κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ή διαφόρων 

εργαστηρίων. Επιπλέον, το εποπτικό υλικό θα ήταν πολύ 

χρήσιμο και αποτελεσματικό.  

Χριστίνα: Μάλιστα. Τι προσδοκίες έχετε για το μέλλον της εκπαιδευτικής 

πολιτικής σχετικά με την ένταξη κωφών ατόμων στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση;  

Φοιτήτρια: Να βελτιωθεί κι άλλο. Να βελτιωθούν οι υποστηρικτικές 

υπηρεσίες, ώστε να μπορούν ισότιμα να συμμετέχουν και οι 

κωφοί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλό θα ήταν να 

καταργηθεί και το 3% για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και να 

γίνουν οι απαραίτητες νομοθετικές αλλαγές.  

Χριστίνα: Ευχαριστώ. 

 

 

 

17η συνέντευξη 

Χριστίνα: Γυναίκα. Ετών;  

Φοιτήτρια: Έκλεισα τα 25 πριν λίγο καιρό. 

Χριστίνα: Τι βαθμό απώλειας ακοής έχετε;  

Φοιτήτρια: 85%.  

Χριστίνα: Έχετε άλλες αναπηρίες? 

Φοιτήτρια: Όχι.  

Χριστίνα: Σε ποια σχολή φοιτάτε;  

Φοιτήτρια: Στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ 
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Χριστίνα: Σε ποιο έτος βρίσκεστε;  

Φοιτήτρια: Στο 8ο.  

Χριστίνα: Πού μένετε;  

Φοιτήτρια: Νεάπολη.  

Χριστίνα: Ωραία. Πότε έγινε η διάγνωση της αναπηρίας σας και πώς αυτή 

επηρέασε τη σχολική σας ζωή;  

Φοιτήτρια: Ήμουν περίπου ενός έτους. Δεν επηρέασε τη σχολική μου ζωή. 

Χριστίνα: Ωραία. Υπάρχουν άλλα μέλη της οικογένειάς σας τα οποία 

φοιτούν ή έχουν φοιτήσει σε κάποια σχολή τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης; Αν ναι, κατά πόσο έχει αυτό επηρεάσει τη δική σας 

επιλογή;  

Φοιτήτρια: Έχω αρκετά ξαδέρφια που έχουν περάσει σε κάποιο 

πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. Καθόλου δεν επηρεάστηκα από τους 

συγγενείς μου.  

Χριστίνα: Με ποια κριτήρια επιλέξατε τη σχολή φοίτησής σας;  

Φοιτήτρια: Η αγάπη μου για τη φύση και το περιβάλλον συνέβαλε κυρίως 

στην επιλογή της συγκεκριμένης σχολής.  

Χριστίνα: Ωραία. Επηρέασαν την ακαδημαϊκή σας επιλογή προσωπικοί / 

κοινωνικοί παράγοντες (αυτογνωσία, επιμονή, διαπροσωπικές 

σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, 

αυτοαποτελεσματικότητα, ανεξαρτησία, ικανότητα προσαρμογής 

σε καινούριο περιβάλλον, ωριμότητα κ.ά.); 

Φοιτήτρια: Η αυτογνωσία, η επιμονή, η συνέπεια, η 

αυτοαποτελεσματικότητα και η ικανότητα προσαρμογής σε 

καινούριο περιβάλλον. 

Χριστίνα: Τι προετοιμασία ακολουθήσατε προκειμένου να εισαχθείτε στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση; 

Φοιτήτρια: Αρκετό διάβασμα σε όλο το Γυμνάσιο και το Λύκειο. 

Χριστίνα: Ωραία. Πιστεύετε πως ήταν επαρκής η σχολική σας 

προετοιμασία; 

Φοιτήτρια: Απολύτως.  

Χριστίνα: Υπάρχει διερμηνέας στην τάξη και αν ναι κατά πόσο βοηθάει 

στην κατανόηση του υλικού του μαθήματος; 
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Φοιτήτρια: Όχι, δεν υπάρχει διερμηνέας. Δεν είναι απαραίτητος πάντως, 

καθώς μπορώ να συνεννοηθώ με τον προφορικό λόγο και 

διαβάζοντας τα χείλη των συνομιλητών μου 

Χριστίνα: Ο καθηγητής προσφέρει σώμα σημειώσεων και αν ναι, αυτό 

βοηθάει στην εμπέδωση της ύλης;  

Φοιτήτρια: Ναι και βοηθάνε πολύ. 

Χριστίνα: Παίρνετε σημειώσεις από συμφοιτητές σας και αν ναι πόσο 

βοηθούν στην εμπέδωση της ύλης;  

Φοιτήτρια: Παίρνω σημειώσεις, οι οποίες βοηθούν αρκετά στην εμπέδωση 

της ύλης. 

Χριστίνα: Κάνετε χρήση φροντιστηριακής υποστήριξης μετά το πέρας των 

μαθημάτων, προκειμένου να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του 

μαθήματος / να αφομοιώσετε την ύλη; Αν ναι, κατά πόσο τη 

θεωρείτε αναγκαία;  

Φοιτήτρια: Το είχα κάνει σε κάποια μαθήματα παλιότερα. Δεν μπορώ να πω 

ότι με βοήθησε πολύ. 

Χριστίνα: Επικοινωνείτε με τον καθηγητή εντός και εκτός τάξης; Αν ναι, 

με ποιους τρόπους; 

Φοιτήτρια: Μόνο εκτός τάξης, μέσω email. 

Χριστίνα: Επικοινωνείτε με τους συμφοιτητές σας εντός και εκτός τάξης; 

Αν ναι, με ποιους τρόπους;  

Φοιτήτρια: Μόνο εκτός τάξης, μέσω email, Skype και Facebook. 

Χριστίνα: Χρησιμοποιείτε (υποστηρικτικό) εποπτικό υλικό ή διάφορα 

τεχνολογικά μέσα στην τάξη; Βοηθάει στην κατανόηση της 

ύλης; 

Φοιτήτρια: Αρκετά συχνά γίνεται προβολή με προτζέκτορα. Βοηθά 

σημαντικά στην κατανόηση της ύλης.  

Χριστίνα: Θεωρείτε πως προσωπικοί / κοινωνικοί παράγοντες 

(αυτογνωσία, επιμονή, αυτοαποτελεσματικότητα, διαπροσωπικές 

σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, ανεξαρτησία, 

ικανότητα προσαρμογής σε καινούριο περιβάλλον, ωριμότητα 

κ.ά.) συμβάλλουν στην αποτελεσματική ενσωμάτωσή σας μέσα 

στην τάξη;  
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Φοιτήτρια: Η επιμονή μου και η ικανότητα προσαρμογής σε καινούριο 

περιβάλλον παίζουν μεγάλο ρόλο.  

Χριστίνα: Είστε ικανοποιημένη από την ποιότητα των σπουδών σας μέχρι 

σήμερα; Αν ναι, γιατί;  

Φοιτήτρια: Τα αντικείμενα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ωστόσο, θα ήμουν πιο 

ευχαριστημένη αν υπήρχε διερμηνέας ή πιο οργανωμένες 

υπηρεσίες για τα κωφά άτομα.  

Χριστίνα: Πιστεύετε πως υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας 

των ήδη υπαρχόντων υποστηρικτικών υπηρεσιών;  

Φοιτήτρια: Ναι, τεράστιες. Όπως είπα στην προηγούμενη ερώτηση, νομίζω 

πως είναι απαραίτητη η παροχή διερμηνείας για τους φοιτητές 

που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον προφορικό λόγο και, 

γενικά, να οργανωθούν οι οποιεσδήποτε υπηρεσίες. Φυσικά, για 

να γίνει αυτό πρέπει να κινήσουν τα νήματα οι διαμορφωτές της 

εκπαιδευτικής πολιτικής, πρέπει να υπάρξει πρωτοβουλία και 

δράση εκ μέρους πολλών ανθρώπων.  

Χριστίνα: Μάλιστα. Τι προσδοκίες έχετε για το μέλλον της εκπαιδευτικής 

πολιτικής σχετικά με την ένταξη κωφών ατόμων στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση;  

Φοιτήτρια: Να την πάρουν οι αρμόδιοι στα σοβαρά και να κάνουν αυτό που 

πρέπει. Νομίζω πως υπάρχει πολύ άγνοια και αδιαφορία, κάτι 

που πρέπει να αλλάξει. 

Χριστίνα: Ευχαριστώ. 

18η συνέντευξη 

Χριστίνα: Γυναίκα. Ετών;  

Φοιτήτρια: 27. 

Χριστίνα: Τι βαθμό απώλειας ακοής έχετε;  

Φοιτήτρια: 72%.  

Χριστίνα: Έχετε άλλες αναπηρίες? 

Φοιτήτρια: Όχι.  

Χριστίνα: Σε ποια σχολή φοιτάτε;  

Φοιτήτρια: Στο Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ 

Χριστίνα: Σε ποιο έτος βρίσκεστε;  
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Φοιτήτρια: Στο 9ο.  

Χριστίνα: Πού μένετε;  

Φοιτήτρια: Στις Συκιές. 

Χριστίνα: Ωραία. Πότε έγινε η διάγνωση της αναπηρίας σας και πώς αυτή 

επηρέασε τη σχολική σας ζωή; 

Φοιτήτρια: Ήμουν περίπου 16 μηνών όταν έγινε διάγνωση. Δεν επηρέασε 

ιδιαίτερα τη σχολική μου ζωή. 

Χριστίνα: Ωραία. Υπάρχουν άλλα μέλη της οικογένειάς σας τα οποία 

φοιτούν ή έχουν φοιτήσει σε κάποια σχολή τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης; Αν ναι, κατά πόσο έχει αυτό επηρεάσει τη δική σας 

επιλογή;  

Φοιτήτρια: Ο πατέρας μου τελείωσε μια τεχνική σχολή και η μητέρα μου 

ιδιωτική σχολή βρεφονηπιοκομίας. Αδέρφια δεν έχω. Δεν με 

επηρέασαν στην επιλογή μου.  

Χριστίνα: Με ποια κριτήρια επιλέξατε τη σχολή φοίτησής σας;  

Φοιτήτρια: Αγάπη για τη σχολή μου. Τα παιδικά μου χρόνια τα πέρασα στο 

χωριό της μητέρας μου και ήμουν δίπλα στη φύση. Από τότε μου 

δημιουργήθηκε το ενδιαφέρον για το περιβάλλον, τα φυτά, τα 

ζώα, τα έντομα, τα δέντρα, τα βιοσυστήματα.  

Χριστίνα: Ωραία. Επηρέασαν την ακαδημαϊκή σας επιλογή προσωπικοί / 

κοινωνικοί παράγοντες (αυτογνωσία, επιμονή, διαπροσωπικές 

σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, 

αυτοαποτελεσματικότητα, ανεξαρτησία, ικανότητα προσαρμογής 

σε καινούριο περιβάλλον, ωριμότητα κ.ά.); 

Φοιτήτρια: Ναι, την επηρέασαν η αυτογνωσία μου, η επιμονή μου, ο 

κοινωνικός περίγυρος και η συνέπειά μου. 

Χριστίνα: Τι προετοιμασία ακολουθήσατε προκειμένου να εισαχθείτε στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση; 

Φοιτήτρια: Αρκετό διάβασμα σε όλο το Γυμνάσιο και το Λύκειο.  

Χριστίνα: Ωραία. Πιστεύετε πως ήταν επαρκής η σχολική σας 

προετοιμασία; 

Φοιτήτρια: Αναμφισβήτητα. 

Χριστίνα: Υπάρχει διερμηνέας στην τάξη και αν ναι κατά πόσο βοηθάει 
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στην κατανόηση του υλικού του μαθήματος; 

Φοιτήτρια: Όχι, δεν υπάρχει διερμηνέας. Ευτυχώς μπορώ να συνεννοηθώ 

και προφορικά, έκανα λογοθεραπεία από μικρή και διαβάζω και 

τα χείλη. Διαφορετικά, αν ήξερα μόνο νοηματική δηλαδή και 

μόνο με τη νοηματική επικοινωνούσα, θα είχα σοβαρό 

πρόβλημα. 

Χριστίνα: Ο καθηγητής προσφέρει σώμα σημειώσεων και αν ναι, αυτό 

βοηθάει στην εμπέδωση της ύλης;  

Φοιτήτρια: Προσφέρει και βοηθάει πολύ.  

Χριστίνα: Παίρνετε σημειώσεις από συμφοιτητές σας και αν ναι πόσο 

βοηθούν στην εμπέδωση της ύλης;  

Φοιτήτρια: Παίρνω σε κάθε μάθημα. Θέλω να τις ελέγχω με τις δικές μου 

και αυτό με βοηθάει. Αποκτώ περισσότερη αυτοπεποίθηση και 

σιγουριά. 

Χριστίνα: Κάνετε χρήση φροντιστηριακής υποστήριξης μετά το πέρας των 

μαθημάτων, προκειμένου να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του 

μαθήματος / να αφομοιώσετε την ύλη; Αν ναι, κατά πόσο τη 

θεωρείτε αναγκαία;  

Φοιτήτρια: Το είχα κάνει σε κάποια μαθήματα και με βοήθησε αρκετά. 

Μπορεί να ξανακάνω μελλοντικά. 

Χριστίνα: Επικοινωνείτε με τον καθηγητή εντός και εκτός τάξης; Αν ναι, 

με ποιους τρόπους; 

Φοιτήτρια: Όπως όλοι επικοινωνώ και μέσα και έξω από την τάξη: με 

προφορικό λόγο, τηλεφωνικά, email. 

Χριστίνα: Επικοινωνείτε με τους συμφοιτητές σας εντός και εκτός τάξης; 

Αν ναι, με ποιους τρόπους;  

Φοιτήτρια: Και εντός και εκτός τάξης, μέσω email, Skype, Facebook, 

προφορικού λόγου. 

Χριστίνα: Χρησιμοποιείτε (υποστηρικτικό) εποπτικό υλικό ή διάφορα 

τεχνολογικά μέσα στην τάξη; Βοηθάει στην κατανόηση της 

ύλης; 

Φοιτήτρια: Κάποιες φορές γίνεται προβολή διαφανειών, όχι πάντα όμως. 

Εξαρτάται από τον καθηγητή.  
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Χριστίνα: Θεωρείτε πως προσωπικοί / κοινωνικοί παράγοντες 

(αυτογνωσία, επιμονή, αυτοαποτελεσματικότητα, διαπροσωπικές 

σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, ανεξαρτησία, 

ικανότητα προσαρμογής σε καινούριο περιβάλλον, ωριμότητα 

κ.ά.) συμβάλλουν στην αποτελεσματική ενσωμάτωσή σας μέσα 

στην τάξη;  

Φοιτήτρια: Η αυτοαποτελεσματικότητα και η ικανότητα προσαρμογής στο 

καινούριο περιβάλλον του πανεπιστημίου.  

Χριστίνα: Είστε ικανοποιημένη από την ποιότητα των σπουδών σας μέχρι 

σήμερα; Αν ναι, γιατί;  

Φοιτήτρια: Και ναι και όχι. Τα μαθήματα είναι πολύ ενδιαφέροντα και οι 

περισσότεροι καθηγητές είναι συνεννοήσιμοι και ευγενικοί. 

Ωστόσο, πιστεύω πως τεχνολογικά είμαστε λίγο πίσω…  

Χριστίνα: Πιστεύετε πως υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας 

των ήδη υπαρχόντων υποστηρικτικών υπηρεσιών;  

Φοιτήτρια: Βέβαια. Οι υπάρχουσες υποστηρικτικές υπηρεσίες πρέπει να 

εκσυγχρονιστούν, να βελτιωθούν. Πρέπει να δίνονται κονδύλια 

για να γίνουν αυτά, γιατί χωρίς χρήματα τίποτα δεν μπορεί να 

γίνει. Πρέπει να παρέχεται δωρεάν διερμηνεία, να δημιουργηθεί 

εκπαιδευτικό υλικό ειδικά για τους κωφούς και βαρήκοους 

φοιτητές, να υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό στα γραφεία 

υποστήριξης των φοιτητών με αναπηρίες. 

Χριστίνα: Μάλιστα. Τι προσδοκίες έχετε για το μέλλον της εκπαιδευτικής 

πολιτικής σχετικά με την ένταξη κωφών ατόμων στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση;  

Φοιτήτρια: Για να εντάσσονται τα κωφά άτομα αποτελεσματικά στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να γίνουν πραγματικότητα όλα 

τα παραπάνω που ανέφερα: εκσυγχρονισμός υπηρεσιών, παροχή 

διερμηνείας, χορήγηση κονδυλίων, δημιουργία κατάλληλου 

εκπαιδευτικού υλικού, πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού. 

Ακόμη, κατάργηση του 3%. 

Χριστίνα: Ευχαριστώ. 
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19η συνέντευξη 

Χριστίνα: Άντρας. Ετών;  

Φοιτητής: 28. 

Χριστίνα: Τι βαθμό απώλειας ακοής έχετε;  

Φοιτητής: Το ποσοστό απώλειας είναι 76%, είμαι βαρήκοος.  

Χριστίνα: Έχετε άλλες αναπηρίες? 

Φοιτητής: Όχι.  

Χριστίνα: Σε ποια σχολή φοιτάτε;  

Φοιτητής: Στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ 

Χριστίνα: Σε ποιο έτος βρίσκεστε;  

Φοιτητής: Στο 10ο. Πιστεύω πως το άλλο εξάμηνο θα πάρω πτυχίο. 

Χριστίνα: Πού μένετε;  

Φοιτητής: Στο Κορδελιό.  

Χριστίνα: Πότε έγινε η διάγνωση της αναπηρίας σας και πώς αυτή 

επηρέασε τη σχολική σας ζωή;  

Φοιτητής: Στην ηλικία των 2 ετών περίπου. Δεν επηρέασε τη σχολική μου 

ζωή, γιατί είχα την ολοκληρωτική υποστήριξη των γονιών μου 

και έτσι είχα ομαλά και ευτυχισμένα σχολικά μου χρόνια. 

Χριστίνα: Ωραία. Υπάρχουν άλλα μέλη της οικογένειάς σας τα οποία 

φοιτούν ή έχουν φοιτήσει σε κάποια σχολή τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης; Αν ναι, κατά πόσο έχει αυτό επηρεάσει τη δική σας 

επιλογή; 

Φοιτητής: Ναι, ο μικρότερος αδερφός μου. Δεν με επηρέασε καθόλου. 

Αντίθετα, νομίζω πως εγώ λειτούργησα ως πρότυπο για να 

σπουδάσει κι αυτός!  

Χριστίνα: Με ποια κριτήρια επιλέξατε τη σχολή φοίτησής σας;  

Φοιτητής: Η γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση έπαιξε σπουδαίο 

ρόλο, αλλά και η «εμμονή» μου με την τεχνολογία και τους 

υπολογιστές. Μου ταιριάζει απόλυτα και δεν χρειάζεται να 

έρχεσαι σε επαφή με κόσμο, που δεν γνωρίζει για τη βαρηκοΐα 

σου. 

Χριστίνα: Ωραία. Επηρέασαν την ακαδημαϊκή σας επιλογή προσωπικοί / 
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κοινωνικοί παράγοντες (αυτογνωσία, επιμονή, διαπροσωπικές 

σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, 

αυτοαποτελεσματικότητα, ανεξαρτησία, ικανότητα προσαρμογής 

σε καινούριο περιβάλλον, ωριμότητα κ.ά.); 

Φοιτητής: Η αυτογνωσία μου, καθώς ήξερα ότι αυτό το επάγγελμα ήθελα 

να κάνω, η επιμονή μου, η συνέπειά μου.  

Χριστίνα: Τι προετοιμασία ακολουθήσατε προκειμένου να εισαχθείτε στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση; 

Φοιτητής: Έκανα ιδιαίτερα μαθήματα από την Α’ Λυκείου. 

Χριστίνα: Ωραία. Πιστεύετε πως ήταν επαρκής η σχολική σας 

προετοιμασία; 

Φοιτητής: Ναι, απόλυτα.  

Χριστίνα: Υπάρχει διερμηνέας στην τάξη και αν ναι κατά πόσο βοηθάει 

στην κατανόηση του υλικού του μαθήματος; 

Φοιτητής: Όχι, δεν υπάρχει. Καλό θα ήταν να υπάρχει, θα συνεννοούμουν 

με μεγαλύτερη ευκολία με τους καθηγητές και τους συμφοιτητές 

μου. 

Χριστίνα: Ο καθηγητής προσφέρει σώμα σημειώσεων και αν ναι, αυτό 

βοηθάει στην εμπέδωση της ύλης;  

Φοιτητής: Ναι όλοι και μάλιστα τις αναρτούν ηλεκτρονικά. Βοηθάνε πολύ, 

γιατί δεν χρειάζεται να αγχώνομαι μήπως δεν πιάσω κάτι από τις 

παραδόσεις.  

Χριστίνα: Παίρνετε σημειώσεις από συμφοιτητές σας και αν ναι πόσο 

βοηθούν στην εμπέδωση της ύλης;  

Φοιτητής: Μερικές φορές. Βοηθούν πολύ.  

Χριστίνα: Κάνετε χρήση φροντιστηριακής υποστήριξης μετά το πέρας των 

μαθημάτων, προκειμένου να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του 

μαθήματος / να αφομοιώσετε την ύλη; Αν ναι, κατά πόσο τη 

θεωρείτε αναγκαία;  

Φοιτητής: Ναι, σε μερικά μαθήματα κάνω φροντιστήρια. Ήταν αρκετά 

αναγκαία πιστεύω, γιατί με βοήθησε να περάσω κάποια 

μαθήματα στα οποία δυσκολευόμουν. 

Χριστίνα: Επικοινωνείτε με τον καθηγητή εντός και εκτός τάξης; Αν ναι, 
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με ποιους τρόπους; 

Φοιτητής: Ναι. Με ομιλία, χειλεοανάγνωση και email. 

Χριστίνα: Επικοινωνείτε με τους συμφοιτητές σας εντός και εκτός τάξης; 

Αν ναι, με ποιους τρόπους;  

Φοιτητής: Ναι. Με ομιλία, χειλεοανάγνωση, email και facebook. 

Χριστίνα: Χρησιμοποιείτε (υποστηρικτικό) εποπτικό υλικό ή διάφορα 

τεχνολογικά μέσα στην τάξη; Βοηθάει στην κατανόηση της 

ύλης; 

Φοιτητής: Σχεδόν σε κάθε μάθημα γίνεται προβολή διαφανειών, οι οποίες 

βοηθούν πολύ.  

Χριστίνα: Θεωρείτε πως προσωπικοί / κοινωνικοί παράγοντες 

(αυτογνωσία, επιμονή, αυτοαποτελεσματικότητα, διαπροσωπικές 

σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, ανεξαρτησία, 

ικανότητα προσαρμογής σε καινούριο περιβάλλον, ωριμότητα 

κ.ά.) συμβάλλουν στην αποτελεσματική ενσωμάτωσή σας μέσα 

στην τάξη;  

Φοιτητής: Η επιμονή, η θετική αύρα μου, η ανεξαρτησία μου και οι φίλοι 

που έκανα στη σχολή συμβάλλουν στην αποτελεσματική 

ενσωμάτωσή μου.  

Χριστίνα: Είστε ικανοποιημένος από την ποιότητα των σπουδών σας μέχρι 

σήμερα; Αν ναι, γιατί;  

Φοιτητής: Αρκετά ικανοποιημένος. Μου αρέσουν τα μαθήματα, κυρίως τα 

εργαστήρια να πω την αλήθεια, και τα βρίσκω πολύ 

ενδιαφέροντα. 

Χριστίνα: Πιστεύετε πως υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας 

των ήδη υπαρχόντων υποστηρικτικών υπηρεσιών;  

Φοιτητής: Ναι, και μάλιστα αρκετές. Σημαντικό θα ήταν να μιλούν αργά 

και καθαρά οι καθηγητές, να υπάρχει διερμηνέας, να υπάρχει 

γενικά έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό στα γραφεία που 

βοηθούν τα άτομα με αναπηρία.  

Χριστίνα: Ωραία. Τι προσδοκίες έχετε για το μέλλον της εκπαιδευτικής 

πολιτικής σχετικά με την ένταξη κωφών ατόμων στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση;  
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Φοιτητής: Να καταργηθεί το ποσοστό εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο του 

3%. Ζητούμε ισοτιμία, οπότε για να είμαστε δίκαιοι πρέπει να 

εισαγόμαστε στα πανεπιστήμια όπως όλοι, δηλαδή μετά από 

εξετάσεις πανελλαδικές. Ισότιμη πρόσβαση σε όλες τις δομές, 

στις βιβλιοθήκες, στις εξωπανεπιστημιακές δραστηριότητες, 

ισότιμη αντιμετώπιση πάντα και παντού.  

Χριστίνα: Ευχαριστώ. 

 

 

 

20η συνέντευξη 

Χριστίνα: Άντρας. Ετών;  

Φοιτητής: 28. 

Χριστίνα: Τι βαθμό απώλειας ακοής έχετε;  

Φοιτητής: 57%.  

Χριστίνα: Έχετε άλλες αναπηρίες? 

Φοιτητής: Όχι.  

Χριστίνα: Σε ποια σχολή φοιτάτε;  

Φοιτητής: Στο Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ 

Χριστίνα: Σε ποιο έτος βρίσκεστε;  

Φοιτητής: Στο 10. 

Χριστίνα: Πού μένετε;  

Φοιτητής: Στη Σταυρούπολη.  

Χριστίνα: Πότε έγινε η διάγνωση της αναπηρίας σας και πώς αυτή 

επηρέασε τη σχολική σας ζωή;  

Φοιτητής: Στην ηλικία των 3 ετών περίπου. Δεν επηρέασε τη σχολική μου 

ζωή. Παρακολούθησα σχολείο γενικής εκπαίδευσης με 

ακούοντες συμμαθητές. Όλα κύλησαν ομαλά ομολογώ. 

Χριστίνα: Ωραία. Υπάρχουν άλλα μέλη της οικογένειάς σας τα οποία 

φοιτούν ή έχουν φοιτήσει σε κάποια σχολή τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης; Αν ναι, κατά πόσο έχει αυτό επηρεάσει τη δική σας 

επιλογή; 

Φοιτητής: Ναι, έχω πολλά ξαδέρφια που έχουν σπουδάσει. Και οι γονείς 
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μου σπούδασαν. Δεν με επηρέασαν καθόλου. Αντιθέτως, ήταν 

καθαρά δική μου επιλογή. 

Χριστίνα: Με ποια κριτήρια επιλέξατε τη σχολή φοίτησής σας;  

Φοιτητής: Το θέατρο ήταν για μένα ένας τρόπος διαφυγής, 

συναισθηματικής εκτόνωσης, μία διέξοδος. Από μικρό μου 

κέντριζε το ενδιαφέρον και το έβρισκα ιδιαίτερα διεγερτικό, 

ζωντανό.  

Χριστίνα: Ωραία. Επηρέασαν την ακαδημαϊκή σας επιλογή προσωπικοί / 

κοινωνικοί παράγοντες (αυτογνωσία, επιμονή, διαπροσωπικές 

σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, 

αυτοαποτελεσματικότητα, ανεξαρτησία, ικανότητα προσαρμογής 

σε καινούριο περιβάλλον, ωριμότητα κ.ά.); 

Φοιτητής: Η αυτογνωσία, η αυτοαποτελεσματικότητα, η επιμονή και η 

ανεξαρτησία μου.  

Χριστίνα: Τι προετοιμασία ακολουθήσατε προκειμένου να εισαχθείτε στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση; 

Φοιτητής: Πολύ διάβασμα όλα αυτά τα χρόνια.  

Χριστίνα: Ωραία. Πιστεύετε πως ήταν επαρκής η σχολική σας 

προετοιμασία; 

Φοιτητής: Ναι, ήταν.  

Χριστίνα: Υπάρχει διερμηνέας στην τάξη και αν ναι κατά πόσο βοηθάει 

στην κατανόηση του υλικού του μαθήματος; 

Φοιτητής: Όχι, δεν υπάρχει. Δεν ήταν και αναγκαίο. Κι εγώ δεν γνωρίζω τη 

νοηματική, επικοινωνώ με τον προφορικό λόγο.  

Χριστίνα: Ο καθηγητής προσφέρει σώμα σημειώσεων και αν ναι, αυτό 

βοηθάει στην εμπέδωση της ύλης;  

Φοιτητής: Όχι όλοι. Αυτοί που δίνουν μας βοηθάνε πολύ.  

Χριστίνα: Παίρνετε σημειώσεις από συμφοιτητές σας και αν ναι πόσο 

βοηθούν στην εμπέδωση της ύλης;  

Φοιτητής: Ναι, παίρνω συχνά. Βοηθούν πολύ.  

Χριστίνα: Κάνετε χρήση φροντιστηριακής υποστήριξης μετά το πέρας των 

μαθημάτων, προκειμένου να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του 

μαθήματος / να αφομοιώσετε την ύλη; Αν ναι, κατά πόσο τη 
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θεωρείτε αναγκαία;  

Φοιτητής: Δεν έτυχε να κάνω. Είναι και η φύση της σχολής τέτοια ίσως, 

που δεν το «επιβάλλει». Κι εγώ πάντως ήθελα ανέκαθεν να τα 

καταφέρνω με τις δικές μου δυνάμεις. Έτσι, ποτέ δεν μου πέρασε 

από το μυαλό η σκέψη να καταφύγω σε κάποιο φροντιστήριο για 

βοήθεια. 

Χριστίνα: Επικοινωνείτε με τον καθηγητή εντός και εκτός τάξης; Αν ναι, 

με ποιους τρόπους; 

Φοιτητής: Ναι, βέβαια. Παντού επικοινωνώ, κανονικά όπως όλοι: με ομιλία 

συνήθως. Μπορεί να στείλω και κάποιο email ή να επιδιώξω 

κάποια συνάντηση στο γραφείο τους. 

Χριστίνα: Επικοινωνείτε με τους συμφοιτητές σας εντός και εκτός τάξης; 

Αν ναι, με ποιους τρόπους;  

Φοιτητής: Ναι, κανονικά. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή περιορισμός. 

Καταλαβαίνω τον προφορικό λόγο και τον χρησιμοποιώ κι εγώ ο 

ίδιος. Με τους συμφοιτητές μου βρισκόμαστε και εκτός σχολής, 

όταν βγαίνουμε για διασκέδαση. Χρησιμοποιούμε αρκετά και το 

facebook στην επικοινωνία μας ή τα κινητά μας. 

Χριστίνα: Χρησιμοποιείτε (υποστηρικτικό) εποπτικό υλικό ή διάφορα 

τεχνολογικά μέσα στην τάξη; Βοηθάει στην κατανόηση της 

ύλης; 

Φοιτητής: Κάποιες φορές ορισμένοι καθηγητές προβάλλουν διάφορα 

βιντεάκια ή διαφάνειες. Βοηθάνε αρκετά είναι η αλήθεια. Πάντα 

η εικόνα σου μένει καλύτερα πιστεύω. Σε μένα τουλάχιστον που 

είμαι οπτικός τύπος. 

Χριστίνα: Θεωρείτε πως προσωπικοί / κοινωνικοί παράγοντες 

(αυτογνωσία, επιμονή, αυτοαποτελεσματικότητα, διαπροσωπικές 

σχέσεις, κοινωνικός περίγυρος, συνέπεια, ανεξαρτησία, 

ικανότητα προσαρμογής σε καινούριο περιβάλλον, ωριμότητα 

κ.ά.) συμβάλλουν στην αποτελεσματική ενσωμάτωσή σας μέσα 

στην τάξη;  

Φοιτητής: Ο κοινωνικός περίγυρος βοήθησε αρκετά, η επιμονή μου και η 

ωριμότητά μου.  
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Χριστίνα: Είστε ικανοποιημένος από την ποιότητα των σπουδών σας μέχρι 

σήμερα; Αν ναι, γιατί;  

Φοιτητής: Αρκετά ικανοποιημένος, αν και πιστεύω πως υπάρχουν 

δυνατότητες ποιοτικής τους «αναβάθμισης»… 

Χριστίνα: Πιστεύετε πως υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας 

των ήδη υπαρχόντων υποστηρικτικών υπηρεσιών;  

Φοιτητής: Όπως είπα και πριν, πιστεύω πως υπάρχουν. Η Ελλάδα πιστεύω 

πως υστερεί σε υποδομές και τεχνολογικά μέσα ειδικά 

σχεδιασμένα για τους φοιτητές με αναπηρία. Φυσικά, υστερούμε 

και στο κομμάτι της διερμηνείας. 

Χριστίνα: Τι προσδοκίες έχετε για το μέλλον της εκπαιδευτικής πολιτικής 

σχετικά με την ένταξη κωφών ατόμων στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση;  

Φοιτητής: Να βελτιωθεί φυσικά, να καταργηθεί το 3% για τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες, να παρέχονται όλες οι απαραίτητες 

διευκολύνσεις, ώστε να είναι ανεμπόδιστη η πρόσβαση των 

ατόμων με αναπηρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

Χριστίνα: Ευχαριστώ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΙΤΗΤΗ – 1  

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 25 

Βαθμός απώλειας ακοής: 97% 

Ύπαρξη άλλων αναπηριών: Ναι 

Σχολή φοίτησης: Τμήμα Πληροφορικής 

ΑΠΘ 

Έτος σπουδών: 7 

Τόπος κατοικίας: Κέντρο 

 

Α. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

 

1. Χρόνος διάγνωσης αναπηρίας και 

επιρροή της 

 Μ2 – 18 μηνών  

 Ν – Ναι 

 ΜΕΤ – Μετακόμιση 

2. Ύπαρξη μελών οικογένειας που 

έχουν σπουδάσει και επιρροή τους 

 Ν – Ναι 

 ΣΥΓ – Συγγενείς  

 ΚΑΘ – Καθόλου 

3. Κριτήρια επιλογής σχολής φοίτησης 

 ΕΠΑΠ – Επαγγελματική 

αποκατάσταση 

 ΑΓΑΝΤ – Αγάπη για το αντικείμενο 

 ΙΚΑΝΤ – Ικανότητα στο αντικείμενο 

 ΚΟΙΝΑΛ – Κοινωνική 

αλληλεπίδραση 
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4. Επιρροή προσωπικών/ κοινωνικών 

παραγόντων 
 ΠΡΟΕΝ –Προσωπική ενασχόληση 

5. Σχολική προετοιμασία 
 ΑΤΟΜΕΛ – Ατομική μελέτη 

 ΙΔ – Ιδιαίτερα 

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 

 

6. Ύπαρξη διερμηνέα 
 Ο – Όχι 

 ΑΓΝΝΟΗ – Άγνοια νοηματικής  

7. Παροχή σημειώσεων από καθηγητές 

 Ν – Ναι 

 ΗΛΕ –Ηλεκτρονικά 

 ΒΟ – Βοηθάει 

8. Παροχή σημειώσεων από 

συμφοιτητές 

 Ν – Ναι 

 ΒΟ – Βοηθούν 

9. Χρήση φροντιστηριακής 

υποστήριξης 

 Ν – Ναι 

 ΟΑΝ – Όχι αναγκαία 

10. Επικοινωνία με καθηγητές 
 ΕΚ – Εκτός 

 ΗΛ – Ηλεκτρονικά 

11. Επικοινωνία με συμφοιτητές 
 ΕΚ – Εκτός 

 ΗΛ – Ηλεκτρονικά 

12. Χρήση εποπτικού υλικού και 

τεχνολογικών μέσων 

 Ν – Ναι 

 ΒΟ – Βοηθάει 

13. Προσωπικοί – κοινωνικοί 

παράγοντες 
 ΕΠΙΜ – Επιμονή 

Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
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14. Βαθμός ικανοποίησης φοιτητών 

 Ν – Ναι 

 ΠΕΡ – Περιεχόμενο 

 ΠΟΙΚΜΑΘ – Ποικιλία μαθημάτων 

 Ο – Όχι 

 ΔΥΣΚ – Δυσκολίες 

15. Δυνατότητες βελτίωσης 

υποστηρικτικών υπηρεσιών 

 ΒΕΛΕΚΠ – Βελτίωση Επιτροπής 

Κοινωνικής Πολιτικής 

 ΥΠΑΡΕΘ – Ύπαρξη εθελοντών 

16. Μέλλον εκπαιδευτικής ενταξιακής 

πολιτικής κωφών φοιτητών 
 ΚΑΤ3 – Κατάργηση του 3% 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΙΤΗΤΗ – 2  

Φύλο: Άντρας 

Ηλικία: 26 

Βαθμός απώλειας ακοής: 75% 

Ύπαρξη άλλων αναπηριών: Όχι 

Σχολή φοίτησης: Τμήμα Πολιτικών 

Μηχανικών ΑΠΘ 

Έτος σπουδών: 9 

Τόπος κατοικίας: Κέντρο 

 

Α. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

1. Χρόνος διάγνωσης αναπηρίας και 

επιρροή της 

 Μ3 – 2,5 ετών 

 Ο – Όχι 

2. Ύπαρξη μελών οικογένειας που  Ν – Ναι 
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έχουν σπουδάσει και επιρροή τους  ΑΔ – Αδελφή  

 ΚΑΘ – Καθόλου 

3. Κριτήρια επιλογής σχολής φοίτησης 

 ΕΠΓ – Επάγγελμα γονέα 

 ΑΓΘΕΣ – Αγάπη για τη 

Θεσσαλονίκη 

4. Επιρροή προσωπικών/ κοινωνικών 

παραγόντων 

 ΕΠΓ – Επάγγελμα γονέα 

 ΕΠΑΠ – Επαγγελματική 

αποκατάσταση 

5. Σχολική προετοιμασία  ΙΔ – Ιδιαίτερα 

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

6. Ύπαρξη διερμηνέα  Ο – Όχι  

7. Παροχή σημειώσεων από καθηγητές 
 Ν – Ναι 

 ΒΟ – Βοηθάει 

8. Παροχή σημειώσεων από 

συμφοιτητές 

 Ν – Ναι 

 ΒΟ – Βοηθούν 

9. Χρήση φροντιστηριακής 

υποστήριξης 

 Ν – Ναι 

 ΝΑΝ – Ναι, Αναγκαία 

10. Επικοινωνία με καθηγητές 

 ΕΝ – Εντός 

 ΕΚ – Εκτός 

 ΟΜ – Ομιλία 

 ΧΕΙΛ – Χειλεανάγνωση 

11. Επικοινωνία με συμφοιτητές 

 ΕΝ – Εντός 

 ΕΚ – Εκτός 

 ΟΜ – Ομιλία 

 ΧΕΙΛ – Χειλεανάγνωση 
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12. Χρήση εποπτικού υλικού και 

τεχνολογικών μέσων 
 Ο – Όχι 

13. Προσωπικοί – κοινωνικοί 

παράγοντες 

 ΕΠΙΜ – Επιμονή 

 ΑΙΣ – Αισιοδοξία 

 ΔΣ – Διαπροσωπικές σχέσεις 

Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

14. Βαθμός ικανοποίησης φοιτητών 

 Ν – Ναι 

 ΠΕΡ – Περιεχόμενο 

 Ο – Όχι 

 ΕΡΓ – Εργαστήρια 

15. Δυνατότητες βελτίωσης 

υποστηρικτικών υπηρεσιών 

 ΑΡΟΜΚΑΘΗΓ – Αργή ομιλία 

καθηγητών 

 ΓΡΑΠΤΑΝΑΚ – Γραπτές 

ανακοινώσεις 

16. Μέλλον εκπαιδευτικής ενταξιακής 

πολιτικής κωφών φοιτητών 
 ΚΑΤ3 – Κατάργηση του 3% 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΙΤΗΤΗ – 3  

Φύλο: Άντρας 

Ηλικία: 28 

Βαθμός απώλειας ακοής: 67% 

Ύπαρξη άλλων αναπηριών: Όχι 

Σχολή φοίτησης: Τμήμα Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών ΑΠΘ 

Έτος σπουδών: 11 
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Τόπος κατοικίας: Κέντρο 

Α. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

 

1. Χρόνος διάγνωσης αναπηρίας και 

επιρροή της 

 Μ2 – 2 ετών 

 Ν – Ναι 

 ΔΗΜ – Δημοτικό 

2. Ύπαρξη μελών οικογένειας που 

έχουν σπουδάσει και επιρροή τους 

 Ν – Ναι 

 ΑΔ – Αδελφή  

 ΚΑΘ – Καθόλου 

3. Κριτήρια επιλογής σχολής φοίτησης  ΕΝΔ – Ενδιαφέροντα 

4. Επιρροή προσωπικών/ κοινωνικών 

παραγόντων 
 ΩΡΙΜ – Ωριμότητα 

5. Σχολική προετοιμασία  ΙΔ – Ιδιαίτερα 

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 

 

6. Ύπαρξη διερμηνέα  Ο – Όχι  

7. Παροχή σημειώσεων από καθηγητές 
 Ν – Ναι 

 ΒΟ – Βοηθάει 

8. Παροχή σημειώσεων από 

συμφοιτητές 

 Ν – Ναι 

 ΒΟ – Βοηθούν 

9. Χρήση φροντιστηριακής 

υποστήριξης 

 Ν – Ναι 

 ΝΑΝ – Ναι, Αναγκαία 

10. Επικοινωνία με καθηγητές 
 ΕΝ – Εντός 

 ΕΚ – Εκτός 
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 ΟΜ – Ομιλία 

 ΗΛ – Ηλεκτρονικά 

11. Επικοινωνία με συμφοιτητές 

 ΕΝ – Εντός 

 ΕΚ – Εκτός 

 ΟΜ – Ομιλία 

12. Χρήση εποπτικού υλικού και 

τεχνολογικών μέσων 
 Ο – Όχι 

13. Προσωπικοί – κοινωνικοί 

παράγοντες 

 ΕΠΙΜ – Επιμονή 

 ΠΕΙΣ – Πείσμα 

Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

14. Βαθμός ικανοποίησης φοιτητών 
 Ο – Όχι 

 ΑΔΚΑΘΗΓ – Αδιαφορία καθηγητών 

15. Δυνατότητες βελτίωσης 

υποστηρικτικών υπηρεσιών  ΥΠΑΡΕΝΔ – Ύπαρξη ενδιαφέροντος 

16. Μέλλον εκπαιδευτικής ενταξιακής 

πολιτικής κωφών φοιτητών 
 ΚΑΤ3 – Κατάργηση του 3% 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΙΤΗΤΗ – 4  

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 25 

Βαθμός απώλειας ακοής: 83% 

Ύπαρξη άλλων αναπηριών: Όχι 

Σχολή φοίτησης: Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ 
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Έτος σπουδών: 6 

Τόπος κατοικίας: Κέντρο 

Α. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

 

1. Χρόνος διάγνωσης αναπηρίας και 

επιρροή της 

 Μ1 – 0 Μηνών 

 Ο – Όχι 

2. Ύπαρξη μελών οικογένειας που 

έχουν σπουδάσει και επιρροή τους 

 Ν – Ναι  

 ΚΑΘ – Καθόλου 

3. Κριτήρια επιλογής σχολής φοίτησης 
 ΑΓΑΝΤ – Αγάπη για το αντικείμενο 

 ΕΥΚΕΠ – Ευκολία επαγγελματική 

4. Επιρροή προσωπικών/ κοινωνικών 

παραγόντων 
 ΕΠΙΜ – Επιμονή 

5. Σχολική προετοιμασία 
 ΑΤΟΜΕΛ – Ατομική μελέτη 

 ΙΔ – Ιδιαίτερα 

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 

 

6. Ύπαρξη διερμηνέα  Ο – Όχι  

7. Παροχή σημειώσεων από καθηγητές 
 Ν – Ναι 

 ΒΟ – Βοηθάει 

8. Παροχή σημειώσεων από 

συμφοιτητές 

 Ν – Ναι 

 ΔΕΝΒΟ – Δεν βοηθούν 

9. Χρήση φροντιστηριακής 

υποστήριξης 

 Ν – Ναι 

 ΝΑΝ – Ναι, Αναγκαία 

10. Επικοινωνία με καθηγητές  ΕΚ – Εκτός 
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 ΗΛ – Ηλεκτρονικά 

11. Επικοινωνία με συμφοιτητές 

 ΕΝ – Εντός 

 ΕΚ – Εκτός 

 ΟΜ – Ομιλία 

 ΝΟΗ – Νοηματική 

12. Χρήση εποπτικού υλικού και 

τεχνολογικών μέσων 
 Ο – Όχι 

13. Προσωπικοί – κοινωνικοί 

παράγοντες 

 ΔΣ – Διαπροσωπικές σχέσεις 

 ΟΙΚΥΠΟΣΤ – Οικογενειακή 

υποστήριξη 

Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

14. Βαθμός ικανοποίησης φοιτητών 
 Ν – Ναι 

 ΒΟΚΑΘΗΓ – Βοήθεια καθηγητών 

15. Δυνατότητες βελτίωσης 

υποστηρικτικών υπηρεσιών  Ν – Ναι 

16. Μέλλον εκπαιδευτικής ενταξιακής 

πολιτικής κωφών φοιτητών 

 ΓΝΩΝΟΗΚΑΘΗΓ – Γνώση 

νοηματικής από καθηγητές 

 ΒΕΛΕΚΠΑΙΔΚΩΦ – Βελτίωση 

ποιότητας εκπαίδευσης κωφών 

 ΕΞΑΤΔΙΔ – Εξατομικευμένη 

διδασκαλία 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΙΤΗΤΗ – 5  

Φύλο: Άντρας  
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Ηλικία: 26 

Βαθμός απώλειας ακοής: 60% 

Ύπαρξη άλλων αναπηριών: Όχι 

Σχολή φοίτησης: Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών ΑΠΘ 

Έτος σπουδών: 5 

Τόπος κατοικίας: Καλαμαριά 

Α. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

 

1. Χρόνος διάγνωσης αναπηρίας και 

επιρροή της 

 Μ1 – 12 Μηνών 

 Ν – Ναι 

2. Ύπαρξη μελών οικογένειας που 

έχουν σπουδάσει και επιρροή τους 

 Ν – Ναι  

 ΚΑΘ – Καθόλου 

3. Κριτήρια επιλογής σχολής φοίτησης 

 ΑΓΑΝΤ – Αγάπη για το αντικείμενο 

 ΕΠΑΠ – Επαγγελματική 

αποκατάσταση 

4. Επιρροή προσωπικών/ κοινωνικών 

παραγόντων 
 ΑΥΤΟΓΝ – Αυτογνωσία 

5. Σχολική προετοιμασία  ΙΔ – Ιδιαίτερα 

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 

 

6. Ύπαρξη διερμηνέα  Ο – Όχι  

7. Παροχή σημειώσεων από καθηγητές 
 Ν – Ναι 

 ΒΟ – Βοηθάει 

8. Παροχή σημειώσεων από  Ν – Ναι 
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συμφοιτητές  ΒΟ – Βοηθούν 

9. Χρήση φροντιστηριακής 

υποστήριξης 

 Ν – Ναι 

 ΝΑΝ – Ναι, Αναγκαία 

10. Επικοινωνία με καθηγητές 
 ΕΚ – Εκτός 

 ΗΛ – Ηλεκτρονικά 

11. Επικοινωνία με συμφοιτητές 

 ΕΝ – Εντός 

 ΕΚ – Εκτός 

 ΟΜ – Ομιλία 

 ΝΟΗ – Νοηματική 

12. Χρήση εποπτικού υλικού και 

τεχνολογικών μέσων 
 Ο – Όχι 

13. Προσωπικοί – κοινωνικοί 

παράγοντες 

 ΑΥΤΟΓΝ – Αυτογνωσία 

 ΩΡΙΜ – Ωριμότητα 

Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

14. Βαθμός ικανοποίησης φοιτητών 
 Ν – Ναι 

 ΒΟΚΑΘΗΓ – Βοήθεια καθηγητών 

15. Δυνατότητες βελτίωσης 

υποστηρικτικών υπηρεσιών 

 Ν – Ναι 

 ΕΝΗΜ – Ενημέρωση πάνω σε 

θέματα κώφωσης 

16. Μέλλον εκπαιδευτικής ενταξιακής 

πολιτικής κωφών φοιτητών 

 ΒΕΛ – Βελτίωση 

 ΕΝΣΩΜ – Ενσωμάτωση κωφών 

ατόμων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΙΤΗΤΗ – 6  
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Φύλο: Άντρας 

Ηλικία: 23 

Βαθμός απώλειας ακοής: 45% 

Ύπαρξη άλλων αναπηριών: Όχι 

Σχολή φοίτησης: Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών ΑΠΘ 

Έτος σπουδών: 4 

Τόπος κατοικίας: Καλαμαριά 

 

Α. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

 

1. Χρόνος διάγνωσης αναπηρίας και 

επιρροή της 

 Μ1 – 7 Μηνών 

 Ν – Ναι 

 ΜΕΤ – Μετακόμιση 

2. Ύπαρξη μελών οικογένειας που 

έχουν σπουδάσει και επιρροή τους 

 Ν – Ναι 

 ΚΑΘ – Καθόλου 

3. Κριτήρια επιλογής σχολής φοίτησης  ΟΙΚ – Οικογένεια 

4. Επιρροή προσωπικών/ κοινωνικών 

παραγόντων 

 ΑΥΤΟΑΠ – 

Αυτοαποτελεσματικότητα 

 ΩΡΙΜ - Ωριμότητα 

 ΚΟΙΝΠΕΡ – Κοινωνικός περίγυρος 

5. Σχολική προετοιμασία  ΑΤΟΜΕΛ – Ατομική μελέτη 

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 

 

6. Ύπαρξη διερμηνέα  Ο – Όχι  
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7. Παροχή σημειώσεων από καθηγητές 
 Ν – Ναι 

 ΒΟ – Βοηθάει 

8. Παροχή σημειώσεων από 

συμφοιτητές 

 Ν – Ναι 

 ΒΟ – Βοηθούν 

9. Χρήση φροντιστηριακής 

υποστήριξης 

 Ν – Ναι 

 ΝΑΝ – Ναι, Αναγκαία 

10. Επικοινωνία με καθηγητές 

 ΕΝ – Εντός 

 ΕΚ – Εκτός 

 ΟΜ – Ομιλία 

11. Επικοινωνία με συμφοιτητές 

 ΕΝ – Εντός 

 ΕΚ – Εκτός 

 ΟΜ – Ομιλία 

12. Χρήση εποπτικού υλικού και 

τεχνολογικών μέσων 
 Ν – Ναι 

13. Προσωπικοί – κοινωνικοί 

παράγοντες 

 ΙΚΠΡΟΣ – Ικανότητα προσαρμογής 

 ΕΠΙΜ – Επιμονή 

Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

14. Βαθμός ικανοποίησης φοιτητών 

 Ν – Ναι 

 ΒΟΚΑΘΗΓ – Βοήθεια καθηγητών 

 ΒΟΦΟΙΤ – Βοήθεια φοιτητών 

15. Δυνατότητες βελτίωσης 

υποστηρικτικών υπηρεσιών  Ν – Ναι 

16. Μέλλον εκπαιδευτικής ενταξιακής 

πολιτικής κωφών φοιτητών 
 ΚΑΤ3 – Κατάργηση του 3% 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΙΤΗΤΗ – 7  

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 27 

Βαθμός απώλειας ακοής: 92% 

Ύπαρξη άλλων αναπηριών: Ναι 

Σχολή φοίτησης: Τμήμα Φιλοσοφίας και 

Παιδαγωγικής ΑΠΘ 

Έτος σπουδών: 9 

Τόπος κατοικίας: Καλαμαριά 

 

Α. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

 

1. Χρόνος διάγνωσης αναπηρίας και 

επιρροή της 

 Μ1 – 6 Μηνών 

 Ν – Ναι 

 ΠΕΡΙΘ – Περιθωριοποίηση 

2. Ύπαρξη μελών οικογένειας που 

έχουν σπουδάσει και επιρροή τους 
 Ο – Όχι 

3. Κριτήρια επιλογής σχολής φοίτησης  ΕΝΔ – Ενδιαφέροντα 

4. Επιρροή προσωπικών/ κοινωνικών 

παραγόντων 

 ΕΝΔ – Ενδιαφέροντα 

 ΣΥΝΕΠ – Συνέπεια 

5. Σχολική προετοιμασία  ΙΔ – Ιδιαίτερα 

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 

 

6. Ύπαρξη διερμηνέα  Ο – Όχι  
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7. Παροχή σημειώσεων από καθηγητές 
 Ν – Ναι 

 ΒΟ – Βοηθάει 

8. Παροχή σημειώσεων από 

συμφοιτητές 

 Ν – Ναι 

 ΒΟ – Βοηθούν 

9. Χρήση φροντιστηριακής 

υποστήριξης 

 Ν – Ναι 

 ΝΑΝ – Ναι, Αναγκαία 

10. Επικοινωνία με καθηγητές 
 ΕΚ – Εκτός 

 ΗΛ – Ηλεκτρονικά 

11. Επικοινωνία με συμφοιτητές 
 ΕΚ – Εκτός 

 ΗΛ – Ηλεκτρονικά 

12. Χρήση εποπτικού υλικού και 

τεχνολογικών μέσων 
 Ο – Όχι 

13. Προσωπικοί – κοινωνικοί 

παράγοντες 
 ΕΠΙΜ – Επιμονή 

Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

14. Βαθμός ικανοποίησης φοιτητών 

 Ο – Όχι 

 ΕΛΛ – Ελλείψεις 

 ΑΓΝ – Άγνοια 

 ΠΑΡΑΠΛΗ – Παραπληροφόρηση 

15. Δυνατότητες βελτίωσης 

υποστηρικτικών υπηρεσιών  Ν – Ναι 

16. Μέλλον εκπαιδευτικής ενταξιακής 

πολιτικής κωφών φοιτητών 

 ΔΙΕΡΜ – Διερμηνεία 

 ΒΕΛΥΠΟΣΤΥΠ – Βελτίωση 

Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 

 ΕΠΟΠΤΥΛ – Διάθεση εποπτικού 

υλικού 
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 ΤΕΧΝΟΛ – Ανάπτυξη τεχνολογίας 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΙΤΗΤΗ – 8  

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 22 

Βαθμός απώλειας ακοής: 89% 

Ύπαρξη άλλων αναπηριών: Όχι 

Σχολή φοίτησης: Τμήμα Φιλολογίας 

ΑΠΘ 

Έτος σπουδών: 4 

Τόπος κατοικίας: Τριανδρία 

 

Α. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

 

1. Χρόνος διάγνωσης αναπηρίας και 

επιρροή της 

 Μ1 – 0 Μηνών 

 Ν – Ναι 

 ΣΧΚΩΦ – Σχολείο κωφών 

2. Ύπαρξη μελών οικογένειας που 

έχουν σπουδάσει και επιρροή τους 

 Ν – Ναι 

 ΑΥΞΕΠΙΘ – Αύξηση επιθυμίας 

3. Κριτήρια επιλογής σχολής φοίτησης  ΕΠΓ – Επάγγελμα γονέα 

4. Επιρροή προσωπικών/ κοινωνικών 

παραγόντων 

 ΑΝΕΞ – Ανεξαρτησία 

 ΑΥΤΟΝΟΜ – Αυτονομία 

 ΙΚΠΡΟΣ – Ικανότητα προσαρμογής 

5. Σχολική προετοιμασία  ΙΔ – Ιδιαίτερα 

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
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ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

6. Ύπαρξη διερμηνέα  Ο – Όχι  

7. Παροχή σημειώσεων από καθηγητές 
 Ν – Ναι 

 ΒΟ – Βοηθάει 

8. Παροχή σημειώσεων από 

συμφοιτητές 

 Ν – Ναι 

 ΒΟ – Βοηθούν 

9. Χρήση φροντιστηριακής 

υποστήριξης 

 Ν – Ναι 

 ΝΑΝ – Ναι, Αναγκαία 

10. Επικοινωνία με καθηγητές 

 ΕΝ – Εντός 

 ΕΚ – Εκτός 

 ΟΜ – Ομιλία 

 ΗΛ – Ηλεκτρονικά 

11. Επικοινωνία με συμφοιτητές 

 ΕΝ – Εντός 

 ΕΚ – Εκτός 

 ΟΜ – Ομιλία 

 ΝΟΗ – Νοηματική 

 ΗΛ – Ηλεκτρονικά 

12. Χρήση εποπτικού υλικού και 

τεχνολογικών μέσων 
 Ο – Όχι 

13. Προσωπικοί – κοινωνικοί 

παράγοντες 

 ΑΥΤΟΓΝ – Αυτογνωσία 

 ΕΠΙΜ – Επιμονή 

 ΔΣ – Διαπροσωπικές σχέσεις 

 ΩΡΙΜ – Ωριμότητα 

Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

14. Βαθμός ικανοποίησης φοιτητών  Ν – Ναι 
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 ΒΟΚΑΘΗΓ – Βοήθεια καθηγητών 

 ΒΟΟΙΚ – Βοήθεια οικογένειας 

 ΒΟΦΟΙΤ – Βοήθεια φοιτητών 

15. Δυνατότητες βελτίωσης 

υποστηρικτικών υπηρεσιών  

 Ν – Ναι 

 ΔΙΕΡΜ – Διερμηνεία 

16. Μέλλον εκπαιδευτικής ενταξιακής 

πολιτικής κωφών φοιτητών 

 ΒΕΛ – Βελτίωση 

 ΚΑΤ3 – Κατάργηση του 3% 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΙΤΗΤΗ – 9  

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 27 

Βαθμός απώλειας ακοής: 65% 

Ύπαρξη άλλων αναπηριών: Όχι 

Σχολή φοίτησης: Τμήμα Πληροφορικής 

ΑΠΘ 

Έτος σπουδών: 10 

Τόπος κατοικίας: Τριανδρία 

 

Α. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

 

1. Χρόνος διάγνωσης αναπηρίας και 

επιρροή της 

 Μ1 – 12 Μηνών 

 Ο – Όχι 

2. Ύπαρξη μελών οικογένειας που 

έχουν σπουδάσει και επιρροή τους 

 Ν – Ναι 

 ΚΑΘ – Καθόλου 

3. Κριτήρια επιλογής σχολής φοίτησης  ΕΝΔ – Ενδιαφέροντα 
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4. Επιρροή προσωπικών/ κοινωνικών 

παραγόντων 

 ΑΝΕΞ – Ανεξαρτησία 

 ΕΠΙΜ – Επιμονή 

 ΩΡΙΜ – Ωριμότητα 

5. Σχολική προετοιμασία 
 ΑΤΟΜΕΛ – Ατομική μελέτη 

 ΙΔ – Ιδιαίτερα 

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 

 

6. Ύπαρξη διερμηνέα  Ο – Όχι  

7. Παροχή σημειώσεων από καθηγητές 
 Ν – Ναι 

 ΒΟ – Βοηθάει 

8. Παροχή σημειώσεων από 

συμφοιτητές 

 Ν – Ναι 

 ΒΟ – Βοηθούν 

9. Χρήση φροντιστηριακής 

υποστήριξης 

 Ν – Ναι 

 ΝΑΝ – Ναι, Αναγκαία 

10. Επικοινωνία με καθηγητές 

 ΩΡΣΥΝ – Ώρες συνεργασίας 

 ΕΚ – Εκτός 

 ΗΛ – Ηλεκτρονικά 

11. Επικοινωνία με συμφοιτητές 

 ΕΝ – Εντός 

 ΕΚ – Εκτός 

 ΟΜ – Ομιλία 

 ΧΕΙΛ – Χειλεοανάγνωση 

 ΗΛ – Ηλεκτρονικά 

12. Χρήση εποπτικού υλικού και 

τεχνολογικών μέσων 
 Ν – Ναι 

13. Προσωπικοί – κοινωνικοί 

παράγοντες 

 ΕΠΙΜ – Επιμονή 

 ΔΣ – Διαπροσωπικές σχέσεις 
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Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

14. Βαθμός ικανοποίησης φοιτητών 
 Ν – Ναι 

 ΥΠ – Υποστήριξη 

15. Δυνατότητες βελτίωσης 

υποστηρικτικών υπηρεσιών  

 Ν – Ναι 

 ΙΣΕΥΚ – Ισότιμες ευκαιρίες 

16. Μέλλον εκπαιδευτικής ενταξιακής 

πολιτικής κωφών φοιτητών 

 ΒΕΛ – Βελτίωση 

 ΕΝΣΩΜ – Ενσωμάτωση κωφών 

ατόμων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

 ΚΑΤ3 – Κατάργηση του 3% 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΙΤΗΤΗ – 10  

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 24 

Βαθμός απώλειας ακοής: 49% 

Ύπαρξη άλλων αναπηριών: Όχι 

Σχολή φοίτησης: Τμήμα Θεάτρου ΑΠΘ 

Έτος σπουδών: 6 

Τόπος κατοικίας: Πυλαία 

 

Α. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

 

1. Χρόνος διάγνωσης αναπηρίας και 

επιρροή της 

 Μ3 – 3 Ετών 

 Ν – Ναι 

2. Ύπαρξη μελών οικογένειας που  Ο – Όχι 
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έχουν σπουδάσει και επιρροή τους 

3. Κριτήρια επιλογής σχολής φοίτησης 
 ΑΓΑΝΤ – Αγάπη για το αντικείμενο 

 ΕΝΔ – Ενδιαφέροντα 

4. Επιρροή προσωπικών/ κοινωνικών 

παραγόντων 

 ΑΥΤΟΓΝ – Αυτογνωσία 

 ΑΝΕΞ – Ανεξαρτησία 

5. Σχολική προετοιμασία 
 ΑΤΟΜΕΛ – Ατομική μελέτη 

 ΙΔ – Ιδιαίτερα 

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 

 

6. Ύπαρξη διερμηνέα  Ο – Όχι 

7. Παροχή σημειώσεων από καθηγητές 
 Ν – Ναι 

 ΒΟ – Βοηθάει 

8. Παροχή σημειώσεων από 

συμφοιτητές 

 Ν – Ναι 

 ΒΟ – Βοηθούν 

9. Χρήση φροντιστηριακής 

υποστήριξης 

 Ν – Ναι 

 ΝΑΝ – Ναι, Αναγκαία 

10. Επικοινωνία με καθηγητές 

 ΩΡΣΥΝ – Ώρες συνεργασίας 

 ΕΝ – Εντός 

 ΕΚ – Εκτός 

 ΟΜ – Ομιλία 

 ΗΛ – Ηλεκτρονικά 

11. Επικοινωνία με συμφοιτητές 

 ΕΝ – Εντός 

 ΕΚ – Εκτός 

 ΟΜ – Ομιλία 

 ΝΟΗ – Νοηματική 

 ΗΛ – Ηλεκτρονικά 
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12. Χρήση εποπτικού υλικού και 

τεχνολογικών μέσων 
 Ν – Ναι 

13. Προσωπικοί – κοινωνικοί 

παράγοντες 

 ΕΠΙΜ – Επιμονή 

 ΑΓΑΝΤ – Αγάπη για το αντικείμενο 

 ΙΚΠΡΟΣ – Ικανότητα προσαρμογής 

 ΔΣ – Διαπροσωπικές σχέσεις 

Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

14. Βαθμός ικανοποίησης φοιτητών 

 Ν – Ναι 

 ΕΝΔΜΑΘ – Ενδιαφέροντα 

μαθήματα 

 Ο – Όχι 

 ΔΟΜ – Δομές 

 ΑΓΝ – Άγνοια 

15. Δυνατότητες βελτίωσης 

υποστηρικτικών υπηρεσιών  

 Ν – Ναι 

 ΒΕΛΕΚΠ – Βελτίωση Επιτροπής 

Κοινωνικής Πολιτικής 

16. Μέλλον εκπαιδευτικής ενταξιακής 

πολιτικής κωφών φοιτητών 

 ΒΕΛΥΠΟΣΤΥΠ – Βελτίωση 

Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 

 ΕΝΗΜ – Ενημέρωση πάνω σε 

θέματα κώφωσης 

 ΚΑΤ3 – Κατάργηση του 3% 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΙΤΗΤΗ – 11  

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 28 
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Βαθμός απώλειας ακοής: 73% 

Ύπαρξη άλλων αναπηριών: Όχι 

Σχολή φοίτησης: Τμήμα Επιστήμης 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΠΘ 

Έτος σπουδών: 11 

Τόπος κατοικίας: Πυλαία 

Α. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

 

1. Χρόνος διάγνωσης αναπηρίας και 

επιρροή της 

 Μ2 – 18 Μηνών 

 Ο – Όχι 

2. Ύπαρξη μελών οικογένειας που 

έχουν σπουδάσει και επιρροή τους 

 Ν – Ναι 

 ΑΔ – Αδελφός  

 ΚΑΘ – Καθόλου 

3. Κριτήρια επιλογής σχολής φοίτησης 
 ΑΓΑΝΤ – Αγάπη για το αντικείμενο 

 ΕΝΔ – Ενδιαφέροντα 

4. Επιρροή προσωπικών/ κοινωνικών 

παραγόντων 

 ΕΠΠΡΟΣ – Επαγγελματικός 

προσανατολισμός 

 ΩΡΙΜ – Ωριμότητα 

 ΑΓΑΝΤ – Αγάπη για το αντικείμενο 

5. Σχολική προετοιμασία 
 ΑΤΟΜΕΛ – Ατομική μελέτη 

 ΙΔ – Ιδιαίτερα 

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 

 

6. Ύπαρξη διερμηνέα  Ο – Όχι 

7. Παροχή σημειώσεων από καθηγητές  Ν – Ναι 
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 ΒΟ – Βοηθάει 

8. Παροχή σημειώσεων από 

συμφοιτητές 

 Ν – Ναι 

 ΒΟ – Βοηθούν 

9. Χρήση φροντιστηριακής 

υποστήριξης 

 Ν – Ναι 

 ΝΑΝ – Ναι, Αναγκαία 

10. Επικοινωνία με καθηγητές 

 ΕΚ – Εκτός 

 ΟΜ – Ομιλία 

 ΧΕΙΛ – Χειλεοανάγνωση 

 ΗΛ – Ηλεκτρονικά 

11. Επικοινωνία με συμφοιτητές 

 ΕΝ – Εντός 

 ΕΚ – Εκτός 

 ΟΜ – Ομιλία 

 ΧΕΙΛ – Χειλεοανάγνωση 

 ΗΛ – Ηλεκτρονικά 

12. Χρήση εποπτικού υλικού και 

τεχνολογικών μέσων 
 Ν – Ναι 

13. Προσωπικοί – κοινωνικοί 

παράγοντες 

 ΑΓΑΝΤ – Αγάπη για το αντικείμενο 

 ΑΙΣ – Αισιοδοξία 

 ΕΥΧΠΕΡΙΒ – Ευχάριστο 

περιβάλλον 

 ΙΚΠΡΟΣ – Ικανότητα προσαρμογής 

 ΔΣ – Διαπροσωπικές σχέσεις 

Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

14. Βαθμός ικανοποίησης φοιτητών  Ν – Ναι 

15. Δυνατότητες βελτίωσης 

υποστηρικτικών υπηρεσιών  

 Ν – Ναι 

 ΕΠΟΠΤΥΛ – Διάθεση εποπτικού 
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υλικού 

 ΕΝΗΜ – Ενημέρωση πάνω σε 

θέματα κώφωσης 

16. Μέλλον εκπαιδευτικής ενταξιακής 

πολιτικής κωφών φοιτητών 

 ΚΑΤ3 – Κατάργηση του 3% 

 ΒΕΛΓΡΑΜΕΑ – Στελέχωση των 

γραφείων υποστήριξης των ΑμεΑ 

 ΤΕΧΝΟΛ – Ανάπτυξη τεχνολογίας 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΙΤΗΤΗ – 12  

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 23 

Βαθμός απώλειας ακοής: 87% 

Ύπαρξη άλλων αναπηριών: Ναι 

Σχολή φοίτησης: Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ 

Έτος σπουδών: 6 

Τόπος κατοικίας: Σαράντα Εκκλησιές 

 

Α. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

 

1. Χρόνος διάγνωσης αναπηρίας και 

επιρροή της 

 Μ1 – 10 Μηνών  

 Ν – Ναι 

 ΜΕΤ – Μετακόμιση 

2. Ύπαρξη μελών οικογένειας που 

έχουν σπουδάσει και επιρροή τους 

 Ν – Ναι 

 ΣΥΓ – Συγγενείς  

 ΚΑΘ – Καθόλου 



 189 

3. Κριτήρια επιλογής σχολής φοίτησης 
 ΟΙΚ – Οικογένεια 

 ΑΓΑΝΤ – Αγάπη για το αντικείμενο 

4. Επιρροή προσωπικών/ κοινωνικών 

παραγόντων 

 ΑΠΟΦ - Αποφασιστικότητα 

 ΑΥΤΟΓΝ – Αυτογνωσία 

 ΕΠΙΜ – Επιμονή 

5. Σχολική προετοιμασία 
 ΑΤΟΜΕΛ – Ατομική μελέτη 

 ΙΔ – Ιδιαίτερα 

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 

 

6. Ύπαρξη διερμηνέα  Ο – Όχι 

7. Παροχή σημειώσεων από καθηγητές 
 Ν – Ναι 

 ΒΟ – Βοηθάει 

8. Παροχή σημειώσεων από 

συμφοιτητές 

 Ν – Ναι 

 ΒΟ – Βοηθούν 

9. Χρήση φροντιστηριακής 

υποστήριξης 

 Ν – Ναι 

 ΝΑΝ – Ναι, Αναγκαία 

10. Επικοινωνία με καθηγητές 
 ΕΚ – Εκτός 

 ΗΛ – Ηλεκτρονικά 

11. Επικοινωνία με συμφοιτητές 
 ΕΚ – Εκτός 

 ΗΛ – Ηλεκτρονικά 

12. Χρήση εποπτικού υλικού και 

τεχνολογικών μέσων 
 Ν – Ναι 

13. Προσωπικοί – κοινωνικοί 

παράγοντες 

 ΕΠΙΜ – Επιμονή 

 ΙΚΠΡΟΣ – Ικανότητα προσαρμογής 

Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

14. Βαθμός ικανοποίησης φοιτητών 

 Ν – Ναι 

 ΠΕΡ – Περιεχόμενο 

 Ο – Όχι 

 ΕΛΛ – Ελλείψεις 

15. Δυνατότητες βελτίωσης 

υποστηρικτικών υπηρεσιών   Ν – Ναι 

16. Μέλλον εκπαιδευτικής ενταξιακής 

πολιτικής κωφών φοιτητών 

 ΒΕΛΥΠΟΔ – Βελτίωση υποδομών 

 ΔΙΕΡΜ – Διερμηνεία 

 ΕΠΟΠΤΥΛ – Διάθεση εποπτικού 

υλικού 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΙΤΗΤΗ – 13  

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 25 

Βαθμός απώλειας ακοής: 95% 

Ύπαρξη άλλων αναπηριών: Όχι 

Σχολή φοίτησης: Σχολή Καλών Τεχνών, 

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 

Τεχνών ΑΠΘ 

Έτος σπουδών: 7 

Τόπος κατοικίας: Τούμπα 

 

Α. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

 

1. Χρόνος διάγνωσης αναπηρίας και  Μ1 – 8 Μηνών  
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επιρροή της  Ν – Ναι 

 ΣΧΟΚΩΦ – Σχολείο κωφών 

2. Ύπαρξη μελών οικογένειας που 

έχουν σπουδάσει και επιρροή τους 

 Ν – Ναι 

 ΚΑΘ – Καθόλου 

3. Κριτήρια επιλογής σχολής φοίτησης  ΑΓΑΝΤ – Αγάπη για το αντικείμενο 

4. Επιρροή προσωπικών/ κοινωνικών 

παραγόντων 

 ΑΥΤΟΓΝ – Αυτογνωσία 

 ΕΠΙΜ – Επιμονή 

5. Σχολική προετοιμασία  ΙΔ – Ιδιαίτερα 

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 

 

6. Ύπαρξη διερμηνέα  Ο – Όχι 

7. Παροχή σημειώσεων από καθηγητές 
 Ν – Ναι 

 ΒΟ – Βοηθάει 

8. Παροχή σημειώσεων από 

συμφοιτητές 

 Ν – Ναι 

 ΒΟ – Βοηθούν 

9. Χρήση φροντιστηριακής 

υποστήριξης 

 Ν – Ναι 

 ΝΑΝ – Ναι, Αναγκαία 

10. Επικοινωνία με καθηγητές 

 ΕΚ – Εκτός 

 ΝΟΗ – Νοηματική 

 ΗΛ – Ηλεκτρονικά 

11. Επικοινωνία με συμφοιτητές 

 ΕΚ – Εκτός 

 ΝΟΗ – Νοηματική 

 ΗΛ – Ηλεκτρονικά 

12. Χρήση εποπτικού υλικού και 

τεχνολογικών μέσων 
 Ν – Ναι 
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13. Προσωπικοί – κοινωνικοί 

παράγοντες 

 ΔΙΑΘΜΑΘ – Διάθεση για μάθηση 

 ΔΙΑΘΒΕΛ – Διάθεση για προσωπική 

βελτίωση 

 ΑΝΕΞ – Ανεξαρτησία 

 ΔΣ – Διαπροσωπικές σχέσεις 

Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

14. Βαθμός ικανοποίησης φοιτητών 

 Ν – Ναι 

 ΠΕΡ – Περιεχόμενο 

 ΠΟΙΚΜΑΘ – Ποικιλία μαθημάτων 

15. Δυνατότητες βελτίωσης 

υποστηρικτικών υπηρεσιών  

 ΔΙΕΡΜ – Διερμηνεία 

 Ν – Ναι 

 ΥΠΑΡΕΘ – Ύπαρξη εθελοντών 

 ΒΕΛΥΠΟΣΤΥΠ – Βελτίωση 

Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 

16. Μέλλον εκπαιδευτικής ενταξιακής 

πολιτικής κωφών φοιτητών 

 ΒΕΛΕΚΠΑΙΔ – Βελτίωση 

εκπαίδευσης 

 ΝΟΗ – Νοηματική 

 ΤΕΧΝΟΛ – Ανάπτυξη τεχνολογίας 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΙΤΗΤΗ – 14  

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 26 

Βαθμός απώλειας ακοής: 63% 

Ύπαρξη άλλων αναπηριών: Όχι 

Σχολή φοίτησης: Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ 
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Έτος σπουδών: 8 

Τόπος κατοικίας: Αμπελόκηποι 

Α. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

 

1. Χρόνος διάγνωσης αναπηρίας και 

επιρροή της 

 Μ2 – 22 Μηνών  

 Ν – Ναι 

 ΜΕΤ – Μετακόμιση 

2. Ύπαρξη μελών οικογένειας που 

έχουν σπουδάσει και επιρροή τους 

 Ν – Ναι 

 ΣΥΓ – Συγγενείς  

 ΚΑΘ – Καθόλου 

3. Κριτήρια επιλογής σχολής φοίτησης 

 ΕΠΑΠ – Επαγγελματική 

αποκατάσταση 

 ΑΓΑΝΤ – Αγάπη για το αντικείμενο 

 ΑΛΛΗΛΚΩΦ – Αλληλεπίδραση με 

κωφά άτομα 

4. Επιρροή προσωπικών/ κοινωνικών 

παραγόντων 

 ΑΥΤΟΓΝ – Αυτογνωσία 

 ΣΥΝΕΠ – Συνέπεια 

 ΩΡΙΜ – Ωριμότητα 

 ΑΓΑΝΤ – Αγάπη για το αντικείμενο 

5. Σχολική προετοιμασία 
 ΑΤΟΜΕΛ – Ατομική μελέτη 

 ΙΔ – Ιδιαίτερα 

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 

 

6. Ύπαρξη διερμηνέα  Ο – Όχι 

7. Παροχή σημειώσεων από καθηγητές  Ν – Ναι 
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 ΒΟ – Βοηθάει 

8. Παροχή σημειώσεων από 

συμφοιτητές 

 Ν – Ναι 

 ΔΕΝΒΟ – Δεν βοηθούν 

9. Χρήση φροντιστηριακής 

υποστήριξης 

 Ν – Ναι 

 ΝΑΝ – Ναι, Αναγκαία 

10. Επικοινωνία με καθηγητές 

 ΕΚ – Εκτός 

 ΟΜ – Ομιλία 

 ΗΛ – Ηλεκτρονικά 

11. Επικοινωνία με συμφοιτητές 

 ΕΝ - Εντός 

 ΕΚ – Εκτός 

 ΟΜ – Ομιλία 

 ΗΛ – Ηλεκτρονικά 

12. Χρήση εποπτικού υλικού και 

τεχνολογικών μέσων 
 Ν – Ναι 

13. Προσωπικοί – κοινωνικοί 

παράγοντες 

 ΕΠΙΜ – Επιμονή 

 ΑΥΤΟΓΝ – Αυτογνωσία 

 ΔΣ – Διαπροσωπικές σχέσεις 

Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

14. Βαθμός ικανοποίησης φοιτητών 

 Ν – Ναι 

 ΠΕΡ – Περιεχόμενο 

 Ο – Όχι 

 ΕΛΛΥΠΟΔ – Έλλειψη υποδομών 

15. Δυνατότητες βελτίωσης 

υποστηρικτικών υπηρεσιών  

 Ν – Ναι 

 ΒΕΛΕΚΠ – Βελτίωση Επιτροπής 

Κοινωνικής Πολιτικής 

16. Μέλλον εκπαιδευτικής ενταξιακής  ΒΕΛΥΠΟΔ – Βελτίωση υποδομών 
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πολιτικής κωφών φοιτητών  ΝΟΜ – Νομοθεσία 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΙΤΗΤΗ – 15  

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 25 

Βαθμός απώλειας ακοής: 78% 

Ύπαρξη άλλων αναπηριών: Ναι 

Σχολή φοίτησης: Τμήμα Χημείας ΑΠΘ 

Έτος σπουδών: 8 

Τόπος κατοικίας: Εύοσμος 

 

Α. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

 

1. Χρόνος διάγνωσης αναπηρίας και 

επιρροή της 

 Μ1 – 7 Μηνών  

 Ν – Ναι 

2. Ύπαρξη μελών οικογένειας που 

έχουν σπουδάσει και επιρροή τους 

 Ν – Ναι 

 ΚΑΘ – Καθόλου 

3. Κριτήρια επιλογής σχολής φοίτησης  ΕΝΔ – Ενδιαφέροντα 

4. Επιρροή προσωπικών/ κοινωνικών 

παραγόντων 

 ΑΓΑΝΤ – Αγάπη για το αντικείμενο 

 ΑΝΕΞ – Ανεξαρτησία 

5. Σχολική προετοιμασία  ΙΔ – Ιδιαίτερα 

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
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6. Ύπαρξη διερμηνέα  Ο – Όχι 

7. Παροχή σημειώσεων από καθηγητές 
 Ν – Ναι 

 ΒΟ – Βοηθάει 

8. Παροχή σημειώσεων από 

συμφοιτητές 

 Ν – Ναι 

 ΒΟ – Βοηθούν 

9. Χρήση φροντιστηριακής 

υποστήριξης 

 Ν – Ναι 

 ΝΑΝ – Ναι, Αναγκαία 

10. Επικοινωνία με καθηγητές 

 ΕΚ – Εκτός 

 ΟΜ – Ομιλία 

 ΗΛ – Ηλεκτρονικά 

11. Επικοινωνία με συμφοιτητές 

 ΕΚ – Εκτός 

 ΟΜ – Ομιλία 

 ΗΛ – Ηλεκτρονικά 

12. Χρήση εποπτικού υλικού και 

τεχνολογικών μέσων 
 Ν – Ναι 

13. Προσωπικοί – κοινωνικοί 

παράγοντες 

 ΕΠΙΜ – Επιμονή 

 ΑΝΕΞ – Ανεξαρτησία 

 ΙΚΠΡΟΣ – Ικανότητα προσαρμογής 

Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

14. Βαθμός ικανοποίησης φοιτητών 

 Ν – Ναι 

 Ο – Όχι 

 ΑΓΝ – Άγνοια 

 ΥΠΟΣΤ – Υποστήριξη 

15. Δυνατότητες βελτίωσης 

υποστηρικτικών υπηρεσιών  

 Ν – Ναι 

 ΘΕΣΠΝΟΜ – Θέσπιση νομοθεσίας 
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16. Μέλλον εκπαιδευτικής ενταξιακής 

πολιτικής κωφών φοιτητών 

 ΒΕΛ – Βελτίωση 

 ΙΣΕΥΚ – Ίσες ευκαιρίες 

 ΝΟΜ – Νομοθεσία 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΙΤΗΤΗ – 16  

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 27 

Βαθμός απώλειας ακοής: 54% 

Ύπαρξη άλλων αναπηριών: Όχι 

Σχολή φοίτησης: Τμήμα Βιολογίας 

ΑΠΘ 

Έτος σπουδών: 8 

Τόπος κατοικίας: Εύοσμος 

 

Α. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

 

1. Χρόνος διάγνωσης αναπηρίας και 

επιρροή της 

 Μ2 – 20 Μηνών  

 Ο – Όχι 

2. Ύπαρξη μελών οικογένειας που 

έχουν σπουδάσει και επιρροή τους 

 Ν – Ναι 

 ΟΙΚ – Οικογένεια  

 Ν – Ναι 

3. Κριτήρια επιλογής σχολής φοίτησης 

 ΕΠΑΠ – Επαγγελματική 

αποκατάσταση 

 ΑΓΑΝΤ – Αγάπη για το αντικείμενο 

4. Επιρροή προσωπικών/ κοινωνικών 

παραγόντων 

 ΑΥΤΟΓΝ – Αυτογνωσία 

 ΕΠΙΜ – Επιμονή 



 198 

 ΩΡΙΜ – Ωριμότητα 

5. Σχολική προετοιμασία  ΑΤΟΜΕΛ – Ατομική μελέτη 

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 

 

6. Ύπαρξη διερμηνέα  Ο – Όχι 

7. Παροχή σημειώσεων από καθηγητές 
 Ν – Ναι 

 ΒΟ – Βοηθάει 

8. Παροχή σημειώσεων από 

συμφοιτητές 

 Ν – Ναι 

 ΒΟ – Βοηθούν 

9. Χρήση φροντιστηριακής 

υποστήριξης 

 Ν – Ναι 

 ΝΑΝ – Ναι, Αναγκαία 

10. Επικοινωνία με καθηγητές 

 ΕΝ – Εντός 

 ΕΚ – Εκτός 

 ΟΜ – Ομιλία 

 ΩΡΣΥΝ – Ώρες συνεργασίας 

 ΤΗΛ – Τηλεφωνικά 

 ΗΛ – Ηλεκτρονικά 

11. Επικοινωνία με συμφοιτητές 

 ΕΝ - Εντός 

 ΕΚ – Εκτός 

 ΟΜ – Ομιλία 

 ΤΗΛ – Τηλεφωνικά 

 ΗΛ – Ηλεκτρονικά 

12. Χρήση εποπτικού υλικού και 

τεχνολογικών μέσων 
 Ν – Ναι 

13. Προσωπικοί – κοινωνικοί 

παράγοντες 

 ΕΠΙΜ – Επιμονή 

 ΣΥΝΕΠ – Συνέπεια 
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Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

14. Βαθμός ικανοποίησης φοιτητών 

 Ν – Ναι 

 ΕΝΔΜΑΘ – Ενδιαφέροντα 

μαθήματα 

15. Δυνατότητες βελτίωσης 

υποστηρικτικών υπηρεσιών  

 Ν – Ναι 

 ΕΡΓ – Εργαστήρια 

 ΤΕΧΝΟΛ – Ανάπτυξη τεχνολογίας 

 ΕΠΟΠΤΥΛ – Διάθεση εποπτικού 

υλικού 

16. Μέλλον εκπαιδευτικής ενταξιακής 

πολιτικής κωφών φοιτητών 

 ΒΕΛΥΠΟΣΤΥΠ – Βελτίωση 

Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 

 ΚΑΤ3 – Κατάργηση του 3% 

 ΝΟΜ – Νομοθεσία 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΙΤΗΤΗ – 17  

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 25 

Βαθμός απώλειας ακοής: 85% 

Ύπαρξη άλλων αναπηριών: Όχι 

Σχολή φοίτησης: Τμήμα Δασολογίας και 

Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ 

Έτος σπουδών: 8 

Τόπος κατοικίας: Νεάπολη 

 

Α. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ  
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ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

1. Χρόνος διάγνωσης αναπηρίας και 

επιρροή της 

 Μ1 – 12 Μηνών 

 Ο – Όχι 

2. Ύπαρξη μελών οικογένειας που 

έχουν σπουδάσει και επιρροή τους 

 Ν – Ναι 

 ΣΥΓ – Συγγενείς 

 ΚΑΘ – Καθόλου 

3. Κριτήρια επιλογής σχολής φοίτησης  ΑΓΑΝΤ – Αγάπη για το αντικείμενο 

4. Επιρροή προσωπικών/ κοινωνικών 

παραγόντων 

 ΑΥΤΟΓΝ – Αυτογνωσία 

 ΕΠΙΜ – Επιμονή 

 ΣΥΝΕΠ – Συνέπεια 

 ΑΥΤΟΑΠ – 

Αυτοαποτελεσματικότητα 

 ΙΚΠΡΟΣ – Ικανότητα προσαρμογής 

5. Σχολική προετοιμασία  ΑΤΟΜΕΛ – Ατομική μελέτη 

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 

 

6. Ύπαρξη διερμηνέα  Ο – Όχι  

7. Παροχή σημειώσεων από καθηγητές 
 Ν – Ναι 

 ΒΟ – Βοηθάει 

8. Παροχή σημειώσεων από 

συμφοιτητές 

 Ν – Ναι 

 ΔΕΝΒΟ – Δεν βοηθούν 

9. Χρήση φροντιστηριακής 

υποστήριξης 

 Ν – Ναι 

 ΟΑΝ – Όχι, Αναγκαία 

10. Επικοινωνία με καθηγητές  ΕΚ – Εκτός 
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 ΗΛ – Ηλεκτρονικά 

11. Επικοινωνία με συμφοιτητές 
 ΕΚ – Εκτός 

 ΗΛ – Ηλεκτρονικά 

12. Χρήση εποπτικού υλικού και 

τεχνολογικών μέσων 
 Ν – Ναι 

13. Προσωπικοί – κοινωνικοί 

παράγοντες 

 ΕΠΙΜ – Επιμονή 

 ΙΚΠΡΟΣ – Ικανότητα προσαρμογής 

Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

14. Βαθμός ικανοποίησης φοιτητών 

 Ν – Ναι 

 ΕΝΔΜΑΘ – Ενδιαφέροντα 

μαθήματα 

 ΒΕΛΥΠΟΣΤΥΠ – Βελτίωση 

Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 

15. Δυνατότητες βελτίωσης 

υποστηρικτικών υπηρεσιών 

 Ν – Ναι 

 ΔΙΕΡΜ – Διερμηνεία 

 ΒΕΛΥΠΟΣΤΥΠ – Βελτίωση 

Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 

16. Μέλλον εκπαιδευτικής ενταξιακής 

πολιτικής κωφών φοιτητών 

 ΣΟΒΑΡΜ – Σοβαρότητα αρμοδίων 

 ΑΓΝ – Άγνοια 

 ΑΔ – Αδιαφορία 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΙΤΗΤΗ – 18  

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 27 

Βαθμός απώλειας ακοής: 72% 
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Ύπαρξη άλλων αναπηριών: Όχι 

Σχολή φοίτησης: Τμήμα Γεωπονίας 

ΑΠΘ 

Έτος σπουδών: 9 

Τόπος κατοικίας: Συκιές 

Α. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

 

1. Χρόνος διάγνωσης αναπηρίας και 

επιρροή της 

 Μ2 – 16 Μηνών 

 Ο – Όχι 

2. Ύπαρξη μελών οικογένειας που 

έχουν σπουδάσει και επιρροή τους 

 Ν – Ναι 

 ΚΑΘ – Καθόλου 

3. Κριτήρια επιλογής σχολής φοίτησης 
 ΑΓΑΝΤ – Αγάπη για το αντικείμενο 

 ΕΝΔ – Ενδιαφέροντα 

4. Επιρροή προσωπικών/ κοινωνικών 

παραγόντων 

 ΑΥΤΟΓΝ – Αυτογνωσία 

 ΕΠΙΜ – Επιμονή 

 ΔΣ – Διαπροσωπικές σχέσεις 

 ΣΥΝΕΠ – Συνέπεια 

5. Σχολική προετοιμασία  ΑΤΟΜΕΛ – Ατομική μελέτη 

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 

 

6. Ύπαρξη διερμηνέα  Ο – Όχι  

7. Παροχή σημειώσεων από καθηγητές 
 Ν – Ναι 

 ΒΟ – Βοηθάει 

8. Παροχή σημειώσεων από 

συμφοιτητές 
 Ν – Ναι 
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 ΒΟ – Βοηθούν 

9. Χρήση φροντιστηριακής 

υποστήριξης 

 Ν – Ναι 

 ΝΑΝ – Ναι, Αναγκαία 

10. Επικοινωνία με καθηγητές 

 ΕΝ – Εντός 

 ΕΚ – Εκτός 

 ΟΜ – Ομιλία 

 ΤΗΛ – Τηλεφωνικά 

 ΗΛ – Ηλεκτρονικά 

11. Επικοινωνία με συμφοιτητές 

 ΕΝ – Εντός 

 ΕΚ – Εκτός 

 ΟΜ – Ομιλία 

 ΗΛ – Ηλεκτρονικά 

12. Χρήση εποπτικού υλικού και 

τεχνολογικών μέσων 
 Ν – Ναι 

13. Προσωπικοί – κοινωνικοί 

παράγοντες 

 ΑΥΤΟΑΠ – 

Αυτοαποτελεσματικότητα 

 ΙΚΠΡΟΣ – Ικανότητα προσαρμογής 

Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

14. Βαθμός ικανοποίησης φοιτητών 

 Ν – Ναι 

 ΕΝΔΜΑΘ – Ενδιαφέροντα 

μαθήματα 

 ΒΟΚΑΘΗΓ – Βοήθεια καθηγητών 

 Ο – Όχι 

 ΤΕΧΝΟΛ – Ανάπτυξη τεχνολογίας 

15. Δυνατότητες βελτίωσης 

υποστηρικτικών υπηρεσιών  

 ΒΕΛΥΠΟΣΤΥΠ – Βελτίωση 

Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 

 ΚΟΝΔ – Κονδύλια 
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 ΔΙΕΡΜ – Διερμηνεία 

 ΒΕΛΕΚΠΑΙΔΚΩΦ – Βελτίωση 

ποιότητας εκπαίδευσης κωφών 

16. Μέλλον εκπαιδευτικής ενταξιακής 

πολιτικής κωφών φοιτητών 

 ΒΕΛΥΠΟΣΤΥΠ – Βελτίωση 

Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 

 ΚΟΝΔ – Κονδύλια 

 ΔΙΕΡΜ – Διερμηνεία 

 ΒΕΛΕΚΠΑΙΔΚΩΦ – Βελτίωση 

ποιότητας εκπαίδευσης κωφών 

 ΚΑΤ3 – Κατάργηση του 3% 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΙΤΗΤΗ – 19  

Φύλο: Άντρας 

Ηλικία: 28 

Βαθμός απώλειας ακοής: 76% 

Ύπαρξη άλλων αναπηριών: Όχι 

Σχολή φοίτησης: Τμήμα Πληροφορικής 

ΑΠΘ 

Έτος σπουδών: 10 

Τόπος κατοικίας: Κορδελιό 

 

Α. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

1. Χρόνος διάγνωσης αναπηρίας και 

επιρροή της 

 Μ2 – 2 Ετών 

 Ο – Όχι 

2. Ύπαρξη μελών οικογένειας που 

έχουν σπουδάσει και επιρροή τους 

 Ν – Ναι 

 ΑΔ – Αδελφός  
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 ΚΑΘ – Καθόλου 

3. Κριτήρια επιλογής σχολής φοίτησης 

 ΕΠΑΠ – Επαγγελματική 

αποκατάσταση 

 ΑΓΑΝΤ – Αγάπη για το αντικείμενο 

4. Επιρροή προσωπικών/ κοινωνικών 

παραγόντων 

 ΑΥΤΟΓΝ – Αυτογνωσία 

 ΕΠΙΜ – Επιμονή 

 ΣΥΝΕΠ – Συνέπεια 

5. Σχολική προετοιμασία  ΙΔ – Ιδιαίτερα 

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

6. Ύπαρξη διερμηνέα  Ο – Όχι  

7. Παροχή σημειώσεων από καθηγητές 
 Ν – Ναι 

 ΒΟ – Βοηθάει 

8. Παροχή σημειώσεων από 

συμφοιτητές 

 Ν – Ναι 

 ΒΟ – Βοηθούν 

9. Χρήση φροντιστηριακής 

υποστήριξης 

 Ν – Ναι 

 ΝΑΝ – Ναι, Αναγκαία 

10. Επικοινωνία με καθηγητές 

 ΕΝ – Εντός 

 ΕΚ – Εκτός 

 ΟΜ – Ομιλία 

 ΧΕΙΛ – Χειλεανάγνωση 

 ΗΛ – Ηλεκτρονικά 

11. Επικοινωνία με συμφοιτητές 

 ΕΝ – Εντός 

 ΕΚ – Εκτός 

 ΟΜ – Ομιλία 

 ΧΕΙΛ – Χειλεανάγνωση 
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 ΗΛ – Ηλεκτρονικά 

12. Χρήση εποπτικού υλικού και 

τεχνολογικών μέσων 

 Ν – Ναι 

 ΒΟ – Βοηθάει 

13. Προσωπικοί – κοινωνικοί 

παράγοντες 

 ΕΠΙΜ – Επιμονή 

 ΘΕΤΑΥΡ – Θετική αύρα 

 ΑΝΕΞ – Ανεξαρτησία 

 ΔΣ – Διαπροσωπικές σχέσεις 

Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

14. Βαθμός ικανοποίησης φοιτητών 
 Ν – Ναι 

 ΕΡΓ – Εργαστήρια 

15. Δυνατότητες βελτίωσης 

υποστηρικτικών υπηρεσιών 

 ΑΡΟΜΚΑΘΗΓ – Αργή ομιλία 

καθηγητών 

 ΒΕΛΥΠΟΣΤΥΠ – Βελτίωση 

Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 

 ΔΙΕΡΜ – Διερμηνεία 

16. Μέλλον εκπαιδευτικής ενταξιακής 

πολιτικής κωφών φοιτητών 
 ΚΑΤ3 – Κατάργηση του 3% 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΙΤΗΤΗ – 20  

Φύλο: Άντρας 

Ηλικία: 28 

Βαθμός απώλειας ακοής: 57% 

Ύπαρξη άλλων αναπηριών: Όχι 

Σχολή φοίτησης: Τμήμα Θεάτρου ΑΠΘ 

Έτος σπουδών: 10 
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Τόπος κατοικίας: Σταυρούπολη 

Α. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

 

1. Χρόνος διάγνωσης αναπηρίας και 

επιρροή της 

 Μ3 – 3 Ετών 

 Ο – Όχι 

2. Ύπαρξη μελών οικογένειας που 

έχουν σπουδάσει και επιρροή τους 

 Ν – Ναι  

 ΚΑΘ – Καθόλου 

3. Κριτήρια επιλογής σχολής φοίτησης 

 ΣΥΝΑΙΣΘΠΑΡΑΓ – 

Συναισθηματικοί παράγοντες 

 ΕΝΔ – Ενδιαφέροντα 

4. Επιρροή προσωπικών/ κοινωνικών 

παραγόντων 

 ΑΥΤΟΓΝ – Αυτογνωσία 

 ΑΥΤΟΑΠ – 

Αυτοαποτελεσματικότητα 

 ΕΠΙΜ – Επιμονή 

 ΑΝΕΞ – Ανεξαρτησία 

5. Σχολική προετοιμασία  ΑΤΟΜΕΛ – Ατομική μελέτη 

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 

 

6. Ύπαρξη διερμηνέα  Ο – Όχι  

7. Παροχή σημειώσεων από καθηγητές 
 Ν – Ναι 

 ΒΟ – Βοηθάει 

8. Παροχή σημειώσεων από 

συμφοιτητές 

 Ν – Ναι 

 ΒΟ – Βοηθούν 

9. Χρήση φροντιστηριακής  Ο – Όχι 
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υποστήριξης  ΟΑΝ – Όχι, Αναγκαία 

10. Επικοινωνία με καθηγητές 

 ΕΝ – Εντός 

 ΕΚ – Εκτός 

 ΟΜ – Ομιλία 

 ΗΛ – Ηλεκτρονικά 

 ΩΡΣΥΝ – Ώρες συνεργασίας 

11. Επικοινωνία με συμφοιτητές 

 ΕΝ – Εντός 

 ΕΚ – Εκτός 

 ΗΛ – Ηλεκτρονικά 

 ΤΗΛ – Τηλεφωνικά 

12. Χρήση εποπτικού υλικού και 

τεχνολογικών μέσων 
 Ν – Ναι 

13. Προσωπικοί – κοινωνικοί 

παράγοντες 

 ΔΣ – Διαπροσωπικές σχέσεις 

 ΕΠΙΜ – Επιμονή 

 ΩΡΙΜ – Ωριμότητα 

Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

14. Βαθμός ικανοποίησης φοιτητών 
 Ν – Ναι 

 ΒΕΛΥΠΟΔ – Βελτίωση υποδομών 

15. Δυνατότητες βελτίωσης 

υποστηρικτικών υπηρεσιών 

 Ν – Ναι 

 ΒΕΛΥΠΟΔ – Βελτίωση υποδομών 

 ΤΕΧΝΟΛ – Ανάπτυξη τεχνολογίας 

 ΔΙΕΡΜ – Διερμηνεία 

16. Μέλλον εκπαιδευτικής ενταξιακής 

πολιτικής κωφών φοιτητών 

 ΚΑΤ3 – Κατάργηση του 3% 

 ΒΕΛΥΠΟΔ – Βελτίωση υποδομών 

 

 


